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KONEC 2. SVĚTOVÉ VÁLKY V ČESKÉM BRODĚ
Jak to tenkrát bylo?
Text smlouvy a další dokumenty uvnitř!

sborník textů k 95. výročí založení českobrodského gymnázia

95. výročí založení českobrodského gymnázia90 let od otevření školní budovy
70 let od podpisu kapitulace německých vojsk
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Nestává se tak často, aby na jeden školní rok připadla tři význačná výročí, 
která jsou bytostně svázána s historií jedné školy.

Školní rok 2014 – 2015 taková tři výročí pro naše českobrodské gymnázium 
přináší. Připomínáme si 95. výročí založení školy, 90 let od slavnostního ote-
vření školní budovy a 70 let od podpisu smlouvy, kterou ve školní budově 
přijali zástupci České národní rady kapitulaci posledních zbytků nacistických 
vojsk ve Středních Čechách.

Zaměřili jsme obsah  almanachu tak, abychom tato výročí alespoň základním 
způsobem připomněli, a tam, kde je to možné, i zveřejnili texty, ke kterým 
ještě veřejnost přístup neměla. Tématice prvních dvou výročí se věnuje člá-
nek Ing. Jaroslava Petráska st. „Z historie českobrodského školství“. 

Popis toho, co se v letech válečných odehrávalo v budově školy i jak válka 
zasáhla do života studentům a  pedagogům  vám předkládáme ve výtahu 
ze shrnující výroční zprávy školy z válečného období. Dovolili jsme si pou-
žít text, kterým tehdejší ředitel školy, p. Oldřich Zajíček, citlivě shrnul celé 
válečné období. V archivu školy se bohužel nedochovaly žádné další doku-
menty, které by toto období dokladovaly. Ztratily se i všechny zápisy z peda-
gogických porad. Budova byla zabrána německou armádou. Jak pan ředitel 
Zajíček píše, škody, které na budově po Němcích vznikly, nebyly markant-
ní. Málokdo ze studentů si např. ještě dnes všimne, že vojáci Wehrmachtu 
vyřízli u některých oken v přízemí kusy okenního rámu, aby mohli snadněji 
protáhnout dráty telefonního vedení  atd. 

Jak končila 2. světová válka v Českém Brodě a jakou roli v tom hrála budo-
va našeho gymnázia, popsal ve svém textu náš současný kolega – profesor 
dějepisu PhDr. Vladimír J. Mrvík, PhD.  Jeho péčí se nejspíše poprvé dostává 
z archivů na veřejnost také to, co doprovázelo podpis smlouvy, kterou ve 
školní budově přijali zástupci České národní rady kapitulaci posledních zbyt-
ků nacistických vojsk ve Středních Čechách.

Tento  almanach je celým svým obsahem zaměřen na popis historie našeho 
společného gymnázia vzdálené desítky let.

Je to trochu nespravedlivé, protože to, že naše gymnázium prošlo celým 
tím dlouhým obdobím 95 let se ctí, že je dnes moderní školou, která stále 
poctivě připravuje své absolventy ke studiu na vysokých školách, v tomto 
almanachu vyzdviženo není. 
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Jaké je vlastně teď naše gymnázium?

Jsme školou, kterou zřídil Krajský úřad Středočeského kraje. Vzdělávání na-
bízíme ve  dvou studijních oborech. První z nich nabízí zájemcům čtyřletý  
a ten druhý osmiletý studijní program.  Ve škole je proto celkem 12 tříd  
a v nich studuje v letošním školním roce 2014 – 2015 292 žáků. Vzdělávání 
probíhá podle našeho Školního vzdělávacího plánu (ŠVP). V něm jsou roz-
pracovány nároky, které plynou z tzv. Rámcového vzdělávacího plánu pro 
gymnaziální vzdělávání (RVP GV) a z Rámcového vzdělávacího programu 
pro základní vzdělávání (RVP ZV). U osmiletého studia jsou žáci primy až 
kvarty ve věku povinné školní docházky, takže rozpracování RVP základního 
vzdělávání do podmínek naší školy je proto logické.

Velkou péči věnujeme evaluaci. Výsledky, kterých naši žáci dosahují ve srov-
návacích testováních nás dlouhodobě řadí mezi 10% nejlepších škol.  Konku-
rence mezi středními školami je veliká. V rámci tohoto konkurenčního boje 
slýcháme, že se pyšníme dobrými výsledky, ale mezi základními školami. 
Jsme si jisti, že srovnání výsledků našich žáků v testech, kterým je podrobu-
jeme, v konečném poměřování srovnává to, co k sobě patří. Tedy gymnázia 
porovnává s gymnázii. Zlatý certifikát SCIO, jehož jsme držiteli, naše dobré 
výsledky potvrzuje. 

Na pořízení této fotografie potřeboval její autor hodně odvahy. Všimněte si, že na budo-
vě vlaje vlajka s hákovým křížem a fotografování vojenských objektů, jak víme, bylo vždy 
považováno za nepřátelskou činnost. 
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V posledních dvou ročnících vyššího gymnázia je v učebních plánech tříd za-
řazeno větší množství povinně volitelných předmětů. Studenti si tak lépe mo-
hou vybrat skladbu vhodných předmětů k maturitní zkoušce i pro budoucí 
studium na vysoké škole.

Maturitní zkouška je již i u nás zcela v novém pojetí. Má  tzv. společnou a tzv. 
profilovou část. Předměty, které si žák ve společné části vybírá, jsou na na-
šem gymnáziu dva. Jsou určeny z větší části školským zákonem a  maturitní 
vyhláškou. Zkouška každého z nich se navíc skládá ze tří částí. Didaktické tes-
ty a písemné práce z českého jazyka a cizího jazyka bývají termínově určeny 
do prvního týdne měsíce května.  Zkoušku z cizího jazyka lze ve společné čás-
ti maturity nahradit zodpovězením otázek didaktického testu z matematiky.  
Ústní zkoušku, která je tou třetí částí vybraného předmětu společné části ma-
turitní zkoušky, žáci skládají společně s ostatními dvěma předměty  profilové 
části v maturitním týdnu, který starším absolventům bude svým průběhem 
připadat důvěrně známý.

