Arch. autora
Brno, 1947 – 1948. Jan Uher v boji za
svobodu – vzpomínka Roberta Konečného
pro sborník o Janu Uhrovi, který mělo roku
1949 vydat Laichterovo nakladatelství
Vyslovit jméno Jan Uher, znamená současně vyslovit slova:
počátky moravského národního odboje vůbec a psát o jeho účasti
v něm znamená v podstatě nastínit jeho historii. Tolik můžeme
říci bez obav, že jakkoliv zkreslíme historickou objektivitu
Uhrovy účasti na velkém dění války právě uplynulé a že se
přidáme k oněm uchvátaným a nedočkavým „historikům“
podzemního odboje domácího, kteří s odvahou hodnou podivu
člení odboj na různé hlavní a podřadné skupiny, operují jmény a
událostmi, nestarajíce se ani o jejich ověření, ani o jejich kritické
zhodnocení, ačkoliv právě tato činnost bude nejdůležitějším
úkolem

každého

skutečného

dějepisce,

dvojnásob,

ba

mnohonásob obtížná proto, že vždycky bude nebezpečí
nesprávného hodnocení významu a hodnoty jednotlivých
účastníků odboje; nejen proto, že šlo o hnutí podzemní, a tedy
tajné, jež i vůči vlastním příslušníkům musilo z důvodů krajní
opatrnosti zatajovat mnohé, ba většinu toho, co by nemusilo
zatajovat hnutí veřejné, ale především proto, že šlo o mnoho
skupin, jejichž činnost byla navzájem mnohdy propletena tak, že
teprve dnes zvolna a s údivem přicházejí jejich členové, kteří
nebyli zasvěceni na souvislosti a vzájemné vztahy o nichž neměli
do té doby ani tušení.
Jan Uher se musil do čela podzemního hnutí moravského dostat
zcela přirozenou nutnou zákonitostí člověka, jehož celá linie
životní, celý jeho zájem pracovní, celé jeho zaměření filosofické
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a kulturní a především celý jeho opravdový charakter
nepodplatně mravní, ryzí a čistý, opravdový a pravdivý, byly v
pravém opaku s tím, co měl přijmout národ jako záchranu a
novou orientaci hned po oněch strašných dnech podzimu roku
1938 a pak, v míře, která ještě stupňovala hanebnost a podlost
ústupků až po ztrátu národní cti, po 15. březnu roku 1939.
Svou - nemýlím-li se - poslední větší studii, která vyšla ve
„Vědě a životě“ v únoru 1939 s názvem „Platonova výchova
vůdců“, začíná Jan Uher těmito slovy: „Od tragických událostí z
konce minulého roku se u nás přemýšlí mnoho i o nových úkolech
výchovných. Pohotově se objevilo v časopisech několik návrhů
na reformy školství i školní výchovy. Třebas jde ve většině o
výsledek delšího přemýšlení, všechny nesou známku překotnosti a
udýchanosti mimořádné doby, jež se zdála vhodnou příležitostí k
uskutečnění projektů nemajících včera vyhlídek na obecné
přijetí. Dynamismus přítomné chvíle pohání i tyto dobře míněné
projevy, ale ve většině z nich je činitelem spíš vnějším než silou,
tryskající z hlubokých vnitřních zdrojů. Zdá se mi proto, že
nemohou

rozhodněji

zapůsobit

na

směr

a

podstatu

nejvlastnějšího utváření národní bytosti, o niž jde v dnešní době
více než jindy. Národ, který se ocitl na osudné křižovatce,
nemůže se rozhodovat pro ten nebo onen směr náhle a povrchně.
Musí z duchovních proudů vyhledat ty, které jsou mu blízké pro
jeho minulost a jež mu i v budoucnosti zaručí nejbohatší rozkvět
vnitřních sil a rozvoj všech možností. Je třeba znovu promýšlet
své problémy, svou dosavadní cestu, rozkládat kořeny ještě šířeji
a zapouštět je do větší hloubky, aby věkovitý strom národa po
osudovém úderu stál pevněji a rostl houževnatěji. Myslí-li se
dnes především na praktické hospodářské otázky a hledáme-li
spojení i oporu, jež by nám daly chléb vezdejší, nesmíme přitom

