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Abstrakt 

Tato bakalářské práce se zabývá utvářením vzpomínkové kultury na druhý odboj v letech 

1945–1948, a to v regionálním kontextu Kolínska. Vybraný region představoval dějiště české 

protinacistické rezistence celonárodního významu. Stejně tak tu došlo k důleţitým pokusům  

o organizaci odbojového hnutí v místním měřítku. Na základě studia dobového tisku                       

a archivních pramenů jsou sledovány formy pěstování paměti (zakládání pamětních desek, 

památníků, připomínání výročí ve veřejném prostoru, činnost spolků) v prvních poválečných 

letech. Součástí práce je analýza obsahu, symboliky a jazykových prostředků u dobového 

tisku a archivních pramenů. Práce se zaměřuje na otázku, zda po únorovém převratu v roce 

1948 docházelo k významovým posunům u vnímání protinacistického odboje. 

 

Abstract (in English) 

This thesis deals with the aspect of culture which reminds us of the second revolt in the years 

1945 to 1948 which focussed on the region of Kolínsko. The region featured a scene of Czech 

antifascist resistance  which was of national importace. Likewise there had been important 

attempts to organize a resistance movement locally. Studies show that contemporary press 

and archival sources were monitored using implanted memory (memorials, monuments, 

commemorating the anniversary in a public space, activity clubs) in the early postwar years. It 

contains an analysis of content, symbolism and langure resources in the contemporary press 

and archival sources. The work focuses on the question whether, after the coup in 1948, there 

was a semantic shift the perception of antifascist resistance, and whether the memorial culture 

in local context became a subject of political disputes.    
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1 ÚVOD 

 

 Ústředním tématem mé bakalářské práce je utváření vzpomínkové kultury na druhý 

odboj v letech 1945–1948 v regionálním kontextu. Kolínsko se stalo výrazným dějištěm 

protinacistického odboje, k čemuţ ho předurčovala blízkost hlavního města Prahy. 

V regionálním měřítku se většina odbojových organizací zformovala v Kolíně, kde probíhala 

velká část odbojové aktivity, proto se dotýkám převáţně Kolína. Při zpracovávání tématu 

vzpomínkové kultury v tomto regionu jsem během svého výzkumu dohledal pramennou 

základnu, která svým rozsahem předčila mé očekávání. I z tohoto důvodu jsem se při 

výzkumu utváření kultury paměti soustředil primárně na město Kolín, které bylo současně       

i centrem kolínského regionu. 

 

K tématu utváření vzpomínkové kultury mě přivedl zájem o aktivity Společnosti 

Václava Morávka v Kolíně, která prostřednictvím různorodých kulturních událostí dodnes 

připomíná odbojové aktivity během druhé světové války. Ve svém výzkumu jsem se zaměřil 

na léta 1945–1948. Toto období bylo charakteristické velkými manifestacemi a oslavami. Po 

válce došlo k obnovení vydavatelské činnosti periodického tisku, který měl svou činností 

velký vliv na utváření paměti čtenářů. Vznikly organizace, které sdruţovaly osoby postiţené 

okupačními a válečnými zkušenostmi. Do veřejného ţivota se zapojili přeţivší příslušnici 

odboje. Tyto skutečnosti měly zásadní vliv na formy pěstování paměti v prvních poválečných 

letech. Poloţím si také otázku, zda se vzpomínková kultura stala dějištěm poválečných 

politických zápasů, a zda se po únorovém převratu v roce 1948 změnily interpretační akcenty 

protinacistického odboje.  

 

Při studiu forem pěstování paměti a vzpomínkové kultury jsem vycházel 

z terminologie klasických autorů Maurice Halbwachse, který je autorem knihy Kolektivní 

paměť
1
, a Pierra Nory, který se zabýval zejména konceptem míst paměti.

2
 Dále jsem čerpal ze 

studie Paměť a dějiny  Jacquese Le Goffa.
3
 V polovině 90. let 20. století byla v českém 

                                                           
1 HALBWACHS, Maurice, NAIMER, Gérard, JAISSON, Marie. Kolektivní Paměť. Vyd. 1. Praha: Sociologické 

nakladatelství, 2009. ISBN 978-80-7419-016-2. 

2 NORA, Pierre. Mezi pamětí a historií. Problematika míst. In: Politika paměti. Antologie francouzských společenských věd. 

Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 1998. Cahiers du CEFRES. s. 7-31. ISBN 80-902-196-3-2. 

3 LE GOFF, Jacques. Paměť a dějiny. Vyd. 1. Praha: Argo, 2007. Historické myšlení. ISBN 978-80-7203-862-6. 
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prostoru věnována pozornost tématu dějin a paměti na odboj a kolaboraci za druhé světové 

války.
4
 Toto téma bylo v roce 2005 připomenuto ve sborníku konference k 60. výročí konce 

druhé světové války.
5
 Z badatelských přístupů, které je moţné při výzkumu historické paměti 

vyuţít, jsem vycházel z kolektivní monografie Základní problémy studia moderních               

a soudobých dějin, která byla uspořádána Janou Čechurovou a Janem Randákem.
6
 Svoji prácí 

bych chtěl přispět k regionálnímu výzkumu protinacistického odboje na Kolínsku                   

a k problematice, která se zabývá utvářením paměti a vzpomínkové kultury na protinacistický 

odboj v prvních poválečných letech.   

 

Na úvod představuji osudy Kolína v letech 1939–1945, který se stal centrem odboje 

v regionu. Následně popisuji odbojová hnutí a skupiny, které se vytvořily na Kolínsku. Při 

představení odbojové organizace nejdříve uvádím stručné informace o odbojové organizaci 

jako celku. Taktéţ blíţe poukáţu na některé klíčové osobnosti, které jsou svým významem 

nesmazatelně spjaty s kolínským odbojem v regionálním nebo národním měřítku. Cílem této 

kapitoly je ukázat, jakými směry se zde odbojové organizace vyvíjely, a zda byly naplněny 

cíle, se kterými organizace vznikly. Tento přehled protinacistické rezistence se stává 

důleţitým faktorem v následném utváření míst paměti a celé vzpomínkové paměti.  

 

V následující kapitole se věnuji odbojové organizaci Obrana národa, kterou pro její 

velké rozšíření popisuji v širší územní perspektivě. Vyzdvihnu zde především osobu 

plukovníka Josefa Buršíka, který byl součástí prvního kolínského vedení, a osobu divizního 

generála Antonína Pavlíka, který stál u zrodu druhé kolínské garnitury. Krátce zmiňuji 

skupinu Tři králové. Uvádím osudy dvou ze tří hlavních představitelů, kteří jsou nesmazatelně 

spojeny s Kolínem. Jde o štábního kapitána Václava Morávka, rodáka z Kolína,                           

a podplukovníka Josefa Mašína, rodáka z nedalekých Lošan.
7
 Ve stručnosti popisuji hlavní 

milníky v činnosti této skupiny, podrobnější popis by byl jiţ nad rámec této práce. Další 

činnou organizací bylo Všeobecné národní hnutí – Československý odboj domácí, tzv. 

prstýnkáři. Kolín se stal nezastupitelným místem pro schůzky jak nejuţšího vedení 

                                                           
4 MAYER, Francoise, DUCREUX, Marie-Elizabeth. Dějiny a paměť – odboj a kolaborace za druhé světové války. Praha: 

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 1995. Cahiers du CEFRES. ISBN 80-901759-1-0. 

5 KOKOŠKA, Stanislav, KOKOŠKOVÁ, Zdeňka, KOCIÁN, Jiří. Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody: 

sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války. Praha: Národní archiv, 2005. ISBN 80-86712-32-X. 

6 ČECHUROVÁ, Jana, RANDÁK, Jan. Základní problémy studia moderních a soudobých dějin. Vyd. 1. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové Noviny, 2014. České dějiny. ISBN 978-80-7422-309-9. 

7 Obec Lošany leţí 7 kilometrů jihovýchodním směrem od Kolína. 
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organizace, tak schůzek organizačně niţších sloţek. Neopomenu ani odbojovou organizaci 

Petiční výbor věrni zůstaneme, která byla v Kolíně rovněţ aktivně působící skupinou. 

Stručněji popisuji skupinu kolem ilegálního časopisu V boj a ryze kolínskou „Zemanovu 

skupinu“. Nelze opomenout ani organizace Pěst, která byla aktivní zejména v posledních 

měsících okupace. Na závěr představuji komunistický odbojový proud, který zaujímal jedno 

z předních postavení díky šířce členské základny. Nedílnou součástí odboje v Kolíně byla 

Československá obec sokolská a skautská organizace. Členové těchto organizací působili ve 

všech odbojových skupinách, které se na Kolínsku vytvořily. Odbojová organizace Politické 

ústředí nevytvořilo na Kolínsku ţádnou skupinu. Od podzimu 1944 bylo na 

okrajích kolínského regionu vysazeno mnoho parašutistických a partyzánských skupin. 

Vzhledem k terénu, který je převáţně níţinatý a bez souvislejších zalesněných ploch, se 

výsadky vyhnuly bezprostřednímu okolí Kolína. Pro obecnou rekapitulaci druhého odboje 

jsem nejvíce vycházel z knihy od Pavla Maršálka Pod ochranou hákového kříţe.
8
 Zahraniční 

pohled na český protinacistický odboj mi poskytla kniha Češi pod německým protektorátem 

od německého historika Detlefa Brandese.
9
 Opomenout nemohu ani monografii od Viléma 

Čermáka Muţ proti okupaci.
10

 Pro studium odbojové činnosti na Kolínsku jsem pouţíval 

knihu od Zdeňka Jelínka a Zdeňka Helferta Kolínsko
11

 a I. a II. díl Vzpomínek na okupaci od 

Zdeňka Jelínka.
12

 Byl jsem inspirován také historiky Janem Kuklíkem a Janem Gebhartem, 

jejichţ práce jsou stěţejní k poznání dějin Protektorátu Čechy a Morava.
13

  

 

Po shrnutí odbojové aktivity na Kolínsku časově navazuje kapitola zabývající se 

poválečným vývojem Kolína.  Zásadní jsou pro mne politické události, které měly nesporný 

vliv na kulturní a společenský vývoj. V této kapitole reflektuji nově příchozí atmosféru doby, 

                                                           
8 MARŠÁLEK, Pavel. Pod ochranou hákového kříţe: nacistický okupační reţim v českých zemích 1939-1945. Vyd. 1. 

Praha: Auditorium, 2012. 20. století. ISBN 978-80-87284-20-9. 

9 BRANDES, Detlef. Češi pod německým protektorátem: okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945. Vyd. 2., v čes. 

jazyce. Praha: Prostor, 2000. Obzor. ISBN 80-7260-028-1. 

10 ČERMÁK, Vilém. Muţ proti okupaci: portrét štábního kapitána Václava Morávka. Vyd. 1. Plzeň: NAVA, 2007. ISBN 

978-80-7211-260-9. 

11 JELÍNEK, Zdeněk, HELFERT, Zdeněk. Kolínsko. Vyd. 1. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1990. ISBN 

80-7057-025-3. 

12 JELÍNEK, Zdeněk. Vzpomínky na okupaci: Kolín a Kolíňané v době nacistické okupace, protinacistické rezistence a boje 

za národní svobodu v letech 1939-1945. 1. Kolín: Okresní výbor Českého svazu protifašistických bojovníků v Kolíně, 1986. 

JELÍNEK, Zdeněk. Vzpomínky na okupaci: Kolín a Kolíňané v době nacistické okupace, protinacistické rezistence a boje za 

národní svobodu v letech 1939-1945. 2. Kolín: Okresní výbor Českého svazu protifašistických bojovníků v Kolíně, 1987. 

13 KUKLÍK, Jan, GEBHART, Jan. Velké dějiny zemí koruny české. Sv. XVb. 1938-1945. Vyd. 1. Praha – Litomyšl: Paseka, 

2007. ISBN 978-80-7185-835-5. 
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ve které došlo k souboji mezi demokratickým a komunistickým směřováním společnosti. 

Vycházel jsem zejména z knihy od Jiřího Kociána Poválečný vývoj v Evropě
14

 a Michala 

Pehra Zápas o nové Československo 1939–1946.
15

 

 

V páté kapitole popisuji tři nejvýznamnější organizace na Kolínsku, které vznikly 

v poválečných měsících za účelem sdruţování osob postiţených okupačními a válečnými 

útrapami. Předmětem mého výzkumu byl Svaz osvobozených politických vězňů                     

a pozůstalých
16

, který se díky svému působení stal nedílnou součástí poválečné společnosti. 

Po osvobození se znovu ustavila Československá obec legionářská a nově se vytvořil Svaz 

národní revoluce. Organizace pořádaly velký počet veřejných akcí, které měly vzpomenout na 

oběti okupace a připomenout odkaz pronacistického odboje. Se svými prodělanými 

zkušenostmi se členové jednotlivých organizací často stali uznávanými a respektovanými 

osobami. Na jednu stranu je jejich chování a jednání společností přísněji posuzováno, zároveň 

měli nezastupitelnou roli při tvorbě vzpomínkové paměti. V kapitole sleduji, jakým způsobem 

bylo tiskem reflektováno poúnorové sjednocení, během něhoţ vznikl Svaz bojovníků za 

svobodu. Při popisu kolínského SOPVP jsem vycházel ze zápisů členských a výborových 

schůzi, které jsem prostudoval ve Státním okresním archivu v Kolíně.
17

 

 

Cílem šesté kapitoly je ukázat, jak se utvářela vzpomínková kultura v regionálních 

periodikách, a jaká témata byla nejčastějším předmětem zájmu. K analýze dobového tisku 

pouţívám kvantitativní metodu, při které nejdříve u jednotlivých periodik články tematicky 

rozděluji do zobecňujících okruhů. Následuje podrobná obsahová analýza. Předmětem mého 

zájmu se stávají také jazykové prostředky a symbolika, které jsou v dobovém tisku pouţity. 

Z tohoto důvodu cituji i jednotlivé části analyzovaných periodik. K pochopení této 

problematiky jsem vycházel ze sémiotických esejů v knize Šťastný věk od Vladimíra 

                                                           
14 KOCIÁN, Jiří. Poválečný vývoj v Československu 1945-1948. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 

Zájmové náklady. ISBN 80-04-26312-7. 

15 PEHR, Michal. Zápas o nové Československo 1939-1946: Válečné představy a poválečná realita. Vyd. 1. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2011. Kniţnice dějin a současnosti. ISBN 978-80-7422-082-1. 

16 Nejdříve byl název organizace Svaz osvobozených politických vězňů. Po dohodě se Sdruţením pozůstalých po obětech 

nacizmu, které bylo včleněno do SOPV, vznikl nový název organizace – Svaz osvobozených politických vězňů                      

a pozůstalých. 
17 Státní okresní archiv Kolín, archivní fond Český svaz bojovníků za svobodu – Okresní výbor Kolín, inv. č. 1 – zápisy ze 

schůzí 1945 – 1948. 
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Macury.
18

 Analyzuji týdeníky Věstník Okresního národního výboru v Kolíně, komunistický 

Úder, sociálně demokratické listy Středočeské hlasy a Budovatel Vysočiny a Polabí, který 

vznikl v závěrečných časech ohraničeného období. Rovněţ analyzuji dobový tisk vydávaný 

Československou obcí sokolskou.
19

 Na závěr číselně vyjádřím celkový počet článků se 

vzpomínkovou tématikou ve sledovaném období. Všechny studované časopisy byly tehdejším 

čtenářům dostupné na celém území Kolínska. Periodický tisk jsem prostudoval ve Státním 

oblastním archivu v Kolíně a ve Státním oblastním archivu v Kutné Hoře. 

 

V sedmé kapitole předkládám přehled významných událostí, které jsou spojeny 

s odhalením památníků, pamětních desek a pomníků v Kolíně. Památníky jsou symboly doby, 

ve které byly vyhotoveny. V pozdějších letech u nich probíhá velké mnoţství vzpomínkových 

akcí, byly připomínány důleţité osobnosti a události, coţ také přispělo k formování paměti. 

Inspirací pro tuto kapitolu mi byla kniha Pomníky a zapomníky od autorů Jiřího Pokorného    

a Zdeňka Hojdy.
20

 Informace jsem čerpal i z publikace Pomníky, památníky a pamětní desky 

města Kolína od Jaroslava Pejši.
21

 

 

V osmé kapitole jsem se zaměřil na tři osobnosti, které se aktivně zúčastnily 

protinacistického odboje, jde o Josefa Kobiána, Roberta Nepraše a Rudolfa Koštejna. 

Společným jmenovatelem těchto osob je fakt, ţe všechny byly za svou činnost vězněny, a po 

osvobození se vrátily do Kolína. Na jejich osudech ukáţu, jakým způsobem se tito bývalí 

příslušníci odboje zapojili do společenského a veřejného ţivota, a jak se podíleli na 

poválečném utváření paměti. Při sestavování osudů jsem vycházel zejména z prvního dílu 

knihy Vzpomínky na okupaci od Zdeňka Jelínka.
22

 Cenným pramenem o ţivotě Josefa 

Kobiána byl ţivotopisný zápisník v soukromém drţení rodiny Kobiánových. Neopomenul 

jsem ani archivní prameny, ve kterých se objevují výše zmíněná jména.
23

 

 
 

                                                           
18 MACURA, Vladimír, KOUBA, Karel, SCHMARC, Vít, ŠÁMAL, Petr. Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). 

Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. Šťastné zítřky. ISBN 978-80-200-1669-0. 

19 ČsOS v kolínském regionu postupně ve sledovaném období vydávala Noviny sokolské ţupy Tyršovy na středním Labi, 

Věstník sokolské ţupy Tyršovy a Oběţník sokolské ţupy Tyršovy na středním Labi. 

20 POKORNÝ, Jiří, HOJDA, Zdeněk. Pomníky a zapomínky. Vyd. 2. Praha: Paseka, 1997. ISBN 80-7185-093-4. 

21 PEJŠA, Jaroslav. Pomníky, památníky a pamětní desky města Kolína. Turnov: Unipress spol. s.r.o., 2014. ISBN 978 -80-

905985-0-8. 
22 JELÍNEK, Zdeněk. Vzpomínky na okupaci. 

23 Např. Státní okresní archiv Kolín, archivní fond Český svaz bojovníků za svobodu – Okresní výbor Kolín, inv. č. 1 – 

zápisy ze schůzí 1945 – 1948. 
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2 KOLÍN V LETECH 1939–1945 

  

Město Kolín se rozprostírá v polabské níţině a nachází se zhruba 55 kilometrů 

východně od Prahy. Díky svému strategickému poloţení je důleţitou ţelezniční křiţovatkou. 

Na základě posledního předválečného sčítání lidu v roce 1930 ţilo ve městě 18 488 osob.
24

 

Z celkového počtu obyvatel se pouze 108 osob přihlásilo k německé národnosti, coţ znamená, 

ţe ve městě ţila drtivá převaha neněmeckého obyvatelstva.   

 

Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava ve městě vznikl úřad oberlandráta
25

, 

kterému podléhalo 15 soudních okresů, později dokonce 20.
26

 Úřad zároveň dohlíţel na 

protektorátní správu. V čele tohoto úřadu stál dr. Herbert Eckoldt, který sem byl povolán 

z Dráţďan. Dne 18. března 1939 přišlo do Kolína gestapo, jehoţ velitelem byl od roku 1940 

kriminální komisař Paul Feustel, od roku 1944 pak kriminální inspektor Oskar Fleischer. Po 

reformě správy se od května 1942 oberlandráty transformovaly v úřady vedoucího okresního 

hejtmana
27

, v Kolíně jím byl jmenován sudetský Němec dr. Wilhelm Hübner.  