Snažíme se, aby o škole veřejnost věděla. Informace o životě školy dáváme 
na vědomost prostřednictvím klasických, ale i moderních médií. Školní webo-
vé stránky mají URL http://www.gcbrod.cz a školním facebookový profil  má 
URL https://www.facebook.com/gcbrod.cz.

Velice dobře se v posledních letech spolupracuje ředitelství školy  se Spo-
lečností přátel gymnázia.  Rodiče vzácně pochopili současnou situaci, která  
v českém školství panuje. Jsou pro vedení školy aktivní oporou při organi-
zování akcí pro studenty  a pomáhají i jako sponzoři. Za kalendářní rok 2014 
předali škole sponzorsky oficiálním protokolem učební pomůcky, nábytek, 
spotřební materiál či vybavení v hodnotě téměř čtvrt milionu korun.  Velice si 
této spolupráce vážíme.

Častěji pořádaná setkání absolventů napomáhají udržet jejich kontakty a vaz-
by se školou jak v rovině praktické, tak i ryze osobní, řekněme i citové. Díky 
laskavosti a filantropii našeho úspěšného absolventa p.Ing. Tomáše Něm-
ce (maturitní ročník 1977) budeme, nejspíše již jako součást tohoto setkání 
absolventů, otevírat zbrusu novou chemickou laboratoř v hodnotě téměř 
620.000,- Kč.  Současná generace našich studentů pomáhá absolventská 
setkání zajišťovat a vyváří si tak ke škole svůj osobitý vztah, který ostatně 
napomáháme formovat i dalšími aktivitami, které je v průběhu studia prová-
zejí. Adaptačním kurzem žák budoucího prvního ročníku na půdu školy vstu-
puje, uvítacím ceremoniálem, kterému říkáme Beánie, jej maturanti přijmou 
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na slavnostním večeru do stavu studentského. Následují lyžařské výcvikové 
zájezdy, výlety se třídou, sportovní soutěže, kurzy, zábavy, plesy atd.  Snaží-
me se, aby život našich studentů byl co nejvíce spjat se školou, aby to pro ně 
bylo sepjetí příjemné a užitečné, které je navíc bude těšit. Ve škole celé tří-
dy dětí přespávají, společně sledují význačné sportovní přenosy. Děti pracují  
v kroužku mediální tvorby a skupina šikovných studentů vydává svůj student-
ský časopis, který se dění ve škole poctivě věnuje.

Školská rada je oficiálním orgánem, který podle školského zákona provádí 
supervizi chodu školy. I  v tomto případě  vedení školy nachází při spolupráci 
s tímto orgánem plné pochopení.

Vážení absolventi. Jsme moc rádi, že jste si našli v dnešní uspěchané době 
čas a přišli k nám. Svou přítomností jste dodali oslavám všech výročí, která 
na letošek připadají, atmosféru. Genius loci našeho gymnázia  v každém z nás 
zanechává stopu. Již teď se těšíme na další setkání absolventů a pedagogů, 
které bude  v roce 2019 reflektovat 100. výročí založení školy, a při kterém 
bychom neměli chybět.

Mgr. Ivo Kocum, ředitel školy 
(maturitní ročník 1974)
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Chtít se podrobně probírat historií 
školství nebo vlastně škol českobrod-
ských, to by byla záležitost na dlou-
hé zimní večery. A nakonec to není 
ani účelem tohoto spisku. Zůstaňme 
proto jenom u toho nejdůležitějšího 
a zkusme být struční. Asi první ško-
lou, o které stojí za to hovořit, byla 
ta, kterou vidíme na našem prvním 
obrázku. Poznáte, kde tento archi-
tektonický poklad stál? No samozřej-
mě, bylo to z pravé strany kostela sv. 
Gotharda, ke kterému byla doslova 
přilepen. Takhle asi vypadala ško-
la v roce 1585. Již v první polovině  
16. století byla škola významným kul-
turním střediskem města. Působila 
zde řada vynikajících kantorů, spiso-
vatelů a hudebníků, kteří vychovali 
řadu svých následovníků. 

Škola byla trojtřídní a o její vysoké pe-
dagogicko-didaktické úrovni svědčí 
to, že již v šedesátých letech se řa-
dila mezi 18 vyšších městských škol 
v Čechách. O kvalitě a úrovni svědčí 
i to, že ke studiu na pražské univer-

sitě v letech 1561 až 1580 se hlásilo 
celkem 134 jejich žáků. V předbělo-
horské době existovala v Českém 
Brodě také postranní škola dívčí, kde 
se okolo roku 1616 městské dívky vy-
učovaly čtení, psaní, předení a jiným 
domácím pracem. Během třicetile-
té války však bylo školství v Českém 
Brodě téměř zničeno. Navíc budova 
školy 29.dubna 1628 vyhořela, takže 
výuka se konala v některých měšťan-
ských domech, většinou v č.p.19 a asi 
od roku 1720 v dnešním domě čp.27.

Nepříliš významná českobrodská 
škola se díky otci a synovi Vrabcovým 
stala v krátké době opět líhní zna-
menitých umělců a vědců. Od konce 
18.stol., kdy byla zavedena povinná 
školní docházka, existovala v Českém 
Brodě jednotřídní a později dvou-
třídní triviální škola, navštěvovaná 
společně chlapci i děvčaty. Ke změně 
došlo až v roce 1853, kdy byla o třech 
třídách otevřená farní škola hlavní, ve 
které se ve dvou třídách vyučovalo 
česky a v jedné německy.V roce 1856 
byla opět obnovena triviální škola, 
nebo chcete-li, škola elementární.  
K definitivnímu rozšíření triviální 
dvoutřídky došlo až v roce 1863, kdy 
byla zřízena čtyřtřídní škola hlavní, 
umístěná do nově postavené budo-
vy na náměstí v domě čp.19. Od roku 
1871 se stal tento ústav školou pě-
titřídní.