305

zapomínat na ony opory, jež jsou pevnější než ocel a beton, totiž
na duchovní síly, jež unesly národ, dokud byl sláb a unesou i
národ silný, bude-li na ně spoléhat.“
Chtěl bych ještě připomenout, abych vlastními slovy Uhrovými
vykreslil jeho profil, z jehož rysů tak ostře vystupuje láska k
národu a neotřesitelná víra v jeho duchovní základy nad beton a
ocel pevnější, závěrečná slova úvodu jeho poslední knihy
„Středoškolský student a jeho svět“, k níž sbíral materiál několik
let a již věnoval, jako jistě nejvzácnější odkaz, svým dvěma
synkům: „Přispěji-li tedy aspoň k tomu, abych upozornil rodiče
a učitele na některé nesnáze ve výchově mládeže a pomohl tím
poněkud k zlepšení výchovy, budu spokojen. Bude to po mém
mínění užitečníá služba drahému, těžce zkoušenému národu.“
Drobnost, ale příznačná: věnoval mi ji přesně v den 28. října
1939, kdy už jsme měli za sebou všechnu starost o dvacátý osmý
říjen moravský, řízený poprvé z podzemí a před sebou všecku
starost, jaké budou důsledky 28. října pražského.
Preludiem k odbojové činnosti podzemní byla činnost Uhrova
po rozhodnutí mnichovském. Odpovídal jsem si tehdy na otázku,
na kterou si odpovídal i Jan Uher a každý svědomitý pracovník
kulturní: Jaká je má vina, jaký je můj podíl na katastrofě národní
a jaká musí být má účast na jejím odčinění. Cítili jsme se všichni
vinni tím, že jsme nechali vládu věcí veřejných v rukou politiků
z povolání, cítili jsme svou vinu, že jsme - nestarajíce se dost o
věci politické - dbali jen o zájmy kulturní a odborné tím, že jsme
přecenili jejich důležitost v hierarchii národního dění. Viděli
jsme, jak se u nás zvedá perfidní fašismus a reakce všeho druhu
(za reakci považuji, abych dal skutečnou náplň slovu dnes tak
zprofanovanému, všechno a všechny, kdož se staví proti ideálům
humanitním ve všech jejich důsledcích pro život člověka, ať už
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tedy proti spravedlnosti sociální či národní, ať už proti svobodě
jakéhokoli vyznání náboženského či ideologického atd.), jak
národ zakolísal a jak hrozí ztráta pevnosti duchovní síly a klidu a
viděli jsme také, že je nutno bít se, když padly hranice z betonu a
oceli, zbraněmi ducha za jejich navrácení. Hledal jsem ty, kteří
smýšleli jako já a navštívil jsem v těch dnech po dlouhých
debatách s řed. dr. Josefem Kudelou (člen ČOS - pozn. JBU) po
poradě s ním univ. prof. dr. In. Arn. Bláhu, který však byl v té
době bohužel churav a nemohl vyvinout tolik energie, jak by si
sám přál. Tak jsem se dostal k Janu Uhrovi s kterým mne pojila
řada společných prací v péči o moravskou mládež, zejména na
poli psychologicko-poradenském (po Janu Uhrovi jsem řídil i
studentskou poradnu v Brně). Shodli jsme se hned napoprvé a
užasli jsme oba, do jaké míry se shodujeme. Jan Uher mi řek, že
o těch věcech, které bolí jeho i mne, mluvil už s několika přáteli
jinými, jmenoval mi zvláště univ. prof. Vladimíra Helferta (člen
ČOS - pozn. JBU) univ. prof. Vladimíra Groha (náčelník župy
Jindry Vaníčka - pozn. JBU), ředitele brněnské odbočky
Radiojournalu Ing. Antonína Slavíka a když jsme uvažovali ještě
o lidech, které bychom měli přibrat k zamýšlené práci, objevila
se řada dalších, zejména univ. prof. J. L. Fischer, univ. prof.
Jindřich Šebánek, poslanec Ferd. Richter, insp. Jandásek, dr.
Josef Kudela a jiní. Řadu námětů jsme projednávali s prof.
brněnské techniky B. Kladivem
Na společných dlouhých debatách, ať už v bytě Jana Uhra, ať v
bytě mém nebo na procházkách, jsme se shodli v těch několika
pomnichovských dnech, že je nutno jednat rychle a co možná
účinně. Program, který jsme si stanovili, byl asi tento: každý z
nás musí vyvinout tolik činnosti, kolik jí jen zmůže především
sám. Za druhé je nutno organizovat všechny síly, které by se
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mohly účinně postavit proti fašistické spodině a beranovské
reakci a sílit národ, dát mu nejen naději, ale i pevnou jistotu
konečného vítězství v zmenšeném území, v němž přibylo
obyvatelstva a ubylo tedy chleba, bude potřeba starat se poctivě
především o ty, kteří ztratili domov a mají nalézt nový. Šlo tedy
stejnou měrou o zdraví sociální jako o zdraví duchovní. Konečně
šlo o rychlou akci mezinárodní - o rychlou informaci ciziny a o
protest malého znásilněného a oloupeného národa - šlo o to
dokumentárně dokázat cizině, především Anglii a Francii, že se
dopustily zločinu zrady.
Ten, kdo by sledoval publicistickou činnost jmenovaných lidí v
té době, viděl by, jak naplnili toto své rozhodnutí. Netrvalo
dlouho a začaly si nás všímat fašistické listy, proti prof.
Vladimíru Grohovi a mně se bojovalo nejen celými články, ale i
karikaturami vyvěšenými v hlavním stanu fašistickém na Joštově
třídě. Šlo dále o organizování kulturních sil. Promyslili jsme s
prof. Uhrem plán Kulturní rady moravské, šlo nám o to, aby se
spojili všichni lidé dobré vůle, aby byli v úplném styku. Profesor
Jan Uher dal k dispozici nejen seminář pedagogický, ale i váhu
svého jména; svolali jsme představitele všech složek kulturního
života brněnského i jednotlivce a to několikrát. První schůzka se
konala v posluchárně č. III na filizofické fakultě, druhá v
pedagogickém semináři a její pokračování - čehož si velmi dobře
zase všimli fašisté - za zavřenými dveřmi semináře Slovanského.
Šlo o to dát kulturním pracovníkům jisté směrnice, šlo také o
informaci z ciziny a šlo konečně také o plány zcela konkrétní:
vydávání týdeníku politického, o pomoc krajanům bez domova
(zahájena velkou akademií - dopoledním matiné v Zemském
divadle) - tu jsem také na výzvu Uhrovu, který schůzi v
pedagogickém semináři řídil, přednesl svůj návrh úřadu pro

