
1. HISTORIE JE DETEKTIVKA 

ÚKOL: Dějepis, který se učíte ve škole, není jen přepisem kronik. Mnoho událostí je potřeba znovu 

objevit a popsat. Na základě vybraných archivních dokumentů zkus zrekonstruovat událost.  

Zde vidíme 6 fotografií dokumentů k jedné osobnosti spjaté s naším regionem. Fotografie si 

vytiskněte nebo promítněte na dataprojektoru. Nejlepší je práce ve skupinkách třeba po čtyřech. 

Úkolem je sepsat stručný životopis osobnosti. Nebude stačit jen správně seřadit dokumenty, důležité 

je také zasadit život do kontextu českých dějin. Pomůže vám to, co jste se naučili v hodinách dějepisu, 

využít také můžete internet, kde si při vyhledávání zadáte klíčové pojmy nalezené v dokumentech. 

Historik tvoří dějiny na základě znalostí, které má, na základě studia odborné literatury a odborných 

článků, ze kterých zjišťuje, co už je známo a objeveno. Měl by vycházet z ověřených dat. Pak teprve 

může jít do archivu anebo do terénu a hledat odpovědi na další otázky. My si práci zjednodušíme, 

nebudeme pročítat desítky knih a článků a postačí nám, když budeme vědět následující fakta: 

Druhá světová válka: kdy začala, kdy skončila 

Co znamená zkratka RAF 

Co se stalo v únoru 1948 

Jak zacházeli komunisté po roce 1948 s těmi, kteří bojovali za druhé světové války za osvobození naší 

vlasti na západě – především ve Velké Británii. 

Jak zacházeli komunisté po roce 1948 s těmi, kteří vlastnili větší zemědělské statky. 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 



 



1. HISTORIE REGIONU 

2. 1. Pravěk 

2. Nejdříve zlato, pak stříbro a nakonec železo 

3. Husitské století 

4.  Doba pohusitská 
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OTÁZKA: Víte, kdo jsou to jezdci Apokalypsy?  

Jsou to: Mor, Válka, Hlad a Smrt 

Jezdci ohlašují konec světa, období hrůz. Byly často námětem umělců, od malířů až po spisovatele. 
Slavný je obraz od Albrechta Dürera. Jezdci apokalypsy se např. objevují i v seriálu Sleepy Hollow 
(Ospalá díra). Výtvarné ztvárnění jezdců si můžete prohlédnout na internetu. 

1.        „… bílý kůň a na něm jezdec s lukem. Byl mu dán věnec dobyvatele, aby dobýval.“ (Mor, také 
nazývaný Dobyvatel). 

2.        „… druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem 
vraždili.“ (Válka). 

3.        „… kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy. ... Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři 
mírky ječmene. Olej a víno však nech!“ (Hladomor). 

4.        „… kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním.“ (Smrt). 

 

5. Pitva jako důkaz 



6. Konflikty 
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Obr. 23: Památník padlým za 2. světové války v Havlíčkově Brodě měnil svoji podobu. Zajděte na nový 
hřbitov nebo zkuste na internetu zjistit, jak vypadá pomník dnes. Prohlédněte si současnou podobu a 
zamyslete se nad tím, proč byl starý pomník nahrazen. Poté si můžete správnou odpověď 
prohlédnout zde: 

Až do roku 2017 byl na hřbitově pomník s rudou hvězdou, který připomínal, že na naše město 
osvobodila na konci 2. světové války Rudá armáda - tedy vojáci ze Sovětského svazu. Pod hvězdou 
bylo napsáno “Hrob našich osvoboditelů”. Na základě dochovaných novinových článků a dokumentů 
se však zjistilo, že zde žádní příslušníci sovětské armády pohřbeni nejsou. Představitelé Havlíčkova 
Brodu se proto rozhodli pomník nahradit. 

 

V roce 2017 byla vypsána soutěž, které se zúčastnily mj. i tyto pomníky: 



 

Návrh pomníku od brodského architekta Milana Domkáře 

 

Návrh pomníku od brodského sochaře Radomíra Dvořáka 
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Obr. 24: Na stejném hřbitově byl v 90. letech 20. století i tento pomník. Jeho historii zjistíte zde: QR 
kód 

 

Na pomníku je nápis: “V těchto místech se nachází hromadný hrob německých vojáků a civilistů z 
období konce II. světové války”. Na hrob upozornili němečtí občané, kteří se po roce 1989 zajímali o 
hroby Němců na území České republiky. Pomník nyní na hřbitově nenaleznete kvůli tomu, že ostatky 
mrtvých byly převezeny jinam.   
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ÚKOL: Znáte někoho z rodiny či z okolí, koho se dotkla druhá světová válka nebo jiný konflikt 20. 
století? Zkuste vypracovat osobní historii války a popsat zážitek konkrétní osoby ve válce.  