 

Od počátku okupace bylo město podrobeno germanizaci a arizaci, mnoho organizací   

a spolků se postupně dostávalo do německého područí.
28

 Kolín se začal postupně podle 

německého vzoru. Budova československého vojenského velitelství byla přestavěna v letech 

1940 aţ 1941 ve stylu německého monumentálního klasicismu a byla vyuţívána okupačními 

orgány. Ve městě začala fungovat německá škola, německý hostinec a rozlehlá budova 

Hitlerjugend.   

 

Ve městě ţila početná skupina ţidovských obyvatel, která byla okamţitě po příchodu 

Němců omezována a terorizována nejrůznějšími opatřeními. V červnu roku 1942 vše 

                                                           
24 RŮŢKOVÁ, Jiřina, ŠKRABAL, Josef. Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005. Vyd. 1. Praha: Český 

statistický úřad ve spolupráci s nakl. Daranus, 2006. ISBN 80-250-1310-3. 

25 MARŠÁLEK, Pavel. Pod ochranou hákového kříţe, s. 71.  

26 Soudní okresy Kolín, Kouřim, Český Brod, Kostelec nad Černými lesy, Kutná Hora, Uhlířské Janovice, Čáslav, Golčův 

Jeníkov, Habry, Chlumec nad Cidlinou, Nový Bydţov, Nymburk, Poděbrady, Sadská, Městec Králové. Od 1. 10. 1940 pod 

správu kolínského oberlandráta byly začleněny soudní okresy Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Dolní Kralovice, 

Německý /Havlíčkův/ Brod a Humpolec. 

27 MARŠÁLEK, Pavel. Pod ochranou hákového kříţe, s. 84-95. 

28 Např. jmenování ředitele kolínského muzea v osobě německého archeologa Waltra Lungeho. 
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vyvrcholilo celkem třemi transporty do Terezína, které čítaly 2 202 příslušníků ţidovské víry 

z celého kolínského oberlandrátu.
29

  

 

 V centru zájmu bylo Kolínsko hlavně z důvodu velkého průmyslového                         

a hospodářského potenciálu vzhledem k válečným potřebám. Vyuţita byla zejména rafinerie 

minerálních olejů
30

, Draslovka, Lučební závody, radiotechnický závod Prchal a Báňská          

a hutní společnost. Kolínu jako důleţitému hospodářskému centru se ke konci války 

nevyhnuly ani spojenecké nálety, které město těţce poškodily. Nejtěţší nálet se uskutečnil        

15. března 1945, kdy pumy zasáhly nejen plánované cíle, ale i centrum města a přilehlé 

městské části.
31

  

 

V květnu 1945 byly v Kolíně přítomny jednotky německé Skupiny armády Střed. 

V budově Obchodní akademie měl sídlo oddíl SS s názvem „Florián“. Ve městě zároveň 

působila německá ochranná policie a gestapo. V Kolíně a okolí se tak potenciálně nacházela 

velká úderná síla, která mohla čítat podle odhadů aţ 19 000 osob.
32

 Schylovalo se ke střetu 

s osvobozeneckou armádou. V noci ze 7. na 8. května 1945 však všechny německé jednotky 

opustily Kolín, čímţ byl umoţněn nenásilný příjezd jednotek Rudé armády, které ve městě 

zřídily vojenské velitelství pro úplné osvobození dalších měst a obcí na Kolínsku. 

 

                                                           
29 PEJŠA, Jaroslav, JOUZA, Ladislav, JOUZOVÁ, Miroslava. Moje město KOLÍN: ţidé v Kolíně. Vyd. 1. Poděbrady: 

Astroprint, 2010, s. 45. ISBN 978-80-86403-21-2. 

30 O důleţitosti této rafinerie vypovídá skutečnost, ţe v noci z 28. na 29. 4. 1942 byla vyslána parašutistická skupina               

s názvem INTRANSITIVE s cílem zničit tento podnik. Členem skupiny byl také nechvalně proslulý Karel Čurda, který se 

spolu s ostatními členy několik dní skrýval v Kolíně. Po výrazném zostření poměrů, které následovalo po atentátu na 

zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha,  nedošlo ke konečné realizaci zničení rafinerie. 

31 JELÍNEK, Zdeněk, HELFERT, Zdeněk. Kolínsko, s. 259 - 260. 

32 Tamtéţ, s. 269. 
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3 PROTINACISTICKÁ REZISTENCE V KOLÍNĚ 

 

3.1 OBRANA NÁRODA 

 

Počátky této odbojové organizace se datují ke dni 20. března 1939, kdy se sešli 

generálové Sergej Ingr, Sergej Vojcechovský a Josef Bilý, aby na společné schůzce projednali 

postup po nově vzniklé situaci. V dalších měsících docházelo k vytváření jednotlivé struktury, 

která nejprve kopírovala územní organizace prvorepublikové armády. V čele stanul štáb, 

kterému podléhala tři zemská velitelství (Čechy, Morava, Praha) a mnohé speciální útvary 

(sabotáţní, zpravodajský apod.). V podřízenosti k zemským velitelstvím stály kraje (divize)   

a okresy (pluky).
33

 Činnost ON spočívala ve zpravodajství, při provádění sabotáţí, z počátku 

při přípravě převratu, neboť se předpokládala brzká změna vedoucí k demokratickému 

zřízení. Příslušníci pocházeli primárně z řad bývalé československé armády, členů Národních 

střeleckých gard, Svazu brannosti, Československé obce sokolské a Československé obce 

legionářské. Svým významem patřila ON k nejvýznamnější části protinacistického odboje 

v českém prostoru. 

 

3.1.1 Oblastní působnost 

Stejně jako v jiných českých městech, tak i na Kolínsku byla na přelomu května          

a června utvořena 1939 okresní organizace ON, která byla nejdříve pod velením krajské 

organizace ON v Mladé Boleslavi. S tím, jak docházelo k rychlému zakládání dalších 

organizací ve středních a východních Čechách, bylo nezbytně nutné vytvořit další krajské 

velitelství, které by zlepšilo akceschopnost a řízení odbojové organizace. Pro tento účel byl 

vybrán Kolín, kde v červnu 1939 vzniklo samostatné krajské velitelství, které vedl plk. Josef 

Buršík.
34

 

                                                           
33 Dále byla struktura rozdělena na roty, pluky, čety. 

34 Josef Buršík se narodil 16. ledna 1894 v Mrákově (okres Domaţlice). Mezi lety 1904 aţ 1911 navštěvoval reálnou školu 

v Příbrami. Pak nastoupil na příbramskou Vysokou školu báňskou, tu ale nestačil dokončit. Zapojil se do začínající první 

světové války. V roce 1915 byl převelen v hodnosti velitele čety na východní frontu do Haliče. Dne 11. září tohoto roku se 

ocitl v ruském zajetí a v dubnu 1916 si podal přihlášku do československých legií, kde byl do aktivní sluţby zapojen v červnu 

1916. Na konci července 1920 se vrátil z Ruska do československé republiky v hodnosti kapitána. V meziválečném 

Československu působil jako velitel automobilů a později i tankových jednotek. V roce 1936 byl jmenován velitelem pluku 

útočné vozby 3., jiţ s plukovnickou hodností. V klíčových dnech mnichovské krize velel pluku útočné vozby 3 se sídlem 
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Tato krajská divize
35

, označená pod krycím jménem Pribina
36

, byla rozdělena na čtyři 

hlavní území – východní část byla pod vedením Václava Boháče, západní část podléhala 

poručíkovi Karlu Končelovi, severní části velel Břetislav Verner a v čele kolínské části stanul 

podplukovník Jaroslav Blavic. Do srpna 1939 bylo na seznam členů organizace zapsáno 

kolem 300 lidí.
37

 V červnu a červenci 1939 došlo k vytvoření podobné odbojové skupiny, 

která rovněţ spadala pod ústřední velitelství ON, v čele s div. gen. Pavlíkem.
38

 Přestoţe obě 

odbojové skupiny velmi často spolupracovaly, byly na sobě nezávislé a kaţdá z nich 

pracovala samostatně. 

 

  Činnost i akce odbojové organizace ON na Kolínsku byly velmi různorodé. Především 

se jednalo o zisk a sběr zbraní pro chystané vojenské povstání a shromaţďování zpráv 

nejrůznějšího charakteru, které dále por. Končel různými cestami poskytoval Praţskému 

ústředí. Někteří členové byli nápomocni při organizaci přechodů ohroţených osob do 

zahraničí. Skupina se také podílela na akcích, které byly uskutečňovány odbojovou skupinou 

Tři králové. Za zmínku stojí i spolupráce ON s kolínským komunistickým odbojem.  

 

Ani Kolín nebyl ušetřen od vlny zatýkání ze strany gestapa. Stalo se tak 23. února 

1940, kdy byla zlikvidována první kolínská garnitura ON. Jednalo se o likvidaci čelních 

                                                           
 
v Kolíně. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava byl tento pluk zrušen a Buršík byl propuštěn z řad armády. V tu dobu uţ 

byl kolínským občanem, jeho trvalé bydliště se nacházelo ve Štítarské ulici. Do odbojové činnosti ho uvedl jeho dlouholetý 

přítel plukovník Alois Liška. Na základě jeho příkazů vytvořil v Kolíně místní organizaci ON, sám stál také u zrodu 

krajského velitelství. Buršík byl skvělým organizátorem a patřil k nejvýznamnějším postavám odboje v Kolíně. 

35 Pod působnost krajského velitelství spadala města Kolín, Kutná Hora, Český Brod, Německý /Havlíčkův/ Brod. 

36 JELÍNEK, Zdeněk, HELFERT, Zdeněk. Kolínsko, s. 244.  

37 Tamtéţ, s. 244. 

38 Antonín Pavlík se narodil 6. prosince 1888 v obci Loučnice (okres Čáslav). Po maturitě na vyšší reálné škole v Pardubicích 

v roce 1909 absolvoval v letech 1910 aţ 1911 kurs na obchodní akademii v Chrudimi. Jako kadet se v roce 1911 zúčastnil 

vojenského cvičení v Banjaluce, a v roce 1913 v Těšíně. Za mobilizace nastoupil 31. června 1914 jako velitel čety na srbské 

frontě. Dne 8. prosince 1914 se ocitl v zajetí. V letech 1915 aţ 1916 působil jako podporučík u srbské armády.          

V květnu 1916 onemocněl malárií, ze které se vyléčil aţ v květnu příštího roku. V dubnu 1918 byl uvolněn pro potřeby 21. 

československého pluku ve Francii. Na západní frontě bojoval do 26. září 1918. Následně byl v hodnosti kapitána praporu 

převelen na italskou frontu a působil tam aţ do 14. ledna 1919. Po návratu se zapojil do bojů československé armády 

s Maďary severozápadně od Košic. V roce 1921 byl jmenován plukovníkem a 1. ledna byl povýšen do hodnosti brigádního 

generála. V meziválečném období slouţil na mnoha místech v republice, na krátkou dobu se dokonce ocitnul roku 1934 

v Uţhorodě. Do Kolína přišel 15. října 1937 jako zástupce velitele 13. divize a působil zde do 8. května 1939, kdy byl 

odeslán na dovolenou na neurčito. Krátce na to zahájil svoji ilegální činnost v rámci kolínské ON. Podle dostupných pramenů 

byl Pavlík charizmatickou osobností s velmi silným demokratickým cítěním. 
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představitelů, plk. Buršíka a por. Končela . Plk. Buršík byl 26. srpna 1942 Lidovým soudem 

v Berlíně odsouzen k trestu smrti. Rozsudek byl následně vykonán 3. prosince 1942.                    

Por. Končel byl popraven 19. března 1943. 

 

Po zatčení mnoha členů trvalo velmi dlouho, neţ se řady kolínské ON znovu 

zformovaly, neboť uvedené osobnosti byly nezastupitelné kvůli svým organizačním 

schopnostem a mnohaletými zkušenostmi z armády. Nicméně pod osobností div. gen. Pavlíka 

byla vytvořena druhá garnitura, která mohla pokračovat v odbojové činnosti proti okupačním 

silám. Jiţ nešlo o tak rozmanitou činnost jako v případě první garnitury, jelikoţ se skupina 

soustředila hlavně na shromaţďování zbraní a sběr informací. Činnost kolínské organizace 

ON prakticky skončila po hromadném zatýkání 21. května 1943. Gen. Pavlík podlehl 

zraněním během krutých výslechů 13. června 1943 ve vězení v Kutné Hoře.   

 

Krátce po vytvoření krajské divize Pribina se formovaly organizace ON na 

Českobrodsku a Černokostelecku. Organizačními veliteli pro dané oblasti se stali Rudolf 

Petráň (pro Český Brod) a František Šimánek (pro Kostelec nad Černými lesy). K počátku 

roku 1940 je doloţena odbojová činnost také na Kouřimsku, kde nebyl jmenován ţádný 

hlavní velitel, ale působilo zde více osob, které odbojovou činnost organizovaly společně. 

Jmenujme například L. Sládečka či J. Balvína.
39

  

 

Narůstající odbojová aktivita v těchto oblastech okupační reţim znepokojovala. Z toho 

důvodu byl nasazen agent praţského gestapa známý pod jménem „major Vondráček“
40

, který 

měl za úkol co nejrychleji rozbít tyto lokální skupiny, coţ se mu ve výsledku podařilo, neboť 

v lednu 1941 byla velkou vlnou zatýkání neutralizována celá síť prvního vedení na 

Českobrodsku a Černokostelecku. Kouřimsko zatýkání nepostihlo. 

 

Během jara 1941 byla obnovena odbojová činnost na Českobrodsku. V čele tohoto 

druhého vedení stanuli učitel J. Krákora z Tismic
41

, jenţ vypracovával odbojové plány,          

a štábní kapitán František Záruba, který byl pověřen jejich provedením. Skupina byla aktivní 

do 3. února 1943, kdy se ji podařilo gestapu rozbít. Nedlouho poté byla definitivně rozbita      

i skupina v Kouřimi. 

                                                           
39

 Křestní jméno není v dostupných pramenech dohledatelné. 
40 JELÍNEK, Zdeněk, HELFERT, Zdeněk. Kolínsko, s. 245. 

41 Křestní jméno není v dostupných pramenech dohledatelné. 
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3.1.2 Václav Morávek a Josef Mašín  

Václav Morávek se narodil 8. srpna 1908 v Kolíně. S rodiči Josefem a Jaroslavou 

Morávkovými bydlel v Luční ulici. Morávek patřil k zakládajícím členům místní skautské 

organizace. Po absolvování kolínského gymnázia byl přijat na vojenskou akademii 

v Hranicích na Moravě, kde studoval mezi lety 1923 aţ 1925. Byl silně náboţensky zaloţený 

a proslul jako galantní, společenský a veselý člověk.  

 

Po absolvování vojenské akademie byl v srpnu 1925 povýšen na poručíka 

dělostřelectva. V řadách československé armády slouţil u dělostřeleckého pluku 107              

v Olomouci. V srpnu 1938 získal hodnost štábního kapitána. Ve sluţbě v Olomouci zůstal aţ 

do roku 1939. Ve vojenské sluţbě vynikal sportovní zdatností a přesnou střelbou. 

 

Po 15. březnu 1939 krátkou dobu uvaţoval o vstupu do polské armády. Od svého 

záměru nakonec upustil a po propuštění z vojenské sluţby se z něj ke dni 21. března 1939 stal 

vrchní aktuárský tajemník úřadu práce v Kolíně. V dalších dnech si podal ţádost o přemístění 

do Českého Brodu. Na nové pracovní místo se uţ nedostavil. V této době se seznámil 

s praţskými členy ON v Praze. Na základě přímého rozkazu z hlavního odbojového štábu 

v Praze se Morávek stal v květnu 1939 zpravodajským důstojníkem a obstarával kontakt mezi 

kolínskou a praţskou skupinou. Na konci léta 1939 byl převelen do praţského centra, kde 

začal pracovat jako spojka podplukovníka dělostřelectva Josefa Balabána.
42

 Morávka pojilo, 

vzhledem k blízkosti bydlišť, rovněţ přátelství s pplk. Mašínem. 

 

Josef Mašín se narodil 26. srpna 1896 v Lošanech. Pocházel ze selské rodiny. Mezi 

lety 1907–1911 navštěvoval reálné gymnázium v Kutné Hoře. V roce 1915 úspěšně zakončil 

Zemskou střední školu hospodářskou v Roudnici nad Labem.  

 

Po ukončení Zemské střední školy se zapojil do první světové války. Působil u c. a k. 

pěšího pluku 36 v Rusku. V řadách armády Habsburské monarchie nevydrţel dlouho. V září 

1915 dezertoval a dostal se do ruského zajetí. V květnu následujícího roku se stal členem 

Československých legií, u kterých slouţil do roku 1921. Stal se účastníkem bitvy u Zborova 

(2. červenec 1917), bitvy u Bachmače (8. března aţ 13. března 1918) a zapojil se do bojů na 

                                                           
42 KOURA, Petr. Podplukovník Josef Balabán: ţivot a smrt velitele legendární odbojové skupiny „Tři králové“. Vyd. 1. 

Praha: Rybka Publishers, 2003. ISBN 80-86182-72-X. 
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Transsibiřské magistrále. Za svou úspěšnou vojenskou sluţbu si vyslouţil mnoho 

vyznamenání.
43

  

 

Po návratu do samostatného Československa slouţil v Olomouci, Praze                           

a u dělostřeleckého pluku u Dačic, kde setrval aţ do mnichovských událostí v roce 1938. Před 

rozpuštěním československé armády v roce 1939 zastával hodnost podplukovníka 

dělostřelectva. Mašín byl známý svoji výbušnou povahou, krátce po obsazení Sudet se začal 

připravovat k odboji, coţ ho přivedlo ke spolupráci s škpt. Morávkem a pplk. Balabánem ve 

společné skupině, známe jako Tři králové.
44

 

 

Jiţ v prosinci 1939 musel Morávek přejít do úplné ilegality, jelikoţ mu bylo na stopě 

gestapo. Tehdy se připojil k Balabánovi a Mašínovi, kteří hledali spolupracovníky pro svou 

téměř samostatnou odbojovou skupinu. 

 

Skupina se stala známou hlavně pro svou diverzní a sabotáţní činnost. Za všechny 

provedené akce jmenujme především jednu z února 1940, neúspěšný atentát na Heinricha 

Himmlera v budově Anhaltského nádraţí v Berlíně. Jednou z připravovaných, ale jiţ 

neuskutečněných akcí, byl atentát na Emmanuela Moravce. Není proto divu, ţe za dopadení 

Tři králů byla vypsána odměna 1 000 000 korun. Úspěch skupiny spočíval v oddělené práci 

členů, velké opatrnosti a nezávislosti na ostatních odbojových sloţkách.  

 

První ze skupiny byl uvězněn pplk. Balabán, a to 22. dubna 1941. Dne 13. května 

1941 byl za dramatických okolností dopaden pplk. Mašín. Morávek před zatčením v bytě 

v Nuslích unikl. Později unikl ještě mnohokrát a v březnu 1942 navázal spojení se skupinou 

SILVER A. S velkou pravděpodobností byl ve styku i s výsadkáři Janem Kubišem a Jozefem 

Gabčíkem ze skupiny ANTHROPOID. 