308

soustředění a koordinaci národních sil, který potom do Prahy
vezl vzdělavatel České obce sokolské Ant. Krejčí. Neprozřetelně
trochu byla ventilována otázka map, kterými měla být
informována cizina - však hned zkušený maffián prof. Čáda na to
upozornil.
Týdeník, jenž už měl nakladatele - poctivého J. V. Pokorného,
vydavatele "Nového lidu" a jemuž Pavel Fraenkl na schůzce v
pracovně prof. Bláhy razil jméno "Odpovědnost", vyjít nemohl přes všechnu energii, kterou vyvinul především prof. Vladimír
Helfert, využívaje některých známostí na policejním ředitelství.
Tím padla jedna velká možnost.
Šlo teď především o mapy do ciziny. Prof. J. L. Fischer dovedl
získat jako funkcionář této (zatím neúředně) ustanovené kulturní
rady finance - pamatuji se, že prvními z prvních, kdo pochopily,
byly ženy - členky Ženské kulturní rady. Prof. Fischer, prof.
Šebánek a já se souhlasem Jana Uhra jsme navštívili brněnskou
Národní jednotu, když jsme si byli před tím upravili cestu
rozhovorem s prof. Čuprem z techniky, jenž jí stál tehdy, tuším,
v čele; pozvali jsme na schůzi prof. Koláčka ze Zeměpisného
ústavu Masarykovy univerzity a jeho asistenta doc. O. Peterku,
zároveň magistrátního úředníka. Mapa, kterou nabídl prof.
Koláček, nám dost dobře nevyhovovala, a tu, když doc. Peterka
prohlásil, že by mohl posloužit mapami jinými - řekl to taktně,
aby nezarmoutil svého učitele - soustředil se náš zájem na schůzi,
kterou jsme svolali my, ale z taktických důvodů, protože byla
svolána do Nár. jednoty, dali řídit. sen. Riedlem z jejího
představenstva - na doc. Peterku. Po schůzi a po odchodu prof.
Koláčka jsme se domluvili s docentem Peterkou, který nám řekl,
že může mapy udělat s pomocí města Brna - statistického
oddělení. Dohodli jsme také, že Národní jednota ponese finanční
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náklady, my že obstaráme rozeslání, především ovšem do ciziny.
Společně s touto akcí, za účasti dr. Sonnka a dr. Kudely, se
rozběhla mapová akce Slezanů. A ještě jedna důležitá věc byla
na těchto schůzkách dohodnuta - případný plebiscit o Brno, o
který, jak se zdálo, Němci chtěli žádat. Byl připraven tak
bezpečně - především zase doc. Peterkou a univ. prof. Šebánkem,
že by byl i za nejhorších podmínek dopadl v náš prospěch.
Statistická data, překrásně uspořádaná, s přehledem kulturním,
hospodářským a školským, se strategickými důsledky, s důkazy
na první pohled patrnými už z map tištěných na křídovém papíře
a vskutku reprezentativních, vezl doc. Peterka do Prahy a přijel
ještě včas, aby je dal dr. Ečerovi do letadla na Londýn. Dr. Ečer
sám, který neznal pozadí těchto jednání a jednal s docentem
Peterkou a s řed. Císařem (kterého jsem marně už honil
prostřednictvím zemřelého šéfredaktora Šelepy), pokud o této
mapové akci už psal, nezmínil se o jménech jejích iniciátorů
prostě proto, že o nich patrně nevěděl. Považuji za povinnost
především vůči Janu Uhrovi a Vladimíru Helfertovi, abych tuto
historii, která měla nesmírný dosah mezinárodní a připravila do
jisté míry obrat v anglickém parlamentě a zle pošramotila
koncepci Chamberlainovu, těmito zjištěními doplnil.
Věc s kulturní radou se táhla pro nepochopení některých
uměleckých spolků výtvarných, ještě po obsazení Němci a teprve
1. července roku 1939, když bylo jasno, že nelze pracovat jinak
než prostřednictvím Národního souručenství, domluvil se Jan
Uher se mnou o tom, že užijeme této instituce k tomu, abychom
svou akci realizovali přes to, že do nás fašisté těžce bili, či právě
proto. Vypracoval jsem směrnice této Kulturní a školské komise
Národního souručenství a po dohodě s Uhrem jsme se usnesli na
tom, že půjdu do přípravného výboru jenom já, abychom na sebe
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nepoutali pozornost gestapa, protože to v té době nesmělo přijít
na podzemní hnutí, jež se už rozvíjelo a o němž budu mluvit dál.
Byl jsem skutečně zvolen jednatelem (předsedou řed. Littloch,
zapisovatelem uč. Dvořák) a ve schůzce prezídia dne 3. července
přijali všichni přítomní programové a organizační směrnice celé
práce. Poněvadž směrnice i program měly i sankci Uhrovu,
uvádím alespoň stručně jejich obsah: říkalo se v nich, že úkolem
KŠK je organizovat, hájit a prohlubovat kulturní a školský život
v kraji brněnském a navázat součinnost s ostatními kraji
moravskoslezskými, říkalo se v nich přímo, že tato součinnost
všech moravských krajů je nutná, máme-li své pozice „nejen
uhájit, ale i prohloubit a zesílit“. Doslova pak cituji paragraf třetí:
„Jsme přesvědčeni, že jenom dobře organizované a programové
úsilí národní, trvalé posilování pozic na všech úsecích kulturního
života pomůže - vedle péče hospodářské a politické - sjednotit se,
obrodit a růst k úkolům nejvyšším a překonat každou
malověrnost a depresi. Sjednocovací práce bude provádět sekce
programová, jejímiž členy vedle předsednictva KŠK bude
předseda, který bude jmenován, a předsedové všech sekcí KŠK.“
Takto se do předsednictva a na místo věcně nejdůležitější dostal
právě Jan Uher - jako předseda sekce programové. Kromě této
sekce měla KŠK sekce pro: národní školství (mateřské, obecné,
měšťanské), pro školství střední a odborné, pro školství vysoké a
vědu, pro mimoškolskou výchovu mládeže, pro lidovýchovu a
knihovnictví, pro literaturu, pro hudbu a zpěv, pro výtvarné
umění, pro divadelnictví, pro film, pro rozhlas, pro památkářství
a muzejnictví.
Nikdo ovšem netušil, že si takto s Janem Uhrem připravujeme
nástroj skutečné práce národně-sjednocovací, ale především
zástěnu pro činnost podzemní. Šlo o to, aby naše zájezdy,

311

související s činností podzemní, byly - budeme-li sledováni bezezbytku vysvětleny a kryty. Kulturní činností jsme se také
všichni hájili před gestapem a - ačkoliv nám ovšem nevěřili,
majíce zprávy už od zrádce celé skupiny Fr. Šmída (zmocněnec
NHPM pro brněnskou župu) - přece jen např. v případě
okresního vedoucího pro Tišnovsko, historika umění prof. dr.
Karla Krejčího, přispěl jeho důkaz, že jsme se spolu setkali jen
ve funkci jednatelů KŠK (on pro okres, já pro kraj), k jeho
propuštění.
Mínili jsme vůbec užít organizačních možností KŠK k činnosti
podzemní i pokud jde o výběr lidí. Proto jsme se po krátkém čase
usnesli, že do čela KŠK dáme univ. prof. Šebánka, který v akci
mapové a plebiscitní ukázal neobyčejnou energii a schopnost
jednat s lidmi - zkoušeli jsme to s těmi mapami např. nejdříve u
zemského prezidenta (deputace dr. Kudela, Šebánek a já a
dosáhli jsme, když už ne přímé jeho akce, jak se ovšem dalo
čekat, aspoň cenného souhlasu a dobrých rad, kterých jsme užili
při svém nenadálém vpádu do Národní jednoty). Profesora
Šebánka jsme také určili pro případ, že bychom byli všichni
zatčeni, pro úkol politického vedoucího moravského. Zatčen
nebyl, nikdo z nás ho neprozradil, ale práci další, aspoň v tom
velkém měřítku, jak jsme ji měli na mysli, nepovažoval prý za
dost vhodnou. Až do konce však pokračoval jako předseda
Kulturní rady.
Ruku v ruce s touto činností, která byla veřejná, šla práce
podzemní. Začala zase v Uhrově semináři a zase mi cestu k ní
zprostředkoval Josef Kudela a Jan Uher. Josef Kudela za mnou
přišel s prosbou, nechci-li se účastnit služby zpravodajské, on že
je příliš na ráně a má rodinu. Souhlasil jsem ovšem a dohodli
jsme se, co a jak dělat. Také mi řekl, že sice nepůjde na schůzky,
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na kterých jde o to připravit akci podzemní, ale že bych se měl
zúčastnit já. V pedagogickém semináři - současně se mi dostalo
pozvání od Jana Uhra - se scházeli první účastníci moravského
odboje: univ. prof. Vladimír Helfert, univ. prof. Vladimír Groh,
Jan Uher, poslanec Richter, a to brzo po 15. březnu roku 1939. V
prvních dvou schůzkách šlo o věc zásadní: organizovat podzemní
odboj do šířky nebo ne. Úvahy kolísaly sem a tam, Jan Uher se
klonil se mnou k názoru, neorganizovat a tak jsme se všichni po
úvaze celkem shodli na tom, že bude opatrnější organizaci
nedělat, že bude lépe vybrat v každém kraji osobní dobré známé,
muže požívající obecné důvěry, pevné a charakterově čisté s
dobrým politickým rozhledem. Tito mužové že se - neříkajíce
zatím