Objekt renesanční školy z roku 1865.

Z historie českobrodského školství
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Roku 1872 zahájila vyučování měš-
ťanská škola chlapecká, ale působila 
pouze dva roky pro finanční a prosto-
rové potíže. I nadále měl tedy Český 
Brod pouze jednu koedukovanou 
pětitřídní obecnou školu. Teprve až  
v září 1884 byla znovu slavnostně 
otevřena v Tyršově ulici čp.68 měš-
ťanská škola chlapecká a v roce 1888 
i měšťanská škola dívčí.

Od roku 1888 měl tedy Český Brod 
dvě pětitřídní obecné školy a dvě 
trojtřídní školy měšťanské. Další roz-
voj nižšího brodského školství byl 
brzděn zejména prostorovými potí-
žemi, ale také technickým vybave-
ním. Náprava byla zjednána až ote-
vřením Masarykových jubilejních škol 
měšťanských, které byly otevřeny 
6.září 1931.

Tak jsme se prokousali základním 
školstvím v našem městě a nyní nám 

zbývá podívat se na školství střední. 
Tady bude situace mnohem jedno-
dušší, neboť na přetřes se dostane 
škola sice jenom jedna, ale zato v prů-
běhu doby s asi deseti různými ná-
zvy. Podívejme se na ně a zjistíme, že  
v podstatné většině z nich se v růz-
ných tvarech a s různými doplňky 
opakuje slovo gymnázium, které si lid 
studentský nahradil slovem gympl. 
Kdo si dnes pamatuje zkratky „jsš“ 
(jedenáctiletá střední škola) nebo 
„SVVŠ“ (střední všeobecně vzdělá-
vací škola) Český Brod nebo dokon-
ce, nedej příroda, „GKG“ (Gymnázi-
um Klementa Gottwalda). Zůstaňme 
tedy u všeobecného názvu gymnázi-
um nebo lidového gympl, případně 
jsem ochoten přistoupit na název, 
obvyklý v mé maturitní třídě, kde šla 
řeč ve stejném slova smyslu o Čes-
kobrodské Sorboně. Podívejme se 
tedy, jak to vlastně všechno bylo :

První třída zdejšího gymnázia byla otevře-
na 15.září 1919. K otevření střední školy  
v Českém Brodě byl dán popud na schůzi 
okresního zastupitelstva 28.prosince 1918. 
Na veřejné schůzi, konané 11.května 1919 
v sokolovně vyslovili se zájemci většinou 
pro zřízení střední školy v Českém Brodě. 
V důsledku toho došlo ve schůzi okresního 
zastupitelstva 15.května 1919 k usnesení, 
aby byla podána žádost k vyšším úřadům  
o zřízení střední školy v Českém Brodě.

Žádost podána byla v červnu 1919  
a příznivé vyřízení došlo výnosem 
MŠO z 12.srpna 1919 č.30.590.
 

Původní projekt počítal se symetrickou 
stavbou se dvěma křídly. Na našem ob-
rázku je viditelná jižní a východní fasáda  
a právě k té jižní straně mělo být připojeno 
druhé křídlo. K tomu již bohužel nikdy pro 
nedostatek financí nedošlo.
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Podívejme se na několik údajů, tý-
kajících se stavby našeho gymnázia. 
Jeho projektantem byl pan J.Valečka 
a vlastním provedením stavby byli 
pověřeni pánové J.Mikyna a O.Tyl. 
O vlastní stavbu a veškerou další 
problematiku se staralo Kuratorium 
městského reálného gymnasia v Čes-
kém Brodě (neplést s Kuratoriem, 
které u nás existovalo jako německá 
mládežnická organizace za Protekto-
rátu!). Kuratorium se řídilo stanova-
mi, které sestavil gymnasiální výbor. 

Hlavním úkolem Kuratoria bylo po-
chopitelně co nejdříve postavit vlast-
ní budovu. 

9.března 1921 byl zakoupen za 97 
800.- Kč pozemek a již 21.5.1921 před-
ložil Arch.Valečka projektovou doku-
mentaci včetně rozpočtu. Ten činil  
3 445 945,45 Kč. Práce na stavbě byly 
zahájeny 21.července téhož roku, 
1.října položen základní kámen a již 
17.listopadu bylo dosaženo „glajchy“ 
na 2.podlaží. Hlavní práce byly do-

končeny v červenci 1924 a 1.září 1924 
byla škola otevřena pro žactvo. Výše 
nákladů se ustálila na 3 623 109 Kč.  
V rozpočtu však nebyly zahrnuté ví-
cepráce a náklady na vybavení, takže 
proti rozpočtu se ušetřilo.
 
Provedení stavby předpokládalo její 
rozdělení do tří etap. Na našem ob-
rázku z roku 1927 jsou dokončené 
dvě etapy, hlavní blok a byt ředite-
le. Na jihozápadním boku školy je 
socha Jana Amose Komenského od 
známého sochaře Karla Opatrného.  
V chybějícím křídle měla být umístě-
ná tělocvična a kabinety s laboratoře-
mi. Obr.3 je jenom o dva roky mladší, 
tedy z roku 1929. V levé části hlavní 
budova, v pravé části již hotové kří-
dlo s náhradní malou tělocvičnou.  
V rohové části, kde je situováno hlav-
ní schodiště, je na fasádě velký měst-
ský znak. S vlastní výstavbou souvise-
ly další akce, zajišťující komplexnost 

Celkový pohled na budovu gymnasia od se-
verovýchodu s částí gymnasiální zahrady, 
stromořadí na okraji chodníku ještě není 
vysazeno. Ve věži na střeše umístěna astro-
nomická pozorovatelna.

Začátek třicátých let s pohledem na altán, 
který býval součástí gymnasiální botanické 
zahrady, na okraji chodníku již vysazena 
stromová alej. Za pravým rohem budovy 
gymnasia vyčnívá novostavba Podlipan-
ského musea, dokončená v roce 1930 podle 
projektu Arch. A.Balšánka. 
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výstavby a splnění požadavků pro 
výuku.  Pro hodiny botaniky a domá-
cích prací sloužila část školní zahrady 
v jejím jihovýchodním rohu.

