OV KSČM DOMAŽLICE
První svobodný rok republiky pohledem svědka
Jiří Stano (HaNo, 9. 5. 2011)
Jaký to byl čas! Všechno se probudilo a všechno dýchalo úlevou, třebaže pohublé tváře lidí, stržené
mosty a neodklizené trosky ještě připomínaly válku.
Tábory rudoarmějců, jejich zpěv, když pochodovali, jejich koně u řek, jejich malé průzkumné
dvouplošníky na polích… Navždy nám to splynulo s příchodem svobody a nových časů. A ovšem i ty nesčíslné
hovory s nimi, vedené i s pomocí rukou, ale především s pomocí slovanské příbuznosti našich jazyků, o které
jsme věděli už dávno, ale kterou jsme při té příležitosti znovu a znovu radostně objevovali.
Vězňové se vraceli z koncentráků. A vyprávěli. Všechno, o čem se šest let mohlo mluvit jen šeptem
a co bylo utajováno, všechno se valí ven. Tisk je plný článků, jak to vypadalo v Buchenwaldu, Mauthausenu,
Sachsenhausenu, Ravensbrücku, Terezíně, Osvětimi a v jiných lágrech, je plný svědectví o událostech
v Lidicích a Ležákách, dokumentů o nacistických mučírnách, líčení o Slovenském národním povstání a jeho
hrdinech, o činnosti partyzánů a podzemních skupin, o tom, jak slovenský lid bojoval proti Tisově klice.
Jednoho červnového dne toho roku 1945 byl Karlův most v Praze obsypán lidmi. Dole pod ním
vytahoval potápěč z vody kusy železa… součásti pankrácké gilotiny, kterou sem nacističtí vrazi shodili z auta
v noci před svým útěkem. S takovým vědomím viny za sebou zametali stopy a s takovou důsledností šla
po nich přesto spravedlnost.
Lidé se pochopitelně ptají, co je s nejznámějšími kolaborantskými zrádci? Co je s Moravcem, Háchou
a dalšími? Co je s bývalým slovenským prezidentem Tisem, co s jeho ministry? A postupně se dočítají
v novinách: Moravec se zastřelil v policejním kamionu, když ho v první den povstání vezli k jeho nacistickým
pánům; zahrabali tedy »pana ministra« u plotu arcibiskupského gymnázia vedle esesáků. »Státní prezident«
protektorátu Čech a Moravy dr. Emil Hácha byl hned po osvobození zatčen spolu se členy protektorátní
»vlády«. Tisa, Šaňo Macha a jiné zločince přivezlo koncem října letadlo z americké zóny v Bavorsku, kam
utekli. Shodou okolností to bylo právě rok po Tisově velké řeči v Banské Bystrici, kde po porážce povstání
prohlašoval, že on a jeho velcí němečtí spojenci zůstanou na Slovensku navždy.
Pokud šlo o bývalého německého »státního ministra« v Praze, mnohonásobného vraha K. H. Franka, byl
také vypátrán v americké zóně a přivezen zpět, na místo činu.
Všechny tyto zprávy byly přetřásány, opakovány, znovu a znovu čteny. A samozřejmě, nejenom tyto!
Bylo to období diskusí, rozmachu veřejného života, který zase svobodně proudil; dohánění všeho toho,
oč každého z nás připravila léta poroby. Otevření vysokých škol, první svobodná Prodaná nevěsta v Národním
divadle a třeba i první jízda po opravené trati někde na zvláště postiženém Slovensku - jak to chutnalo po tom
všem utrpení!
Jako by se veliká rodina po velké bouři scházela u jednoho stolu. Ale některá místa zůstala prázdná.