 

Václav Morávek byl zastřelen 21. března 1942 poblíţ Prašného mostu, kde mělo 

zřejmě dojít ke schůzce s jeho spolupracovníky. Události kolem jeho smrti jsou dodnes 

záhadou. Jeho smrtí skončila aktivita skupiny Tří králů. Tato skupina se stala symbolem 

domácího odboje proti nacistickému Německu. 

  

                                                           
43 Např. Československý válečný kříţ. 

44
 ČERMÁK, Vilém. Muţ proti okupaci, s. 114-189.  
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3.2 VŠEOBECNÉ NÁRODNÍ HNUTÍ – ČESKOSLOVENSKÝ ODBOJ DOMÁCÍ 
 

 V létě roku 1939 vznikla organizace „Všeobecné národní hnutí – Československý 

odboj domácí“, známá pod názvem prstýnkáři. Na počátku sdruţovala primárně rotmistry, 

popřípadě legionáře. V pozdějších měsících začínala, vzhledem k vojenskému charakteru, 

úzce spolupracovat s organizací ON. Hlavní představitelé prstýnkářů v čele s rotmistrem 

Antonínem Svatošem se scházeli v místnostech praţské burzy a v Národním domě na 

Vinohradech. Pobočky této organizace vznikly i v dalších městech Protektorátu Čechy                     

a Morava.
45

 Po čase se vytvořila ţupní vedení, díky nimţ byla celá organizace z hlavního 

města Prahy lépe koordinována. Hlavním znamením organizace, jak vyplývá i z názvu, se stal 

ţelezný prsten a desetihaléřová mince z první republiky, na které bylo znamení dvojblesku. 

Prstýnkáři shromaţďovali zbraně, organizovali přechody bývalých důstojníků a politiků do 

zahraničí, finančně a materiálně podporovali rodiny zatčených odbojářů a plánovali mnohé 

sabotáţní akce. 

 

3.2.1 Kolínská organizace 

Na podzim roku 1939 vznikla v Kolíně organizace, jejíţ ústřední postavou byl bývalý 

legionář Josef Adrián. Na počátku roku 1940 se skupina rozrostla o korektora kolínské 

Bayerovy tiskárny Otakara Moravce, který byl znám pod krycím jménem Robur.
46

 Moravec 

nepatřil mezi ty, kteří se s novým uspořádáním po 15. březnu 1939 smířili snadno, a proto 

ihned po začátku okupace kolem sebe formoval skupinu osob smýšlejících stejně jako on. 

Jejich hlavním záměrem byla odbojově výchovná propaganda prostřednictvím výroby            

a distribuce tiskovin. Významným členem kolínských prstýnkářů se stal i populární lékař       

a známý archeolog MUDr. František Dvořák.
47

    

                                                           
45 Např. Louny, Plzeň, České Budějovice, Chrudim, Ostrava. 

46 JOUZA, Ladislav. MUDr. František Dvořák (28. 11. 1896 – 10. 6. 1943). In: Archeologické rozhledy XLVIII. Praha: 

Archeologický ústav AV CR, 1996. s. 550-558. 

47 František Dvořák pocházel z lékařské rodiny. Narodil se 28. listopadu 1896 v Červených Pečkách (zhruba 6 kilometrů 

jiţním směrem od Kolína). V roce 1907 nastoupil studium na reálné škole v místě svého narození. Ani jemu se nevyhla první 

světová válka, a tak v roce 1915 ukončil studium a přesunul se na ruskou frontu, kde byl aktivně zapojen do bojů. Příští rok 

prodělal četná zranění, po kterých byl shledán neschopným sluţby ve válečném poli. Po návratu nastoupil do studia na 

praţské lékařské fakultě, kde promoval v roce 1921. Uţ od mladých let ho zaujala archeologie, která se díky jeho časté 

badatelské činnosti změnila v odbornou publikační činnost. Od 20. let se stal veřejně známou osobností, jeţ se velmi činně 

zapojila do kolínského kulturního a politického dění. V roce 1924 stanul ve vedení kolínského muzea. Dvořák byl téţ aktivní 

v komunální politice. V roce 1926 byl v rodných Červených Pečkách zvolen za sociální demokracii starostou. Byl u zaloţení 

kolínských prstýnkářů. 
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K největším úspěchům kolínské skupiny patřily převody významných osob do 

zahraničí, které se tam připojily k zahraničnímu odboji. Mimo jiné byl takto převeden štábní 

kapitán Ondřej Martínek.  Tyto osoby chtěly čelit nacistickému Německu za hranicemi 

Protektorátu Čechy a Morava. Na moravsko-slovenském pomezí byli velmi nápomocni 

ostravští ţelezničáři a skupina studentů, se kterou kolínští prstýnkáři aktivně spolupracovali.  

 

V dubnu 1940 skupina převzala letákovou agendu a pod její velení přešlo mnoho 

dalších zaměstnanců Bayerovy tiskárny, kteří jeden čas tiskli básně a pamflety zesměšňující 

Adolfa Hitlera. V tiskárně bylo dokonce skryto mnoho zbraní a výbušnin, které místní 

vedoucí Josef Březák uloţil do sazárny. Z dostupných informací víme, ţe další zbraně            

a munice byly ukryty na evangelickém hřbitově a v kolínském muzeu. Zanedlouho se stal 

jedním z hlavních představitelů prstýnkářů právě Moravec. Rtm. Svatoš ho jmenoval ţupním 

vedoucím pro východní Čechy s pověřením vytvořit síť okresních a místních organizací, které 

by byly navzájem propojené a akceschopné. V kolínském muzeu se často setkávali vedoucí 

představitelé organizace z Kolína, Kutné Hory, Nymburka, Pardubic, Hradce Králové, Mladé 

Boleslavi a praţského ústředí. Společně pak plánovali odbojové aktivity. 

 

Jakmile se o činnosti celé organizace dozvědělo gestapo, přímo do řad praţských 

prstýnkářů vyslalo svého konfidenta Antonína Nerada, který si naneštěstí velmi rychle získal 

důvěru celého vedení. Dokonce se stal nejbliţším spolupracovníkem rtm. Svatoše, coţ mělo, 

jak se ukázalo později, neblahé následky. Konfident Nerad byl schopen rozkrýt celou síť 

organizace, která působila na českém území. Zcela jistě mu k tomu pomohl fakt, ţe 

organizace nebyla dobře zakonspirovaná a někteří členové si ve své činnosti počínali velmi 

lehkomyslně a nerozváţně. Nerad se mnohokrát zúčastnil i schůzek v kolínském muzeu         

a v únoru 1941 se osobně seznámil s Moravcem, který k němu rovněţ choval důvěru. Poté, co 

Nerad rozkryl celou organizační strukturu a zjistil totoţnost drtivé většiny členů, včetně těch 

kolínských, bylo jen otázkou času, kdy dojde ke konečnému úderu gestapa. Kolín, jenţ se stal 

z výše uvedených informací jedním z předních center celé organizace, byl zatýkáním zasaţen 

jako první. Zatýkací akce začala 1. září 1941. Jedním z prvních uvězněných členů byl 

Moravec. Za dramatických okolností se gestapu 4. září sám vydal MUDr. Dvořák, neboť 

krátce předtím byla zatčena jeho manţelka, které bylo vyhroţováno smrtí.  

 

Po Kolínu gestapo pokračovalo v zatýkání i v praţském vedení. Zatčení členové byli 

přemístěni do Dráţďan, kde čekali na rozhodnutí místního Lidového soudu. Rozhodnutím 
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soudu ze 14. ledna 1943 byli kolínští aktéři, Moravec a MUDr. Dvořák, odsouzeni k trestu 

smrti. Rozsudek smrti nad MUDr. Dvořákem vyvolal velký ohlas. Protestovala proti němu 

prostřednictvím dopisů lékařská komora, kolínské muzeum a mnoho obecních úřadů. 

Rozsudek byl proveden 10. června 1943. 24 dalších členů bylo odsouzeno k trestům odnětí 

svobody.
48

 Konce války se ve věznicích nedoţilo pět z nich.
49

  

 

3.3 PETIČNÍ VÝBOR VĚRNI ZŮSTANEME 

 

Začátky této organizace byly datovány do května roku 1938, kdy skupina levicově 

orientovaných intelektuálů sepsala manifest s názvem „Věrni zůstaneme“
50

, který vyzýval 

k obraně republiky před německou rozpínavostí a stále se zvětšující agresí. Součástí 

organizace byli zástupci Dělnické akademie
51

, členové ČSSD, odboráři
52

 a zástupci mnoha 

společenských organizací.
53

 Organizační struktura byla vedena na územním principu. 

Vznikaly skupiny v jednotlivých závodech a úřadech, které byly společně koordinovány 

několika komisemi.
54

 PVVZ představoval mnohem dalekosáhlejší program neţ ostatní 

organizace. Po osvobození mělo dojít k zásadním reformám v hospodářské a sociální oblasti. 

3.3.1 Kolínská organizace 

Na Kolínsku se skupina PVVZ utvořila v prvních dnech roku 1940. V jejím čele stála 

trojice osob - profesor Obchodní akademie v Kolíně Ing. Karel Hladeček, Josef Doskočil       

a odborový tajemník Alfons Redmunda. Kaţdý z nich měl odlišnou funkci. Ing. Hladeček 

zprostředkovával styk s praţským ústředím, kterému předával shromáţděné zprávy této 

kolínské skupiny. Redmunda si k sobě přizval Jana Kvítka, společně vydávali pokyny 

odborářům. Doskočil, známý svými četnými kontakty, vybíral vhodné osoby pro přípravu 

revolučních národních výborů.  

 

                                                           
48 JELÍNEK, Zdeněk, SEDLÁČEK, Zdenek. MUDR. František Dvořák – lékař, archeolog a odbojář. In: Práce muzea 

v Kolíně. Kolín: Regionální muzeum, 1982. s. 3-19. 

49 Josef Březák, Josef Dudek, Ladislav Vrátil, Jan Kasparides, Karel Chochola. 

50 Např. Josef Pešek a Josef Fischer. 

51 Např. Volfgang Jankovec, Martin Rais a Václav Běhounek. 

52 Např. František Andršt. 

53 Např. Legionářský časopis čin, Ústřední spolek učitelů.  

54 Např. organizační komise v čele s Karlem Bondym, vojenská komise v čele s plukovníkem Josefem Churavým. 
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Činnost skupiny spočívala hlavně ve zpravodajské činnosti. Shromaţďovala informace 

převáţně hospodářského charakteru. Zprávy odeslané praţskému ústředí obsahovaly aktuální 

informace o zdejší rafinérii minerálních vod, o výrobě kyanidu draselného, nebo o stavbě 

nového naftového potrubí. Skupině se dokonce podařilo vypátrat informace o výrobě 

ţelezničních vagonů, které byly určeny pro širokorozchodné sovětské tratě. Získané zprávy 

byly prokazatelným důkazem o přípravách napadení Sovětského svazu, tehdejšího spojence 

nacistického Německa.  

 

V okolí Kolína na sebe nechaly výrazněji upozornit ještě skupiny zformované 

v Kouřimi a Poděbradech. Skupiny spolupracovaly aţ do podzimu roku 1942. V  několika 

dnech došlo k likvidaci členů PVVZ v Kolíně a v Poděbradech. Skupina v Kouřimi byla 

zlikvidována v březnu roku 1943.  

 

3.4 V BOJ 

 

Nejvýznamnější ilegální časopis na českém území vydávala skupina se stejnojmenným 

názvem. U počátků časopisu v květnu 1939 stál malíř a grafik Vojtěch Preissig. Z praţské 

redakce byl časopis distribuován do ostatních středisek, ze kterých dále docházelo k jejímu 

dalšímu rozšíření.  

 

3.4.1 Kolínská organizace 

Koncem května 1939 v Kolíně začala pracovat skupina kolem ilegálního časopisu 

V boj. Jejím zakladatelem byl MUDr. Josef Cyvín. Na konci dubna téhoţ roku se Kolín stal 

organizačním centrem pro zakládání dalších skupin, které měly vzniknout ve východních 

Čechách. Přímým spojením mezi Kolínem, praţským vedením a východočeskými středisky 

byli pověřeni František Holan a Josef Kobián.  

 

Hlavní činností byl tisk ilegálního časopisu a letáků s odbojovou tématikou, které 

členové skupiny následně distribuovali. Časopis se tiskl v nákladu 400 kusů ve sklepení 

hospodářské záloţny.
55

 Po zatčení F. Holana a MUDr. J. Cyvína v říjnu 1939 činnost skupiny 

V Boj skončila. Ostatní členové přešli k jiným odbojovým organizacím. 

                                                           
55 JELÍNEK, Zdeněk, HELFERT, Zdeněk. Kolínsko, s. 257. 
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3.5 ,,ZEMANOVA SKUPINA“ 

 

V letních měsících roku 1942 se na území města Kolína formovala skupina, která šířila 

neorganizovaný a pasivní odpor, jehoţ hlavním cílem bylo narušení politické a ekonomické 

stability okupačních orgánů.  Název skupiny, tzv. Zemanovy skupiny, byl odvozen od jména 

Bohumíra Zemana, majitele hostince „U starce z moře“, kde se členové skupiny scházeli. 

Členové pocházeli z okruhu ţelezničářů, učitelů, dělníků a ţivnostníků. Po zatčení kolínské 

první garnitury ON přešli někteří její členové
56

, kteří byli ušetřeni od zatčení, právě do řad 

Zemanovy skupiny, aby navázali na svoji odbojovou činnost.  

  

Aktivity skupiny neunikly gestapu, které proti ní prvně zakročilo 25. března 1943. 

Rozsáhlá zatýkací akce probíhala aţ do 27. dubna 1943, kdy byl zadrţen i Bohumír Zeman. 

Celkem bylo zatčeno zhruba 40 lidí, návratu z vězení se doţilo jen málo z nich.
57

 

 

3.6 PĚST 

 

Od listopadu 1944 vznikala v Kolíně a okolí odbojová skupina levicově orientované 

mládeţe. Slovo pěst označuje název organizace, ale zároveň určuje i základní organizační 

jednotku v počtu pěti osob, ve které se kaţdá osoba snaţila vytvořit spolu s dalšími čtyřmi 

osobami další pěst. Pěsti byly pak navzájem informačně propojeny a spolupracovaly společně 

při plnění stanovených úkolů. Vytvořením pěti pěstí v daném prostoru vznikla z hlediska 

struktury základní odbojová buňka.  

 

První kolínská buňka vznikla pod vedením Jaroslava Beneše v závodě Prchal, Ericsson 

a spol. Beneš byl později vystřídán Hynkem Noskem. Skupinu tvořili mladší dělníci                        

a techničtí úředníci. Jejich náplní byla sabotáţ válečné výroby, snaha o ochranu zaměstnanců 

před pracovním nástupem a zákopovými pracemi v Německu. Tiskárny v závodě slouţily na 

výrobu letáků, které byly společně se spojeneckými letáky letecky shazovány a rozšiřovány 

mezi obyvatelstvo. Další buňky vznikaly v blízkém okolí Kolína. Organizace Pěst byla 

aktivní zejména během květnového povstání.     

                                                           
56 Např. Jan Černý, Josef Janovský. 

57 JELÍNEK, Zdeněk, HELFERT, Zdeněk. Kolínsko, s. 257. 
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3.7 ILEGÁLNÍ KOMUNISTICKÁ STRANA 

 

Komunistický proud byl nezávislý na demokratickém odboji, s nímţ se často dostával 

do velkých konfliktů. Aţ do napadení SSSR 21. června 1941 označovali komunisté v duchu 

politiky Sovětského svazu válku za oboustranně imperialistickou. V počáteční fázi války se 

komunistický proud nacházel v určité dvojkolejnosti, před okázalými odbojovými akcemi 

dával přednost propagandistické a zpravodajské činnosti. Ústřednímu ilegálnímu vedení 

strany byly podřízeny krajské, okresní a místní výbory. Po přímém vstupu Sovětského svazu 

do války se začala stupňovat odbojová aktivita a hlavním cílem bylo poválečné obnovení 

republiky v socialistickém charakteru. 

 

3.7.1 Oblastní působnost 

Ihned po příchodu okupačních jednotek se uskutečnila zatýkací operace s názvem 

„Aktion Gitter“, při které bylo na území Kolínska zatčeno několik desítek ilegálních členů 

KSČ. Velká část zatčených byla v následujících dnech propuštěna.
58

 Některé osoby byly 

poslány do koncentračních táborů, ve kterých byly drţeny aţ do konce války.
59

 

 

Kolín z hlediska působnosti ilegální KSČ patřil ke kraji Praha-venkov, který se dále 

dělil na čtyři oblasti – Kolínsko
60

, Českobrodsko
61

, Benešovsko a Berounsko. Počátky tohoto 

odbojového proudu na Kolínsku byly spjaty s osobou Adolfa Pimpary, který byl v květnu 

1939 jmenován krajským instruktorem pro Kolínsko s úkolem vybudovat plnohodnotnou 

ilegální sít v této oblasti. Nejprve se spojil s dlouholetými členy stran na Kolínsku, hlavně 

s Václavem Březinou (pozdějším agitačním a propagačním referentem pro okres Kolín), kteří 

mu byli nápomocni při vytvoření ilegální stranické organizace. Okresní stranické vedení vedl 

dělník Jan Vokál. V čele místní organizace stanul dělník Jan Novák.
62

 Dělník Karel Kurka byl 

hlavní osobou, která měla na starosti organizaci stranických buněk v kolínských závodech.
63

 

V jednotlivých městských částech bylo zaloţeno celkem devět místních stranických pětek      

                                                           
58 Např. Ladislav Volenc, pozdější předseda MNV v Kolíně. 

59 Např. Rudolf Koštejn, pozdější poslanec ÚNS a předseda ONV v Kolíně. 

60 Okresy Kolín, Kutná Hora, Čáslav a Pečky. 

61 Okresy Český Brod, Říčany, Brandýs nad Labem a Kostelec nad Černými lesy. 

62 Členové místního vedení byli Jan Novák, František Pavlík, Alois Chylík, František Blechšmíd a Karel Kurka. 

63 Jednalo se zejména o Draslovku, továrnu na výrobu cikorie, Báňskou a hutní továrnu, elektrárnu a rafinerii minerálních 

olejů. 
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a byla vybudována i ilegální skupina mladých komunistů. V mnoha obcích v okolí Kolína 

vznikaly ilegální stranické organizace. 

 

Před Vánocemi v roce 1939 se v Kutné Hoře uskutečnilo setkání zástupců čtyř 

okresních vedoucích, kteří následně vytvořili oblastní vedení, do kterého byl zvolen také Jan 

Novák z Kolína.
64

 Tímto byla dobudována oblastní struktura, která umoţnila rychlou 

koordinaci společných akcí a výměnu informací. 

 

Mezi hlavní činnosti patřilo rozšiřování Rudého práva, které bylo pro oblast kolínskou 

oblast přijímáno v mlékárně ve Vysočanech. Většina činnosti ilegální KSČ spočívala 

v dotváření stranické organizační sítě v regionu. Po dotvoření sítě byl důraz kladen na 

aktuální informační servis o domácí a zahraniční politické, hospodářské a vojenské situaci. 

Informace putovaly z hlavních ilegálních středisek aţ k nejmenším skupinám. Kolínská 

skupina se zabývala situací na místním nádraţí, které představovalo důleţitou ţelezniční 

křiţovatku. Odtud pak získávala informace, které posílala I. ilegálnímu stranickému vedení. 

