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ednou z dalších forem prezentace připravovaného projektu Český a slovenský exil 20.století je i vznikající
počítačový program. Společnost K2001 by chtěla na jedné straně prostřednictvím tohoto multimediálního programu
učinit téma projektu přitažlivější a zajímavější pro mladou generaci a na druhé straně si je také vědoma širokých
možností, které tento způsob prezentace nabízí.

Cílem počítačového programu je prostřednictvím obsáhlé sítě textových, audio i video materiálů informovat co možná
nejautentičtější formou o exilové problematice. Součástí by měly být originální textové, zvukové i filmové záznamy propojené
do jednolitého a interaktivního celku. Počítačová prezentace by měla obsahovat také průvodní komentáře kurátorů, odborníků,
kteří mají k dané problematice co říci. Tyto texty by měly splňovat roli určitých průvodců hypertextem a komentovat autentické
dokumenty- měly by tedy tímto způsobem pomoci lidem, kteří nejsou odborníky na danou oblast a po čtyřiceti letech
nedostatku informací se chtějí dozvědět co nejvíce o tabuizovaných místech našich dějin.
Společnost K2001 si je ovšem vědoma velkého rozsahu tématu českého a slovenského exilu v průběhu 20. století
a z toho vyplývajícího obrovského množství materiálů. Z tohoto důvodu je vznikající počítačový program určitou výzvou pro
všechny jeho uživatele a návštěvníky ke spolupráci a pomoci v kompletování různých materiálů.
Struktura počítačové prezentace by se měla dotknout zvláště těchto témat:
KULTURA V EXILU (hudebníci, malíři, spisovatelé, architekti, novináři, publicisté a média, poštovní celiny a známky v exilu)
POLITIKA V EXILU (exilové vlády, exilové politické strany a političtí představitelé, tajné služby v exilu a političtí vězni v exilu)

EXILOVÉ VOJENSTVÍ (legionáři, východní fronta, západní fronta)
CÍRKVE V EXILU
ZVLÁŠTNÍ EXILOVÉ SKUPINY A OSOBNOSTI (exilový skauting, Sokol a Orel, exil českých a slovenských Židů, krajanské
spolky v zahraničí, podnikatelé, obchodníci v exilu a exilová česká šlechta.

K2001, o. p. s., společnost pro kulturu a dialog, Dřevařská 19, 602 00 Brno, tel.: 05-41243106
e-mail: k2001@k2001.cz, www.k2001.cz
realizační agenturou projektu Meadow Art, spol. s r. o., Dřevařská 19, 602 00 Brno, tel.: 05-41243106
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Po stopách osudu Londýnské emise