Nevrátil se zakladatel komunistické strany dr. Bohumír Šmeral, který zemřel roku 1941 v Moskvě, Jan Šverma,
který zahynul ve Slovenském povstání, umučení soudruzi – celkem šestadvacet členů ústředních výborů KSČ
z let 1938 až 1945. Nepřišel už mezi své senátor František Nedvěd, ani další ze zakladatelů strany, kteří zemřeli
před osvobozením. Nevrátili se popravení a umučení redaktoři komunistického tisku Fučík, Konrád, Krejčí,
Sinkule, Křen, Křížek, Urx, nevrátili se Jožka Jabůrková, mladý sportovec Evžen Rošický a tolik jiných
známých osobností předválečného politického spektra země. Naše kultura navždy ztratila Vladislava Vančuru,
popraveného v Praze v roce 1942 za heydrichiády, Bedřicha Václavka, který zemřel v březnu 1943 v Osvětimi,
Josefa Čapka zemřelého těsně před koncem války v koncentračním táboře Bergen-Belsenu, humoristu Karla
Poláčka, který byl umučen v říjnu 1944 v Osvětimi.
Tím větší byla radost z návratu těch, kteří unikli z náruče smrti. Antonín Zápotocký je tady! Po mnoha
letech v Sachsenhausenu, po strašném pochodu smrti, na který byl vyhnán s ostatními vězni. Je tady a brzy se
stává předsedou odborů. A jsou tu mezi námi další staří známí, kteří přežili. V pražském divadle Na poříčí

chystá svou první poválečnou premiéru E. F. Burian, také jeden z heftlinků nacistických lágrů. Osvobozený
vězeň Petr Jilemnický se vrací na své milované Slovensko, aby tam později začal sbírat látku ke své knize
Kronika, zachycující povstání.
Tak se kvapem rozbíhá život nové republiky. Kolik se k ní upíná nadějí, které nesmějí být zklamány!
Ale kolik námahy tady právě proto teprve začíná, uprostřed válkou rozvráceného, napůl zpustošeného
hospodářství. »Do práce!« - volá už 12. června úvodník Rudého práva. »Dny bouřlivého jásání, dny, kdy jsme
si uvědomovali, co pro nás znamená znovudobytí svobody, dny, v nichž jsme si teprve stavěli většinu úkolů,
jejichž splnění nám zaručí, že naše svoboda bude taková, jakou jsme si ji představovali – tyto dny jsou již
za námi. Teď jde o to, vytčené úkoly přesně a důsledně plnit. Orgány vlády lidu, národní výbory, už většinou
začínají fungovat, pracují závodní rady, národní správy, sbory národní bezpečnosti…«.
V kladenské Poldině huti a v Pražské železářské, které byly nikoli až za okupace, ale po celou
předmnichovskou republiku v německých rukou, rozjížděl se pod národní správou provoz za provozem. První
vysoká pec hořela již od patnáctého května. A když doprava zacelí své rány natolik, aby Ostrava mohla posílat
koks - je další výhra v kapse.
A podobně tomu bylo i v jiných koutech země.
Toho času šla pražskou dělnickou čtvrtí Libní skupina mladých lidí. Sáčka z protektorátní buničiny, ruce
v kapsách, vykládají vtipy. A je mezi nimi i děvče, které rodiče ani za nic nechtějí pustit mezi organizátory
nového Svazu mládeže. Tak si děvče vymyslelo lest, že má schůzku se studentem, bude to dobrá partie.
Taková to byla doba. Děvčata předstírala známost, aby mohla na své první přednášky a schůze,
poznamenané elánem všeobecného mladého vzepětí, kterým se zachvívala republika. A teď tedy to mladé děvče
jde s ostatními ulicemi Libně a míří rovnou tam, kde dosud trčí válečné trosky Českomoravské Kolben Daněk.
Zříceniny továrny, rozbité v dubnu americkými letadly, civí na ně na pozadí zrudlého večerního nebe jako
smutní, pokroucení obři na pár trpaslíčků.
Lidé se tu scházejí, pět tisíc jich vykročí s lopatami a s muzikou ke smutným troskám. Ale jedna
z nejslavnějších kapitol tohoto druhu byla napsána v Plzni při obnově Škodovky. Tady došlo k poslednímu
velkému náletu v Evropě. Sem přiletěly 25. dubna 1945 stovky amerických letadel a s hrůzným pedantstvím
pokládaly »koberec« za »kobercem«, aby vyřadily konkurenci. Nemohlo být jiného důvodu v těchto
nejposlednějších minutách války. A nejeden z odborníků, když potom uviděl tu nepopsatelnou spoušť, nahlas
či v duchu navrhoval: nechat to ležet a uvažovat o stavbě nových závodů na jiném místě.