Inspirací vám může být kniha nebo film, který pojednává o osobních zážitcích z války. Přečtěte si 
např. Hanin kufřík nebo Deník Anny Frankové. O vypátrání historie jedné rodiny z našeho regionu se 
pokusili např. žáci ze školy ve Štokách a v Chotěboři. Z jejich práce vznikly tyto brožury: Chotěbořští 
zmizelí sousedé a Havlíčkobrodští zmizelí sousedé. V havlíčkobrodském archivu (SOkA Havlíčkův 
Brod, Kyjovská 1125, Havlíčkův Brod) se např. nachází pozůstalost po učiteli Jaroslavu Tichém (1912-
1996), který působil za 2. světové války v odboji, jeho matka byla židovského původu. Po válce se 
zabýval dopady 2. světové války na náš region, jednotlivými osudy lidí a pronásledováním židů. Pokud 
si netroufáte navštívit brodský archiv a nahlédnout třeba do této pozůstalosti a nenašli jste ani 
zajímavý osud ve vašem okolí, zkuste využít této vzpomínky z války, která je uložena ve výše 
zmiňované pozůstalosti učitele Tichého: 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Otázky k textu: 

1. Židé i jiné skupiny obyvatel byli často nasazeni za války na těžké fyzické práce. Napiš, jaké práce 
vykonával Jiří Borský před odjezdem do koncentračního tábora v Lípě. Víš, co znamená katrovat 
písek? 

2. V táborech byli židé šikanováni ze strany nacistů. Zkus najít, co znamenají nadávky šveinhund a 
aršloch (správně Schweinhund a Arschloch) 

3. Zopakuj si, co víš o ghettu v Terezíně za 2. světové války. Jiří Borský vzpomíná, že měl na práci mj. 
čištění záchodů a senkruven. Víš, co je to senkruvna? Práce to byla špinavá, ale méně fyzicky 
náročná. 

Kde se pivo vaří, tam se dobře daří a občas i nedaří 
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ÚKOL:  Jak funguje dnešní správa města? Na koho by ses obrátil/a v případě nespokojenosti s 

vedením obce?  

Zopakujte si nejprve fakta o okrese Havlíčkův Brod. V tomto okrese se nachází 120 obcí, z toho je 

devět měst a osm městysů. Tři města mají rozšířenou působnost – Havlíčkův Brod, Chotěboř a Světlá 

nad Sázavou. To znamená, že v nich sídlí úřady, ve kterých občané jejich správního obvodu vyřizují 

své některé záležitosti, jež nespadají do kompetence běžného obecního úřadu. Jedná se např. o 

vydávání občanských průkazů, pasů, řidičských průkazů, evidence motorových vozidel, aj. Podívejte 

se na webové stránky vaší obce a města s rozšířenou působností, pod které vaše obec spadá. 

Nakreslete si strukturu vašeho obecního úřadu a najděte jména lidí, kteří zastávají v obci důležité 

funkce. Pokud bys řešil nějaký problém v místě svého bydliště, je možné, že bys potřeboval právě 

kontakt na někoho ze zaměstnanců obce anebo města s rozšířenou působností. Zkus vyřešit tyto 

konkrétní problémy: 



• tvůj soused si koupil čtyři kozy a nestará se o ně. Kozy hrozně mečí, navíc máš podezření, že je 

trápí hlady. 

• na návsi nebo na náměstí své obce chceš zorganizovat shromáždění třeba podporu většího 

výběru jídel ve školní jídelně (vybrat si můžeš jakékoli téma pro shromáždění) 

• na místě tvého oblíbeného hřiště, přírodního zákoutí, veřejné budovy apod. chce nějaká firma 

postavit továrnu na výrobu dudlíků 

Ne všechny záležitosti, které se týkají naší obce, řeší obecní samospráva. Některé věci spadají do 

kompetence krajů, státu, policie či jim podřízených organizací. Pokud jsme nespokojeni, nemusí stačit 

jen oficiální stížnost na úřadě. Mohou být použity i jiné nástroje – např. média nebo sociální sítě. 

Dávejte však pozor, tyto platformy mohou sloužit i k šíření nepravdivých zpráv. Vyjádřit názor 

můžeme také společně formu stávky anebo protestu.  

 

Havlíček novinář 
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ÚKOL: I v dnešní době jsou v některých zemích novináři pronásledováni kvůli svým názorům a 

snahám prosazovat svobodu. Vypracujte samostatně nebo v malých skupinách referáty o novinářích, 

kteří byli v poslední době v Evropě nebo ve světě zavřeni, anebo dokonce zabiti.  