2002

Jan Werich kdysi napsal: „Je staré lidské právo, aby ãlovûk povstal, kdyÏ se mu
zachce, obul opánky a vy‰el ze dveﬁí svého domova do svûta. Tam, kam chce. A aby
se kdykoliv mohl zase vrátit. ProtoÏe jak poznám domov? Snadno. Domov je místo,
kam se vracíme. Abych se v‰ak mohl vracet, musím mít svobodu odejít. JestliÏe Ïiju
v místû, odkud nemohu odejít, abych se vrátil, pak to není domov. Takové místo se
zove vûzení."
JiÏ dvanáct let Ïijeme v zemi, kterou opût mÛÏeme naz˘vat sv˘m domovem
i ve smyslu Werichovy definice. Z doby pﬁedchozí v‰ak zbyla spousta nezhojen˘ch ran
a jizev. Vítám proto aktivitu brnûnské Spoleãnosti pro kulturu a dialog K 2001, jeÏ
zamûﬁuje své úsilí na opomíjená ãi do pozadí odsouvaná témata z na‰í minulosti.
âesk˘ a slovensk˘ exil 20. století k takov˘m tématÛm rozhodnû patﬁí.
Projekt se zamûﬁuje na osudy lidí, kteﬁí ãasto za dramatick˘ch okolností prchali
pﬁes hranice, aby unikli perzekuci ve své vlasti. Mnozí z nich nikdy nezapomnûli
na svou vlast a v˘znamnû se angaÏovali v její prospûch. Ale nemûli by b˘t zapomenuti ani ti, kteﬁí se soustﬁedili „jen" na to, aby vychovali dal‰í generace hrdé na svÛj pÛvod, na
svÛj jazyk. To jsou stálí vyslanci na‰í kultury, na‰eho hospodáﬁství, na‰eho Ïivota, na nû se mÛÏeme
spoléhat pﬁi svém pronikání do svûta. Pﬁíkladem mÛÏe b˘t ãeská diaspora v Texasu.
Spoleãnost K 2001 shromáÏdila a zpracovala velké mnoÏství unikátního historického materiálu.
Na jeho základû chce seznámit obãany dﬁíve spoleãného státu s odkazem osobností kulturního
a spoleãenského Ïivota, které z rÛzn˘ch dÛvodÛ a v rÛzn˘ch etapách 20. století ode‰ly do exilu. Jedna
jejich generace zaloÏila na‰i samostatnou republiku, dal‰í za ni bojovala proti nacismu, jiná generace pak za její vysvobození z devastujícího „tábora socialismu" a návrat mezi svobodné
a demokratické zemû.
Velice mne tû‰í, Ïe projekt o exilu vznikl právû v Brnû. Na‰e mûsto po staletí svornû s na‰imi pﬁedky
utváﬁeli i pﬁíslu‰níci jin˘ch národÛ – Nûmci, Îidé, Vlámové, Valoni... Tito emigranti-kolonisté k nám
pﬁi‰li na poãátku 13. století a jejich pÛvodnû rozdílné kultury se zde vzájemnû mísily
a obohacovaly. Tak se rodil v˘znamn˘ a trval˘ brnûnsk˘ jev národnostní, rasové i náboÏenské
tolerance, kter˘ pﬁesáhl aÏ do na‰ich dnÛ.
Pﬁeji rozsáhlému a velkoryse pojatému projektu v˘stav, pﬁedná‰ek, diskusí, poﬁadÛ a ãlánkÛ
v médiích „âesk˘ a slovensk˘ exil 20. století", aby se mu podaﬁilo dosáhnout vytãen˘ch cílÛ. Mûsto
Brno si povaÏuje za ãest, bude-li moci k pﬁispût k jejich naplnûní.
Petr DuchoÀ
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Jihomoravská plynárenská, a. s. (JMP, a. s.), je jednou z nejstarších
plynárenských společností v České republice, přičemž zahájení
její činnosti lze datovat počátkem roku 1848. V současné podobě,
tj. jako akciová společnost, existuje od 1. ledna 1994 a jako autorizovaná distribuční společnost zabezpečuje dodávku zemního plynu
a služby s tím spojené zákazníkům všech kategorií v regionu jižní
Moravy. JMP, a.s., je největší regionální plynárenskou distribuční
společností v České republice a její podíl na trhu se zemním plynem
činí 24 procenta v rámci celé České republiky.
Jihomoravská plynárenská, a.s., klade zásadní důraz na maximální
bezpečnost provozu plynovodní soustavy a naprostou spolehlivost
dodávek zemního plynu. V uplynulých letech (především v období od
roku 1994) se přistoupilo k výrazné plošné plynofikaci regionu jižní
Moravy a i v současné době pokračuje rozvoj distribuční sítě
společně s připojováním nových zákazníků na plynárenskou
soustavu. JMP, a. s., prodala v roce 2001 svým zákazníkům více
než 2,3 miliardy m3 zemního plynu.
Důležitou oblastí rozvoje Jihomoravské plynárenské, a. s., je
zavádění informačních technologií, a to s důrazem na kvalitní obsluhu
zákazníků. Značná pozornost je věnována na provádění rehabilitace
plynárenského zařízení a na zvyšování technické a technologické
úrovně a vybavenosti, což dokazuje instalace expanzní plynové
turbíny ve vysokotlaké regulační stanici v Brně na ulici Turgeněvova.
K výrobě elektrické energie je v tomto případě využíváno tlakového
spádu zemního plynu a celý provoz je řešen jako bezobslužný,
přičemž do budoucna se dále počítá i s instalací kogeneračních
jednotek. Výstavba a zpřístupnění nových provozně-obchodních
objektů přispěje k rozšíření a zkvalitnění služeb, které naše
společnost poskytuje. Výše uvedený přístup zásadním způsobem
určuje možnosti dalšího rozvoje Jihomoravské plynárenské, a. s.,
a přispívá k posílení pozice naší společnosti na otevírajícím se trhu
s energiemi.
Jihomoravská plynárenská, a.s., se kromě svých ekonomickoobchodních aktivit podílí i na řadě veřejně prospěšných akcí a projektů v regionu jižní Moravy, zejména v oblasti zdravotnictví, kultury,
školství a v neposlední řadě i na zlepšování životního prostředí.
Svým působením a orientací na daná témata spoluvytváří i vysokou
společenskou úroveň mimo jiné i kulturního života. Přesvědčivým
důkazem tohoto tvrzení je i podpora projektu ČESKÝ A SLOVENSKÝ
EXIL 20. STOLETÍ, který svým pojetím a zaměřením přináší nové
a ucelené informace o historii Československa.