V nádvorní části bylo vybudováno 
hřiště pro basketbal a volejbal a ze-
jména v košíkové naši borci vynikali. 
Dokladem toho je, že v letech 1936 
a 1947 dvakrát postoupili do finále 
Středoškolského poháru, což bylo 
v podstatě neoficiální mistrovství 
republiky a mně to nedá, abych pro 
věčnou památku nezaznamenal, že 
v roce 1936 jsme skončili druzí za Rg 
Slovenská a v Brně při této soutěži 
v roce 1947 bylo konečné pořadí ta-
kové, že vítězem se stalo Rg Královo 
Pole-Brno, na druhém místě skon-
čila Obchodní akademie Bratislava,  
a bronz před Rg Košice získali naši.

Dovolte mi na tomto místě vzpo-
menout dvě jména, která se o vznik 
basketbalu a jeho první úspěchy  
v našem městě zasloužili nejvíce. Byl 
to Prof.Karel Hala, tělocvikář, který 
vlastně basketbal na náš gympl při-

vedl a rozvinul a o něco později ředi-
tel školy, Prof.Jaroslav Klenka, který 
hodnoty, vytvořené  Prof.Halou roz-
vinul a dále udržoval. A za všechno 
tohle mohlo jedno letní hřiště v za-
hradě gymnasia.

Ale vraťme se k historii gymnasia. 
Svoje středoškolské vzdělání zde zís-
kala řada známých osobností a tak 
snad jenom několik jmen z umělecké 
branže: Radovan Lukavský, herec, 
Otakar Brousek, herec, Miloslav Ho-
lub, herec. Mezi absolventy jsou ale 
samozřejmě i vynikající lékaři, aka-
demici, universitní profesoři, soudci, 
právníci, učitelé, výtvarníci a hudeb-
níci atd

Změny, které v budově gymnasia 
nastaly v posledním dvacetiletí úmy-
slně neuvádím, ale věřte, že stojí za 
to. A neuvádím je proto, abych vás 
nepřipravil o moment překvapení  
a o zážitky z vlastní prohlídky ob-
jektu, ve kterém jste i vy měli svoji 
„alma mater“ a kam se rádi vrátíte. 
Podívejte se na to, co vás čeká. Na 
letošní podzimní setkání abiturientů, 
profesorů a žáků školy vás co nejsr-
dečněji zveme.

          Ing.Jaroslav Petrásek st.
(maturitní ročník 1958)

Pohled na gymnasium začátkem padesá-
tých let minulého století. Nápadná je mo-
hutná zeleň, obklopující objekt ze všech 
stran.
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Shrneme-li písemné zprávy o květnu 
1945 a vyprávění různých pamětníků 
té doby, vyloupne se nám obrázek po-
sledních dnů války v Českém Brodě asi 
takto:

VE ČTVRTEK 3. KVĚTNA 
byli odvlečeni do Kolína velitel místní 
četnické stanice Volák, A. Golombio-
wski, Slavík, Kmoch a Hympl.

V PÁTEK 4. KVĚTNA 1945 
odpoledne bylo našemu četnictvu 
hlášeno, že na silnici Říčany – Koste-
lec n. Č. l. a také u Úval byla viděna 
první vozidla s československými 
praporky. K 15. hodině přišel velitel 
zdejší kolaborující kriminální policie 
nadpor. Bäz k okresnímu hejtmano-
vi Josefu Potůčkovi, položil pistoli na 
stůl a rozčíleně prohlásil, že dá pou-
žít zbraně, nebude-li protiněmecké 
náladě na okresu učiněn konec. Sou-
častně Potůčka upozornil, že dob-
ře ví o tom, že on hejtman se stýká  
s podezřelými lidmi. Pod tlakem této 
situace hejtman Potůček usoudil, že 
je nutné něco podniknout. Svolal pro-
to večer českobrodského místního 
velitele kpt. Mantela, velitele policie 
Baze, velitele četnické pátrací stanice 
v Kutné Hoře majora Martilíka a ve-
doucí místního podzemního odboje, 
jejichž jména znal: odborného učite-
le Josefa Kováře, Jaroslava Boháčka, 
Františka Smrčku, profesora Jaromí-
ra Klenku a Rudolfa Petráně ke spo-
lečné schůzce. Jednání začalo po 22. 

hodině a protáhlo se do noci. Celé pří-
zemí okresního úřadu (dnes „zelená“ 
budova MěÚ) bylo obsazeno po zuby 
ozbrojenými německými vojáky. Jeli-
kož hrozilo nebezpečí, že delegáti tzv. 
Národního výboru, tj. všichni posled-
ně jmenovaní, budou odvlečeni, po-
starali se organizátoři schůzky, že část 
obyvatel města byla o tomto nočním 
jednání uvědomena a také skutečně, 
přestože pršelo, shromáždilo se na 
náměstí několik set lidí. Obsahem jed-
nání bylo umožnit německému voj-
sku, jehož síla na okrese byla asi 1000 
mužů, nerušený odchod (Němci měli 
osobní zájem na tom, aby se dostali 
do amerického zajetí a nikoliv sovět-

KONEC 2. SVĚTOVÉ VÁLKY V ČESKÉM BRODĚ

gen. Ferd. Schörner
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ského). Kpt. Mandel se obával pouze 
svého nadřízeného maršála Schörne-
ra (vrchní velitel německých vojsk na 
území Čech), který ustupoval z Moravy  
a v jehož zájmu bylo udržet za každou 
cenu ústupové silnice a uzly směrem 
na západ. Naproti tomu Bäz viděl  
v tomto vyjednávání příležitost hlad-
ce se zmocnit zdejších podzemních 
„živlů“ a odstranit je. O nějaké ka-
pitulaci nechtěl ani slyšet. Na nátlak 
Mandelův bylo dohodnuto alespoň, 
že na druhý den ráno budou staže-
ny německé hlídky z ulic města a že 
je vystřídá pořádkový sbor v počtu 
asi 60 zvlášť vybraných lidí z města. 
Součastně Mandel svolil k tomu, aby 
byli dány do zajišťovací vazby některé 
osoby, české i německé národnosti, 
za jejichž osobní bezpečnost nemohla 
být dána záruka. 