Lidé to však nenechali ležet. A ze všeho nejdřív se pracovní čety vrhly na ocelárnu, která sama dostala
padesát zásahů, nemluvě o zápalných pumách. Bezbarvý, spletený a spečený chumel železa, oceli, betonu
a přervaného plynového potrubí začínal pod jejich rukama zase nabývat přibližné podoby. Zoufalé se stávalo
už jen přetěžkým, nemožné se stávalo možným, možné uskutečnitelným. Až byla 6. září poprvé odpíchnuta
martinská ocel v proslulém československém podniku, který nám jistí zájemci za hranicemi předčasně odepsali
z konta.
Mezitím se již v nouzové dílně horečně opravovaly lokomotivy. Pod děrami ve střechách, mezi zdmi,
kterými bylo na mnoha místech pohodlně vidět zase až k jiným, neméně děravým zdem - hučela a řinčela
svobodná práce pro novou republiku. Do konce prvního roku svobody odstranili škodováci zhruba třicet
pět tisíc tun šrotu a sutin, které americké letectvo navršilo za pár hodin.
Tak plynuly první dny a měsíce…
V zemi, která shodila ze svého hřbetu jak cizí nacistické vládce, tak i jejich domácí pomahače –
a nedosadila za ně do okresů žádné státní úředníky. Lid si od začátku vládl sám.
Už v letech poroby vznikaly národní výbory jako tajné orgány odboje. Tak se přirozenou cestou
už předem na mnoha místech země tvořily opory a výkonné páky budoucí lidové správy. Ne všichni
po osvobození měli z národních výborů radost. Komunisté však byli odhodláni nepřipustit v žádném směru
opakování historie z doby začátků předmnichovské republiky.
Na obrovském táboru lidu v Brně 23. června 1945 Klement Gottwald jasně prohlásil, že národní výbory
»zde nejsou pro parádu nebo k tomu, aby někomu něco odkývaly, ale proto, aby v obvodu své působnosti
skutečně vládly«.
Ať si to reakční politici přáli nebo nepřáli, národní výbory existovaly a chápaly se svých práv.
Dosazovaly národní správy, rozhodovaly o mnoha věcech. Nedělaly pochopite1ně všechno bez chyb. Určitě

však byly mnohem lepší zárukou do budoucna, než nějací shora dosazení pověřenci buržoazie, ať už by se
nazývali jakkoli. A budiž také řečeno, že poctiví dělníci či jiní pracující lidé, kteří byli zvoleni do čela
národních výborů, strávili tehdy mnohou bezesnou noc. A hlava jim šla kolikrát kolem nad tím vším, co se
na ně hrnulo.
Jedna z dobových reportáží, jejímž autorem byl spisovatel T. Svatopluk, líčí pestrou činnost národního
výboru v Horních Počernicích v prvních měsících svobody. Až půl tisíce lidí se v té době měsíčně scházelo
na jeho schůzích, kde se veřejně probíraly všechny záležitosti. Národní výbor včas zajistil firmu Briliant,
Dentálku a jiný německý majetek. Dal výslužku devatenácti kolaborantům. V době povstání organizoval pomoc
Praze, posílal do pražských nemocnic dárce krve. Jeho sociální komise se starala o byty a pomoc těm, kteří se
vraceli z nacistických věznic, poskytla jim z veřejné sbírky 288 tisíc korun. Národní výbor také odebral auto
jednomu občanu, když se bezpečně prokázalo, že ho používal k soukromým jízdám, ačkoliv to bylo při
tehdejším nedostatku pohonných hmot nepřípustné. Odmítl přijmout zpět četníka, který za okupace pracoval
v továrně a nechoval se tam dobře. A právě tak se staral o průběh práce na polích, o správné rozdělování
potravin, o sto a jednu další záležitost. A při všech těch starostech se jako celek připojil k akci Milion hodin
republice, zorganizoval dvě stě brigádníků, připravil čtyřicet potahů.