Zamyslete se nejprve nad tím, jaká je úloha novináře ve společnosti a proč jsou v některých zemích 

novináři pronásledováni. Na mapě světa ve svých atlasech si zkuste ve skupinkách označit státy, kde 

mají novináři svobodu projevu, a státy, kde jsou podle vás novináři zavíráni do vězení nebo dokonce 

zabíjeni. Srovnejte své výsledky s touto mapou: 



 

Ve třídě anebo za domácí úkol zkuste najít příběh novináře, který kvůli své práci trpěl podobně jako 

Karel Havlíček Borovský. Z 2. desetiletí 21. století naleznete zajímavé příběhy v Rusku, v Bělorusku 

nebo v Číně. 
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ÚKOL: Havlíček se nebál vyjádřit svůj názor a nesouhlasit, pokud to považoval za důležité. Umíte 

protestovat? A proti čemu byste to považovali za důležité? 

Protesty v Havlíčkově Brodě: 

Na této fotografii vidíme protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 

1968 v Havlíčkově Brodě 

 

Na začátek se zamyslete nad tím, co znamená protestovat proti něčemu. Vláda naší země nebo 

naopak širší či užší společenství vydávají nařízení, která zasahují do našich životů. Může se jednat 

třeba i o nařízení vydané představiteli obce nebo školy. Některá z těchto nařízení mohou konkrétně 

ovlivnit náš život, s jinými nemusíme souhlasit kvůli našemu přesvědčení.  

Práce ve skupinách: 

Každá skupina dostane lístky s nařízeními, která srovná do tří sloupků:  

- nařízení, která nám nevadí 

- nařízení, která nám vadí, ale nebudeme proti nim protestovat 



- nařízení, která nám vadí a protestovali bychom proti nim 

Nařízení: 

Zákaz cestovat do zahraničí 

Zákaz výroby gaučů 

Ředitel školy je trestně stíhaný 

Omezený přístup k internetu 

Místo poznámky ve škole je nařízena nucená práce 

Snížení platů všem lidem mezi 25 – 35 lety o 15% 

Odvoz rodičů na vzdálené místo tajnou policií nebo armádou 

Zdražení čokolády o 200% 

Zkrácení prázdnin 

Zákaz vstupu modrookým osobám na hřiště 

Zákaz cestovat do zahraničí 

 

Protestuje se v historicky významných okamžicích, v boji za svobodu a za lidská práva anebo za práva 

přírody. Zkuste si ve skupině určit, proti čemu byste mohli protestovat a vyrobte si protestní 

transparent.  

Prezentace k tématu ke stažení: 

Hilsneriáda 
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Pomluvy šířené na internetu. Existují i internetové stránky, které se zabývají tím, jaké falešné zprávy 
jsou šířeny v souvislosti s aktuálním děním u nás a ve světě. Pro politické účely je velmi často 
zneužívána i historie, především ta nejnovější. 



Zde je text, který byl rozšiřován po internetu. 

Češi začali holokaust, tvrdí nová německá 
kniha pod záštitou německé ambasády. 
Tschechische faschistenbande? 
Vydavatel knihy napojen na landsmanšaft 
a českou politiku 
 7. 2. 2020 

 

Česká fašistická banda? Češi se prý zásadním způsobem 
podíleli na holokaustu, zakládali židovská ghetta dobrovolně, 
bez příkazu Německých okupantů, tvrdí nová německá kniha. 
Přepisování historie jede na plný plyn. Německo chce velet 
Nové Evropě (EU) očištěno od minulosti, s vinou rozptýlenou 
na všechny strany. 



Výzva redakce Argumenty & Fakta: Sdílejte tento článek, 
zabraňte přepisování historie! 

Německé velvyslanectví v Praze představilo novou knihu Mezi Prahou 
a Mikulovem (Zwischen Prag und Nicolsburg) s podtitulem Život židů v 
českých zemích. Kniha obviňuje Čechy ze spolupachatelství na holokaustu. 

Prezentace knihy proběhla paralelně také v Berlíně – v kinosále 
českého velvyslanectví. Vyjde v překladech do češtiny, angličtiny a 
hebrejšiny (!) celkový náklad je dohadován na několik desítek tisíc výtisků. 

Němci za války vyvraždili 6 milionů Židů. Nyní 
chtějí smíření. Toho však nelze dosáhnout přepisování historie 

 

Knihu vydala německá polostátní nezisková organizace Adalbert 
Stifter Verein, který se zabývá vydáváním knih, nabízející německý pohled 
na české dějiny. Je pojmenována podle německého spisovatele Adalberta 
Stiftera (1805-1868), narozeného v Horní Plané na Šumavě, který je 
autorem historickém románu Witiko (Vítek). 

K odkazu Stiftera se hlásí agresivní sudetoněmecké organizace 
Witikobund (založena sudetoněmeckými nacisty), která má vazby na 
českou politiku skrze bratry Čižinské (Praha sobě), když dlouhá léta 
sídlila v Horní Plané (rodišti Stiftera) ve dvoupodlažním domě Jiráskova 
168. Na stejné adrese sídlí firma Bohemia – Komunikation, jejímž 
jednatelem je Pavel Čižinský. 