V SOBOTU RÁNO, 5. KVĚTNA 1945 
v 6 hodin, nastoupil do ulic pořádkový 
sbor, svolaný hasičskou pohotovos-
tí. Tento sbor se v revolučních dnech 
osvědčil i přesto, že nedodržením slo-
va, zejména Bäzem, byl několikrát sta-
žen a vystřídán, a udržel ve městě klid 
a pořádek. V dopoledních hodinách 
toho dne předstoupil Josef Kovář 
před dosavadního hejtmana p. Po-
tůčka jako zplnomocněný zástupce 
Ústředního národního výboru v Pra-
ze. V podstatě šlo o předání úřadu, 
ale Josef Kovář vyzval pana Potůčka 
k setrvání v úřadě. Hejtman Potůček 
prokázal v těchto dnech dostatek ná-
rodního cítění a revoluci prospěl. Ten-
týž den dopoledne pověřil ještě Josef 

Kovář profesora Jaromíra Klenku 
vedením Místního národního výboru 
v Českém Brodě. Sám Klenka o tom 
v roce 1964 píše: …Byl jsem pověřen 
Revolučním národním výborem, abych 
převzal správu města a o půlnoci pro-
mluvil do rozhlasu k občanům města. 
Text s výzvou si vymínili okupanti před-
ložit. Formálně jsem předložil krátký 
text – výzvu. Jednalo se o zachování 
klidu, vyvěšení vlajek, odstranění ně-
meckých nápisů, volného průchodu 
německých kolon. Znal jsem tajný roz-
kaz generála Schörnera, že Český Brod 
musí být udržen jako průchodové měs-
to – k tomu účelu byl připraven tank 
a obrněný vůz. Po desáté hodině jsem 
odešel na radnici a převzal jsem jmé-
nem Revolučního národního výboru 
správu města z rukou tehdejšího před-
sedy správní komise prof. Fr. Černic-
kého, kterého jsem okamžitě pověřil 
obsluhováním rozhlasu a zapisováním 
zpráv zahraničních rozhlasových stanic 
o vojenské situaci…Přesně o půlnoci 
za velké rozechvění jsem promluvil do 
městského rozhlasu. Ihned po projevu 
jsem osobně vyvěsil čsl. státní vlajku 
za velké asistence občanů… Stovky 
občanů, kteří se seběhli před radnicí, 
zazpívali o půlnoci burácivě českou 
hymnu (poděšení němečtí vojáci zma-
teně začali střílet do vzduchu).

Vývoj další situace silně ovlivnilo vy-
puknutí revoluce v Praze dne 5. květ-
na 1945. Německé armádě se znesnad-
nil odsun na západ. To mělo i dopad na 
naše město. Úmluva sjednaná v noci z 
pátku na sobotu byla prohlášena za 
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neplatnou. Do popředí dalších jedná-
ní vstupuje nadřízený Mantelův, ober. 
von Reissig z Liblic, který nařídil ob-
novu dvoujazyčných nápisů a do ulice 
nakomandoval svoje hlídky. Městem 
se valily kolony těžkých obrněných 
aut od Kolína ku Praze. Nepřehledné 
transporty vojska, německých uprch-
líků z východu draly se kupředu. Jen 
šílenec se mohl postavit do cesty této 
síle, umocněné strachem a hrůzou, 
uvážíme-li, že naše město je strategic-
ky i vojensky velmi nevýhodně polože-
né v otevřené krajině. A přesto…

Týž den dopoledne se podařilo depu-
taci národního výboru přemluvit Man-
tela, který byl Rakušan, aby nebylo 
vyhozeno do vzduchu 18 vagónů mu-
nice, uskladněné v cihelně pana Ivana 

Klímy. Lze si docela dobře představit 
zánik našeho města při takovém vý-
buchu. Obě velké zdejší školy byly 
podminovány a jen díky obezřetnosti 
dobrovolných pyrotechniků pořád-
kových hlídek nedošlo k neštěstí.

DNE 6. KVĚTNA 1945 
začínají Němci vysílat v 06:50 hodin 
z provizorního liblického studia vy-
sílání německého a českého progra-
mu klamnými hlášeními zaměřenými 
výhradně proti povstání. Dodávka 
elektrické energie pro vysílač byla 
neustále přerušována zásahy zvenčí. 
Výsledkem těchto snah a akcí bylo, 
že vysílač byl každou chvíli mim pro-
voz. V odpoledních hodinách žádá 
zbytek českých zaměstnanců o pře-
dání vysílače do svých rukou. Jejich 

Barikády v ulici Prokopa Velikého na Malechově.
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žádost byla německým vedoucím vy-
sílače zamítnuta. Naopak nechal do 
objektu soustředit celý policejní oddíl 
v počtu asi 45 mužů. Rovněž všichni 
civilní němečtí museli zůstat nepřetr-
žitě v objektu a snažili se za každou 
cenu udržet vysílač v provozu. Denní 
provoz byl ukončen ve 24:00 hodin.  
V noci ze 6. na 7. květen 1945 poda-
řilo se zaměstnancům přepínací sta-
nice v Kostelci n. Černými lesy vyřadit  
z provozu jeden z přívodů pro vysílač. 
I tak zahajuje vysílač 7. května provoz 
už v 01:00 hodin a pokračuje ve vysí-
lání zpráv zaměřených proti povstá-
ní. V 6:30 hodin čte německý hlasatel 
zprávu, že Rudá armáda se probila do 
prostoru jižně od Drážďan a současně 
ujišťuje, že všechny důležité pozice  