Jihomoravská plynárenská, a.s.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno
Česká republika
tel.: + 420 5 45548111
fax: + 420 5 45578571
E- mail : jmpas@jmpas.cz
WWW: www.jmpas.cz

Ing. Libor Martínek
předseda představenstva
a generální ředitel

Ú¤AD DOKUMENTACE A VY·ET¤OVÁNÍ
ZLOâINÒ KOMUNISMU
JEHO ÚâAST NA PROJEKTU âESK¯ A SLOVENSK¯ EXIL 20. STOLETÍ
Úﬁad dokumentace a vy‰etﬁování zloãinÛ komunismu (dále jen ÚDV) vznikl 1. 1. 1995
slouãením Úﬁadu pro dokumentaci a vy‰etﬁování ãinnosti StB, kter˘ byl souãástí Ministerstva
vnitra se Stﬁediskem dokumentace protiprávnosti komunistického reÏimu, které pracovalo
pod Generální prokuraturou a po jejím zru‰ení pod Ministerstvem spravedlnosti. ÚDV se po
svém vzniku stal útvarem Policie âR.
Jeho vy‰etﬁovací pravomoce umoÏÀují odhalovat a stíhat trestné ãiny v období let
1948–1989, u kter˘ch nedo‰lo k pravomocnému rozhodnutí z politick˘ch dÛvodÛ, nebo
nebyly potrestány, protoÏe byly spáchány se souhlasem politick˘ch pﬁedstavitelÛ.
Vy‰etﬁovatelé ÚDV mají celostátní pÛsobnost a pro efektivnûj‰í práci bylo také zﬁízeno
pracovi‰tû v Brnû, které se zab˘vá pﬁípady z Moravy.
Neménû dÛleÏitou souãástí úﬁadu je oddûlení dokumentace, které shromaÏìuje, vyhodnocuje
a dokumentuje fakta o nezákonné ãinnosti komunistického reÏimu a jeho represivního aparátu
v období od 1. 1. 1945 do 29. 12. 1989. Získané informace jsou zpﬁístupÀovány ‰iroké
veﬁejnosti vydáváním vlastních publikací (sborníky Securitas Imperii ã. 1– 8, tematické Se‰ity
ã. 1–5, ediãní ﬁada Svûdectví), spoluprací s tiskem, rozhlasem a televizí, s univerzitami napﬁ.
pﬁi poﬁádání rÛzn˘ch pﬁedná‰ek o ãinnosti ÚDV, s Ústavem pro soudobé dûjiny Akademie vûd
âR a jin˘mi institucemi.
V poslední dobû byla práce oddûlení dokumentace ÚDV prezentována obãanÛm i velmi
úspû‰nou putovní v˘stavou "Nejen stûny mûly u‰i" o operativní technice Státní bezpeãnosti. Na ni
v souãasné dobû navazuje úãast na‰eho úﬁadu na v˘stavû "âesk˘ a slovensk˘ exil 20. století".
V rámci v˘stavy "âesk˘ a slovensk˘ exil 20. století" se ÚDV snaÏí ukázat v‰em zájemcÛm
o na‰i nedávnou minulost na konkrétních pﬁípadech i obecnû, jak komunistick˘ reÏim postupoval proti sv˘m odpÛrcÛm v letech 1948–1955, takÏe ﬁada z nich v obavû ze ztráty Ïivota
nebo dlouholetého vûznûní radûji ode‰la do zahraniãí.
První ãást expozice je zamûﬁena na zpÛsoby, jak se ãeskosloven‰tí obãané dostávali za
hranice, aÈ uÏ ‰lo o pﬁechody organizované sítí pﬁevadûãÛ nebo individuální pokusy jednotlivcÛ
a skupinek o pﬁechod státní hranice.
Druhá ãást expozice se snaÏí postihnout zpÛsoby, kter˘mi se komunistick˘ reÏim snaÏil
zabránit obãanÛm v odchodu z âeskoslovenska. Jednalo se napﬁ. o postupné zdokonalování
a zostﬁování ostrahy státní hranice, provokaãní akce StB a opatﬁení pﬁed legálním vycestováním
do zahraniãí, aby této cesty nebylo zneuÏito k emigraci.
Tﬁetí ãást se zab˘vá opatﬁeními proti exilu v âeskoslovensku, kde se StB pomocí rÛzn˘ch
dezinformaãních kampaní snaÏila zkompromitovat exilové hnutí a oslabit jeho podporu v âSR
i postihy pﬁíbuzn˘ch a pﬁátel emigrantÛ, kteﬁí zde zÛstali.
âtvrtá ãást je vûnována ãinnosti StB v zahraniãí, kdy se tato snaÏila pomocí agentÛ a pﬁíslu‰níkÛ StB infiltrovat jednotlivé skupiny ãeskoslovenského exilového hnutí a následnû je
paralyzovat a rozloÏit. V nûkter˘ch pﬁípadech neváhala plánovat a dokonce i unést v˘znamné
pﬁedstavitele exilu.
Pátá ãást expozice pﬁedstavuje pﬁehled informací o ãinnosti exilov˘ch skupin (Rada
svobodného âeskoslovenska, radio Svobodná Evropa, zpravodajské organizace) tak, jak byly
StB získány a úhel pohledu StB na tyto organizace.