nikomu

o

ničem

-

porozhlédnou

po

vhodných

spolupracovnících, především po těch, kdož by mohli v případě
potřeby převzít vedoucí místa politická a vojenská tak, aby
přechod z revoluce do období budovatelského byl plynule
zajištěn. Věděli jsme ovšem - a na to upozorňoval zase Jan Uher
velmi prakticky a důsledně - že budeme potřebovat peněz.
Předvídali jsme především, že bude potřeba peněz na akci
antigermanizační - Němci začali nabízet velmi brzo po příchodu
materiální výhody těm, kdo své děti zapíší do školy německé - a
že bude potřebí peněz také na zbraně a na podporu rodin
perzekvovaných. A že budeme ovšem potřebovat také vojenské
poradce. Proto byl pozván do další schůzky arm. generál
Hudeček, člověk výborného myšlení politického. V těch dnech
dubnových

se

začaly

objevovat

první

neumělé

letáky

protiněmecké, většinou naivního obsahu. Bylo třeba rozhodnout
se, jaké stanovisko k podobným akcím zaujmout. Shodli jsme se
na tom, že letáky mají smysl jen tam, kde by šlo o vážnou
informaci národa a - tento nápad byl nápadem Kudelovým, který
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se sice schůzek nezúčastnil, ale přece jen velmi často se mnou
mluvil o tom, co a jak by se dalo a mělo dělat - že by bylo dobré
vyrábět letáky německé, které by podlamovaly morálku
německou. Ustavičně jsme také cítili, že bychom měli mít
spojení na dělnictvo. Poslanec Richter přišel s návrhem, že do
schůzky pozve Fr. Šmída, kterého velmi dobře zná ze společné
práce, že je to dělník ze Zbrojovky, že dělnictvo už dlouho
pracuje v podzemí a že tiskárnu, kterou jsme si chtěli zřídit, mají
už dělníci k dispozici. Po nějakém váhání a po tom, když se
Richter zaručil za Šmída, bylo dohodnuto, že se sejdeme tentokrát jako nějaká stolová společnost v rohovém hostinci na
rohu Babákova náměstí a Rudišovy ulice a odtud. bude-li toho
potřebí, že mohou někteří z nás jít do Uhrova bytu.1 V těch
dnech jsme také narazili na akci vojenskou - zcela náhodně. Bylo
rozhodnuto, že Jan Uher prostřednictvím Gustava Křišťana, který
byl později, v květnu 1945, po okupaci, velitelem Stráže
bezpečnosti v Brně, se má sejít se štkp. Mirkem Jelínkem. Sešel
se s ním a dozvěděl se tolik, že vojáci mají tajnou organizaci, ne
sice hotovou, ale že ji budují rychlým tempem. S tímto sdělením
přišel, pamatuji-li se dobře - Jan Uher do zmíněné schůzky, které
se zúčastnili: Jan Uher, Vl. Helfert, Vl. Groh, posl. Richter, arm.
gen. Hudeček, prof. Kladivo a insp. Jandásek, kteří byli pozváni jsouce do jisté míry informováni, kdyby jich bylo potřebí - Fr.
Šmíd a já. Na té schůzce nás všechny překvapil Šmíd sdělením,
že si myslil, že tou „Maffií“ jsme my. A teď že vidí - to už bylo v
bytě Uhrově, kam jsme odešli po skupinkách - že ta skupina, o
které ví, že je v městě [početnější]. Zdálo se mi, že na tuto
poznámku reagoval prudkým pohybem Helfert (později opravdu
1

Jan Uher bydlel v Rudišově (Herdergasse) ul. č. 6/8
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dělal naši spojku a jak se ukázalo, patrně i hlavního člena ve
skupině předsedy hospodářské strany pokrokové Ing. Jos.
Hrubého). Bylo rozhodnuto, že je načase, abychom se nescházeli
v takovém množství jako dosud. S Uhrem a s Hudečkem jsem se
měl stýkat já, s Richterem Šmíd a Helfert, protože tu by nemělo
být nic nápadného - znali se a navštěvovali se dlouho, podobně
jako Uher, Helfert a Groh.
Hned nato došlo k jednání mezi námi a vojáky v mém bytě.
Zjistil jsem šťastnou okolnost, která vedla k plné důvěře obou
stran, když jsem si ověřoval ty, se kterými jsme měli jenat plukovníka Kotíka a štábního kapitána Jelínka, že Jelínek je
manželem účastnice našich her dětských, Marie, roz. Hrejsemné.
Schůzky se zúčastnili kromě obou důstojníků a mne Jan Uher a
poslanec Richter. Vyměnili jsme si zásadní názory, dohodli jsme
společnou spolupráci a to tak, že necháme zcela věcí vojenských,
takže rušíme vojenského poradce a dáváme arm. gen. Hudečka k
dispozici skupině vojenské, oni naopak že se podřizují, pokud jde
o věci politické, nám a dávají nám k dispozici celý svůj
organizační aparát. Řeklli jsme si velmi zpříma, že ani jedna ani
druhá složka nesmí selhat, že jedna je odpovědna druhé za to, že
vykoná včas a dopodrobna všechny přípravy - plukovník Kotík,
jadrný, energický, plný humoru a optimismu, který ho nikdy
neopouštěl - to vyjádřil tvrdě: „Když to zvrtáme my, můžete nás
dát oběsit. Ale můžete být jisti: když to zvrtáte vy, dáme vás
oběsit my.“
Váhali jsme, máme-li pozvat ještě k jedné schůzce Šmída,
protože jsme potřebovali styk s dělníky bezprostředně, hájil jsem
ten názor, že vedle vojáků a občanské složky, jak jsme se usnesli
říkat si, protože jsme nechtěli hrát si na politiky z povolání,
potřebujeme zapojení na nejširší vrstvy lidové, když nás vývoj
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událostí zahnal už tam, kde jsme a když už není možno couvnout
- byl bych nejraději, aby vojáci organizaci zabrzdili, ale to už
nebylo možné - dokončovali ji. Vycházeli z předpokladu, že
dojde brzo k válce. V tom jsme s nimi souhlasili. Nesouhlasil
jsem však jediný (kromě Oldřicha Blažka, o kterém budu mluvit
dál) s tím, že válka bude krátká, že je tedy nutno, abychom byli
připraveni k ozbrojenému povstání hned pro chvíli, kdy vypukne.
Hájil jsem názor, že válka, která má kromě mnoha příčin jiných
především kořeny ideologické, potrvá déle než první válka
světová, že tedy je neopatrné být hned na jejím počátku
připraveni k revoluci, protože s každým novým členem tajné
organizace roste riziko jejího vyzrazení. Kromě toho zprávy z
Francie napovídaly víc než jasně, že Francie v konfliktu neodolá,
tím že stoupnou výhody Německa a válka se o to prodlouží.
Pokud jde o Šmída, rozhodnuto, ač jsme s Uhrem měli dojem, že
je ne dost vyzrálý, aby se zúčastnil příští schůzky, na které si
stanovíme definitivní program. Měl jsem za úkol jej vypracovat.
Dohodnuto, že není třeba, aby Šmíd znal jména důstojníků
(později však poznal jméno Jelínkovo, když bylo nutno
dohovořovat se o konkrétních věcech - a tím se dostala i
vojenská organizace Šmídovou zradou do rukou gestapa). Na
této schůzce bylo, pokud se pamatuji, dohodnuto: neúprosný boj
proti fašistům - tu mne překvapil právě Jan Uher, jak se
nekompromisně a tvrdě, s rozhodností skutečného revolucionáře
stavěl i za možnost, že vedoucí fašisté budou teroristickou a
sabotážní skupinou vojenské složky prostě odstraněni („Buď my,
nebo oni“!). Dohodnuto, že nejdříve zkusíme cestu pohrůžek.
(Od jakéhokoli násilného činu, který by patrně byl opravdu
nutný, nás po prázdninách roku 1939 zachránil vývoj
vnitropolitický, když se ukázalo, že i Němci se od fašistické