Výrazné sníţení členské základny v Kolíně a okolí přišlo se zatýkáním v květnu 1940, kdy ve 

vězení skončil i Novák. Ke konci první etapy ilegálního komunistického protinacistického 

odboje došlo v únoru 1941, kdy zatýkací akce zasáhly celou oblast Kolínska a Českobrodska. 

 

Komunistické podzemní organizace oţivily své aktivity opět na podzim roku 1941. Po 

uvěznění mnoha členů a rozbití celé sítě ilegálních pracovišť nebyla komunistická rezistence 

tak celistvá a samotní členové byli sdruţováni na jiném operačním principu, který byl lépe 

přizpůsoben ţivotu v ilegalitě.
65

 Změnu doznala vlivem mezinárodních okolností i odbojová 

aktivita. Na řadu přišla větší rozmanitost v podobě sběru zbraní a materiálu pro destrukce na 

ţeleznicích a zisku potravinových lístků pro rodiny zapojené v odboji. V tomto období 

přesnější informace o komunistickém proudu odboje v Kolíně nemáme, ale víme, ţe po 

rozsáhlé zatýkací akci na Kolínsku v únoru a březnu 1943 došlo k likvidaci II. ilegálního 

vedení v této oblasti, coţ v konečném důsledku vedlo k razantnímu utlumení činnosti.
66

 S tím, 

jak se válka blíţila ke svému konci, členové ilegální KSČ na Kolínsku pomáhali zejména 

partyzánským skupinám a podíleli se na přípravách znovuobnovení republiky.   

 

                                                           
64 Do oblastního vedení byl jmenován Rudolf Černý z Kutné Hory, František Čepl z Čáslavi a Václav Prejza z Cerhenic. 

65 JELÍNEK, Zdeněk, HELFERT, Zdeněk. Kolínsko, s. 242. 

66 JELÍNEK, Zdeněk, HELFERT, Zdeněk. Kolínsko, s. 243.  
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4 KOLÍN V LETECH 1945–1948 

 

Během prvních květnových dnů roku 1945 se stejně jako v jiných městech vytvořil 

v Kolíně revoluční národní výbor. V továrnách a úřadech vznikaly závodní rady a závodní 

organizace Revolučního odborového hnutí. 15. září došlo k ustavení místního národního 

výboru v čele s  Ladislavem Volencem, členem KSČ, a 30. září proběhla volba do okresního 

národního výboru prostřednictvím volitelů, kteří byli zvoleni na schůzích MNV v okrese. 

Předsedou ONV byl zvolen sociální demokrat JUDr. Miroslav Jelínek. Volba byla 

uskutečněna v souladu s dekretem o reorganizaci státní správy, který byl vydán prezidentem 

Edvardem Benešem 25. srpna 1948. 

 

Bezprostředním úkolem po válce se stala postupná obnova města, které bylo vlivem 

náletů silně poškozeno. Jednalo se především o průmyslové podniky a jejich okolí. 

Z koncentračních táborů se do města vrátilo 69 osob ţidovského vyznání a byla obnovena 

Ţidovská náboţenská obec, avšak v mnohem menším rozsahu neţ tomu bylo před okupací.
67

 

Byly obnovovány a zakládány společenské organizace, kulturní ţivot se začínal vracet na 

předválečnou úroveň.  

 

V září 1945 vznikl Lidový soud, který měl za úkol řešit následky chování zrádců         

a kolaborantů. Soudu předsedal JUDr. Václav Volný. Koncem května 1945 byl zbudován 

internační tábor v místech za chemickým závodem Draslovka. Činnost tábora není do 

dnešních dnů úplně zmapována, ale víme, ţe podobně jako v jiných internačních táborech     

se  i zde odehrály různé kontroverzní události.
68

 Po zveřejnění úředního soupisu                      

z  22. května 1947 vyplývá, ţe celkem bylo z okresu Kolín odsunuto 3 656 osob německé 

národnosti.
69

 

 

V posledních měsících roku 1945 začala předvolební kampaň. Postupně došlo 

k vyostření vztahů mezi jednotlivými politickými tábory. Volební boj probíhal na stránkách 

politicky motivovaných týdeníků a ve veřejném prostoru. Před prvními volbami do 

Ústavodárného národního shromáţdění, které proběhly 26. května 1946, byl okres Kolín 

                                                           
67 PEJŠA, Jaroslav, JOUZA, Ladislav, JOUZOVÁ, Miroslava. Moje město KOLÍN, s. 45. 

68 Např. během tzv. Bartolomějské noci dne 22. srpna 1945 přišly o ţivot dvě osoby německého původu. 

69 Komise regionálních dějin při OV KSČ a ONV Kolín. Čtyřicet let budování socialismu na Kolínsku 1945-1985. Kolín, 

1985. s. 13. 
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přiřazen do volebního kraje č. XI., jehoţ hlavní sídlo bylo v Havlíčkově Brodě. V kolínském 

okrese zvítězila komunistická strana Čech (dále KSČ) ziskem 43,5 % z celkového počtu 

odevzdaných hlasů.
70

 Výsledky voleb v samotném Kolíně jsou uvedeny v tabulce č. 1.  

 

Tabulka č. 1 

Přehled volebních výsledků v Kolíně 

Politická strana 

Komunistická 

strana 

Československa 

Československá 

strana lidová 

Československá 

strana národně 

socialistická 

Československá 

sociální 

demokracie 

Počet % 

obdržených hlasů 
38,64 % 28,34 % 19,23 % 13,79 % 

Získané hlasy 5 564 4 080 2 769 1 986 

Zdroj: Komise regionálních dějin při OV KSČ a ONV Kolín. Čtyřicet let budování socialismu na Kolínsku               

1945–1985. Kolín, 1985. s. 15. 

 

Z tabulky vyplývá, ţe prvního postavení v Kolíně dosáhla KSČ (38, 64 %), coţ mělo 

v konečném důsledku nesmírný vliv na politický a společenský vývoj celého okresu. Na 

základě výsledku těchto voleb bylo upraveno sloţení dalších zákonodárných a samosprávných 

orgánů. V čele ONV nově stanul člen KSČ Josef Vaníček. Předseda MNV zůstal díky své 

politické orientaci neměnný.  

 

Postupem času docházelo k velkým změnám ve společenském klimatu a k diferenciaci 

mezi politickými stranami. Hlavní politické boje probíhaly zejména v kolínských závodech. 

Jádrem ostrých sporů se stalo znárodňování průmyslových podniků. Ve většině případů proti 

sobě stála národně socialistická strana, která ovládala závodní odborové skupiny,                              

a komunistická strana, jejíţ převaha byla patrná v závodních radách. Kaţdá část politického 

spektra prosazovala pro ni nejvýhodnější řešení.
71

 

 

Události politické krize dolehly brzy i na Kolín. Dne 21. února 1948 se sešli zástupci 

MNV a ONV. Výsledkem bylo odeslání telegramu prezidentu republiky, ve kterém 

proklamovali svoji loajalitu nové vládě v čele s Klementem Gottwaldem. Dne 23. února ONV 

zřídil Okresní akční výbor a zároveň vydal pokyn všem MNV, aby tak učinily také, coţ se 

uskutečnilo ihned následující den. V pravé poledne byly slyšet sirény z kolínských továren     

                                                           
70 Komise regionálních dějin při OV KSČ a ONV Kolín. Čtyřicet let budování socialismu na Kolínsku 1945-1985, s. 15. 
71 Jako příklad uvádím tehdejší Bayerovy tiskárny, kdy národně socialistická strana prosazovala začlenění do tiskového 

koncernu své strany Melantrichu. Naproti tomu komunisté předpokládali zatímní zachování národní správy. 



30 
 

abyla vyhlášena hodinová generální stávka jako ukázka podpory poţadavků KSČ. Po          

25. únoru vznikaly ve všech sférách akční výbory a začala tak rozsáhlá očista veřejného 

ţivota a přestavba celé společnosti. 

 

 Podle úředního soupisu obyvatel, který se konal s největší pravděpodobnosti před 

následnými volbami v květnu 1948, ţilo v Kolíně 21 140 stálých obyvatel.
72

  

 

Nastolené socialistické směřování potvrdily i výsledky voleb. Volby se uskutečnily   

30. května 1948 a aktivně v nich volilo 13 779 kolínských obyvatel. Jednotnou kandidátku 

Národní fronty podpořilo svým hlasem 10 847 voličů (78,7 %), bílých lístků bylo odevzdáno 

1 995 (14,5 %) a neplatných lístků 937 (6,8 %).
73

  

                                                           
72 Komise regionálních dějin při OV KSČ a ONV Kolín. Čtyřicet let budování socialismu na Kolínsku 1945-1985, s. 17. 

73 Komise regionálních dějin při OV KSČ a ONV Kolín. Čtyřicet let budování socialismu na Kolínsku 1945-1985, s. 11. 
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5 ODBOJOVÉ ORGANIZACE 

 

5.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

 

Svaz osvobozených politických vězňů a pozůstalých se začal formovat ihned po 

osvobození republiky. Oficiálním datem vzniku svazu byl 28. květen 1945. Tento den bylo 

zformulováno programové prohlášení a předsedou se stal Viliam Široký. Cílem bylo 

sdruţovat bývalé politické vězně, kteří nekolaborovali s nacistickým Německem, a po celé 

válečné období zůstali loajální myšlence na obnovu ČSR.
74

 

 

Hlavním úkolem Svazu po obnovení republiky bylo přispět k jejímu budování. Rovněţ 

měla být obhajována nově nabytá svoboda. V prvních poválečných měsících hráli členové 

důleţitou roli v posuzování osob, které mohly být, vzhledem k předchozím rokům, vnímány 

rozporuplně.
75

 Poslání svazu zacházelo i do sociální roviny, mělo být postaráno o rodiny 

pozůstalých politických vězňů. Svaz pomáhal i starým a nemocným osobám, které se vrátily 

z koncentračních táborů. 

 

O činnosti kolínského SOPVP vypovídají zápisy z členských a výborových schůzi.  

Zápisy byly vedeny od ustavující schůze aţ do závěrečného sloučení. Většina zápisů byla 

psána na psacím stroji. Dochovaly se však i ručně psané zápisy.
76

 

 

SOPVP se rozrůstala po celé republice, stejně tak tomu bylo i v Kolíně. Ustavující 

schůze pobočky svazu proběhla 12. prosince 1945 v hostinci U Zemanů.
77

 Prvním předsedou 

SOPVP v Kolíně byl zvolen Stanislav Kubíček. Ten na květnové schůzi roku 1946 poţádal    

o uvolnění z funkce z důvodu pracovního vytíţení. Pro usnadnění činnosti byly od 11. dubna 

1947 svolávány výborové schůze SOPVP v Kolíně. Uskutečňovaly se zpravidla dvakrát 

měsíčně. Na první výborové schůzi byl novým předsedou zvolen Václav Boháč. Členské 

                                                           
74 Osoby byly uvězněny zejména za účast v protinacistickém odboji, protinacistické smýšlení, nebo z národnostních               

a rasových důvodů.  

75 Jednalo se o bývalé a současné funkcionáře samosprávných úřadů, členy protektorátní policie apod. 

76
 Státní okresní archiv Kolín, archivní fond Český svaz bojovníků za svobodu – Okresní výbor Kolín, inv. č. 1 – zápisy ze 

schůzí 1945 – 1948. 

77 Nadále se všechny schůze SOPVP uskutečňovaly v tomto hostinci. 
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schůze se konaly vţdy jednou měsíčně. Podle statistického rozvrţení členstva čítala kolínská 

pobočka SOPV 1 464 členů ke dni 25. dubna 1947.
78

 

 

Takřka ihned po osvobození obnovuje svoji činnost Československá obec legionářská, 

do které byli později včleněni i zahraniční vojáci, kteří bojovali během druhé světové války. 

O vzniku pobočky ČsOL v Kolíně informoval obyvatele Věstník ONV v Kolíně následujícím 

způsobem: 

 

 „Dne 5. června 1945 konala se plenární schůze legionářů z Kolína a okolí, na které 

byla ustavena Jednota čs. obce legionářské. Zatímním předsedou byl zvolen                          

br. Ing. J. Černohlávek, prof. obch. akademie v Kolíně. Na výborové schůzi, konané 8. června 

t. r., byl zvolen vedle jiných funkcionářů zat. jednatelem br. J. Pospíšil, pošt. podúředník,       

a soc. referentem br. Malý, krejčí, Zálabí, na které nechť se obrací všichni bratři 

v záleţitostech spolkových…“
79

 

 

 Třetí odbojovou organizací se stal Svaz národní revoluce, který vznikl 24. června 

1945. SNR byl zastřešující organizací pro Sdruţení národního odboje, Sdruţení čs. partyzánů 

a Sdruţení účastníků Praţského povstání. Předsedou se stal Josef Grňa. V pozdějších 

měsících pobočka SNR zahájila činnost i v Kolíně.  

 

5.2 ROK 1948 

 

Během únorových událostí v roce 1948 vytvořily všechny tři odbojové organizace na 

všech úrovních Akční výbory. Začaly nejprve s prověřováním členské základny a později 

vyloučily ze svých řad mnoho členů. Přidaly se tak k nově nastolenému reţimu pod vedením 

KSČ.   

 

Únorový převrat zrychlil konečné přípravy na sjednocení všech tří organizací. Dne               

8. května 1948 společně zasedaly na celonárodní úrovni Ústřední výbory SOPVP, ČsOL                 

a SNR. Vznikla organizace s názvem Svaz bojovníků za svobodu. Dne 9. května 1948 

                                                           
78 NA, archivní fond 1063 „ÚV SPB“, Seznamy členů. 
79 Věstník ONV v Kolíně, 28. 6. 1945. 
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proběhl slučovací sjezd. Na sjezdu bylo zvoleno nové vedení v čele s předsedou Ladislavem 

Kopřivou a generálním tajemníkem Janem Vodičkou. 

 

V Kolíně se slučovací schůze uskutečnila jiţ 18. dubna 1948. Byli pozváni zástupci ze 

všech tři sjednocujících se organizací a zástupci MNV, ONV a ÚRO, spolu s předsedou 

Akčního výboru ONV R. Koštejnem. Ze slov J. Lněničky, zástupce za ONV, lze vyvodit 

hlavní důvod sjednocení. Dotyčný prohlásil: „Vţdy, kdykoli šlo o závaţné věci celonárodní, 

dovedli jsme se spojiti. Měl-li odboj za svůj cíl osvobození národní, má sloučení za úkol 

upevnění nového řádu, dosaţeného únorovými událostmi.“
80

 Po projevech a proklamacích 

všech přítomných osob se uskutečnila volba, o které nás blíţe informuje týdeník Středočeské 

hlasy: 

 

„Za  čestného předsedu byl zvolen předseda okres. akčního výboru posl. R. Koštejn, 

činný představitel sjednocovaných snah. Byly aklamací vykonány volby nového jednotného 

výboru, jehoţ předsedou byl zvolen dosavadní předseda koordinačního výboru br. L. Fischer. 

Byli zvoleni tři místopředsedové, kaţdý z jedné ze sjednocovaných útvarů, 15 členů výboru             

a 15 náhradníků podle zásady paritního zastoupení.“
81

 

 

Týdeník Úder podobně shrnuje průběh sjednocovací schůze. V článku je na rozdíl od 

Středočeských hlasů uveden větší počet dobově zabarvených frází. Za všechny uvádím část 

příspěvku z dubna 1948. 

 

 „…Ať ţije jednotné odbojové hnutí! Přikročili jsme k dějinnému činu, který nás 

zavazuje pracovat pro sjednocení celého národa, být stráţci svobody, pokroku a míru.“
82

  

                                                           
80 Středočeské hlasy, 16. 4. 1948. 

81 Tamtéţ. 

82 Úder, 23. 4. 1948. 
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6 PERIODICKÝ TISK NA KOLÍNSKU V LETECH 1945–1948 

 

 V této kapitole nejprve charakterizuji vydavatelské parametry jednotlivých periodik. 

Obsahovou stránku analyzuji prostřednictvím tabulek č. 2–6. V tabulce č. 7 předkládám údaje 

o celkovém počtu příspěvků, které se vztahují ke vzpomínkové kultuře od roku 1945 do roku 

1948 v Kolíně. Ještě uveďme fakt, ţe o existenci tehdejších periodik rozhodovalo 

ministerstvo informací, udělovalo a odnímalo povolení k vydávání tisku.  

 

6.1 VĚSTNÍK OKRESNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU V KOLÍNĚ 

 

6.1.1 Obecná charakteristika 

Vydavatelem Věstníku byl v Kolíně ONV. Vycházel jednou týdně, kaţdou sobotu, 

v ceně 1 koruny a 20 haléřů. Věstníku ONV v Kolíně udávala směr tisková rada ONV se 

sídlem na adrese Prokopova třída 30. Vedoucím a odpovědným redaktorem se stal Gustav 

Šálek. Tisk probíhal ve Středočeské lidové knihtiskárně v Kolíně. Týdeník vycházel od       

14. července do 8. prosince 1945 v celkovém počtu 17 čísel.
83

 

 

Týdeník se sám charakterizuje jako úřední časopis pro politický okres Kolín. 

V prvním čísle se zavazuje poskytovat obyvatelům města objektivní informace týkající se 

společenského, hospodářského, kulturního a dalšího dění ve městě. Věstník zdůrazňuje, ţe na 

jeho stranách nebudou zveřejněny příspěvky o činnosti politických stran a svým charakterem 

bude čistě nepolitický. Přispěvatelé měli psát svobodně bez jakéhokoliv diktátu zvenčí.
84

 

 

Na titulní stránce zpravidla bývá úvodník od JUDr. Miroslava Jelínka, předsedy ONV 

v Kolíně. Obsah sdělení v úvodníku bývá různorodý, ale vţdy je těsně propojen s oblastní 

problematikou. Někdy je první strana místem sdělení, na kterém se čtenář dozví o návštěvě 

osobnosti celorepublikového významu.
85

 Na dalších stranách jsou zveřejňovány informace     

o činnosti MNV v celém okrese. Často jsou tyto informace doplněny o názory členů MNV na 

řešení aktuálních problémů. Celý týdeník věnuje velkou pozornost vzpomínkovým článkům   

                                                           
83 Věstník ONV v Kolíně, 14. 7. 1945, obrázek č. 1. 

84 Věštník ONV v Kolíně, 14. 7. 1945. 

85 Např. návštěva prezidenta Edvarda Beneše. Věštník, 25. 8. 1945. 
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o důleţitých událostech a úmrtích, které se staly v politickém okrese Kolín v nedávné 

minulosti. 

 

6.1.2 Zájem o vzpomínkovou kulturu 

Tabulka č. 2 

Články týdeníku Věstník ONV v Kolíně o pěstování paměti na druhý odboj v letech              

1939–1945 rozčleněné podle hlavních okruhů 

 

a) informace o činnosti spolků a organizací, které se výrazně podílí na pěstování paměti 

v letech 1945–1948 

b) vzpomínky na zemřelé příslušníky druhého odboje 

c) články o pietních a vzpomínkových akcích, které často provázejí odhalení památníků     

a pomníků, či předávání vyznamenání za zásluhy o protinacistický odboj 

d) vzpomínkové články příslušníků druhého odboje na ţivot v letech 1939–1945 

e)  medailony organizací, skupin a jednotlivců v druhém odboji 

 

Rok 1945 

Okruh 

a 14 

b 7 

c 4 

d 2 

e 1 

Celkem 28 

Pramen: Věstník ONV v Kolíně, ročník 1945. 