Snad tento obrázek pomůže poněkud ukázat, jaké množství konkrétní a různorodé práce na sebe
od začátku vzaly národní výbory. Nebylo ovšem možné zabránit v oněch horečných převratných dnech, aby se
do nich tam či onde nedostali jednotlivci, kteří do jejich řad nepatřili. To však byla věc vývoje a naprosto to
neospravedlňovalo marné reakční toužení po tom, aby lidové orgány zase zanikly. Na našem území byla tehdy
ještě osvoboditelská sovětská vojska. A rozumí se samo sebou, že od prvních chvil až do rozloučení v polovině
listopadu 1945 nejenže plně respektovala naši vládu, národní výbory, ale navíc poskytovala našemu lidu
pomoc. Už při jejich vstupu na československé území byla naší vládou a Sovětským svazem podepsána dohoda,
podle které měl každý sovětský velitel pravomoc a odpovědnost v pásmu, kde probíhaly boje, a to v těch
věcech, které se týkaly vedení války. Zatímco všechno ostatní, celé uspořádání našich vlastních záležitostí, brali
jsme od první hodiny do rukou sami.
Malá část našeho západního území byla na čas obsazena americkými jednotkami. A tam se situace
vyvinula jinak. Naši lidé, kteří se už den před jejich příchodem zmocnili Plzně a povstali i v jiných
západočeských městech a obcích, vítali je samozřejmě jako spojence. Tiskli ruku americkým vojákům.
Ale velitelství těchto vojsk se tehdy u nás nechovalo podle zvyku spojenců. Nechtělo uznat národní výbory,
vzniklé v boji proti okupantům. Nařizovalo. Vydávalo rozkazy, naprosto nepochopitelné v zemi, která byla
uznanou součástí protihitlerovské fronty národů.
Vyklidit ulice, zastavit noviny, odevzdat zbraně, nedotýkat se nacistických důstojníků… Tak zněla první
nařízení amerického velení v Plzni, které si také hned určilo, že v čele města stojí americký velitel, dále starosta
a policejní prezident. Komunistický list Pravda, který zde opět hned 5. května svobodně vyšel - směl zase
spatřit světlo světa až po deseti dnech, a to ještě s cenzurou!
Ve Strakonicích a v Písku byla 9. května vydána tato anglicko-česká vyhláška, označená číslem
jednacím 6684 a podepsaná – W. A. Ender, Captain, A.M.S.O.:
»Okresní hejtmani okresů Strakonice a Písek jsou autoritami veřejné správy, uznanými americkým
vojskem pro tuto dobu, a všechna oficiální nařízení amerického vojska byla a budou prováděna jejich
prostřednictvím do té doby, než nová československá vláda bude organizována a uznána vládou americkou.«
Smůla byla ovšem v tom, že nová československá vláda se »zorganizovala« už více než před měsícem
a že v jejím programu se výslovně hovořilo o národních výborech, nahrazujících dřívější byrokratický aparát,
včetně dřívějších hejtmanů.
V Chebu si zase za oněch dnů vyprávěli lidé o zvláštním divadle, které bylo možno spatřit na letišti:
Americké tanky najíždějí na nakupená auta, psací stroje, rozhlasové přijímače a všechno možné, drtí to
pod svými pásy, šrotují. Podivný sport! Stejně jako když na jinou hromadu, plnou látek, nábytku a jiných
užitečných věcí, se naléval benzín – a ohníčku hoř. Bylo to jednání pochopitelné jen a jen z cynického hlediska
zaoceánských monopolů, přichystaných dodávat do Evropy své zboží. Ale naprosto nepochopitelné z hlediska
lidí ochuzených válkou a okupací, uvyklých cenit si ve svém těžkém životě každé maličkosti. A vždyť jsme
konec konců měli právo na mnohé z těchto zásob, vždyť jsme i bez toho dost ztratili.