316

spodiny odtahují prostě už z toho důvodu, že mezi jejími
vedoucími lidmi byli lidé s bohatým trestním rejstříkem. Byl
přijat můj návrh „trojek“ (voják, člen občanské skupiny, člen
dělnické skupiny), aby pro případ zatčení byla zachována
kontinuita. Členové trojky se znali navzájem, ale neznali víc, než
jednoho člověka své skupiny nad sebou prostřednictvím hesla.
Podobně dolů.
Bylo dohodnuto, že musíme mít styk se Slovenskem, s Čechami
a

se

zahraničím.

Pokladnu.

Tiskárnu.

Víc

vysílaček.

Zpravodajskou službu všech skupin, ale soustředěnou do rukou
vojáků. Skladiště zbraní, připravené akce sabotážní (mezi nimi i
akce bakteriologické), některé nové prostředky byly velmi pěkné
(říkal mi např. s nesmírnou radostí plukovník Kotík za jedné z
našich rozmluv, že mají znamenitou mast na vojenské vlaky:
teprve třetí vagon se vznítí, ačkoliv první dva přejedou beze
škody. Dohodnuto, ačkoliv jsme - Uher i já - měli s vojáky práci
nemalou, že vojáci se prozatím zdrží akcí u nás a že se omezí na
vysílání sabotážních čet do říše. Slavná dnes již akce proti
ministerstvu letectví v Berlíně, kromě akcí jiných, vyšla z této
činnosti.
Bylo dohodnuto, že si vyměníme jména svých krajských
vedoucích a že jim dáme příkaz, aby se sešli pod určitým heslem.
Dohodnuto, že se pokusíme brzdit letákovou akci různých
skupinek a jednotlivců jako zbytečnou a odboji nebezpečnou a že
větší skupiny a skupinky odporu navážeme na sebe pomocí
spojek. Plukovník Kotík trval na tom (zrovna tak jako předtím
gen. Hudeček), abychom měli „hlavy“, které by zastupovaly
skupiny vůči sobě navzájem. Za skupinu vojenskou, která dala
název celému prvnímu odboji moravskému (Obrana národa,
zkratka: ONV, tj. „Obrana národa vojenská“) to byl generál
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Všetička. Za naši skupinu občanskou či politickou (ONO,
ONOP), poslanec Richter. Do jeho rukou jsme také skládali slib
shodného textu s vojenským, krajští vedoucí do rukou mých. Za
skupiny dělnické Šmíd (OND). Pokud jde o vrcholný cíl celé
organizace a její smysl, stanovili jsme jej takto: osvobození
republiky a její obnovení aspoň ve starých hranicích a to jako
subjektu

politického

rozhodování,

nikoliv

jako

objektu

rozhodování kterékoliv velmoci evropské. Pokud jde o budoucí
program našeho státu, bylo dohodnuto, že jej vypracuje naše
skupina, která se také postará o to, aby na místa vedoucí byli pro
první doby, než bude moci rozhodovat lid svobodně, jmenováni
lidé nejčestnější a nejschopnější, kteří budou mít plnou důvěru
lidu. Shodli jsme se na tom, že lidským způsobem, ale způsobem
rozhodným budou vystěhováni od nás všichni Němci hned v
prvních dnech, než bude mít mezinárodní politika kdy snad
protestovat a to tak, aby naše zahraniční vláda nebyla nijak tímto
rozhodnutím dotčena a mohla s klidným svědomím říci, že tak
rozhodl národ doma. [Domnívám se, že toto nepochopili naši lidé
a nepochopili tuto jedinečnou příležitost ani lidé v Revolučním
národním výboru moravském, kterým jsem (předsedovi a
sekretáři) nabídl ve jménu těchto dnes už mrtvých přátel svou
pomoc i práci i s důkazy, že znám přesně jejich program. Bylo
mi řečeno, že podle košického programu mohou vzít mezi sebe
jenom členy čtyř politických stran a že „by se to komplikovalo“,
protože by zastoupení chtěli také partyzáni. Budiž tato okolnost
konstatována v této studii, abych byl čist v očích mrtvých jako
živý nositel jejich odkazu. Marně čeká také na otištění návrh
uspořádání politických věcí u nás, jak vyplynul ze společných
debat a jak jsem jej v duchu těchto debat konečně formuloval.
Budiž zase konstatováno, že na něj nereagoval ani jedinou
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odpovědí, třeba svého osobního tajemníka, ani jediný člen vlády,
ačkoliv jsem jej všem zaslal. Jenom v Zemském národním
výboru a v Úřadě ZNV se našlo několik jednotlivců, kteří
pochopili, oč jde (jmenuji především vedoucího úředníka dr. V.
Bumbu, arch. Kumpošta, místopředsedu Prozatímního národ.
shromáždění Tymeše. A tak aspoň v zemi moravskoslezské i
když v drobnostech, měl návrh jakýs takýs vliv)].
Zvláště mně bylo uloženo, abych navázal styk s podzemním
hnutím komunistickým, na které jsem narazil. Bylo rozhodnuto,
že se setkám s generálem Viestem na jeho cestě ze Slovenska. (K
této schůzce už shodou okolností nedošlo.) Bylo dohodnuto, že
Uher nebo já se podíváme na práci civilní skupiny vojenské,
kterou udržoval štkp. Jelínek, než narazil na nás, abychom si z ní
vybrali muže, kteří by se nám snad hodili. Bylo přirozené, že je
necháme pracovat i když nebudou dělat nic s čím bychom po
rozdělení funkcí mezi sebou a vojáky nesouhlasili. Usnesení této
schůzky, zajisté historické, neboť jí se datuje společná práce
všech složek moravského odboje, jsem bod za bodem splnili.
Nastala nadlidská práce, protože jsem nechtěl připustit, abychom
vypřáhli - vzavše si dovolenou - ze svého vlastního zaměstnání,
jak to navrhoval Šmíd. Dnes nechápu, jak jsme na všechno stačili
- zvlášť Uher a já, protože Šmídovi jsme na jeho ustavičné
žádosti opravdu vymohli plnou zdravotní dovolenou, vojáci byli
úředně v "likvidaci" a poslanec Richter jako poslanec byl tedy
bez zaměstnání.
Celé břímě moravského vedení - pokud jde o složku politickou spočívalo na nás dvou, protože posl. Richter se přestěhoval
vůbec do Prahy, aby byl ve styku s podzemním hnutím českým.
Od června, kdy bylo naší výzvědné službě zřejmo, že gestapo je
ve střehu, bylo nutno také zdánlivě vyřadit z práce Vlad.
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Helferta, odjel vůbec z Brna do jižních Čech a přijížděl jen
občas.
Pracovali jsme s Uhrem takřka tedy sami, byla to doba
překrásného