 

 Nejvíce článků bylo zveřejněno o činnosti spolků a organizací. Nejčastěji se 

zmiňovala činnost SOPVP, ale také Svazu československého důstojnictva a Svazu 

československých záloţníků a bývalých vojáků. 

 

 U vzpomínkových článků byl nejprve ve výtisku č. 3 zveřejněn příspěvek o MUDr. 

Dvořákovi.
86

 Ve výtisku č. 5 byl opět vzpomínán a dokonce se objevily spekulace o jeho 

moţném přeţití: 

                                                           
86 Věstník ONV v Kolíně, 28. 7. 1945. 
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 „…před několika týdny přinesl jeden muţ z Pardubic zprávu, ţe přijel z koncentráku 

v Německu a ţe je tam doktor Dvořák ošetřujícím lékařem. Máme či nemáme věřit? ...“
87

 

 

 Uvedená citace dokládá, ţe v době po osvobození vládla ve společnosti vlna 

optimismu, která byla často spojena s nereálnými přáními. Na druhou stranu v létě 1945 ještě 

nemohla být úplná informovanost ohledně osob, které se vrátily po věznění, neboť některé     

z nich se teprve navracely zpět do republiky. 

  

 Na základě údajů z tabulky bych ještě vyzdvihl krátké medailony dvou vedoucích 

členů kolínské ON, které byly zveřejněny v časopise č. 18 redaktorem G. Šálkem: 

 

 „ …jedná se v prvé řadě o plukovníka jezdectva JOSEFA BURŠÍKA, který zemřel 

v Berlíně dříve, neţ byl popraven. Jos. Buršík byl zakladatelem I. sledu národního odboje 

v oblasti kolínské divise. Jiţ koncem dubna 1939 ujal se této práce a úkolu postaviti ilegální 

divisi s krycím jménem Pribina. Sám velmi často vzpomínám tohoto statečného důstojníka, 

s nímţ jsem měl čest také spolupracovat a který svojí odhodlaností mohl býti tak mnohým 

jiným vzorem.“
88

 

 

 „Také je nutno vzpomenouti poručíka pěchoty KARLA KONČELA, který jako 

zpravodajský důstojník a velitel jedné roty vyvinul činnost, kterou tak jako u jiných nemůţeme 

dnes ani plně ohodnotiti, poněvadţ stále ještě schází souhrn této činnosti, který však bude 

vzdor všem potíţím vypracován…“
89

 

 

 U výše zmíněného medailonu por. Končela lze vyvodit, ţe v této době byla velmi 

slabá informovanost o aktivitách odboje, a tak se tato otázka stala v budoucnu velmi 

diskutovaným tématem. 

 

                                                           
87 Věstník ONV v Kolíně, 18. 8. 1945. 

88 Věstník ONV v Kolíně, 24. 11. 1945 

89 Tamtéţ. 
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6.2 ÚDER 

6.2.1 Obecná charakteristika 

Toto periodikum vycházelo nejprve od 19. května 1945 do 13. září 1945 jako týdeník 

KSČ na Kutnohorsku, přičemţ navazuje na ilegální tisk stejnojmenného časopisu z první 

poloviny roku 1940. Při ustavující konferenci krajské KSČ v budově kolínského městského 

divadla ve dnech 1. a 2. září 1945 bylo rozhodnuto o rozšíření týdeníku, který se stal 

reprezentativním krajským orgánem KSČ. Úder byl obohacen o články z politických okresů 

Český Brod, Kolín a Čáslav. Týdeník byl jednoznačně politicky zaměřený. Vydavatelem se 

stal Krajský výbor KSČ se sídlem v dnešní Kutnohorské ulici č. 29 v Kolíně.
90

 Vedoucím 

redaktorem byl na počátku odsouhlasen Karel Fryc, později Zdeněk Černoch, odpovědným 

redaktorem se stal Pavel Růţička. O důleţitosti celého týdeníku vypovídá fakt, ţe jedním 

z hlavních redaktorů a autorů článků byl krajský tajemník R. Koštejn. Tisk probíhal do                

15. listopadu 1946 v Bayerově tiskárně, poté je výroba přesunuta do Havlíčkova Brodu. 

Uzávěrka článků probíhala v úterní poledne, Úder vycházel kaţdý pátek v ceně 1 koruny a 50 

haléřů za kus, od 22. února 1946 došlo k navýšení ceny 2 koruny za jedno číslo.
91

 

 

Hlavní článek na titulní straně vţdy nabízel zprávy celorepublikového významu. Často 

se jednalo o reflexi důleţitých proběhnuvších událostí či o nastávajících vládních krocích. 

Samozřejmě s důrazem na prosazené zákony a opatření ze strany KSČ. Často se na prvé 

straně objevily proklamace a sliby čelních komunistických představitelů. Někdy byl dán 

prostor informaci celosvětového rozsahu, čtenář se dozvídal, proč je přínosná a ţádoucí 

spolupráce se Sovětským svazem s ohledem na socialistické směřování republiky. 

S pravidelností byla vyzdvihována data související se vzpomínkovou tématikou na léta 

minulá, přičemţ je obvykle přímo odkazováno na aktivity, které se uskuteční v Kolíně            

a přilehlém okolí. Ve sloupku na úvodní straně si často ve sloupku bere slovo výše zmíněný 

Koštejn, který často vyzdvihuje politiku KSČ. Na úvodní straně byly často velkými tučnými 

písmeny zdůrazněny hesla, která měla povzbudit a motivovat celou společnost. 

 

Na druhé straně začínají zprávy z Kolínska, ve kterých jsou nejdříve zohledňovány 

kolínské informace z MNV a ONV, často doplněné o redakční komentáře. Poté se dostávají 

na řadu témata spjatá s Kolínem. Po stranách pak byly ve stručnosti informace o činnosti 

                                                           
90 V tehdejší době uţ přejmenována na třídu Generalissima Stalina. 

91 Úder, 25. 1. 1946, obrázek č. 2. 
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spolků a organizací ve městě. Po zveřejnění kolínských informací dostaly prostor ostatní obce 

v okrese. Na dalších stranách týdeníku nalezneme zprávy o dění na Českobrodsku, 

Kutnohorsku, Čáslavsku a později i Havlíčkobrodsku.  

 

Informace o konci Úderu přichází v posledním čísle 25. června 1948, ve kterém je 

čtenář obeznámen o sloučení tří dosud samostatně vycházejících týdeníků. Jednalo se             

o týdeníky Havlíčkův nový kraj, Středočeské hlasy a Úder. Oficiálním zdůvodněním byla 

opatření ministerstva financí, které omezením tisku reagovalo na špatnou situaci na trhu         

s papírem. Zároveň bylo uvedeno, ţe v rámci sloučení dojde k rozsáhlé reorganizaci tisku           

a předpokládalo se zefektivnění technického aparátu. Uvedené změny měly vést ke 

konečnému zlepšení nově vydávaného periodika. Tím byl týdeník Budovatel Vysočiny           

a Polabí, jehoţ první číslo vyšlo 1. července 1948.
92

 Sloučení byla dlouhodobě plánovaná 

věc. Únorovým převratem byla urychlena přestavba společnosti, ve které bylo počítáno 

s majoritním postavením KSČ. Konkurenční vydavatelská činnost týdeníků Nový Havlíčkův 

kraj a Středočeských hlasů tak byla nadbytečná. Vzniklo nové periodikum s krajskou 

tématikou, které bylo vydáváno krajským vedením KSČ. 

 

6.2.2 Zájem o vzpomínkovou kulturu 

Tabulka č. 3 

Články týdeníku Úder o pěstování paměti na druhý odboj v letech 1945–1948 rozčleněné 

podle hlavních okruhů 

 

a) medailony odbojových organizací, skupin a příslušníků druhého odboje 

b) články o pietních a vzpomínkových akcích, které často provázejí odhalení památníků   

a pomníků, či předávání vyznamenání za zásluhy o protinacistický odboj 

c) vzpomínky na zemřelé příslušníky druhého odboje 

d) informace o činnosti spolků a organizací, které se výrazně podílí na pěstování paměti 

v letech 1945 – 1948 

e) kontroverzní články, které se týkají problematiky protinacistického odboje 

f) vzpomínkové články příslušníků druhého odboje na ţivot v letech 1939–1945 

g) kniţní činnost s tématikou protinacistického odboje 

 

                                                           
92 Úder, 25. 6. 1948. 
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Rok 1945 

(září – 

prosinec) 

1946 1947 1948  

(leden – 

červen) 

Celkem 

Okruh 

a 0 3 43 23 69 

b 2 14 4 1 21 

c 1 10 8 2 21 

d 4 8 2 4 18 

e 0 4 3 0 7 

f 3 3 0 0 6 

g 0 0 1 0 1 

Celkem 10 42 61 30 143 

   Pramen: Úder, ročník 1945–1948. 

 

 Z tabulky č. 3 je zřejmé, ţe čtenáři byli nejvíce informování o konkrétních odbojových 

organizacích a skupinách, jejichţ členové byli často představováni. Vzhledem k charakteru 

týdeníku je pochopitelné, ţe nejvíce příspěvků reflektuje komunistický odboj, kterému byl 

přisuzován největší podíl na cestě k osvobození. Často je poukázáno na fakt, ţe ilegální 

činnost započala uţ před okupací, a ţe spolupráce s ostatními odbojovými organizacemi byla 

moţná aţ po jejich odvrţení od „imperialistických národů“, které rozpoutali válku. Na 

základě velkého počtu obětí je KSČ povolána k poválečnému vedení společnosti. Cílem 

těchto článků bylo přivlastnit si hlavní zásluhy za protinacistický odboj. 

 

 Pozornost je věnována i demokratickému odboji. Čtenáři byli detailněji seznámeni 

zejména s divizí ON Pribina
93

 a kolínskou skupinou prstýnkářů.
94

 Články o těchto dvou 

odbojových skupinách jsou psány objektivně bez náznaku jakékoliv negace jejich aktivit. 

 

 Nejvíce prostoru bylo věnováno medailonům a příspěvkům, které se věnovaly 

osobám, které se v Kolíně aktivně účastnily protinacistického odboje. Pravidelná rubrika        

o příslušnících odboje vycházela od 21. března 1947 do 25. června 1948. Medailon mohl 

čtenář nalézt vţdy na titulní straně v pravém sloupku spolu s fotografií dané osoby                  

a základními ţivotními fakty. Celkem bylo zveřejněno 63 medailonů. Jmenný seznam osob 

dokládám v následující tabulce. 

 

                                                           
93 Úder, 21. 3. 1947. 

94 Úder, 18. 7. 1947. 
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Tabulka č. 4 

Seznam zveřejněných medailonů v časopise Úder během let 1947–1948 

Jméno a příjmení Odbojová organizace Datum a číslo vydání 
Plk. Josef Buršík Obrana národa 21. 3. 1947, číslo 12 

Por. Karel Končel Obrana národa 28. 3. 1947, číslo 13 

Škpt. Václav Morávek Obrana národa 4. 4. 1947, číslo 14 

Václav Kvarda Obec sokolská v odboji, 
Prstýnkáři 

11. 4. 1947, číslo 15 

Dr. Josef Epstein Obrana národa 18. 4. 1947, číslo 16 

František Blechšmíd Ilegální KSČ 25. 4. 1947, číslo 17 

Jan Novák Ilegální KSČ 2. 5. 1947, číslo 18 

Josef Vojta Ilegální KSČ 9. 5. 1947, číslo 19 

Josef Ludvík Ilegální KSČ 16. 5. 1947, číslo 20 

Josef Váňa Ilegální KSČ 24. 5. 1947, číslo 21 

Karel Beneš Ilegální KSČ 30. 5. 1947, číslo 22 

František Bárta Ilegální KSČ 6. 6. 1947, číslo 23 

František Tichý Ilegální KSČ 13. 6. 1947, číslo 24 

Václav Prejza Ilegální KSČ 20. 6. 1947, číslo 25 

Jaroslav Duben Ilegální KSČ 27. 6. 1947, číslo 26 

Josef Strejček Ilegální KSČ 11. 7. 1947, číslo 28 

Otakar Moravec Prstýnkáři 18. 7. 1947, číslo 29 

MUDr. František Dvořák Prstýnkáři 25. 7. 1947, číslo 30 

Josef Dudek Obrana národa, Prstýnkáři 1. 8. 1947, číslo 31 

Josef Březák Prstýnkáři 8. 8. 1947, číslo 32 

Josef Adrián Prstýnkáři 15. 8. 1947, číslo 33 

Ladislav Vrátil Prstýnkáři 22. 8. 1947, číslo 34 

Prap. Josef Hukauf Obrana národa 29. 8. 1947, číslo 35 

Antonín Moulík Prstýnkáři 5. 9. 1947, číslo 36 

Pplk. Josef Kozák Obrana národa 12. 9. 1947, číslo 37 

Kamil Hnyk Prstýnkáři 19. 9. 1947, číslo 38 

Jaroslav Kasparides Prstýnkáři 26. 9. 1947, číslo 39 

Karel Chochola Prstýnkáři 3. 10. 1947, číslo 40 

Div. gen. A. Machačík Obrana národa 10. 10. 1947, číslo 41 

Vítězslav Lukeš Obec sokolská v odboji 17. 10. 1947, číslo 42 

František Mejstřík Obec sokolská v odboji 24. 10. 1947, číslo 43 

Cecílie Jelínková Obec sokolská v odboji 31. 10. 1947, číslo 44 

Lidmila Nováková Neznámá
95

 7. 11. 1947, číslo 45 

Jan Koudelka Petiční výbor věrni zůstaneme 14. 11. 1947, číslo 46 

Jan Kříž Prstýnkáři 21. 11. 1947, číslo 47 

Karel Novotný Podzemní hnutí odborářů 28. 11. 1947, číslo 48 

Karel Petřík Podzemní hnutí odborářů 5. 12. 1947, číslo 49 

Jan Dušek Podzemní hnutí odborářů 12. 12. 1947, číslo 50 

Josef Doskočil Petiční výbor věrni zůstaneme 19. 12. 1947, číslo 51 

Ing. Karel Hladeček Petiční výbor věrni zůstaneme 26. 12. 1947, číslo 52 

Antonín Zika Ilegální KSČ 9. 1. 1948, číslo 2 

Karel Valášek Podzemní hnutí odborářů 23. 1. 1948, číslo 4 

František Nevole Neznámá
96

 30. 1. 1948, číslo 5 

Div. gen. Antonín Pavlík Obrana národa 6. 2. 1948, číslo 6 

Josef Hátle Petiční výbor věrni zůstaneme 13. 2. 1948, číslo 7 

                                                           
95 V Úderu dne  7. listopadu 1947 byla Nováková popsána jako odbojářka, která se starala o převoz vojenské munice ze 

Sudet do Prahy. Informace o členství v odbojové organizaci týdeník neposkytl. 

96 Z dohledatelných pramenů je zřejmé, ţe Nevole pracoval jako stráţný na vrátnici v Báňské a hutní v Kolíně. Měl tak 

mnoho informací o činnosti podniku, které pak předával jiným odbojářům. Nelze pak s jistotou určit příslušnost k některé 

odbojové organizaci. 
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Plk. František Fiala Obrana národa 20. 2. 1948, číslo 8 

Josef Jehlička Neznámá
97

 27. 2. 1948, číslo 9 

Jaroslav Novotný Petiční výbor věrni zůstaneme 5. 3. 1948, číslo 10 

Bohumír Zeman Zemanova skupina 12. 3. 1948, číslo 11 

Jan Parkán Zemanova skupina 19. 3. 1948, číslo 12 

Jan Štědrý Zemanova skupina 26. 3. 1948, číslo 13 

Antonín Drahovzal Zemanova skupina 2. 4. 1948, číslo 14 

Josef Janovský Obrana národa, Zemanova 
skupina 

9. 4. 1948, číslo 15 

JUC. Emil Rozsivka Neznámá
98

 16. 4. 1948, číslo 16 

Jan Černý Obrana národa, Zemanova 
skupina 

23. 4. 1948, číslo 17 

František Faltin Zemanova skupina 30. 4. 1948, číslo 18 

Jaroslav Hartman Obrana národa 7. 5. 1948, číslo 19 

František Ernest Zemanova skupina 14. 5. 1948, číslo 20 

Karel Vojtíšek Zemanova skupina 21. 5. 1948, číslo 21 

Adolf Teichmann Zemanova skupina 4. 6. 1948, číslo 23 

František Franc Zemanova skupina 11. 6. 1948, číslo 24 

Josef Třešňák Zemanova skupina 18. 6. 1948, číslo 25 

Jaroslav Schneider Zemanova skupina 25. 6. 1948, číslo 26 

  Pramen: Úder, ročník 1947–1948 

 

Z předloţeného seznamu můţeme usoudit, ţe byly uveřejněny články, které se 

věnovaly širokému okruhu příslušníků jednotlivých sloţek odboje. Lze zaznamenat obdobný 

počet medailonů členů Obrany národa (10–13 článků), prstýnkářů (10–12 článků), členů 

ilegální KSČ (12 článků) a „Zemanovy skupiny“ (11–13 článků). Zastoupeni byli také 

členové organizace Petiční výbor věrni zůstaneme (5 článků), Obec sokolská v odboji (3–4 

články) a Podzemní hnutí odborářů (4 články). Z dostupných pramenů u čtyř osob nelze 

jednoznačně určit, ve které odbojové organizaci působily.
99

 

 

V medailonu byl popsán ţivot představované osoby před válkou, charakter odbojové 

aktivity a dále vlastnosti, díky nimţ byla celospolečensky uznávanou osobností. Jako příklad 

mi poslouţí medailon kolínského rodáka škpt. Václava Morávka: 

 

„Škpt. děl. V. Morávek vystudoval kolínské reál. gymnasium a po absolvování 

vojenské akademie stal se poručíkem děl. pluku 107 v Oloumouci. Byl skvělým jezdcem          

a zvláště v drezurních soutěţích získal mnoho úspěchů. 

                                                           
97 V Úderu dne 27. února 1948 byl čtenář informován o pracovním nasazení Jehličky do Německa. Více o jeho činnosti nelze 

dohledat. 

98 V Úderu z 16. dubna 1948 vyplývá, ţe si Rozsivka na začátku okupace dopisoval s nejmenovanými politickými špičkami. 

Více o jeho činnosti nevíme. 

99 U celkového počtu článků je u některých odbojových organizací uvedeno číselné rozmezí. Je to z toho důvodu, ţe v odboji 

po zatýkacích akcích docházelo k přesunům příslušníků jednotlivých skupin. 
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Po rozpuštění čsl. armády se vrátil do svého rodiště a započal ihned s organizováním 

podzemního hnutí. Spolupracoval s plk. Joţkou Buršíkem a byl zpravodajským důstojníkem 

divise „Pribina“. Asi v říjnu 1939 odchází do Prahy, kde s pplk. Mašínem a pplk. Balabánem 

tvoří legendárně známý trojlístek charakterově skvělých muţů, opravdových to vzorů 

československého důstojnictva. Činnost těchto tří není moţno v krátkém článku obsáhnout      

a bude vděčným námětem pro umělce, který ji dokáţe literárně zpracovat. 