v Praze drží Němci pěvně ve svých ru-
kou. Ve vysílání takovýchto klamných 
zpráv vydrželi Němci až téměř do 
půlnoci. Několik minut před půlnocí 
dne 7. května 1945 ozval se německý 
hlasatel z Liblic naposledy. V plném 
rozsahu uvedl podmínky rekapitulace 
a poznamenal, že ještě mohou trvat 
vojenská obranná opatření i když se 
kapitulovalo. Sabotážní vnější zásahy 
do elektrovodné sítě neustávají. Vyso-
konapěťový přívod od Kostelce nad 
Černými lesy přes Přistoupim je stá-
le vyřazen. Zaměstnanci nymburské 
elektrárny vypínají přívod od Poříčan 
a posléze je liblický vysílač zcela bez 
elektrické energie. Dne 8. května ráno 
jsou Němci na vysílači bez jakýchkoli 
zpráv a vojenská jednotka, ubytova-
ná v blízké škole, začíná s odsunem. 
Čtyři čeští zaměstnanci oznamují 
veliteli strážního oddílu, že vyvěšují 
československou státní vlajku. Tento 
ničeho nenamítá, jen vedoucí vysíla-
če žádá, aby ještě počkali. Vlajka však 
byla vyvěšena, zatímco Němci přihlí-
želi z oken. Čeští zaměstnanci se vrací 
na vysílací sál, ze zdi je sejmut obraz 
Hitlera a během krátké doby odchází 
z objektu i poslední voják německé-
ho strážního oddílu. Četnická stanice  
v Českém Brodě posílá jednoho muže 
k ochraně vysílače a zaměstnanci se 
snaží navázat spojení s elektrárnou 
v Kolíně, aby byly co nejdříve odstra-
něny sabotážní závady na přívodních 
vedeních.

Uvítání prvních sovětských jednotek v Č.B. 
Paradoxní je, že část z nich přijela do měs-
ta na americkém džípu.
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MASAKR V KLEČKÁCH

Odpoledne dne 8. května 1945 
došlo ke smutné události pod vysíla-
čem Liblice v Klečkách (oblast mezi 
liblickými vysílačkami a státní silni-
cí). Tato událost, mnohokráte v na-
šem regionu popsána, komentována 
a hodnocena, přinesla smrt 18 lidem 
a stejný osud hrozil mnoha dalším. 
Zachoval se strojopisný záznam, kte-
rý pořídil kronikář Vojtěch Kopecký 
z Bylan a který popisuje událost podle 
vyprávění účastníka Františka Šimáně 
den nato, jak vyplývá z poznámky na 
záznamu.

Dne 8.5. 1945 kolem 2 hod. odpolední 
šel jsem s kamarády a to Václavem Je-
řábkem, Vojtou Kloudou a Bohoušem 
Polívkou na státní silnici odzbrojovat 
německou armádu s dvěma ručními 

granáty (!), pro které jsme došli do Li-
blic do radiostanice. Vyšli jsme z domo-
va již kolem 11. hodiny dopoledne, při-
šli jsme pak na státní silnici, pokoukali 
a odešli dále na rozcestí zvané červe-
ný sloup. Tam již byl p.prap. Pekárek 
ještě s jinými občany kteří čekali na 
totéž co my. Pan prap. Pekárek nám 
řekl: „Teď bychom mohli začít odzbro-
jovat, až něco pojede“. Ovšem čekali 
jsme dlouho a od Kolína se blíží auta 
německé branné moci. Celkem jich bylo 
šest. p. Pekárek jim vyšel vstříc, zastavil 
a řekl: „Německá armáda kapitulovala, 
odevzdejte nám zbraně.“ Uposlechli 
a zbraně nám odevzdali [Podle vyprá-
vění p. Dagmar Mrvíkové z Přistoupi-
mi, tehdy třináctileté, nebyl ovšem 
průběh takto hladký a místní občané 
v euforii z konce války Němce fyzicky 
napadali.]. Odjeli dále k Českému Bro-
du, ovšem netrvalo to dlouho a přijelo 

Mrtví Češi u Kleček
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dalších 8 aut od Kolína a začalo znovu 
odzbrojování. Měli jsme ještě asi 2 auta 
odzbrojovat, když ke stožáru (tzv. Šan-
cích) začali Němci [údajně ti samí, které 
před pár hodinami tito odzbrojovatelé 
inzultovali a pak je živé nechali odjet 
pro pomoc!] do nás střílet z kulometů. 
My jsme jim ihned odpověděli palbou 
z pušek, ale chyba byla ta, že jsme ne-
měli žádnou hlídku, což se nám stalo 
osudným, neboť od Českého Brodu  
a to docela v hotové práci  rojnice blíži-
li se Němci s dvěma kulomety a začali 
do nás střílet též. Vrchol všeho pak byl, 
že i Němci, kteří zůstali neodzbrojeni 
na silnici u aut, stříleli též do nás. Když 
jsme se vrátili do obce a řekli jsme, co 
se stalo, byl na místo poslán Červený 
kříž. Nutno podotknout, že Němci vzá-
pětí postříleli nebo utloukli tyto hasiče 

s páskou „Červený kříž“. Tolik Franti-
šek Šimáně z Bylan. Kronika obce Při-
stoupim popisuje tuto smutnou udá-
lost šířeji s většími podrobnostmi:

Dne 8. května dostal starosta Uldrich 
zprávu, že jsou v Klečkách zbraně. Něm-
ci tam pálili nehotové ještě vojenské 
pušky. Na návsi se objevily 2 povozy: 
Novákův [Jaroslav Novák při incidentu 
v Klečkách naštěstí přežil, ale bylo po 
něm také stříleno] a Boumův. Na vozy 
naskákalo plno mladých lidí a jeli úvo-
zem k Červenému sloupu. Nad úvozem 
povozy zastavily. Kolem všude bylo 
plno zvědavců – mužů, žen i dětí [podle 
ústního podání zde mnoho z těchto lidí 
povětšinou rozkrádalo zbraně zabave-
né Němcům. Absolutně bez jakéhokoliv 
krytí se zde probírali hromadami zbraní 