 



Kniha podle níž se Češi dobrovolně podíleli na holokaustu 

 

V domě bratrů Čižinských v Horní plané nyní mělo také sídlo Adalbert 
Stifter Zentrum. 

Rejstřík firem výpis Horní Planá Jiráskova 168 

Witikobund ZDE 

 

Rodný dům Adalberta Stiftera v Horní Plané 

https://rejstrik-firem.kurzy.cz/62509721/bohemia-komunikation-sro/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Witikobund


Jako autorka propagandistické knihy Zwischen Prag und 
Nicolsburg je uvedena historička Kateřina Čapková z Akademie věd, 
dlouhodobě zaměstnaná v New York University in Prague (vede Jiří Pehe) 
a Benjamin Frommer (Northwestern University, USA). 

Knihu zpracoval kolektiv autorů, mezi nimi Michael L. Miller ze 
Středoevropské univerzity George Sorose v Budapešti, Michal Frankl 
(Masarykův Institut v Praze) a další. 

 

Základem knihy jen teorie, že Češi vytvářeli za II. světové války 
židovská ghetta bez příkazu německých okupantů. Objevují se v ní 
výrazy jako „spontánně vytvořené ghetta,“ “nenávist Čechů k Židům”, “akce 
českých fašistů”, nebo “tschechische Faschistenbande”. 

 





15. března 1939. Německo přebírá vládu 

 

O knize se podrobněji vyjádřil profesor historie Ivo Cerman na svém 
blogu, když úvodem vyjádřil víru, že německé velvyslanectví snad neví, 
jakou knihu vlastně podporuje. Obáváme se, že ví. 

“Čapková a Formmer se v knize pokusili vyrobit Čechům jejich 
fašistickou minulost,” píše historik Cerman. “Snaží se vzbudit dojem, že 
Češi vytvářeli židovská ghetta ještě před Terezínem a Němci se k nim 
jen tak nějak jako by přidali.” 

Blog Ivo Cermana článek o knize 

 

 

Obludná kniha pracuje s historií jako s hmotou, kterou lze hníst do 
libovolného tvaru, nebo jako s mozaikou, ze které lze vyjímat jednotlivé 
dílky a skládat jiný obraz – často zcela opačného významu, než byl ten 
původní. 

Německo pod vedením Adolfa Hitlera za války zavraždilo 6 miliónů 
Židů (holokaust), z toho asi 40 tisíc v Terezíně. Tento nesporný 
historický fakt se snaží Německo rozmělnit. 

 

https://ivocerman.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=744268


Prezentace knihy na německé ambasádě v Praze (únor 2020) 

 

Kniha je součástí masivního německého pokusu přepsat 
historii. Přichází v době, kdy umírají poslední pamětníci (narození před 
rokem 1930). Zesílení lze očekávat zvláště letos, kdy je 75. výročí různých 
událostí, spojených s koncem II. světové války. 

Součástí německého tlaku na revizi historie je zpochybňování úlohy Rudé 
armády, zpochybnění památky Lidic, nebo pokus převést odpovědnost za 
rozpoutání 2. světové války na Sovětský svaz. 

 

 

Loni v září Evropský parlament z inisiativy Německa přijal Usnesení o 
paměti evropských národů, který byl Sovětský svaz obviněn za 
spolupachatele a spoluviníka rozpoutání II. sv. války. 

Ruský prezident Putin se razantně ohradil a zveřejnil dokumenty, zcela 
vyvracející německé tvrzení. 



Je tohle začátek III. světové války? Rozzlobený 
Putin otvírá archivy: Šokující důkazy, že 

Německo začalo II. světovou válku ve spolupráci 
s Polskem, které pak zradilo. Unikátní 

dokumenty, fotky. Exkluzivní video a tabulky, 
určené pro sdílení na sociálních sítích 

 

Souběžně s “vedeckými” důkazy o tom, že všechno bylo jinak, sílí tlak na 
to, aby byl německý pohled na hostorii implantován do školních učebnic. 

Jako že Osvětim osvobodili Němci? Obludné 
prohlášení Evropské unie o táboře smrti: Ani 

slovo o Rudé armádě. Nic o Německu, které v 
táboře vyvraždilo dva miliony Židů. Kdo zastaví 

přepisování historie? 

 

 

 

 

10.8K 

Tags: Češi holokaust, Přepisování historie 

 Jedná se o klasický příklad manipulace s fakty. V textu naleznete tyto osvědčené postupy zkreslování 
pravdy: 

- vytržení věty z kontextu: PŘÍKLAD: akce českých fašistů. Existence českých fašistů 
před 2. světovou válkou a během války je historický fakt. Hlásila se k nim naprostá 
menšina obyvatel, ale to neznamená, že bychom měli zamlčovat, že se k fašismu 
hlásili i Češi. O českém fašismu např. vznikla i rozsáhlá publikace od Tomáše Pasáka.  