Václav byl všude, kde bylo nebezpečí, i tam, kde bylo vystupňováno zradou. Byla to 

jistě jeho sensitivní, citlivá povaha, která ho intuitivně vedla a ochraňovala v těţkých 

dlouhých dobách stálého skrývání a kličkování gestapu, statečný a odváţný duch. Řekl-li 

Václav: „Mě nikdy nedostanou!“ – pak bylo jisté, ţe ho skutečně nedostanou. Nikdo z nás 

ovšem nemyslel na tragédii a na to, ţe bude odnesen s bojiště na štítě, i kdyţ ctí a slávou 

pokrytou.“
100

    

 

Z tabulky č. 3 je dále patrné, ţe velký prostor byl věnován pietním a vzpomínkovým 

akcím, které byly zmiňovány především v roce 1946. V pozdějších letech byly na těchto 

akcích předávány pamětní předměty a medaile. Často došlo k odhalení památníků, pamětních 

desek a pomníků. Jednalo se jak o akce s regionálním dopadem
101

, tak o akce lokálního 

charakteru.
102

  

 

Stejně velká pozornost jako výše zmíněnému okruhu je věnována vzpomínkám na 

příslušníky odboje, kteří se osvobození nedoţili. Vzpomínky jsou obvykle napsány rodinnými 

příslušníky, nejbliţšími přáteli, někdy i samotnými redaktory týdeníku. Tato rubrika byla 

otištěna na závěrečných stranách časopisu často v den výročí úmrtí vzpomínané osoby. 

Nejčastěji bylo vzpomínáno na padlé příslušníky ilegální KSČ.
103

 O trochu méně neţ 

předchozí dva okruhy zaznamenaly svou četností články s tématikou spolků a organizací. 

Zejména šlo o činnost ČsOL, SNR a SOPVP.   

 

Další okruh se zabývá vzpomínkami příslušníků odboje na ţivot v období okupace. 

Nejprve své vzpomínky zveřejňuje Č. Říha, který psal ve třech číslech v roce 1945 o hrůzách 

                                                           
100 Úder, 4. 4. 1947. 

101 Např. odhalení krajského památníku odboje ve Ţdanicích, na kterém jsou vytesány oběti z Kolína. Viz. Úder, 12. 7. 1946. 

102 Např. vzpomínková akce na počest zaměstnanců závodů J. L. Bayer, kteří se zapojili do protinacistického odboje. Viz. 

Úder, 10. 5. 1946. 

103 Vzpomínka na Jana Kříţe. Viz. Úder, 5. 4. 1946. 
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v koncentračním táboře Březinka.
104

 V květnu 1946 jsou v týdeníku vytištěny dva články 

Koštejna o ţivotě v koncentračním táboře Buchenwald.
105

 V posledním čísle téhoţ roku je 

tematicky zařazena vzpomínka Karla Kurta na vánoční svátky roku 1944 ve věznici                

v Bamberku.
106

 

 

V tabulce je zohledněna kategorie „kontroverzní“.  Tyto články mohou být s ohledem 

na dobu zveřejnění takto chápány, neboť Úder byl jediným oblastním periodikem, který do 

únorového převratu ostře kritizoval poměry zejména v SOPVP. Největším kritikem se stal 

Koštejn.
107

 V ostatních periodicích ke kritice téměř nedocházelo. 

 

Na konci roku 1947 byli čtenáři informováni o výtisku knihy od Jaroslava Procházky 

s názvem „Sestupme ke kořenům, příspěvek ke kronice rodu Mašínů“, která byla vydána 

MNV Lošany.
108

 Kniha se zabývala historií rodu Mašínů od konce středověku aţ do tehdejší 

doby. Nejvíce se autor věnuje odbojové činnosti pplk. Mašína.
109

  

 

6.3 STŘEDOČESKÉ HLASY 

 

6.3.1 Obecná charakteristika 

Týdeník navazoval na vydavatelskou činnost Středočeských hlasů, které přestaly 

vycházet ke konci roku 1938. Vydavatelem Středočeských hlasů byl krajský výkonný výbor 

XI. kraje Československé sociální demokracie v Kolíně. Odpovědným redaktorem byl 

jmenován Robert Nepraš. Tisk se uskutečňoval ve Středočeské lidové knihtiskárně v Kolíně   

a administrace probíhala v kolínském Lidovém domě. Týdeník vycházel kaţdý čtvrtek v ceně 

2 korun za kus. První číslo bylo vydáno u příleţitosti svátku pracujících 1. května 1946.
110

 

 

                                                           
104 Úder, 28. 9., 5. 10. a 19. 10. 1945.  

105 Úder, 24. 5. a 31. 5. 1946. 

106 Úder, 20. 12. 1946. 

107 Např. kritika v článku „Političtí vězňové na svá místa“. Úder, 16. 5. 1947. 

108 Úder, 19. 12. 1947. 

109 PROCHÁZKA, Jaroslav. Sestupme ke kořenům!: příspěvek ke kronice rodu Mašínů. Kolín: Středočeská knihtiskárna, 

1947. 

110 Středočeské hlasy, 16. 8. 1946, obrázek č. 3. 
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Na úvodní straně jsou publikovány články z republikového a světového politického 

dění s důrazem na aktuální témata. Na první straně dostal prostor předseda ONV Kolín           

a pozdější poslanec JUDr. Miroslav Jelínek. Na druhé straně se nachází pravidelná rubrika 

„Kolínské zprávy“, ve které byly zmiňovány články především politického rázu. Na dalších 

stranách jsou pak obdobně umístěny rubriky z ostatních oblastí XI. kraje. Fakt, ţe se týdeník 

snaţí být všestranně zaměřeným periodikem, dokládá mnoho článků, ve kterých jsou 

zohledněny zprávy o mládeţi, odborech, sportu a různých spolcích a organizacích.  

 

Po 25. únoru 1948 dochází vhledem k novému politickému uspořádání znatelná změna 

ve stylu publikování článků. Středočeské hlasy, které se od počátku své vydavatelské činnosti 

snaţí být politicky korektní a nekonfliktní, začnou být podobně jako komunistický Úder 

zaplněny články a hesly, které podporují vládu Klementa Gottwalda a nastolenou linii KSČ. 

Mnohdy dochází k přímé kritice ČSSD, vedení i celé strany. Bylo odmítáno sloučení KSČ 

s ČSSD, zároveň však byla proklamována nutnost sjednocení socialistického tábora.  

 

 Veřejnost byla o sloučení Středočeských hlasů, Nového Havlíčkova kraje a Úderu 

informována v čísle ze dne 11. června 1948. Vznikl nový reprezentativní týdeník kraje 

s názvem Budovatel Vysočiny a Polabí Byly uvedeny dva hlavní důvody sloučení. Tím 

prvním byly rozsáhlá jiţ zmiňovaná opatření ministerstva informací z důvodu nedostatku 

papíru. Druhým důvodem bylo plánované sloučení KSČ s ČSSD, které mělo proběhnout              

27. června 1948. První číslo nového týdeníku vyšlo 1. července 1948, poslední číslo 

Středočeských hlasů vyšlo 25. června 1948.
111

 Je patrné, ţe sociálně demokratický týdeník se 

stal po únorových událostech nadbytečným, coţ bylo i důvodem ukončení vydavatelské 

činnosti. 

 

6.3.2 Zájem o vzpomínkovou kulturu 

Tabulka č. 5 

Články týdeníku Středočeské hlasy o pěstování paměti na druhý odboj v letech 1945–1948 

rozčleněné podle hlavních okruhů 

 

a) informace o činnosti spolků a organizací, které se výrazně podílí na pěstování paměti 

v letech 1945–1948 

                                                           
111 Středočeské hlasy, 11. 6. 1948. 
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b) vzpomínkové články příslušníků druhého odboje na ţivot v letech 1939–1945 

c) články o pietních a vzpomínkových akcích, které často provázejí odhalení památníků    

a pomníků, či předávání vyznamenání za zásluhy o protinacistický odboj 

d) články rekapitulující klíčové události během let okupace 

e) vzpomínky na zemřelé příslušníky druhého odboje 

f) vydavatelská činnost s tématikou druhého odboje 

g) medailony organizací, skupin a jednotlivců protinacistického odboji 

 

Rok 1946 (květen – 

prosinec) 

1947 1948 (leden – 

červen) 

Celkem 

Okruh 

a 10 22 9 41 

b 30 2 0 32 

c 11 12 5 28 

d 7 1 2 10 

e 2 6 0 8 

f 2 1 1 4 

g 1 2 0  3  

Celkem 63 46 17 126 

  Pramen: Středočeské hlasy, ročník 1945–1948. 

 

Z tabulky vyplývá, ţe největší počet článků se týkal činnosti spolků a organizací. Nejčastěji je 

pozornost věnována SOPVP, dále ČsOL a SNR.  

 

Druhým nejpočetnějším okruhem byly články, které se týkaly ţivota v letech 1939–1945. 

Téměř okamţitě po začátku vydávání týdeníku vycházela pravidelná rubrika „Pod knutou 

zloduchů“
112

, jejímţ autorem byl odpovědný redaktor Robert Nepraš. Vzpomínal na své 

zatčení, věznění v Buchenwaldu a opětovný návrat do Kolína. Tato rubrika vycházela od                

16. května 1946 do 3. ledna 1947 v celkovém počtu 31 článků. Redaktoři Josef Malý                        

a Jaroslav Startl ve druhém a třetím čísle roku 1947 uveřejnili vzpomínky odbojářů na Vánoce 

a Nový rok v gollnovské káznici.
113

  

 

                                                           
112 Středočeské hlasy, 16. 5. 1946. 

113 Středočeské hlasy, 10. 1. a 17. 1. 1947. 
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 Významný podíl na pěstování paměti na druhý odboj měly články o pietních                    

a vzpomínkových akcích. Z tabulky lze vyčíst, ţe po celé tři roky byl počet článků s touto 

tématikou takřka neměnný.  

 

 Čtenář se mohl také dočíst o událostech, které se odehrály v Kolíně a přilehlém okolí 

v letech 1939–1945. Nejrozsáhlejší byla rubrika „Kolín za okupace“
114

, která byla 

zveřejňována od 31. května do 21. června 1946 celkem ve čtyřech číslech. Opomenuty nebyly 

ani památné události druhé světové války
115

 a samotný 15. březen 1939.
116

  

 

Při srovnání s Úderem byl zveřejněn menší počet článků, které se týkaly přímého 

vzpomínání na účastníky odboje (o 11 článků méně). Je to způsobeno jiným charakterem 

týdeníku. Články s touto tématikou se ke slovu dostávají zejména při výročí úmrtí účastníků 

odboje. Vzpomínky byly věnovány výhradně příslušníkům ČSSD. Jako příklad uvádím 

vzpomínku na Josefa Doskočila, která byla uveřejněna v polovině září 1946: 

 

 „Je tomu tedy právě dvě léta, kdy podlehl nacistické tyranii soudruh Doskočil, jeden 

z předních a zaslouţilých činovníků strany sociálně demokratické. 

 Nebylo důleţitějšího pracovního úseku, ať ve straně samé anebo ve sluţbě veřejné, kde 

by jmenovaný soudruh nebyl činným – a ve všech svých funkcí byl člověkem v kaţdém ohledu 

spolehlivým, spravedlivým, poctivým a agilním. 

 Podle úředního sdělení s. Doskočil vysílením tělesným i duševním zemřel před 

stanoveným datem popravy, avšak vrátivší se spoluvězni tvrdí, ţe byl popraven, a to proto, 

poněvadţ jeho stav skutečně nenasvědčoval, ţe by se stanoveného data doţil. 

 Ať tomu tak či onak, smutnou skutečností zůstává, ţe soudr. Doskočil patří k mnohým, 

kteří se nenavrátili – na něho nám zůstává jenom trvalá a vděčná vzpomínka…“
117

    

 

 Nezanedbatelným okruhem byla kniţní a vydavatelská činnost s tématikou 

protinacistického odboje. V posledním červnovém čísle roku 1946 byl vytištěn článek, který 

apeloval na myšlenku vzniku pamětních knih z doby okupace, které by obsahovaly informace 

                                                           
114 Středočeské hlasy, 31. 5. 1946. 

115 Středočeské hlasy, 14. 6. 1946. 

116 Středočeské hlasy, 12. 3. 1948. 

117 Středočeské hlasy, 13. 9. 1946. 
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o zatčených, umučených a o příslušnících odboje.
118

 Na konci října 1947 byl čtenář 

informován, ţe články redaktora Nepraše ze Středočeských hlasů vyjdou v kniţní podobě: 

 

 „Pod knutou zloduchů vyjde kniţně. Tuto reportáţ z koncentračních táborů, kterou 

jsme v tomto listu otiskovali na pokračování pod čarou, vydá Kruh přátel dobré knihy 

v Kolíně jako vkusně upravenou kníţku, která má vyjíti před vánoci.“
119

 

 

 Recenze knihy vyšla o půl roku později v polovině června 1948 v předposledním čísle 

týdeníku.
120

 

 

 Překvapivě nejmenší pozornost je věnována článkům o organizacích, skupinách               

a důleţitých postavách odboje. Tento okruh je zastoupen jen velmi okrajově. Autorem 

nejobsáhlejšího článku o odbojové aktivitě byl H. Macháček, ve kterém shrnul ţivot odbojáře 

Jindřicha Jelínka, činného v kolínské organizaci PVVZ.
121

  

 

6.4 BUDOVATEL VYSOČINY A POLABÍ 

 

6.4.1 Obecná charakteristika 

Týdeník vznikl sloučením časopisů Nový Havlíčkův kraj, Úder a Středočeské hlasy. 

Vydavatelem byl KV KSČ v Havlíčkově Brodě. Hlavními redaktory byli jmenováni Václav 

Opluštil (redaktor Úderu), Oldřich Salaquarda (redaktor Nového Havlíčkova kraje) a Robert 

Nepraš (redaktor Středočeských hlasů). Týdeník vycházel kaţdý čtvrtek v ceně 2 korun za 

kus. Byl jednoznačně politicky zaměřen. Vycházel v období od 1. července do 23. prosince 

1948.
122

 

 

První straně vţdy dominuje tučně vytištěné heslo nebo slib, které má symbolizovat 

poselství socialistické společnosti.
123

 Pod úvodním heslem je uveden článek pojednávající     

                                                           
118 Středočeské hlasy, 28. 6. 1946. 

119 Středočeské hlasy, 25. 10. 1947. 

120 Středočeské hlasy, 18. 6. 1948. 

121 Středočeské hlasy, 14. 3. 1947. 

122 Budovatel Vysočiny a Polabí, 1. 7. 1948, obrázek č. 4. 

123 Např. „Strana vás volá soudruzi!“, Budovatel Vysočiny a Polabí, 1. 7. 1948. 
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o výše vytištěném heslu. Na úvodní straně se často nacházejí příspěvky zohledňující 

celorepubliková témata. V týdeníku jsou také uvedeny články z politických okresů na území 

Vysočiny
124

 a Polabí
125

. Vznikem jednoho týdeníku, který nahrazoval tři předešlé, došlo 

k poklesu mnoţství uveřejněných článků o jednotlivých okresech. Byla tak potlačena 

informovanost o veřejném dění ve středních a menších obcích, coţ mělo za následek sníţení 

kvality týdeníku jako celku. 

 

6.4.2 Kritika Československé obce sokolské 

Články týdeníku se ve velké míře zaměřily na kritiku ČsOS, ve které docházelo 

z pohledu KSČ k nepříliš zdařilému očišťování od nepřátel reţimu. Na konci srpna 1948 

redaktor Hrůza v Budovateli napsal: 

 

„Mezi pracujícím lidem Polabí se vzmáhá nespokojenost nad pomalým postupem 

v očistě Sokola od reakčních a protistátních ţivlů. Kaţdý vidí, jak málo bylo uděláno od doby, 

kdy prohlásila Československá obec sokolská: „Uděláme si ve svých řadách pořádek sami          

a po sokolsku!“ – Proto OAV NF v Kolíně přistoupil k ustavení komise, která bude očistu 

provádět. V komisi zasedají posl. R. Koštejn…“
126

  

 

Na začátku září 1948 přitvrzuje argumentace redakce týdeníku v sokolské otázce. 

Redaktoři se domnívají, ţe do ČsOS vstupují osoby, které kolaborovaly s představiteli 

okupačního reţimu.
127

 

 

„Několik fašisticko-šejdristických elementů, kteří za okupace místo odbojové činnosti 

kolaborovali s Němci, chce odbojovou činnost dohoniti nyní, pouţívajíce k tomu svobody, 

kterou jim poskytuje lidovědemokratický reţim státu. Dělají to, co dělali za okupace – slouţí 

nepřátelům našeho lidu a státu – zrazují vlastní národ… 

…Váţnost si chtí dodati tím, ţe se podepisují za Sokol, jehoţ jménu dělají ostudu…“
128

 

 

 

                                                           
124 Politické okresy Havlíčkův Brod, Humpolec, Ledeč nad Sázavou a Chotěboř. 

125 Politické okresy Kolín, Čáslav, Kutná Hora. 

126 Budovatel Vysočiny a Polabí, 19. 8. 1948. 

127 Na základě studia dobových pramenů nelze toto tvrzení potvrdit ani vyvrátit. 

128 Budovatel Vysočiny a Polabí, 2. 9. 1948. 
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6.5 PERIODIKA SOKOLSKÉ ŢUPY TYRŠOVY 

 

6.5.1 Obecná charakteristika 

Vydavatelskou činnost Sokolské ţupy Tyršovy na středním Labi provázely od roku 

1945 problémy. Prvním pokusem byly Noviny sokolské ţupy Tyršovy na středním Labi.  Měly 

být vydávány kaţdý měsíc. Mělo být navázáno na vydavatelskou tradici Věstníku sokolské 

ţupy Tyršovy vydávaného do jara 1941. Vydavatelem byla SŢT na středním Labi se sídlem 

v Nerudově ulici 243 v Kolíně. Odpovědným redaktorem byl zvolen Josef Zach, který 

měsíčník řídil spolu s redakční radou SŢT. Čtenáři měli moţnost první číslo odebrat              

6. září 1945. Vydavatelská činnost skončila v prosinci téhoţ roku, ministerstvo informací 

další vydávání jiţ nepovolilo. Do této doby celkem vznikla tři čísla. V roce 1946 je opět 

získáno povolení, a tak byl od 14. února do 20. prosince v nepravidelných intervalech 

vydáván Oběţník Sokolské ţupy Tyršovi. V roce 1947 není vydavatelská činnost 

ministerstvem informací povolena z důvodu nedostatku papíru. Na začátku následujícího roku 

bylo vydávání měsíčníku povoleno, tentokrát s názvem Věstník sokolské ţupy Tyršovy na 

středním Labi. Odpovědným redaktorem byl jmenován František Z. Franz. Tisk se 

uskutečňoval v Bayerově tiskárně v nákladu 4 000 kusů. První číslo vyšlo 28. ledna 1948.
129

 

 

Periodika Sokolské ţupy Tyršovy byla svojí strukturou odlišná od ostatních. V centru 

zájmu byly články se sokolskou tématikou. Na titulní straně byly v mnoha případech 

zveřejněny zápisy schůzí organizačních struktur SŢT. Mnohdy se ke slovu dostal náčelník 

ČOS Josef Truhlář. Periodika obsahují informace o uskutečněných a chystaných akcích 

organizovaných sokolskou jednotou, od roku 1948 je prostor věnován organizaci chystaného 

XI. všesokolskému sletu. Celkově měly články přispívat ke kladnému vnímání Sokola v očích 

veřejnosti. Finanční náklady byly pokryty z členských příspěvků. 