Pohřeb mrtvých od Kleček na českobrodském náměstí



24

a v tom na ně začali Němci střílet – vět-
šina těchto lidí neměla žádnou šanci 
na přežití.]. V Klečkách odzbrojovali 
brodští mladíci malé skupiny Němců. 
Když pak na místo došlo více lidí z Při-
stoupimi a okolních vesnic, objevil se 
početnější útvar Němců a rozpoutala 
se střelba. Němci zatáhli celý prostor 
i vesnici, na návsi nebylo člověka. Od 
Šancí zněl praskot výstřelů. Přes po-
tok přecházely němě matky a vedly je 
na Panenku. Občas zazněl i dupot jed-
notlivců, kteří se řítili do vsi. Na silnici 
od Brodu se objevila skupina Němců,  
v rukou měli automaty připravené  
k palbě, na krku pásy patron. Opatrně 
přešli most, všechno prohlíželi, i po 
stromech se dívali a vystoupili na šance. 
Po chvíli nový praskot, tichem vesnice 
zazněl hvizd střel. Pak všechno pře-
stalo. Vesnice zaplatila svou krvavou 
daň – na Šancích a v jejich okolí leželo 
13 mrtvých těl. Rozlícení Němci pochy-
tali pak na Šancích se nacházející lidi  
a hnali je do Českého Brodu. Čtyři z nich 
zastřeli u křížku na Malechově [Podle 
vyprávění p. Dagmar Mrvíkové z Při-
stoupimi, tehdy třináctileté, to byli 
jedinci, kteří se pokusili uprchnout,  
a hrozilo, že se pokusí uprchnout  
i zbylí zajatci. Byli to Jiroušek Jan z Klu-
čova, Kopecký Jar. z Č. B., Honc Ant.  
z Č. B., Vaněček Václav ze Kšel.]  
a ostatní zahnali do gymnázia na dvůr. 
Bylo jich asi 60 – uvádíme některá jmé-
na: Karel Burš z Č.B., Antonín Blažek  
z Bylan, Václav Benda z Liblic, Otto 
Cmíral z Přistoupimi, František Černý  
z Liblic, Josef Černý z Chotýše, Václav 
Filip z Přistoupimi, Josef Hrdina z By-

lan, Karel Hladký z Přistoupimi, Jaro-
slav Chroust z Krupé, Josef Kratochvíl  
a Jiří Krejčí z Přistoupimi, Miroslav Kolář  
z Bylan, Jaroslav Míka z Přistoupimi, 
Miroslav Novák z Českého Brodu, Vác-
lav Svoboda a Václav Šafra z Přistou-
pimi. Jen nenadálý příjezd 11 pancéřo-
vých amerických aut s parlamentáři, 
kteří jako na zavolanou projeli městem 
od Poděbrad a na intervenci Národního 
výboru byli všichni zajatí propuštěni.

Celý kraj žil v horečném napětí a oba-
vách o svůj další osud. Žil v očekávání 
rychlého a definitivního osvobození, 
o němž nevěděl, zda přijde z výcho-
du či západu. Večer 8. května se pak 
z rozhlasových přijímačů ozval roz-
hlas - v 19:50: „Zpráva České národní 
rady. Právě odjíždějí parlamentáři do 
Českého Brodu k projednání bezpod-
mínečné kapitulace jednotek německé 
branné moci generála Reimanna [gen. 
Reimann velel německým vojskům  
v Praze a středních Čechách a pro 
větší bezpečnost se se svým štábem 
uchýlil právě do Č.B.]. Jedou ve žluté 
Tatře se dvěma bílými prapory a česko-
slovenskou vlajkou. Jsou doprovázeni 
malým policejním vozem. Českoslo-
venské oddíly, zastavte včas palbu.“  
Ve 20:20 hodin přijelo očekávané auto 
s parlamentáři špalírem jásajících ob-
čanů ke gymnáziu, kde byl umístěn 
štáb generála Reimanna.

Pan Jiří Urban z Českého Brodu (ul. 
Žitomířská) vzpomíná na 8. květen 
takto: Dne 8. května 1945 jsem již asi 
třetí den vykonával službu jako spojka 
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mezi místním a okresním vojenským 
velitelstvím v Českém Brodě. Oba štá-
by se skládaly z důstojníků, rotmistrů  
a poddůstojníků čsl. armády a měly sídlo  
v budově bývalého ONV v Českém Bro-
dě. Týž den,  kdy jsem se vracel domů 
asi po 18 hodině a byl jsem již za hote-
lem ,,Modrá Hvězda“ uslyšel jsem zavo-
lání: ,,Jedou Američané!“ Byli to parla-
mentáři. Vrátil jsem se malinko zpět  
a skutečně projíždělo asi 8 až 10 pan-
céřových aut US Army a to směrem od 
nádraží ku Praze. Pancéřové vozy pro-
jely svižně a poměrně tiše za jásavého 
vítání obyvatelstvem. Ihned poté bylo 
převedeno na náměstí asi 100 mužů, 
možná méně, kteří byli zajati v prosto-
ru rozhlasového vysílače (Malé Klečky-
-Malechov a internováni v Gymnáziu). 
Po předvedení byli propuštěni. O jejich 
propuštění, po důsledném vyjednává-
ní, se zasloužily oba Revoluční národní 
výbory. Podle ústního podání se jed-
nalo o Američany, kteří projížděli měs-
tem zcela náhodou a místní lidé je zde 
zastavili, aby pomohli občanům drže-
ným v budově Gymnázia. Tito Němci 
se vraceli do Prahy z Velichovek na 
Náchodsku, kde jednali s generálem 
Schörnerem o jeho možném zajetí 
Američany – nechtěl totiž padnout do 
rukou Sovětů. Nabízí se otázka, jak se 
tu vzali Američané, když Český Brod  
i Praha ležely hluboko za dohodnutou 
demarkační linií v sovětské zóně osvo-
bozování? Jak vidno, demarkační linie 
nebyla zase až tak neprostupná, jak 
se obecně tvrdí. Ještě to ale nebylo 
osvobození města, neboť Američané 
zase bez další akce odjeli.