Ale ještě jedno nařízení, které bylo vydáno hned 10. května ve Strakonicích, je dobré ocitovat:
»Německým důstojníkům, kteří se vzdali americké armádě, jsou ponechány pobočné zbraně. Obyvatelstvo se

vyzývá, aby vzalo toto opatření americké armády na vědomí a zdrželo se jakýchkoli projevů kritiky.«
Tak to lidem sděloval na americký rozkaz okresní hejtman Hanousek, jeden z posledních hejtmanů
v této zemi, který si zahejtmanoval ještě v roce 1945. Obyvatelstvo se však kritiky nezdrželo, neboť mělo své
zkušenosti s těmi důstojníky, k nimž se američtí velitelé chovali tak velkomyslně. Jistě, přechodné »oficiální
nařizování« amerických vojenských velitelů v západních českých oblastech nemohlo samozřejmě nikterak
změnit celkový vývoj věcí v naší vlasti. Uplynul nedlouhý čas, oni zasalutovali, rozloučili se. Přijel-li později
někdo z nich k nám jako host, mohl se přesvědčit, že jsme postavili novou Škodovku, že jsme brzy měli v čem
slušně chodit, že jsme zase mohli dobře jíst.
Nové dějiny šly nezadržitelně celou republikou. Dobrovolné pracovní brigády fáraly do šachet
a nastupovaly na všechna ohrožená místa přesto, že se určitá část tisku snažila zlehčovat takové »novoty«,
takové zbytečnosti. Komunisté pražského kraje věnovali nové republice 1. a 2. září spolu se všemi, kteří se
připojili, milión pracovních hodin.
*****
Bez dlouhého zdržování došlo k takové převratné události, jako byla konfiskace zemědělského majetku,
který byl v cizáckých rukou či v rukou kolaborantů a zrádců. Včetně velikých půdních držav, které ještě zbyly
cizácké šlechtě. Sto tisíc hektarů půdy měl ještě u nás Lichtenstein. A mnoho jí ještě měli Dietrichsteinové,
Thun-Hohensteinové, nemluvě o beranovském agrárním panstvu. A všechnu tuto půdu dostávali nyní
zemědělští dělnici, drobní zemědělci, domkáři, střední rolníci s početnými rodinami.
Ale železo se má kout, dokud je žhavé. Je tu totiž jedna základní věc, která může a musí rozhodnout
o celé další cestě republiky. Visí ve vzduchu a není na první pohled nikoho, kdo by byl proti ní. Ale stále ještě
není provedena. Už Košický program ohlašoval, že se nová vláda bude snažit »postavit celý peněžní a úvěrový
systém, klíčové podniky průmyslové, pojišťovnictví, přírodní a energetické zdroje pod všeobecné státní
vedení…«. Tato slova znamenala i při umírněné formě ohlášení útoku proti baštám kapitalismu. Proti bankám,
proti koncernům, proti finančním a průmyslovým mocipánům předmnichovské republiky, protektorátu
i slovenského státu.
Buď – anebo! Buď dělnická třída znovu propase svou historickou příležitost jako v roce 1918 anebo se
poučí z průběhu tehdejšího slibování socializování, z kterého nakonec nezbylo vůbec nic. Jen mrtví
při generální prosincové stávce v roce 1920.
Není třeba zdůrazňovat, že pro komunisty existovala jenom jedna z těchto možností. Nepřipustit,
aby velká buržoazie a její zástupci měli čas se »rozkoukat«. Ještě v době, kdy byli představitelé KSČ v Moskvě,
našli způsob, kterým pracující okamžitě po osvobození položili ruku na odbočky Göringových závodů a jiné
domény nacistické hospodářské moci na našem území, i na majetek zrádného velkokapitálu, který se
s okupanty v nejtěžších chvílích národa spojil. Tím způsobem bylo dosazování národních správ.
Do konce srpna 1945 bylo už pod národní správou přes devět tisíc podniků, které měly dohromady přes
923 tisíc zaměstnanců. Hlavní pozice v našem národním hospodářství byly tedy pro kapitalisty »zapečetěny«.