bratrství

a

hluboké

shody,

plná

napětí

a

dramatických chvil plných nebezpečí, číhání, přelstívání gestapa,
bohužel také bylo nutno vyřazovat z práce diplomatickými tahy
řadu lidí sice velmi ochotných a do práce se jen hrnoucích, ale
nebezpečných celému hnutí tím, že se dělali důležitými
tajemnými náznaky, že chtěli být ve vedení atp. Dvě událost byly
důležité: navázání styků s Oldřichem Blažkem, učitelem z Rájce
a vydavatelem Indexu a později členství Richterovo v PÚ
(Politicém ústředí). Tentokrát jsme měli už k dispozici kurýrní
auta a motocykly, jejichž jezdci nikdy nevěděli koho a kam
vezou. S Uhrem jsme navštívili Blažka za všech možných
opatření, která musila svést z cesty i gestapo, kdyby nás bylo
sledovalo, čímž jsme ovšem nebyli nikdy jisti. Z vojáků jel s
námi Jelínek, náčelník zpravodajské a organizační služby ON.
Dosáhli jsme jednak spojení na skupinu Hrubého, jednak na
skupiny komunistické, teprve později, když jsme se přesvědčili,
že komunisté s námi pracují jen s výhradami, navázal jsem
spojení přímé - s jejich vedením. Odepřeli přímou spolupráci báli se téhož, čeho jsme se báli i my s Uhrem, že totiž vojáci byli
do jisté míry přímočaří. Komunističtí zástupci mi rovnou řekli,
že se dovídají snadno od příslušníků vojenské skupiny věci, které
by měly zůstat nejpřísnějším tajemstvím. V osobě Blažkově jsme
však získali nejen spojku, a tedy přímé navázání a podřízení
skupin jiných naší ON, ale především vzácného kamaráda, který
dobře politicky myslil, i když jsem nedovedl pochopit, že v
podzemní práci - sám komunista - chce ustavičně uplatňovat
zásady demokratické - div nechtěl, aby nás členové volili až
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bůhvíkam dolů. Shodovali jsme se všichni znamenitě nejkrásnějším důkazem tehdejší svornosti bylo to, že to byl právě
Oldřich Blažek, který byl spojkou nejen na komunistické
podzemím, ale i na organizace orelské, pracoval naším jménem
především s neméně vzácným člověkem než byl sám - s
náčelníkem Orla dr. Jílkem.
Byl to Jan Uher, který získal spojení také na organizace
učitelské a profesorské, Vladimír Groh, který přivzav si na
pomoc Ing. prof. Bureše, byl personálním referentem celého
odboje a připravoval pro dohodu s vojáky a s dělnickými
složkami návrhy na nejdůležitější funkce pro převrat, zajistil
spojení se sokolstvem jako náčelník Máchalovy župy a člen
sokolského ústředí. Je možno říci, že přímo či nepřímo byly na
nás

(i

s

odbojovými

organizacemi)