KAPITULACE A ODCHOD NĚMCŮ

Po návratu domů jsem slyšel zprávu  
z rádia, že do Českého Brodu odjíždějí  
z Prahy parlamentáři k podpisu kapitu-
lace německé armády generála Reiman-
na, která sídlila v gymnáziu. Odebral 
jsem se proto ihned před gymnázium. 
Za nedlouho opravdu parlamentáři ke 
gymnáziu přijeli. Skupinu tvořili důstoj-
ní čsl. armády na motocyklu, důstojní-
ci německé armády v malém voze KDF  
a dále důstojníci čsl. armády v osobním 
voze Tatra 87. Parlamentáři se odebra-
li do budovy gymnázia s funkcionáři 
obou revolučních národů výborů v Čes-
kém Brodě. Před budovou gymnázia se 
shromáždili obyvatelé města a čekali 
na výsledek jednání mezi oběma skupi-
nami parlamentářů. Od řidiče Tatry 87 
jsem se dozvěděl o zkáze staroměstské 

Zbytky nacistické výzdoby města.
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radnice v Praze, včetně orloje, která  
v tu dobu ještě hořela.

Z nařízení České národní rady a na roz-
kaz brig. generála Kutlvašra, voj. veli-
tele Prahy, byla ustanovena tříčlen-
ná delegace, která měla projednat  
v Českém Brodě kapitulační podmín-
ky s velitelem kombinované SS divize 
generálem Richardem Reimannem 
(1892-1970) sídlícím v českobrodském 
gymnáziu a disponujícím asi 80 000 
německými vojáky. Složení delegace, 
která dostávala příslušné pokyny od 
J. Smrkovského a gen. Kutlvašra bylo: 
Dr. Josef Smolín za ČNR, plukovník 
František Heřman za voj. velitele Pra-
hy s pplk. Generálního štábu Jaroslav 
Kadainka za Zemské velitelství pro Če-
chy. Tito měli obrovskou výhodu, ne-
boť si s sebou vezli druhopis kapitula-
ce všech německých vojsk v Čechách 
a na Moravě generála Wehrmachtu 
gen. Toussainta s jeho vlastnoručním 
dopisem, který měl sloužit k nátlaku 
na gen. Reimanna. Měli s sebou též 
dva zajaté německé důstojníky.

V Českém Brodě bylo po jejich pří-
jezdu takové nadšení, že auto české 
delegace bylo úplně obklopeno jása-
jícími obyvateli, takže auto muselo 
pokračovat jen „krokem“. Ve 20:30 
dojela delegace ke škole a byla přija-
ta v přízemí školy gen. Reimannem. 
Jednání začalo v 21 hodin 05 minut 
(ve 21:05 bylo tedy zahájeno jednání, 
nikoliv ukončeno, jak stojí na desce na 
průčelí gymnázia). V průběhu jedná-
ní projevoval gen. Reimann značnou 

nepoddajnost a značnou nechuť – ne-
mínil se totiž stále smířit s koncem 
války. Nejprve se vymlouval, že neví 
o Toussaintově kapitulaci a že musí 
vyčkat pokynů nadřízeného gen. 
Schörnera. Nakonec byl ale donucen 
ustoupit. První podmínkou kapitulace 
gen. Reimanna bylo okamžité zasta-
vení palby především v Praze (toto 
rozhodnutí vydal teprve ve 23 hodin, 
ale ještě ve 2 hodiny ráno jeho pod-
řízení v Praze dále bojovali). Druhou 
podmínkou bylo vydání všech lehkých 
i těžkých zbraní Revolučním národním 
výborům; Němci si směli ponechat 
jen zbraně malé ráže ke své vlastní 
ochraně. Nakonec ale bylo dohodnu-
to, že pro zrychlení Němci v místech 
bez RNV ponechají zbraně odložené 
na místě. Třetí podmínkou byl zákaz 
projíždění Prahou pro jednotky gen. 
Reimanna. To sice generál slíbil, ale 
později při svém odchodu nedodržel. 
Teprve ve 23:55 bylo dosaženo doho-
dy (tedy 6 minut před dohodnutým 
termínem ukončení války). Již 9. květ-
na ráno v 0:15 byla v bývalé sborov-
ně podepsána opravená kapitulace 
gen. Reimanna ve dvou vyhotoveních 
(Kromě gen. Reimanna ji podepsal  
i Pluk. Bundt, major Wehle, plukovník 
Ehrhart a pluk. Genst). V 0:20 odjela 
česká delegace z Českého Brodu. Nut-
no podotknout, že hlavním cílem do-
hody pro německé vojáky bylo dostat 
se do amerického zajetí ještě před pří-
chodem Sovětů. Pikantní je, že se to 
sice gen. Reimannovi i gen. Schörne-
rovi podařilo, ale oba pak byli Ameri-
čany stejně předáni do rukou Sovětů!
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V pondělí 9. května 1945 
v dopoledních hodinách dorazili do 
Českého Brodu první tanky Rudé ar-
mády – přijeli ovšem pozdě a již ne-
bylo co osvobozovat. Byly to před-
sunuté tankové oddíly 6. armády  
z 2. ukrajinského frontu vedené gen.
poručíkem A.G. Kravčenkem táhnoucí 
přes Nymburk do Českého Brodu. 

Nacistický teror a boj proti němu si 
v Českém Brodě vyžádal celkem 111 
obětí na lidských životech. Řada ob-
čanů byla odvlečena na nucené práce 
do Německa a jiné pro účast v odbojo-
vých skupinách nacistické soudy uvěz-
nily v koncentračních táborech nebo 
v německých věznicích. Nejvíce však 
byli válkou postižení místní židovští 
spoluobčané, kteří zemřeli takřka 
všichni.

Ihned po skončení války bylo nutné 
urychleně odvelet údajně na 20 000 
(!) německých vojáků z Brodu a nej-
bližšího okolí.

K uctění památky 18 občanů zabitých 
německými vojáky v Klečkách byl  
4. listopadu 1945 u státní silnice Pra-
ha-Kolín odhalen pomník od architek-
ta Krejcara.

Vl. J. Mrvík

Skupina Němců před odchodem z města v 
dnešní Palackého ul.
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