 

Po únoru 1948 byl v Kolíně ustaven Akční výbor SŢT, který zasedal poprvé             

10. března 1948. Z názvů a obsahů jednotlivých článků je patrná nová rétorika redaktorů 

přizpůsobená potřebám doby. Někdy dokonce došlo na kritiku směřovanou do vlastních 

řad.
130

 Poslední dochované číslo je moţné datovat ke dni 1. září 1948.
131

 

                                                           
129 Oběţník sokolské ţupy Tyršovy, 3. 4. 1946, obrázek č. 5. 

130 Kritická slova zazněla na adresu členů Sokola po červnovém průvodu Prahou v roce 1948 při příleţitosti XI. 

všesokolského sletu. Noviny sokolské ţupy Tyršovi, 1. 9. 1948. 
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6.5.2 Zájem o vzpomínkovou kulturu 

Tabulka č. 6 

Články periodik Sokolské ţupy Tyršovy o pěstování paměti na druhý odboj v letech         

1939–1945 rozčleněné podle hlavních okruhů 

 

a) vzpomínka na persekvované členy a odbojáře 

b) pietní a vzpomínkové akce organizované SŢT 

c) publikační činnost o druhém odboji 

d) informace o SŢT během let 1939–1945 

 

Rok 1945–1948 

Okruh 

a 9 

b 5 

c 4 

d 2 

Celkem 20 

Pramen: Noviny Sokolské župy Tyršovy na středním Labi, ročník 1945. Oběžník Sokolské 

župy Tyršovy, ročník 1946. Oběžník Sokolské župy Tyršovy na středním Labi, ročník 1948. 

 

 Z tabulky vyplývá, ţe nejvíce prostoru dostaly příspěvky, které se týkaly konkrétních 

vzpomínek na vězněné a umučené členy ČsOS. Autorem vzpomínek byl nejčastěji odpovědný 

redaktor Zach. V květnovém čísle roku 1946 zveřejnil článek, jehoţ hlavním aktérem byl 

Václav Kvarda, který byl členem prstýnkářů a významným členem ČsOS: 

 

 „Zatčen byl 17. března 1940 v 6 hod. 30 min a prošel vězeními: Kolín, Pankrác, 

Terezín, Česká Lípa, Zhořelec, Budyšín, Ulm, Litoměřice, Liberec. V Terezíně odsouzen na    

3 roky do káznice. Z vyšetřovací vazby započteno mu 26 měsíců, zbývalo mu nasluhovat ještě 

10 měsíců, takţe se měl vrátit domů 15. prosince 1943. Sestře Růţeně do Soběslavě píše 

dopisy plné optimismu a těší se domů, do školy ke svým sbírkám…Dává si posílat knihy, aby 

studoval své oblíbené přírodovědecké předměty. Jeho naděje byly však rozmetány, neboť mezi 

                                                           
 
131 Podle zaměstnanců Státního okresního archivu v Kolíně nelze s jistotou určit, jestli se jednalo o poslední číslo periodika. 

S jistotou víme, ţe v roce 1949 ţádné číslo nevychází, coţ znamená, ţe vydavatelská činnost pravděpodobně skončila ke 

konci roku 1948. 
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tím nastalo velké zatýkání v Kolíně návštěvníků hostince „U starce z moře“. Dne                 

16. dubna 1945 píše poslední dopis, který byl beznadějný, smutný. Těţce nemocen, vysílený 

byl bratr V. Kvarda převezen do Karlových Varů a na pochodu smrti ubit neznámo kdy          

a kde... 

 …V štěstí a úsměvu ţíti chtěl, osud však na něj jinak zahleděl.“
132

 

 

Zajímavou okolností se stává publikační činnost o odboji. V květnovém čísle roku 

1946 byl zveřejněn příspěvek o aktivitách, které probíhaly v souvislosti se záměrem vydat 

pamětní knihu, která by ukázala účast a zásluhy sokolstva v protinacistickém odboji. Kaţdý 

člen měl vyplnit dotazník o odboji, který bude následně pouţit pro sepsání pamětní knihy.
133

 

V únorovém čísle roku 1948 je patrné, ţe do této doby nebyla vydána ţádná pamětní kniha, 

coţ se později stalo bodem kritiky SŢT v Kolíně. Problémem se stal malý zájem 

dotazníkového šetření ze strany členské základy: 

 

 „Ze 6 okrsků ze 103 jednot, vrátilo dotazníky 37 jednot a z nich 19 dobře. Kdy je 

pošlou ostatní? Lhůta jiţ minula. Historická komise ČOS na ně čeká, aby z nich vypracovala             

a vydala knihu o činnosti Sokolstva za války. Dočká se?... 

Nenuťte nás, abychom na naše konto museli si pro ně k Vám jezdit. Učiňte tak sami 

ihned.“
134

 

 

 Došlo však k naplnění cíl na vybudování pamětní desky. Dne 6. června 1948 proběhlo 

slavnostní odhalení pamětní desky na budově kolínské sokolovny. Členská základna byla       

o slavnostním odhalení informována v dubnovém čísle časopisu. V článku zazněla slova: 

 

 „…Pietní deska sokolské ţupy Tyršovy jest zhotovena z bronzu podle návrhu 

akademického výtvarníka Vl. Hnízda z Kolína a péčí hlavně br. Zacha v letošním roce 

dokončena. Má nápis: 

 „Pro sokolskou myšlenku a za svobodu Vlasti své ţivoty obětovali ve druhé světové 

válce 1939–1945 tito činovníci sokolské ţupy Tyršovy:  

 Václav Janda, vzdělavatel, Vítězslav Lukeš, místostarosta, František Mejstřík, 

jednatel, Josef Štafl, náčelník, František Volák, místostarosta. 

                                                           
132 Oběţník sokolské ţupy Tyršovy, 31. 5. 1946. 

133 Tamtéţ. 

134 Oběţník sokolské ţupy Tyršovy na středním Labi, 28. 2. 1948. 
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Věčná paměť hrdinům!“ 

 Sokolstvo ţupy Tyršovy nikdy nezapomene těchto bratří, ti budou vzorem budoucím          

a zářným příkladem v temnotách národa. Čest jejich památce! – Věrni zůstali!...“
135

  

 

6.6 CELKOVÉ ZHODNOCENÍ ZÁJMU O VZPOMÍNKOVOU KULTURU 

 

Tabulka č. 7 

Celkový počet článků s tématikou utváření paměti na druhý odboj publikovaných ve 

sledovaných periodikách v letech 1945–1948 

Rok 1945 1946 1947 1948 Celkový 
počet 
článků 

Časopis 

Věstník ONV 
v Kolíně 

28 _ _ _ 28 

Středočeské 
hlasy 

_ 63 46 17 126 

Úder 
 

10 42 61 30 143 

Budovatel 
Vysočiny a 

Polabí 

0 0 _ 8 8 

Periodika 
Sokolské župy 

Tyršovy 

9 5 _ 6 20 

Celkem 47 110 107 61 325 

Pramen: Věstník ONV v Kolíně, ročník 1945. Středočeské Hlasy, ročník 1946–1948. Úder, 
ročník 1945–1948. Noviny Sokolské župy Tyršovy na středním Labi, ročník 1945. Oběžník 
Sokolské župy Tyršovy, ročník 1946. Věstník Sokolské župy Tyršovy na středním Labi, 
ročník 1948. 

 

Z tabulky vyplývá, ţe v časopisech Středočeské hlasy a Úder byl uveřejněn největší 

počet článků, které se věnovaly tématice utváření paměti na druhý odboj. Středočeské hlasy 

dosáhly vrcholu v roce 1946, coţ lze přičíst skutečnosti, ţe byl týdeník obnoven aţ v květnu 

stejného roku a bylo tak nutné čtenářům nastínit rysy, kterými se vzpomínková kultura vydala 

po konci války. Je patrné, ţe po roce 1946 ubývá článků se sledovanou tématikou. Na vině je 

zcela jistě měnící se atmosféra doby, ve které končí éra poválečného optimismu a je čím dál 

tím více zřetelný nastupující boj o budoucí směřování republiky. Jsou tak v konečném 

důsledku zohledňovány články s aktuální tématikou.  

                                                           
135 Oběţník Sokolské ţupy Tyršovy na středním Labi, 28. 2. 1948. 
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Naproti tomu u týdeníku Úder lze od samého počátku vyčíst vzrůstající počet článků. 

Celkový počet článků by v roce 1948 s velkou pravděpodobností opět předstihl počet článků  

v předešlém roce. K tomu však nedošlo vzhledem ke sloučení s dalšími periodiky. Velký 

prostor, který byl nechán článkům se vzpomínkovou a odbojovou tématikou, souvisel se 

skutečností, ţe si KSČ prostřednictvím týdeníku přisvojovala mnoho zásluh za válečná léta    

a zároveň chtěla ukázat svoji nezastupitelnou roli v utváření poválečné kultury. 

 

Věstník ONV v Kolíně existoval pouze necelý rok, ale i tak lze říci, ţe celkový počet 

28 článků se jeví jako průměrný v porovnání s produkcí ostatních periodik ve sledovaných 

letech. Budovatel Vysočiny a Polabí a periodika SŢT se danému tématu věnují jen okrajově. 

 

Z celkového počtu článků, které byly uveřejněny v periodickém tisku, je zřetelný 

postupný pokles, který je nejvíce viditelný v roce 1948. 
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7 PAMÁTNÍKY ODHALENÉ V LETECH 1945–1948  

 

 Nejvýznamnější památník, který vzpomínal na protinacistický odboj, byl odhalen     

6. července 1946 u obce Ţdánice
136

, vzdálené 19 kilometrů západním směrem od Kolína.
137

 

Celou akci blíţe popsal červencový Úder: 

 

„V sobotu odpoledne byl ve Ţdánicích odhalen krajský památník odboje, na kterém 

jsou vtesána jména obětí okupace z Kolínska, Kouřimska, Českobrodska a Kutnohorska. 

Zataţená obloha a déšť, jako by ukazovaly zármutek celého kraje nad těmi drahými, kteří se 

nedočkali svobody…“
138

  

 

Veřejná diskuze o vybudování důstojných vzpomínkových památníků na léta minulá 

probíhala v Kolíně ihned po obnovení republiky. Snahy o vybudování byly rozsáhlé, ale často 

setkávaly s malým mnoţstvím financí a různými představami na jejich realizaci. 

 

Prvním počinem v Kolíně byl památník obětem z řad sociální demokracie, který byl 

odhalen 1. května 1947 na centrálním hřbitově. Návrh zpracoval kolínský kameník Jaroslav 

Kunc. Do památníku ve tvaru náhrobku bylo vepsáno 35 jmen, mezi nimi i jméno         

MUDr. Dvořáka.
139

 

 

Dne 8. května 1947 se konala v podniku Tesla pietní slavnost, na které byla odhalena 

bronzová deska pěti zaměstnancům, kteří byli umučeni. Návrh a provedení desky vyhotovili 

zaměstnanci podniku. 

 

V přízemí budovy obchodní akademie byla 15. června 1947 odhalena pamětní deska, 

která byla věnovaná profesorům a ţákům Obchodní akademie, kteří se nedoţili konce 

okupace. Nejznámější obětí byl Ing. Hladeček.
140

 

                                                           
136 Kolínský deník, 28. 8. 2009, obrázek č. 6. 

137 Na tomto místě byl jiţ v roce 1936 odhalen památník ministrovi Antonínu Švehlovi. Po začátku okupace došlo 

k částečnému zničení památníku. Po osvobození byl památník obnoven jako vzpomínka na protinacistický odboj. 

138 Úder, 12. 7. 1946. 

139 PEJŠA, Jaroslav. Pomníky, památníky a pamětní desky města Kolína, obrázek č. 7. 

140 PEJŠA, Jaroslav. Pomníky, památníky a pamětní desky města Kolína, obrázek č. 8. 
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Na budově odjezdové haly kolínského nádraţí byla 6. července 1947 odhalena 

pamětní deska obětem z řad zaměstnanců Československých státních drah v Kolíně. Na 

pamětní desce se nacházelo 33 jmen. Deska byla zpracována kolínským sochařem 

Vladimírem Janem Hnízdem.
141

 

 

 O měsíc později, 9. srpna 1947, byl vztyčen památník členům tělovýchovného oddílu 

SK Sparta Kolín vedle jejich oddílového hřiště. Významným zahynulým členem byl prstýnkář 

Jan Kříţ.
142

 

 

Při oslavách 29. výročí vzniku Československé republiky, dne 28. října 1947, byla 

odhalena za velké účasti veřejnosti socha T. G. Masaryka. Socha se uţ od 28. října 1929 

nacházela před budovou Obchodní akademie. V červnu 1940 byla socha odvezena do 

městského muzea a v roce 1943 byl materiál ze sochy pouţit k válečným potřebám. Autorem 

nově vytvořené sochy byl sochař Jaroslav Hruška. Opětovné slavnostní odhalení se tak stalo 

velmi symbolickou událostí.
143

 

 

Dne 10. prosince 1947 byla odhalena pamětní deska věnovaná Františku Vaníčkovi    

a Bedřichu Krausovi. Pamětní deska se nacházela u vstupu Okresní záloţny hospodářské, 

neboť oba jmenovaní byli jejími zaměstnanci.
144

 

 

O odhalení pamětní desky, které proběhlo 8. května 1948, se dochovala pouze jedna 

zpráva. Nalezneme ji v květnových Středočeských hlasech: 

 

„Podnikové ředitelství a závodní rada závodů na výrobu chladících a potravinářských 

strojů v Kolíně koná dne 8. května 1948 slavnostní odhalení pamětní desky obětem okupace. 

Slavnost začíná o 10. hod. dop. na nádvoří továrny v Kolíně IV, Zengrova 110. Šest 

mučedníků poloţilo své ţivoty za nás ostatní, abychom mohli svobodně ţít. Tento nepatrný 

vděk, kterým uznáváme jejich skvělou památku, jest pro nás vzpomínkou, abychom 

nezapomněli, čím jsme jim povinováni. Zveme co nejsrdečněji veřejnost k účasti na této 

oslavě.“
145

 

                                                           
141 PEJŠA, Jaroslav. Pomníky, památníky a pamětní desky města Kolína, obrázek č. 9. 

142 PEJŠA, Jaroslav. Pomníky, památníky a pamětní desky města Kolína, obrázek č. 10. 

143 PEJŠA, Jaroslav. Pomníky, památníky a pamětní desky města Kolína, obrázek č. 11. 
144 PEJŠA, Jaroslav. Pomníky, památníky a pamětní desky města Kolína, obrázek č. 12. 

145 Středočeské hlasy, 7. 5. 1948. 
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Velký zájem veřejnosti vyvolalo odhalení pamětní desky obětem sokolské ţupy 

Tyršovy. Pamětní deska byla umístěna dne 13. června 1948 vedle vstupu do sokolovny. 

Návrh vyhotovil V. L. Hnízdo.
146

 

 

Stejného dne, ve kterém došlo k odhalení obětem SŢT, byla odhalena pamětní deska 

MUDr. Františkovi Dvořákovi. Deska vznikla na budově kolínského muzea, ve které 

odbojová skupina prstýnkáři plánovala odbojovou aktivitu. Návrh vyhotovil V. J. Hnízdo.
147

 

 

Ve sledovaném období mělo dojít k odhalení památníku, který se měl stát vzpomínkou 

na všechny oběti druhé světové války. Na základě studia zápisů SOPVP
148

 vyplývá, ţe tento 

záměr začal být projednáván po členské schůzi 23. srpna 1946. Na této schůzi bylo 

rozhodnuto o vypsání soutěţe na vyhotovení památníku. Na schůzi výboru, které se konala 

v květnu následujícího roku, byl pozván autor vítězného návrhu V. L. Hnízdo, aby blíţe 

představil svůj návrh. Po schválení návrhu památníku kulturní komisí, byl návrh předán 

finanční komisi. Na výborové schůzi v září bylo odsouhlaseno, aby byl V. L. Hnízdo vyzván 

k vytvoření rozpočtu. Rozpočet byl schválen ve výši 450 000 Kč, na říjnové schůzi bylo 

stanoveno datum poloţení základního kamene na 9. května 1948. Odhalení pak mělo 

proběhnout 28. října 1948. Od prosince 1947 probíhala prostřednictvím MNV v kolínském 

okrese veřejná sbírka na realizaci památníku. V lednu 1948 kulturní komise podala zprávu, ţe 

zakázka V. L. Hnízdovi jiţ byla zadána. V průběhu roku 1948 byla realizace pozastavena. 

Hlavním důvodem byl nedostatek financí a personální změny ve vedení SOPVP. Památník 

obětem druhé světové války byl nakonec odhalen 30. října 1949. Umístěn byl symbolicky 

před budovou, v níţ za okupace sídlilo oddělení gestapa.
149

 

                                                           
146 PEJŠA, Jaroslav. Pomníky, památníky a pamětní desky města Kolína, obrázek č. 13. 

147 PEJŠA, Jaroslav. Pomníky, památníky a pamětní desky města Kolína, obrázek č. 14. 
148 Státní okresní archiv Kolín, archivní fond Český svaz bojovníků za svobodu – Okresní výbor Kolín, inv. č. 1 – zápisy ze 

schůzí 1945 – 1948. 
149 PEJŠA, Jaroslav. Pomníky, památníky a pamětní desky města Kolína, obrázek č. 14. 
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8 POVÁLEČNÉ OSUDY PŘÍSLUŠNÍKŮ ODBOJE 

 

8.1 JOSEF KOBIÁN 

 

Josef Kobián se narodil 14. listopadu 1909 v Kolíně.
150

 Vyučil se kamenotiskařem      

u firmy J. L. Bayer v Kolíně. V roce 1936 zahájil sluţbu u kolínské obecní policie. Byl 

aktivním členem Sokola a také respektovaným členem místní skautské organizace.  

 

Kobián se nedlouho po začátku okupace zapojil do odboje. Nejdříve působil jako člen 

organizace Politické ústředí, následně pomáhal ve skupině kolem časopisu V boj. Poté se 

angaţoval v kolínské skupině sdruţené pod organizací PVVZ. Jeho činnost neušla pozornosti 

gestapa. Na konci roku 1939 byl zadrţen, avšak pro nedostatek důkazů byl brzo propuštěn na 

svobodu. Po jeho druhém zatčení 3. března 1943 byl v Litoměřicích 22. listopadu 1944 

odsouzen na pět let vězení. Trest vykonal v Chebu a Mostu. Z Mostu byl propuštěn po 

obsazení města Rudou armádou 8. května 1945.  

 

Po svém návratu do Kolína se setkal s přáteli z odboje, se kterými se zapojil do 

veřejné práce. S ohledem na svou odbojovou minulost byl ve městě velmi respektovaným 

občanem. Vstoupil do kolínské KSČ, která ho navrhla na funkci velitele Sboru národní 

bezpečnosti v Kolíně. Kobián návrh přijal a do funkce nastoupil k 22. říjnu 1945.                   

K zaměstnání velitele SNB přistupoval zodpovědně. Svědomitě dbal na dodrţování 

československých zákonů bez ohledu na postavení vlivných osobností, coţ mělo v konečném 

důsledku negativní vliv na jeho budoucnost. Na jaře roku 1948 byl dokonce zvaţován jako 

kandidát do Národního shromáţdění republiky Československé za KSČ, o čemţ se dochovala 

zmínka v jeho zápisníku: 

 

„13. března jsem byl pozván na sekretariát KSČ, kde byli přítomní poslanci Koštejn   

a Pašek. Funkcionáři místní org. mě ţádali, abych se nechal zapsat na kand. listinu do 

poslanecké sněmovny. Jelikoţ povaţuji sluţbu v SNB za důleţitější, aspoň v této době 

v Kolíně, odmítám.“
151

 

                                                           
150 Kolínský zpravodaj, 1. 4. 2015, obrázek č. 16. 

151 Ţivotopisný zápisník v soukromém drţení rodiny Kobiánových. 
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Z uvedené citace vyplývá, ţe Kobiána do funkce velitele SNB nevedly ţádné kariérní 

důvody, ale čistě profesionální hlediska. Jeho role v poúnorových čistkách je stále nejasná. 