PO STOPÁCH OSUDU
A

ni tento samotn˘ název nedává okamÏitû jasno v oblasti, kterou spoluvytváﬁela zdánlivû historická
odlehlost exilového pﬁíbûhu. Sleduje zcela originální a donedávna neznám˘ zpÛsob pﬁípravy a vydání
série ‰estnácti po‰tovních známek pro osvobozené âeskoslovensko zahraniãní ãs. vládou v Lond˘nû.
Jejich osud patﬁí ke smutnûj‰ímu koloritu dûjin známky, která bez ohledu na v‰echny peripetie v˘voje
státu (1918–1992) udrÏela jeho historicky oprávnûn˘ název. Mám tím na mysli zpÛsob,
jak˘m zÛstaly pﬁed veﬁejností „utajeny" informace a doklady o pozadí vydání tûchto pozoruhodn˘ch
známek. Stejnû tak i osud jejich autora a realizátora – dr. Antonína Tichého. Obojí je poznamenáno oficiálním
nezájmem a mlãením o emigrantské vládû – o jejím aparátu ani nemluvû – vãetnû lakonického vztahu
k námûtÛm, tedy k ideji známek, a vÛbec k existenci celé této mimoﬁádnû dÛleÏité série. Symbolizovala
obnovu ãi znovunastolení na‰í svrchovanosti: kromû svého provozního a ekonomického dosahu bylo toto
vydání vlastních známek prÛkazn˘m historick˘m dokladem o existenci ãeskoslovenského státu v letech
druhé svûtové války.
O okolnostech, které provázely vydání lond˘nsk˘ch známek, se dlouho nic bliÏ‰ího nevûdûlo
a nepublikovalo. Nûkter˘m znalcÛm a badatelÛm to ani pﬁíli‰ nevadilo. Nûkdy v polovinû roku 1964 jsem
se v praÏském Po‰tovním muzeu pustil do podrobnûj‰ího studia archiválií k dûjinám ãeskoslovenské známky.
Zjistil jsem, Ïe o váleãn˘ch známkách z Lond˘na a Moskvy, které byly vydány z iniciativy ãeskoslovenské
emigrace v Anglii, Ïádné podrobnosti ani dokumenty neexistují. Podnûtem k dal‰ímu bádání se pak stala
osobnost: dr. Antonín Tich˘. Díky tomuto muÏi se exilové známky zrodily. Nám tehdy neznámému
váleãnému úﬁedníku
z aparátu lond˘nské
vlády jsme nabídli, aby
své unikátní vzpomínky
na zrod známek zveﬁejnil v ãasopisu filatelistÛ.
A tehdy jsem doktora
Tichého, „objeveného"
úãastníka zahraniãního
odboje, poznal osobnû.
Od okamÏiku, kdy
obdrÏel pﬁíslu‰n˘ souhlas
vlády pﬁipravit emisi
známek, dr. Tich˘
nenechal nikoho na
pochybách, Ïe je vskutku
jedin˘m, plnû zodpovûdn˘m realizátorem
zadaného úkolu. Vûdûl,
Ïe se z emise „dûlá