- spojení zdánlivě souvisejících prvků, které spolu nesouvisí: PŘÍKLAD: Spolek Adalberta 
Stiftera (Adalbert Stifter Verein) – Adalbert Stifter jako autor knihy Witiko – 

https://www.arfa.cz/je-tohle-zacatek-iii-svetove-valky-rozzlobeny-putin-otvira-archivy-sokujici-dukazy-ze-nemecko-zacalo-ii-svetovou-valku-ve-spolupraci-s-polskem-ktere-pak-zradilo-unikatni-dokumenty-fotky-exklu/
https://www.arfa.cz/je-tohle-zacatek-iii-svetove-valky-rozzlobeny-putin-otvira-archivy-sokujici-dukazy-ze-nemecko-zacalo-ii-svetovou-valku-ve-spolupraci-s-polskem-ktere-pak-zradilo-unikatni-dokumenty-fotky-exklu/
https://www.arfa.cz/je-tohle-zacatek-iii-svetove-valky-rozzlobeny-putin-otvira-archivy-sokujici-dukazy-ze-nemecko-zacalo-ii-svetovou-valku-ve-spolupraci-s-polskem-ktere-pak-zradilo-unikatni-dokumenty-fotky-exklu/
https://www.arfa.cz/je-tohle-zacatek-iii-svetove-valky-rozzlobeny-putin-otvira-archivy-sokujici-dukazy-ze-nemecko-zacalo-ii-svetovou-valku-ve-spolupraci-s-polskem-ktere-pak-zradilo-unikatni-dokumenty-fotky-exklu/
https://www.arfa.cz/je-tohle-zacatek-iii-svetove-valky-rozzlobeny-putin-otvira-archivy-sokujici-dukazy-ze-nemecko-zacalo-ii-svetovou-valku-ve-spolupraci-s-polskem-ktere-pak-zradilo-unikatni-dokumenty-fotky-exklu/
https://www.arfa.cz/je-tohle-zacatek-iii-svetove-valky-rozzlobeny-putin-otvira-archivy-sokujici-dukazy-ze-nemecko-zacalo-ii-svetovou-valku-ve-spolupraci-s-polskem-ktere-pak-zradilo-unikatni-dokumenty-fotky-exklu/
https://www.arfa.cz/jako-ze-osvetim-osvobodili-nemci-obludne-prohlaseni-evropske-unie-o-tabore-smrti-ani-slovo-o-rude-armade-nic-o-nemecku-ktere-v-tabore-vyvrazdilo-dva-miliony-zidu-kdo-zastavi-prepisovani-historie/
https://www.arfa.cz/jako-ze-osvetim-osvobodili-nemci-obludne-prohlaseni-evropske-unie-o-tabore-smrti-ani-slovo-o-rude-armade-nic-o-nemecku-ktere-v-tabore-vyvrazdilo-dva-miliony-zidu-kdo-zastavi-prepisovani-historie/
https://www.arfa.cz/jako-ze-osvetim-osvobodili-nemci-obludne-prohlaseni-evropske-unie-o-tabore-smrti-ani-slovo-o-rude-armade-nic-o-nemecku-ktere-v-tabore-vyvrazdilo-dva-miliony-zidu-kdo-zastavi-prepisovani-historie/
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https://www.arfa.cz/jako-ze-osvetim-osvobodili-nemci-obludne-prohlaseni-evropske-unie-o-tabore-smrti-ani-slovo-o-rude-armade-nic-o-nemecku-ktere-v-tabore-vyvrazdilo-dva-miliony-zidu-kdo-zastavi-prepisovani-historie/
https://www.arfa.cz/tag/cesi-holokaust/
https://www.arfa.cz/tag/prepisovani-historie/


Witikobund je neonacistickou německou organizací. Ve skutečnosti nemá Spolek 
Adalberta Stiftera s organizací Witikobund nic společného. 

- navázání zcela nesouvisejících faktů k dané problematice: PŘÍKLAD: celá druhá 
polovina daného textu 

- vynechání podstatných informací: PŘÍKLAD: v textu se nedovídáme nic podstatného o 
knize. Jaký je její obsah, o čem se v ní píše. 

- účel světí prostředky: PŘÍKLAD: autoři textu mají jasný cíl – chtějí zdiskreditovat 
Německo – text o knize je jen prostředkem, jak toho dosáhnout 

- emoce: PŘÍKLAD: text má burcující tón. Jsou to de facto výkřiky namísto souvisléh 
textu o nějaké knize. 

Jako osvědčený prostředek je zde použita i němčina jako jazyk, který evokuje projevy nacistů za 2. 
světové války. Tschechische faschistenbande může znít jako by se jednalo o nacisty ve službách 
Hitlera, ve skutečnosti jsou to v překladu skupiny českých fašistů. Což už nezní tak hrozivě jako 
v němčině. 