zapojeny

všechny

nejdůležitější skupiny podzemního hnutí s výjimkou komunistů,
kteří odepřeli spolupráci z důvodů už uvedených.
Poněvadž Richter byl v Praze jako člen pětky Politického ústředí
za Moravu, bylo nutno, abychom my informovali jej a on nás. V
srpnu přijel, aby nás zpravil o vzkazu a dopise prezidentově - byl
jsem tehdy na několik dnů v Ketkovicích u Kralic a smluvili
jsme schůzku s vojáky a Šmídem v lese u Rapatic. Na té schůzce
jsme se dohodli vydat některé partie prezidentova vzkazu tiskem
s mým úvodem a s výzvou k omezení všech letákových akcí.
Vyměněna jména všech krajských vedoucích, dohodnut další
postup. Za ústředního pokladníka odboje pro všechny složky
určen vzácný, jemný člověk, notář Jaroš (člen ČOS - pozn. JBU).
Poněvadž rostlo nebezpečí zatčení, dohodnuta zvýšená opatrnost,
ačkoliv vojáci po pravdě stáli na stanovisku, že všeho moc škodí
- i opatrnosti. Přesvědčili jsme je konečně, že opatrnosti nikdy
nezbývá.
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Ještě jednou jsem se setkal s Richterem a Šmídem v rapotickém
lese (Na ketkovských zříceninách jsem ukryl některé dokumenty
činnosti, zejména šifrované dokumenty finanční na místě jen
mně známém. Musím zaznamenat, že první větší částka - asi
sedm tisíc - pocházela, jako výsledek sběru opatrně prováděného,
od prof. B. Komárkové z Ivančic.), ale potom jsme dohodli, že se
s Richterem budu scházet, pokud toho bude potřebí, v Blansku
na stanici, v bytě jeho příbuzných a poněvadž nebylo možno
čekat ve všem na jeho rozhodnutí, určil mne svým zástupcem pro
Moravu, také pokud jde o její zastoupení v PÚ. To říkám proto,
abych ukázal na vzácný charakter Uhrův, v němž nebylo stínu
možné ješitnosti či nevole nad tím, že já, mladší než on, mám
rozhodovat o všem s definitivní platností. Věřil mi, poněvadž
jsem vyřizovali všechno spolu, ve shodě v nejkrásnějším smyslu
bratrské - a došlo-li k různosti názorové, ukázal vzácnou
disciplinovanost vojáka v boji: mlčky se podřídil, neopomněv po
skončené akci vzpomenout na svou odlišnost v pohledu na věc,
podařila-li se, třeba slovy: „Měls pravdu!“ Zachovával tuto
vojenskou kázeň, která byla nutná v činnosti podzemní i ve
funkci krajského vedoucího pro Brno - venkov, v níž mi byl, jako
zástupci Richterovu, přímo podřízen, skládaje z ní účty čas od
času. Bylo nutno jej zatížit přes to, že o všem rozhodoval se
mnou, ještě touto funkcí, protože šlo o kraj veliké důležitosti a
především proto, že nebylo nikoho, kdo by jej znal i s jeho lidmi
lépe než Jan Uher. Uznal mlčky tyto důvody. A byl také nejdále
s jeho organizací: i když jsme byli zajedno v tom, že nepůjdeme
tak rychle jako vojáci, aby obětí, pro případ prozrazení bylo co
nejméně. Ukázalo se později, že jsme měli pravdu. Složka
vojenská měla po Šmídově zradě obětí mnohonásobně více. Uher
jednal mým jménem, bylo-li toho třeba, také s krajskými
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vedoucími ostatních krajů moravských, jednal s pražským
Grégrem (od něho donesl pro nás oba jmenování do krajského
výboru kulturní složky Národ. souručenství v Praze, abychom
měli „důvod“ v Praze s Grégrem jednat). Uher mne přivedl k
prof. Píškovi z Benešovy techniky brněnské, který měl spojení na
Bulharsko a dokonce na některé členy bulharské vlády, Uher to
byl, který zabránil horkokrevnému veliteli vojenskému svého
kraje Brno - venkov, aby nepokračoval v sabotážních
"zkouškách" při kterých hořela skladiště; ještě týž večer přiběhl
ke mně a rozhořčeně mi sděloval, že bez jeho vědomí a tedy s
porušením úmluvy došlo k několika akcím, které jsme nemohli v
této době ještě potřebovat, nechtěli-li jsme, aby národ zbytečně a
marně trpěl a aby gestapo po nás všech nepátralo ještě horečněji.
A Uher to byl, který mi pomohl přesvědčit celé vojenské velení
o tom, že heslo „Za český život deset německých, za českou
školu škola německá“, se kterým chtěli vojáci začít teroristické
akce u nás, by znamenalo zbytečnou zkázu národa v době daleko
ještě k revoluci nezralé. A Uher to byl, který viděl a opravil v
ledačems mé letáky určené Němcům, které mi překládal do
vzorné němčiny germanista brněnské univerzity prof. Jan Krejčí.
Sledovali jsme s napětím jejich nepochybný zdar - (v brněnském
rozhlase stačil jediný leták - aby Němci, které pozoroval přímo
na místě ředitel rozhlasu a náš krajský vedoucí pro Brno - město,
konstruktér tajných vysílaček Ing. Ant. Slavík - byli nesmírně
zvikláni a vzrušeni ) - desítky zatčených v kasárnách, do nichž
jsme letáky nejen posílali poštou, ale do nichž je metali hoši z
dělnické mládeže práčky. Uher to byl, který místo mne navštívil,
bylo-li třeba Richtera v Praze (ani my jsme neznali jeho byt
pražský, setkávali jsme se s ním v kavárně na Příkopech), Uher
to byl, kterému tolik záleželo na tom, aby naše podpůrné akce
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rodinám po zatčených byly rychlé a dostatečné. S velkou radostí
jsme proto přijali zprávu Richterovu, že podpory budou řízeny
přes Milosrdné bratry a že je na ně určena velká částka víc než
jednoho milionu korun. Přesto jsme ponechali i naši sociální
službu v činnosti. Uher to byl, který vytkl každé nedodržení
slova, jež - kromě Šmída asi - nikdy ovšem nebylo diktováno
zlou vůlí, ale vždycky nutností zlepšit organizaci odboje; velmi
přísně je vytýkal vojákům a zejména Šmídovi. Pamatuji se, jak
zle se společně se mnou a ještě ostřeji než já, obořil na vojáky,
když jsme si zjistili, že aniž nám o tom řekli, si zavedli ještě
svého informátora - byl jím major a spisovatel Ptašínský - a
poslali ho i za našimi krajskými vedoucími, kteří tím byli
dokonale (zvláště v Ostravě) vyvedeni z míry.
Měl nesmírnou radost, když jsem se vrátil z jedné schůzky s
Richterem a přinesl zprávu, že celá naše tzv. protektorátní vláda
s Eliášem v čele, uznala revoluční naši akci, uznala podzemní
akci za rozhodující a zavázala se respektovat všechna naše
rozhodnutí a naopak nepodnikat nic s čím by podzemní hnutí
nesouhlasilo. Byl to náš největší úspěch doma, bylo to jedinečné
podřízení takzvané oficiální vlády podzemí - v pravém slova
smyslu výraz toho, že nutnost přetvářky a pravé mínění národa
jedno jsou, výraz jednomyslnosti a ducha odporu nás všech.
(Stejně tak arm. gen. Hudečkovi, kterého jsem požádal hned v
počátcích hnutí, aby vyšetřil stanovisku ministerského předsedy
Eliáše k naší činnosti, řekl Eliáš, že o tom sice „nesmí vědět“, ale
- abychom pracovali. Důsledky politické, postoj Němců k vládě
Eliášově jsou pak obecně známé.)
V poslední fázi před naším zatčením pak byla práce ještě
složitější a svízelnější. Přestal jsem věřit Šmídovi - zaráželo mne,
že se ptal jednak na jména lidí, zaráželo mne, že si z ničeho nic
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koupil domek a nejvíce nás, Uhra i mne, vyděsil žádostí, aby
směl dát některým skupinám dělníků svolení k zastavení vlaků v
den 28. října tím, že na některých místech Moravy přeruší
dopravu porušením kolejnic. To - i neopatrné počínání s
rozesláním německých letáků nás přesvědčilo o tom, že s ním,
přes doporučení Richterovo, nelze počítat. Bylo to i mínění
vojáků a já jsem se po poradě s Uhrem a přes zdůrazňovanou
důvěru