LOND¯NSKÉ EMISE
Rudolf Fischer

vysoké politikum" – proto, aby byl úspûch dosaÏen, musel jednat zcela autoritativnû: Vybral námûty známek
(vyt˘kali mu pak, proã zobrazil prosté ãeské a slovenské vojáky – pr˘ vût‰inou své pﬁátele a kamarády –,
odmítl tradiãní Hradãany, portrét prezidenta Bene‰e i pﬁedstavy o vyobrazení ãlenÛ vlády, napﬁíklad Huberta
Ripku), zvolil galerii skuteãn˘ch hrdinÛ zahraniãního odboje, kteﬁí si to zaslouÏili, s obtíÏemi obstaral snímky
vojákÛ a finanãní prostﬁedky na pﬁípravu a tisk, sám stanovil, jak mají b˘t portréty na známkách zobrazeny
a bez uvedení jmen tûchto osob (jejich anonymitu obhájil zdÛvodnûním: „nikdo zde není sám za sebe, je jen
symbolem"), a zadal v˘robu svûtoznámé tiskárnû Thomas De La Rue & Co. Limited (spolu s ní dvû dal‰í
anglické tiskárny pﬁipravovaly nové ãs. bankovky). Pﬁípravu také komplikovaly sloÏité vztahy mezi umûlci
v emigraci, ke kter˘m patﬁili i malíﬁi a grafici z ﬁad vojákÛ, a spolu s nimi rÛznorodost estetick˘ch názorÛ.
Asi málokdo si uvûdomil, Ïe zvolen˘ v˘bûr v podstatû soukrom˘ch osob – do té doby neznám˘ch bojovníkÛ
témûﬁ ze v‰ech sloÏek zahraniãního odboje – nebyl je‰tû ovlivnûn propagandou, ani podﬁízením se
politick˘m „tlakÛm z moci úﬁední", jak bylo obvyklé v pﬁedchozí i pováleãné emisní ãinnosti. Byl to vlastnû,
dá se ﬁíci, Tichého jak˘si psychoanalytick˘ pokus: pﬁedstavit portréty váleãn˘ch hrdinÛ (se kter˘mi A. Tich˘,
ãinn˘ ve zpravodajské sluÏbû, absolvoval spoleãn˘ vojensk˘ v˘cvik), aniÏ by personifikaci jejich smrti jakkoliv
konkrétnû na známkách definoval. Obdobnou souvislost mûl dialog mezi dr. Tich˘m a dr. Ripkou
o vyobrazení prezidenta Bene‰e a ãlenÛ vlády, vãetnû Ripky. Ten nemûl o pÛvodní pﬁedstavû námûtÛ ani
ponûtí, a jak se ukázalo, byl i proti kompromisu vyobrazit místo vlády jen prezidenta E. Bene‰e. Ripka,
aã Bene‰Ûv stoupenec, emisi s portrétem prezidenta nepodpoﬁil kvÛli dávnému rozporu. Nesouhlasil totiÏ
s Bene‰ov˘m pﬁijetím kapitulace v roce 1938, coÏ bylo
z profesionálního hlediska
malichern˘m dÛvodem. Poté,
co dr. Tich˘ v roce 1965
zveﬁejnil struãnou historii
vzniku emise, mûl na zﬁeteli
zájem, aby unikátní tiskové
zkou‰ky, které jako autor vlastnil, získalo ãs. muzeum. Proto
pak v roce 1975 nabídl
zkusmé otisky lond˘nského
vydání k odkoupení praÏskému
Po‰tovnímu muzeu (do té
doby ãást tûchto dokumentÛ
existovala pouze v anglickém
Po‰tovním muzeu v Lond˘nû).

ukázka z chystaného sborníku âesk˘ a slovensk˘ exil 20. století