3.7. Velká válka 

ÚKOL: Zamyslete se nad textem a diskutujte o tom, jaký asi byl život za války. 

Za války je vždy nedostatek jídla pro obyčejné lidi. Dobře máme zmapovanou situaci v Havlíčkově 

Brodě. O historii první světové války v tomto městě se můžeme dozvědět více z publikace 

Havlíčkobrodsko v národním odboji a v článku Františka Petra Začátek a konec světové války v 

Německém Brodě (otištěno ve Zprávách Městského muzea v Německém Brodě, č. 12. Německý Brod 

1938). České země sice ležely v zázemí, takže se zde neodehrávaly přímé boje, ale obyvatelé trpěli 

nedostatkem základních potravin a životních potřeb. Charakteristické byly tyto jevy: 

- dlouhé fronty, život na příděl – potraviny se daly koupit jen za lístky, které byly 

přidělovány v určitém množství na osobu 

- demonstrace, které propukaly především ke konci války. V Havlíčkově Brodě proběhly 

rozsáhlé demonstrace 6. 8. 1917 (cca 200 osob, dělníci, pozastvaen provoz 

v některých továrnách, např. v textilních), 18. 8. 1917 (cca 200 osob, před úřady kvůli 

nedostatku jídla), 1. – 7. 7. 1918 (cca 400 osob). Zažili jste ve své obci někdy 

demonstraci, které by se zúčastnilo přibližně 400 osob? 

- náhražky: kvůli nedostatku všeho bylo vymýšleno, čím co nahradit. Inkoust 

z duběnek, textil z kopřiv, čaj z listů jahodníku, káva ze žaludů. Byly to vlastně tak 

trochu ekologické výrobky z nouze. Zkuste si nějakou takovou náhražku vyrobit 

anebo zkuste vymyslet svojí vlastní.  



3.8. Pitomá politika 

 Druhá světová válka a holocaust 

Obr. 52: Karel Kutlvašr, Irkutsk 1919 

Obr. 53: Karel Kuttelwascher 

GENERÁL KAREL KUTLVAŠR 

Karel Kutlvašr se narodil 27. ledna 1895 v Michalovicích u Německého Brodu jako šestý potomek 

Josefa a Marie Magdalény Kutlvašrových. Již v roce 1899 mu zemřel otec a Karel byl vychováván jen 

svojí matkou, která se sama starala o rodinný statek a šest dětí. Obecnou školu začal navštěvovat v 

rodných Michalovicích a pokračoval na měšťance v Německém Brodě. Obchodní školu tamtéž ukončil 

s vyznamenáním v roce 1911. Po absolvování této školy nastoupil Karel k firmě Jenč v Humpolci, ale 

již 12. 4. 1913 odcestoval do Ruska na „zkušenou“, kde se uchytil u firmy Vielwert a Dědina v Kyjevě. 

V době vypuknutí 1. světové války byl Karel stále v Kyjevě. Krajanské organizace v tomto a dalších 

velkých ruských městech začaly organizovat odboj a nakonec se jim podařilo dosáhnout toho, že 

Rusko dovolilo Čechům a Slovákům vytvořit samostatnou Českou družinu. K jejímu založení došlo již 

na začátku srpna 1914. Mezi prvními dobrovolníky, kteří se do této jednotky hlásili, byl i teprve 

devatenáctiletý Karel Kutlvašr. Do bojů 1. světové války nastoupil v roli rozvědčíka. V červnu 1916 byl 

rozkazem vrchního velitele armád západní fronty za hrdinství v bojích s nepřítelem povýšen do 

hodnosti praporčíka pěchoty. Druhý den převzal velení půlroty u 2. roty 1. československého 

střeleckého praporu Mistra Jana Husi, se kterou se podílel na Brusilovově ofenzívě. O kvalitách jeho 

činnosti svědčí obdržená vyznamenání: Řád sv. Stanislava 3. st. s meči a stuhou, Řád sv. Anny 3. st. s 

meči a stuhou a povýšení do hodnosti podporučíka se staršinstvem. Před bitvou u Zborova se 

podporučík Kutlvašr stal velitelem 4. roty 1. pluku čs. legií na Rusi a obdržel Řád sv. Anny 4. st. Této 

bitvy se rota Karla Kutlvašra zúčastnila jako praporní záloha, i přesto se však zapojila přímo do 

krvavých bojů. Za účast v bojích u Zborova, kde Karel Kutlvašr ztratil svého bratra a sám byl těžce 

raněn, obdržel Kříž sv. Jiří. K jednotce se vrátil po svém vyléčení. Po absolvování školy pro velitele 

praporu při štábu 1. československé divize v Polonoji se vrátil ke své 4. rotě, se kterou již v sestavě 