Jistá je jen okolnost, ţe na základě studia dobových pramenů lze jednoznačně vyloučit jeho 

účast v jakémkoliv Akčním výboru. Ani v pozdější době není jeho jméno spojováno 

s negativními událostmi. Závěr citované pasáţe můţe být interpretován jako jakýsi odpor vůči 

nově nastolenému reţimu. Uváţíme-li, ţe nabídka přišla ze strany KSČ, tak se Kobiánovo 

odmítnutí jeví jako velmi neobvyklé. 

 

Po odmítnutí Koštejnovy nabídky nemůţe být překvapením, vzhledem k jeho 

komunistické minulosti, ţe Kobiánova popularita u členů KSČ klesala. V padesátých letech se 

jeho osoba stala nepohodlnou. Na koci roku 1950 byl po dlouhodobém nátlaku nucen opustit 

SNB. Dne 15. ledna 1951 nastoupil jako skladník v národním podniku Obchodní tiskárny 

Kolín. 

 

V pozdějších letech byl činný v mnoha funkcích Českého svazu protifašistických 

bojovníků. Stal se členem historicko-dokumentační komise v Kolíně, ve které zdokumentoval 

celou řadu vzpomínek na léta okupace a odbojovou činnost na Kolínsku. V kolínském muzeu 

také navázal badatelskou spolupráci s historikem Zdeňkem Jelínkem. Kobián zemřel                     

14. dubna 1983. 

 

8.2 ROBERT NEPRAŠ 

 

Robert Nepraš se narodil 14. prosince 1902 v Kolíně. V pozdějších letech byl 

zaměstnaný jako typograf v Bayerově tiskárně. Kolínským obyvatelům nebyla jeho osoba 

neznámou, neboť hrál fotbal za místní oddíl AFK Kolín. Na základě sportovních znalostí se 

stal 8. května 1928 odpovědným redaktorem Polabského sportovního zpravodaje. Ve funkci 

zůstal aţ do vydání posledního čísla periodika, do 27. října 1936. 

 

 V době okupace se Nepraš zapojil do odbojového hnutí, pomáhal zejména 

příslušníkům PVVZ. Dne 2. března 1943 byl zatčen, z Kolína byl převezen ke krajskému 

soudu do Mladé Boleslavi, kde byl odsouzen za ilegální činnost a přípravu revolučního 

národního výboru. Dne 21. května 1943 byl přes Terezín odvezen do koncentračního tábora 
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Buchenwald, později do Nordhausenu. Dne 9. dubna 1945 byl přemístěn do Bergenu, kde byl 

o šest dní později osvobozen spojeneckou armádou. Do Kolína se vrátil 7. června 1945. 

 

 V poválečných měsících se stal členem ČSSD a 12. prosince 1945 byl jedním ze 

zakládajících členů organizace SOPVP v Kolíně.
152

 Od 1. května 1946 do 25. června 1948 byl 

odpovědným redaktorem týdeníku Středočeské Hlasy. V rubrice Pod knutou zloduchů, která 

vycházela od 16. května 1946 do 3. ledna 1947, zveřejnil svoje vzpomínky na věznění            

a okupaci. Kvůli velkému ohlasu vydal na počátku roku 1948 vzpomínky i kniţně.
153

 V létě 

1948 se stal redaktorem týdeníku Budovatel.
154

 

 

 Při vykonávání funkce odpovědného redaktora Nepraš ve svých článcích obhajoval 

sociálně demokratickou politiku a odmítal myšlenky na sloučení ČSSD s KSČ. Svými postoji 

se znelíbil nové nastoupené politické moci. Osočování jeho osoby začíná poměrně brzy po 

únorových událostech. V týdeníku Středočeské hlasy reagoval na pomluvy a také na článek, 

která byl zveřejněn v časopise Odborová hlídka: 

 

 „Nevím, co bylo podkladem k pověsti, ţe jsem roztrhal svoji členskou legitimaci ROH 

a ji pohodil… 

…O můj srdečný poměr k odborářství, druţstevnictví a proto i k socialismu nemusí 

míti nikdo pochyb, zejména ne ti, kdoţ pro celek a zájem veřejný toho mnoho dosud 

nevykonali. 

…můj rodinný domek byl bombardováním zničen. Jiný nemám. Jsem v nájmu a platím 

4.800,-… 

…Ač nejsem malicherný, nepovaţoval jsem za vhodné přejíti přes různé zpravodajství 

mlčením.“
155

 

 

Na základě článku březnového čísla časopisu Úder víme, ţe 5. března 1948 byl zvolen 

nový výbor SOPV. V tomto výboru se jméno Nepraše jiţ neobjevilo.
156

 Po ukončení vydávání 

týdeníku Budovatel končí i jakékoliv archivní záznamy o Robertu Neprašovi. Na základě 

                                                           
152 Státní okresní archiv Kolín, archivní fond Český svaz bojovníků za svobodu – Okresní výbor Kolín, inv. č. 1 – zápis ze 

schůze 1945. 

153 NEPRAŠ, Robert. Pod knutou zloduchů. 

154 Budovatel Vysočiny a Polabí, 1. 7. 1948. 

155 Středočeské hlasy, 5. 3. 1948. 

156 Úder, 12. 3. 1948. 
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dochovaného záznamu v Knize úmrtí víme, ţe Nepraš zemřel dne 23. srpna 1976 na zápal plic 

ve věku 73 let. V kolonce „povolání“ bylo uvedeno dělník.
157

 

 

8.3 RUDOLF KOŠTEJN 

 

Rudolf Koštejn se narodil 29. května 1903 ve Vápně.
158

 Byl vyučeným mlynářem. Ve 

20. letech 20. století se stal jedním ze zakládajících členů KSČ v Kolíně. V roce 1935 byl 

jmenován redaktorem komunistického periodika Jednota, kterým zůstal aţ do zastavení 

činnosti KSČ 9. října 1938. V této době pomáhal spolu s ostatními členy KSČ k přechodu 

strany do ilegality. Krátce po začátku okupace nacistickým Německem, dne 16. března 1939, 

byl uvězněn při „Aktion Gitter“ z důvodu výše zmíněné činnosti. Aţ do konce války byl 

vězněn v koncentračním táboře Buchenwald.  

 

Po návratu z koncentračního tábora se zapojil do komunálního dění v Kolíně a jeho 

kariéra začala strmě vzrůstat. Dne 2. září 1945 byl zvolen krajským tajemníkem KSČ a stal se 

tak hlavním představitelem komunistické strany v Kolíně. Přestoţe působil v SOPVP, stal se 

jejím největším kritikem.  Od 21. září 1945 přispíval do týdeníku Úder. Zveřejňoval články, 

které měly propagovat politiku KSČ a kritizovaly společenské dění. Jako příklad uvádím 

článek „Vlastenčíkům k dobru“, který byl zveřejněn dva dny před volbami s cílem kritizovat 

osoby spojené s odbojem na konci okupace.  

 

„R. 1945: V revolučních dnech byli určití „hrdinové“ k nenalezení, dělali podzemní 

hnutí ve sklepě, spávali na zemi za zdí – na posteli bylo přec nebezpečno – anebo dokonce 

klečeli se sepjatýma rukama za skříní v bytě a čekali, aţ se běs revoluce přeţene. Venku 

dělala odboj „lůza“, jeţ sváděla půtky s něm. zločinci. 

R.1946: Tatáţ „elita“ z podzemí nyní nasazuje tempo, aby odstranila z veřejného ţivota tu 

„lůzu“ a měla styk s lidmi sobě rovnými. Bývalí bankrotáři, hejskové, přisluhovači                  

a Vlajkoví příspěvkáři apod. sebranka by byla ráda na výši. Ne, pánové, vám se podíváme 

brzo na ledví, k Mnichovu jest cesta daleká nám poctivým Čechům, vám je jistě bliţší 

sklepním tunelem, který jistě dobře znáte z dob revolučních.“
159

   

                                                           
157 Městský úřad Kolín, fond matriky, Kniha úmrtí  – s. 20, sv. 39. 

158 JELÍNEK, Zdeněk. Vzpomínky na okupaci, obrázek č. 17. 

159 Úder, 24. 5. 1946. 
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Dne 26. května 1946 byl zvolen poslancem ÚNS. S tím vzrostla jeho prestiţ                

u stranických špiček. V roce 1948 se stal hlavní postavou čistek ve veřejném ţivotě na 

Kolínsku. Dne 23. února stanul v čele okresního Akčního výboru Národní fronty a 30. května 

byl zvolen do Národního shromáţdění republiky Československé. Na konci srpna se stal 

členem nové komise pro očištění Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých. 

V roce 1954 mu skončil poslanecký mandát a od následujícího roku zastával funkci tajemníka 

výboru Svazu protifašistických bojovníků v Praze. Zemřel 24. června 1972 v Praze.
160

                                                           
160

 Komise regionálních dějin při OV KSČ a ONV Kolín. Čtyřicet let budování socialismu na Kolínsku 1945-1985, s. 10-11. 
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9 ZÁVĚR 

 

 Ve své bakalářské práci jsem nejprve poukázal na vývoj protinacistických odbojových 

organizací a skupin na Kolínsku. V počátku odbojového hnutí se předpokládala brzká poráţka 

nacistického Německa. Významné aktivity byly vedeny k přípravám budoucího převratu        

a odbojové hnutí se soustředilo primárně na územní rozšíření svých základen. Důraz byl 

kladen na shromaţdování zbraní a zpravodajských informací. Postupem času si odbojové 

hnutí uvědomovalo fakt, ţe k poráţce Německa nedojde tak brzy, jak mnozí předpokládali. 

K dalším odbojovým aktivitám přibyly přípravy a realizace přechodů osob do zahraničí. 

V počátečních fázích byla velkým problémem pro odbojová hnutí nepříliš dobrá 

zakonspirovanost, která se projevila při likvidaci prvního vedení Obrany národa v únoru 1940 

v Kolíně, a při pozatýkání I. ilegálního vedení KSČ v květnu 1940 na Kolínsku. Poté byla 

odbojová hnutí mnohem obezřetnější. Měnil se charakter odbojové činnosti, počítalo se          

s častým plánováním sabotáţních akcí. Významným počinem se stal sběr informací o válečné 

výrobě v kolínských podnicích a zpravodajství, které se týkalo dění na kolínském nádraţí.  

Důleţitým předělem odbojových aktivit na Kolínsku je období od března do května 1943, ve 

kterém bylo zlikvidováno druhé vedení Obrany národa a II. ilegální vedení KSČ. Svoji 

působnost byla nucena ukončit i kolínská „Zemanova skupina“. Krátce před tímto obdobím, 

během podzimu 1942, byli na Kolínsku pozatýkáni členové Petičního výboru věrni 

zůstaneme. Tímto byla rezistence na Kolínsku drtivě zasaţena. Později došlo k aktivizaci 

ilegální KSČ, ale její činnost nevyústila k výraznějším akcím. Hlavní činností se stala 

spolupráce s vyslanými výsadkovými skupinami. S tím, jak se v posledních měsících války 

přibliţovala osvobozovací armáda, narůstala ochota obyvatel Kolínska zapojit se do 

rezistence. Hlavní náplni se stalo organizační zajištění plánovaného povstání. 

 

 Důleţitou roli při utváření vzpomínkové kultury měli samotní účastníci odboje, kteří 

přeţili válečné roky. Příslušníci odboje byli sdruţeni zejména do Svazu osvobozených 

politických vězňů a pozůstalých, dále pak do Československé obce legionářské a do Svazu 

národní revoluce. Prostřednictvím různých vzpomínkových akcí formovali paměť společnosti. 

Organizace se postupně staly terčem kritiky, největší kritiku zaznamenala SOPVP. Vytýkána 

jim byla malá účast ve věcech veřejných a neustávala kritika, která se týkala prověřování 

členstva. Hlavním kritikem byla od počátku KSČ, která si chtěla v těchto organizacích zajistit 

dominantní mocenské postavení. Její záměr se povedl uskutečnit po únorovém převratu v roce 
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1948, po kterém docházelo nejdříve k „vyakčnění“ nepohodlných členů. Následně došlo ke 

sloučení tří výše zmíněných organizací ve Svazu bojovníku za svobodu. Kolínské pobočky 

byly sloučeny 18. dubna 1948.  

 

 Nezastupitelnou roli v poválečných letech zastával periodický tisk, který informoval   

o celospolečenském dění. V této době byla periodika hlavním nositelem informací, které měly 

zásadní vliv na pěstování paměti obyvatel. V předloţené práci jsem analyzoval pět 

periodických tiskovin. V kolínském regionu vycházely dva hlavní týdeníky, sociálně 

demokratické Středočeské hlasy a komunistický Úder, s ambicemi na vůdčí postavení na trhu 

s tiskovinami. Po analýze je zřejmé, ţe Středočeské hlasy se snaţily ve vztahu ke 

vzpomínkové kultuře informovat zejména o činnosti organizací, které sdruţovaly osoby 

s odbojovou minulostí. Velký prostor byl věnován článkům, které popisovaly ţivot vezněných 

příslušníků odboje v letech 1939–1945. Čtenáři byli rovněţ informováni o mnoha pietních              

a vzpomínkových akcích. Zajímavým ukazatelem se stal fakt, ţe od počátku vydavatelské 

činnosti týdeníku kaţdý rok klesal počet článků, které se zabývaly tématem pěstování paměti 

na protinacistický odboj. Přestoţe byl týdeník politicky zaměřený, snaţil se vystupovat 

nekonfliktně a čtenáře informovat o celospolečenských tématech. K zásadnímu zlomu 

v týdeníku došlo po únorovém převratu 1948, po kterém začaly Středočeské hlasy směřovat 

novým směrem. Ve sledovaném období ještě nedocházelo ke konkrétní změně vnímání 

odkazu na protinacistický odboj, ale součástí významové změny se stalo publikování 

tendenčně psaných článků, které byly zaměřeny na propagaci nově nastoleného reţimu           

a kritiku organizací, které sdruţovaly příslušníky nekomunistického odboje. Naproti tomu 

týdeník Úder byl od začátku vydavatelské činnosti jednoznačně zaměřen na propagaci 

komunistických představ. Týdeník se stal hlavním regionálním kritikem mnoha oblastí 

společnosti. Na druhou stranu je nutno upozornit na fakt, ţe co se týká produkce článků 

s tématikou vzpomínkové kultury, zaujímá týdeník dominantní roli. Dokonce v něm byla 

zavedena pravidelná rubrika, která se zabývala představováním jednotlivých příslušníků 

odboje. Přestoţe byl týdeník jednoznačně politicky zaměřený, je zajímavé, ţe v medailonech 

je prostor rovnoměrně rozprostřen mezi příslušníky všech odbojových organizací působících 

na Kolínsku. Dalším rozdílem oproti Středočeským hlasům je velký počet článků, které 

vzpomínají přímo na zemřelé příslušníky odboje. Pozornost je věnována také pietním             

a vzpomínkovým akcím, zejména těm, na kterých se podílela KSČ. Po únorovém převratu 

byly sloučeny strany ČSSD a KSČ. Dále došlo ke sloučení Středočeských hlasů a Úderu 
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(spolu s týdeníkem Nový Havlíčkův kraj), coţ vedlo ke vzniku týdeníku Budovatel Vysočiny  

a Polabí. 

 

Věnoval jsem se vzniku památníků, pamětních desek a pomníků, které byly vytvořeny 

v letech 1945–1948 v Kolíně. Pozornost jsem upřel také na památník věnovaný obětem druhé 

světové války, jehoţ vybudovaní provázely ve sledovaném období velké problémy, díky nimţ 

byl odhalen aţ v roce 1949. Celkově se tato místa stála prostorem mnoha manifestací, 

průvodů a proklamací postojů mnoha osob. Památníky se staly významnými místy paměti na 

minulá léta.  

 

Během protinacistického odboje na Kolínsku zemřelo mnoho osob, které byly jiţ 

v předválečných letech výraznými aktéry společenského ţivota. Při zodpovězení otázky, 

jakými způsoby byla pěstována historická paměť, bych neměl opomenout příslušníky odboje, 

kteří se doţili osvobození. Pramenná základna mi poskytla informace, na základě kterých 

jsem sestavil ţivotní osudy tří osob. Těmi osobami byly Josef Kobián, Robert Nepraš             

a Rudolf Koštejn. Všichni jmenovaní se po osvobození zapojili do veřejného ţivota, zastávali 

významné funkce, a tak měli svým působením nemalý vliv na utváření paměti ve veřejném 

prostoru. V neposlední řadě jsem poukázal na osudy tří příslušníků odboje v letech                   

1945–1948, které se staly po únorovém převratu značně odlišnými. Robert Koštejn se 

v poválečných letech vypracoval v nejvýznamnějšího představitele KSČ na Kolínsku. Jeho 

velká angaţovanost vedla ke zvolení do mnoha významných politických pozic. Josef Kobián 

byl zvolen velitelem kolínské SNB, čemuţ mu do jisté míry pomohl vstup do KSČ. Do 

únorových událostí jeho kariéra nezaznamenala váţnějších problémů. Po převratu se pozvolna 

stával nepohodlným, coţ vyústilo v jeho odchod ze SNB v roce 1950. Robert Nepraš byl 

členem ČSSD. Stal se odpovědným redaktorem Středočeských hlasů. Svými názory                

a členstvím ve straně se stal ještě před únorovým převratem terčem kritiky, po kterém uţ 

nebyl zvolen do kolínské pobočky SOPVP. Z posledních dostupných informací je patrné, ţe 

se měl stát redaktorem týdeníku Budovatel Vysočiny a Polabí. Na základě výše jmenovaných 

skutečností se můţeme domnívat, ţe se po tomto období dostal spíše na okraj nově budované 

společnosti. 

 

Ve své bakalářské práci jsem zohlednil faktory, které měly zásadní vliv na utváření 

vzpomínkové paměti na protinacistický odboj v letech 1945–1948. Zároveň však bylo třeba 

nastínit i vývoj Kolína v letech 1939–1945 pro lepší pochopení vzniklé poválečné situace. Po 
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konci války byly zakládány organizace, které sdruţovaly osoby postiţené okupačními                       

a válečnými útrapami, vznikala periodika, ve kterých byly vzpomínané válečné události, psalo 

se o osobnostech, které se podílely na protinacistickém odboji. V neposlední řadě byly 

zakládány pomníky, památníky a pamětní desky. To vše jsem se snaţil ve své práci 

postihnout tak, abych komplexně popsal prostředky, kterými byla vzpomínková paměť 

formována.  

 

 Při výzkumu jsem nemohl pouţít přímé vzpomínky pamětníků, mnoho je jich jiţ po 

smrti. Dalším důvodem byla také neochota pamětníků podat svědectví o této poválečné době, 

ve které byla řada z nich angaţována. Jak jsem uvedl jiţ v úvodu, šíře pramenné základny 

předčila má očekávání, proto by bylo moţné další rozšíření tohoto tématu. Jednalo by se 

především o formy pěstování paměti dalších měst kolínského regionu, které by mohly být 

porovnány s Kolínem. 
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