A jestli zatím probíhalo jednání o znárodnění, které se vinou reakčních ministrů zaplétalo a zdržovalo - pak
probíhalo za tohoto stavu. A šlo při něm především o potvrzení skutečnosti, nikoli obráceně.
Za této situace snažila se reakce alespoň o určité omezení a odvrácení pohromy, kterou odvrátit nemohla.
Když vyšla z tehdejšího ministerstva průmyslu, řízeného B. Laušmanem, první osnova dekretu
o znárodnění, nepočítalo se v ní například vůbec s průmyslem textilním. A v kožedělném průmyslu měl být
všehovšudy podle tohoto návrhu znárodněn jen Baťa.
Političtí představitelé buržoazie, kteří už oplakali doly, železárny, hutě a vůbec těžký průmysl,
handrkovali se úporně o zachránění menších závodů průmyslu lehkého, který dosud osobně spravovalo zhruba
deset tisíc pánů fabrikantů. Handrkovali se o majetek jejich známých a přátel, kteří na ně spoléhali. Tak je třeba
známo, že velebný pán monsignor Hála - ačkoli mu to jako ministru pošt nikterak nepříslušelo - handrkoval se
ve vládě o záchranu pivovarů pro »soukromé« majitele.
Jinou reakční snahou, jak už řečeno, bylo znárodnění oddalovat. Také tehdejší prezident dr. Edvard
Beneš ještě při podpisování dekretů 24. října prohlásil: »Byl bych si přál - říkal jsem to zcela otevřeně abychom byli postupovali po etapách a kdyby celý zákon, co do rozsahu, byl proveden tak, aby postupem doby
bylo více zkušeností.«

Dne 25. října 1945 byla na Václavském náměstí hlava na hlavě. Masy pracujících, bouře potlesku.
Podobné manifestace na oslavu podepsání znárodňovacích dekretů, které prezident Beneš podepisoval jeden
za druhým, se konaly v dalších sto dvaceti městech republiky. Lidé prožívali nejen nadšení, ale vítali novou
etapu ohlašující, historický krok do socialismu.
*****
Hornictví, energetika, hutnictví byly znárodněny úplně. Chemie a kovoprůmysl zhruba ze tří čtvrtin.
Kožedělný a gumárenský průmysl, keramika, papírny - z více než padesáti procent. Jen v takových oborech
jako bylo dřevařství, lihovarnictví, stavebnictví, potravinářský průmysl a podobně, zachovali si kapitalisté ještě
značné procento. A potom v obchodě, zejména v zahraničním obchodě. Ale to už byly jen ostrovy a ostrůvečky
moci tam, kde byli dřív roztaženy přes celou pevninu.
A nebyla to proto žádná náhoda, když právě tehdy v prvních listopadových dnech roku 1945 ostravský
havíř Viktor Gach nakopal sbíječkou za směnu tolik uhlí, že jeho šest pomocníků ho navršilo do čtyřiadvaceti
vagónů. Byla to jedna z dělnických odpovědí na znárodnění. Měníme se v zemi, kde práce se stává hodnou
největší oslavy a v denících jsou fotografie jejích hrdinů. Tam, kde bývalo tradičně vyhrazeno místo jen
pro fotografie diplomatů, obzvláště slavných vrahů nebo filmových krásek.
Nikdy nezanikne sláva toho prvního roku naší nové republiky, který začal v objetí s jejími osvoboditeli,
na troskách a nad hroby padlých. Byla to doba, kdy jsme začínali znovu a jinak, kdy se tvořila jednota
pracujících v jednotných odborech, kdy se tvořil Svaz mládeže, kdy třeba v Radimi u Peček postavila jeho
místní organizace první traktorovou stanici a kdy… kdy mladě vstávala a rozhlížela se celá naše země.
Takový byl tedy ten první rok, ve kterém jsme překračovali práh. A nikoli váhavě, ale naopak velmi
rozhodně. Dříve než uplynul, byly rozhodující základy položeny.