Československého armádního sboru na Rusi začal ústup z Kyjeva směr východ přes Sibiř a Francii zpět 

do vlasti. Během tohoto ústupu byl jmenován velitelem 3. praporu 1. čs. střeleckého pluku, kterému 

velel v bojích u Čerkadel, Simbirska a Kazaně, kde utrpěl další zranění. Především u Kazaně, kam byl 

přemístěn generální štáb rudé armády a kde byl uchováván ruský zlatý poklad, se prokázalo hrdinství 

a velitelský um mladého Kutlvašra, navíc účast v této bitvě umožnila T. G. Masarykovi vyjednat pro 

naši vlast uznání ze strany USA a dalších mocností. Po sebevraždě generála Švece se stal Kutlvašr 

velitelem prvního pluku a 18. 10. 1918 byl jmenován majorem a následně rozhodnutím ministra války 

M. R. Štefánika povýšen na podplukovníka. Pro ani ne čtyřiadvacetiletého mladíka to bylo skutečně 

nebývalé postavení. Po půl roce stráveném v Kamsku, kde se Karel Kutlvašr seznámil se svojí budoucí 

manželkou, jež zde studovala dívčí gymnázium, se Kutlvašr spolu s plukem vydal na cestu přes Irkutsk 

do Vladivostoku a odtud přes Hongkong, Singapur, Suez a Port Said do Terstu. 2. února 1920 dorazil 

Kutlvašr se svými vojáky do Prahy. Zde je na Wilsonově nádraží očekával ministr zahraničí Dr. Edvard 

Beneš, ministr obrany a brodský rodák Václav Klofáč, náčelník generálního štábu gen. Maurice Pellé, 

plk. Otakar Husák a další. Karel Kutlvašr působil v československé armádě i v době první republiky. Byl 

v tomto období jmenován ve svých 33 letech do hodnosti brigádního generála a od roku 1934 působil 



v Hradci Králové, kde měl na starosti zajištění státní hranice. Mnichovská dohoda a vyhlášení 

Protektorátu však nedaly Kutlvašrovi příležitost znovu ukázat svůj velitelský um. Po březnu 1939 si 

našel civilní zaměstnání v Masarykových domovech v Krči. Tato práce mu umožnila zapojit se do 

odboje, v letech 1942 až 1944 byl napojen na odbojovou organizaci Lípa a po její likvidaci se přidal k 

organizaci pod vedením podplukovníka Františka Bürgera-Bartoše. Po vypuknutí Pražského povstání 

se za vůdce odboje a českého národa prohlásila Česká národní rada, vojensky bylo povstání 

připraveno ze strany velitelství Bartoš neboli Vojenského velitelství Velké Prahy, do jehož čela byl 

jmenován generál Karel Kutlvašr. 7. května se Karel Kutlvašr zapojil do jednání mezi ČNR a Vlasovci, 

kdy i přes vážnou situaci, ve které se Praha nacházela, odmítl přijmutí pomoci od 1. divize Ruské 

osvobozenecké armády. V tento den byla také podepsána kapitulace Německa v Remeši, o které se 

představitelé ČNR a Velitelství Velké Prahy dozvěděli, a na základě této informace se rozhodli 

vyjednat kapitulaci s vojenskými představiteli v Praze tak, aby zbytečně nedocházelo k dalším ztrátám 

na životech. 8. května došlo k jednání mezi vojenským velitelem Protektorátu gen. Toussaintem a 

ČNR, kterého se účastnili i generál Kutlvašr a podplukovník Bürger-Bartoš. Výsledkem jednání byla 

kapitulace generála Toussainta a ukončení bojů v Praze. Nutno však dodat, že ne všichni nacisté byli 

ochotni uposlechnout svých nadřízených. Někteří, především příslušníci SS, nepřijali ani kapitulaci v 

Remeši ani kapitulaci generála Toussainta a bojovali dál. Tyto poslední bojové skupinky pak pomáhala 

českým občanům likvidovat Rudá armáda, která dorazila do našeho hlavního města 9. května. 

Generál Karel Kutlvašr se osobně zúčastnil přivítání Rudé armády a generála Rybalka v Praze. Ačkoliv 

bychom očekávali, že díky svému působení v období povstání se dostane gen. Kutlvašrovi odměny, 

nestalo se tak. Již v květnu 1945 požadovala sovětská vláda potrestání signatářů Pražské kapitulace z 

8. května 1945, a to prostřednictvím dvou diplomatických nót sovětského velvyslance v 

Československu V. Zorina. Nóty označovaly signatáře kapitulace za nepřátele Sovětského svazu, 

protože umožnili, aby půl milionu německých vojáků přešlo do americké zóny a posílilo tak 

potencionálního nepřítele Sovětského svazu. Mezitím byl Karel Kutlvašr ustanoven velitelem V. sboru 

v Brně, ale již 1. 8. mu byla nařízena dovolená, která byla prodlužována až do února roku 1946, kdy 

byl určen zatímním velitelem III. sboru v Plzni. V krátké době byl opět přeložen, tentokrát opět do 