Richterovu

rozhodl

informovat

Šmída

soustavně

nesprávně, držet ho daleko od činnosti, vodit ho jedním slovem
za nos, aby měl dojem, že spolupracuje. V té poslední schůzce
bylo dohodnuto s univ. Prof. Vladimírem Klecandou v Praze, že
si - obdobně jako v Čechách - zřídíme na Moravě funkci
generálního tajemníka pro Moravu (v Čechách jím byl právě
Klecanda). Byl jsem jím určen já a měl jsem se v této funkci o
všem postupu, zejména o jeho jednotnosti, dohovořovat s
Klecandou tak, že by přijel jednou on na Moravu, jednou já do
Čech. Byl to zas Jan Uher, který se stavěl za tento plán celou
svou osobností a rád dal souhlas k tomu, aby konečné
direktorium moravské, z něhož úmyslně (jako ochrana před
zatčením) byly vypuštěny „hlavy“, vypadalo tak, že za vojáky
byl v něm plukovník Kotík (zástupcem štkp. Jelínek), za naši
skupinu já ve funkci generálního tajemníka, za dělníky Blažek.
Tak jsem se rozhodli v Richterově bytě v Brně za jeho zájezdu.
Bylo by na místě, abych šel do detailů, abych vyprávěl o tom,
jak horlivě dělal Uher i práci zpravodajskou, jak se u něho
sbíhaly stručné zprávy odevzdávané jeho složce vojenské (kraj
Brno - venkov), jakou měl radost, když tyto zprávy jsme
poslouchali z Londýna. (Poradil jsem mu jemný hedvábný papír
jako nejvhodnější pro zprávy - dal se popřípadě i snadno
spolknout.) „Máš něco?“, ptal se vždycky, sotva jsme se sešli.
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Sledoval jsem v té době zvláště Zbrojovku a jemu zářily oči,
když se mi podařilo získat nějakou důležitou zprávu. Stejně měl
velikou radost, když si Němci přivedli do „Protektorátu“ cizí
žurnalisty a z Brna do Prahy putovaly ihned letáky přeložené do
angličtiny, francouzštiny a italštiny (pomáhaly mi v tom prof.
Wachová a, nemýlím-li se, Hronková) a octly se v kapsách
těchto zástupců cizího tisku důkladně boříce umělou stavbu
německé propagandy. Uher byl se mnou zajedno v tom, že
zůstane doma až do konce. Mohl utéci: měli jsme spojení do
Polska, do Bulharska, na Slovensko bylo možno dokonce jít s
pomocí ministra národní obrany slovenské republiky Čatloše
prostřednictvím Kudelovým. A když nám už hrozilo zatčení - po
zatčení Helfertově a Šmídově jsme o něm skoro už
nepochybovali - zůstal tak klidný, jako vždycky, jen aby upokojil
rodinu, spal občas jinde mimo domov. Ale věděli jsme, že se
kruh stahuje, dali jsme poslední dispozice. Zničili jsme
sebemenší stopy činnosti. V den 20. listopadu 1939 brzo zrána
bylo skoro celé vedení zatčeno. A pak už se rozvíjelo drama.
Především drama výslechů, v nichž jsme byli v těžké situaci lidí,
kteří mají krýt to, co v hrubých obrysech a někde i do detailů,
bylo zrazeno.
Nevrátil se, jako se nevrátil ze zemského vedení nikdo kromě
Richtera a mne. A přece se podařilo zachránit některé z šesti
krajských vedoucích a jejich zástupců současně - to znamenalo
zachránit všecky, kteří na krajské vedoucí byli zapojeni směrem
dolů.
Podal jsem stručný přehled moravského odboje s nástinem
veliké práce, s nástinem suchým, v hlavních rysech. Není v něm
ta nesmírná, vyčerpávající mravenčí píle plná odpovědnosti, plná
jednání s lidmi, plná těžkého rozhodování, plná přemýšlení o tom
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co udělat, jak vyzrát na gestapo, jak Němcům zasadit největší
ránu s nejmenší možnou škodou pro nás a pro národ. Není v tom
přehledu slova o nesčetných poradách, o starostech, když nám
někde něco neklapalo, třeba ne naší vinou. Chlácholení a
uklidňování horkých hlav, když prostí členové dole nebyli
spokojeni se zdánlivou nečinností a dožadovali se akcí, zvláště v
době války německo - polské. Není v něm konečně ani obraz
těžkého jednání se zástupci jiných skupin, pokud byli tak
nerozumní, že chtěli mocí mermo rozhodovat sami, být „taky ve
vedení“. Musili jsme v jednom případě dát takovému člověku
ilusi velmi důležité funkce, abychom ho mohli ve skutečnosti
hlídat, aby svou horlivostí neškodil. Ukázal se ostatně velmi
statečným, pracoval i dál po našem zatčení a byl prozrazen a
popraven mnohem později ve zcela jiné souvislosti.
Jestliže jsme svůj souboj s gestapem prohráli, pak to nebyla
prohra nečestná. Na našich chybách a omylech stavěli další.
Neodvažuji se ovšem odhadnout, jak dlouho bychom se drželi,
kdyby do našich řad nezasáhla zrada. Jan Uher mi řekl, když
jsme si slibovali navzájem, že se postaráme o své rodiny, jestliže
jeden z nás padne: „Žena je připravena na všechno. Ví, že
nemohu jednat jinak.“ A já, vzpomínám-li na něho tak, jak se
sluší na muže aspoň náznakem toho, co bylo jeho největší ctí a
co se rovná historii prvních začátků našeho odboje - myslím na
jeho oddanost práci; na jeho pevnou víru, která nikdy
nezakolísala i když si byla vědoma přesně všech možných
nebezpečí; na jeho čestnost a přímé přátelství; na jeho klid, který
prýštil z duše v nejhlubším smyslu nábožensky pevné a v Bohu
zakotvené. A říkám si, že nesmím dopustit, aby naše bolest byla
větší naší hrdosti, slova, která jsem si vždycky i ve chvílích, když
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mne krušila jedna zpráva za druhou, zpráva oznamující smrt
jednoho přítele po druhém, opakoval.
Jan Uher je z oněch opor, „jež jsou pevnější než ocel a beton“.
Neboť naplnil celý svůj život pedagoga i revolucionáře oněmi
duchovními silami, „…jež unesly národ, dokud byl sláb a unesou
i národ silný, bude-li na ně spoléhat.“ Bude-li na ně spoléhat a
zůstane-li jim věrný!
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