Brna. I přes protesty proti jeho osobě byl při příležitosti 28. října v roce 1947 povýšen do hodnosti 

divisního generála. Po celou tuto dobu byl několikrát vyslýchán pracovníky V. oddělení obranného 

zpravodajství v souvislosti s podepsáním Pražské kapitulace. Po únorovém převratu byl Karel Kutlvašr 

již 8. 3. 1948 na základě rozhodnutí ministra obrany gen. Ludvíka Svobody poslán na dovolenou, která 

trvala až do konečného rozhodnutí o jeho pensionování k 1. 6. 1948. I nadále byl K. Kutlvašr sledován 

a nakonec bylo rozhodnuto o jeho likvidaci za pomoci nasazeného provokatéra. Provokatér pplk. 

Josef Hruška, který byl veden Bedřichem Reicinem a jeho lidmi z obranného zpravodajství, 

zorganizoval protistátní skupinu „Pravda zvítězí“, která měla sloužit jako záchytná síť možných 

nepřátel vlády KSČ. Již 18. 12. 1948 byl generál Kutlvašr zatčen a spolu s ním i další členové odbojové 

skupiny. K soudu došlo 12. května 1949, rozsudky byly vyneseny o čtyři dny později. Bylo odsouzeno 

celkem třináct osob, z toho tři dostali trest smrti, mezi nimi i provokatér pplk. Josef Hruška, generál 

Karel Kutlvašr dostal doživotí. Svůj trest si odpykával na Pankráci, v Mírově, v Opavě a v Leopoldově.  

Zde se setkal s posledním velitelem wehrmachtu v Praze s gen. Toussaintem, s nímž podepisoval 

kapitulaci německých vojsk. Karel Kutlvašr dokončil svoji anabázi po věznicích opět v Praze, tentokrát 

v Ruzyni. Na základě amnestie vynesené při příležitosti 15. výročí osvobození presidentem A. 

Novotným byl K. Kutlvašr po 11 letech 4 měsících a 22 dnech 10. 5. 1960 propuštěn na svobodu. 

Svobody si však příliš dlouho neužil. Vězení zanechalo následky na jeho zdraví, a tak generál Kutlvašr 

již 2. října 1961 umírá.  

KAREL KUTTELWASCHER 



Informace o Karlu Kuttelwascherovi se můžete dočíst na internetu anebo na příklad z knihy Rogera 

Darlingtona Noční stíhač. V současnosti se jeho osobností zabývá Czech Spitfire Club. 

QR kód: 

ÚKOL:  „Neznámo kam“ odjelo za druhé světové války mnoho rodin z našeho kraje. Zkuste zjistit 

jméno nějaké rodiny z vaší nebo ze sousední obce. 

O židovských občanech, kteří byli za války transportováni, naleznete informace zejména na tomto 

webu: www.holocaust.cz.  

3.1. Gertruda Sekaninová Čakrtová 

QR kód s mapou a GPS 

OTÁZKA: Ještě před vypuknutím 2. světové války se setkáváme v životě Gertrudy se dvěma 

ideologickými směry, které určovaly dějiny 20. století – s nacismem a komunismem. Víš něco o těchto 

hnutích? Zkus si najít na internetu několik informací. Ale pozor! Ještě dnes se kolem těchto dvou 

ideologií šíří mnoho lží.  

Nejprve si ve skupinkách zkuste sami napsat, co vás napadne, když se řekne komunismus a když se 

řekne nacismus. Ke každému slovu přiřaďte 5 slov, nad kterými se pak můžete společně zamyslet. 

Mnoho zajímavých materiálů lze najít na webových stránkách www.moderni-dejiny.cz, výpovědi 

pamětníků z této doby jsou k dispozici na www.pametnaroda.cz. Zde je prezentace k tématu: 

Gertruda Sekaninová Čakrtová se přiklonila ke komunismu v podobné době jako čeští herci Jan 

Werich a Jiří Voskovec. O jejich přesvědčení dobře vypovídá film Hej rup! Je z období hospodářské 

krize 30. let v Československu, kdy mnoho rodin mělo obtíže se svým živobytím. Film je pro dnešní 

generaci již out of date, ale téma filmu je aktuální stále, kdo má tedy odvahu, může si kousek filmu 

pustit ☺ 

Most vyžaduje přesnost – Stanislav Bechyně 

ÚKOL:  Nakresli most podle svých představ. Můžeš si ho zkusit i zkonstruovat. 

QR kód 

Kostely 

ÚKOL: Vypracujte referát na kostel či kapli ve vaší obci anebo v jejím okolí  

QR kód 

http://www.holocaust.cz/
http://www.moderni-dejiny.cz/
http://www.pametnaroda.cz/


1.1. Hrady 

ÚKOL: Zkus sestavit menu pro krále Karla IV. na Lipnici. QR kód 


