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Anotace

Druhá světová válka, milník v evropských dějinách 20. století, významným způsobem 

zasáhla i území naší republiky. Celé její území postupně ovládla nacistická zlovůle, která 

potřebovala k upevnění moc odstranit nežádoucí osoby. Proto nacisté budovali místa, kde 

byli shromažďovány „osoby nepřátelské nebo nevhodné pro život v říši“. Jedním z typů 

shromaždišť byly internační tábory. Námětem mojí práce se stal jeden z nich – internační 

tábor  ve  Svatobořicích  u  Kyjova.  Její  důležitou  součástí  jsou  vzpomínky  paní  Marie 

Votýpkové, rozené Vykoukalové, která byla v táboře internována. Její svědectví doplňuje a 

dokresluje již publikované prameny k této problematice.

Jedná se o práci mapující vznik a historii internačního tábora ve Svatobořicích 

u Kyjova. Internační tábor ve Svatobořicích vznikl jako reakce na smrt protektora 

R. Heydricha, který byl obětí atentátu naplánovaného českou exilovou vládou. Na podnět 

K.H.Franka byla provedena Akce „E“ (akce emigranti), při které byli zatčeni příbuzní 

politiků a vojáků, kteří emigrovali do zahraničí.  Akce začala 17. září 1942. V jejím průběhu 

bylo zatčeno asi dva tisíce lidí, kteří byli shromažďováni v okresních věznicích a poté 

převezeni do internačního tábora Svatobořice. Svatobořický tábor je unikátní právě 

účelem, za jakým byl zřízen. Tábor měl dvě pobočky – v Bojkovicích a Lutíně. Celkem jím 

prošlo asi 3500 lidí, v lágru zemřelo 30 lidí.

Život v táboře internovaným ztrpčoval hlavně první velitel, Franz Kaiser. V období jeho 

„vlády“ vězně trápil hlad, zima, noční raporty a pobyty v márnici – místnosti pro 

samovazbu. Na podzim roku 1943 došlo k výměně velitelů. Kaiser byl odvolán pro krádeže 

jídla a zpronevěru. Druhý velitel Bořivoj Schuster byl na vězně hodnější, zlepšila se strava, 

ubylo trestů a stoupla celková životní úroveň internovaných. 

Internovaní pracovali buď  při pomocných pracích v táboře nebo v zemědělství, ženy 

také ve dvou továrnách umístěných v táboře. Ve volném čase obyvatelé lágru hráli 

divadlo, zpívali, psali povídky nebo malovali,  vyráběli předměty ze dřeva a kostí, ženy 

háčkovaly dečky a pletly. Dalšími obyvateli tábora byly děti – potomci rodičů, kteří se 

nějakým způsobem podíleli na atentátu na Heydricha. 

Internační tábor Svatobořice byl jedním z nejvýznamnějších nacistických táborů na 

území Československa. Přesto však upadl v zapomnění a dnes o jeho existenci vědí 

pouze pamětníci a hrstka historiků. 

 

5



Obsah:

 1 Úvod

 2 Historie místa po období II. světové války

 2.1 Situace na začátku 20. století

 2.2 Léta 1914-1936

 2.3 II. světová válka

 3 Vznik internačního tábora

 3.1 Okolnosti vedoucí ke vzniku tábora

 3.2 Internační tábor

 3.3 Průběh akce „E“

 4 Způsob života v táboře 

 4.1 Táborový řád

 4.2 Chování vedení tábora a české policie

 4.3 Průběh dne, práce

 4.4 Lékařská péče a zdraví

 4.5 Kulturní život

 4.6 Děti v táboře

 4.7 Spoluvězni

 4.7.1 Židé

 4.7.2 Významné osobnosti

 5 Konec internačního tábora  

 5.1 Pomoc UNRRY

 6 Vzpomínky po letech 

 6.1  Osud místa po válce

 6.2  Vzpomínkové akce

 7 Závěr

 8 Prameny

 9 Použitá literatura

10 Obrazová příloha

6



 

1 Úvod

Téma internačního tábora jsem si vybrala, protože je mi problematika druhé světové 

války blízká a zajímá mě. V této práci bych chtěla poukázat na to, že se na našem území 

sice nevyskytovaly koncentrační tábory jako Osvětim, Dachau nebo Mathausen, ale přesto 

se hrůzy odehrávaly i v naší zemi. 

  V  internačních  táborech  byli  soustředěni  lidé,  kteří  se  provinili  jen  tím,  že  měli 

příbuzné. Pykali za to, že se jeden ze členů jejich rodiny rozhodl nebýt pasivní, ale bojoval 

proti okupantům. Ve své práci bych chtěla vyzvednout ty, kteří trpěli v táborech a ty, kteří 

jim i přes možné vysoké tresty pomáhali.

Současná doba nabízí množství pramenů. Koncentrační a internační tábory popisuje 

řada knih,  případně filmových dokumentů.  Mezi  námi však stále žijí  lidé,  kteří  události 

druhé světové války prožili.  Měla jsem to štěstí,  že jsem se mohla setkat s paní  Marií 

Votýpkovou z Rousínova, která k nim patří. Na věznění v internačním táboře nevzpomíná 

ráda,  ale  zároveň si  uvědomuje,  že právě její  očité  svědectví  je  vzkazem nám všem. 

Původně  jsem  chtěla  její  vyprávění  zaznamenat  na  diktafon,  ale  toto  nebylo  možné, 

protože se paní Votýpková po několika větách rozplakala. Proto jsem od ní přepsala její 

poznámky, které si k našemu rozhovoru připravila.

Cílem práce je zařazení vzpomínek paní Votýpkové do kontextu událostí popsaných 

jinými  autory.  Informace  jsem  čerpala  především  z knihy  Jana  Kuxe  Internační  tábor 

Svatobořice, knihy Olgy Košutové U Svatobořic. Velmi cenným zdrojem pro mne byla také 

diplomová  práce  pana  Miroslava  Mendla.  Pro  vyhledání  některých  informací  jsem 

využívala také Internet.
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2 Historie místa 

 2.1 Situace na začátku 20. století

„Už v roce 1912, za balkánské války, cítili  kyjovští občané se Srby a Černohorci a 

sbírali milodary pro raněné slovanské bratr. Pád Skadaru a jeho dobytí Srby byl v Kyjově 

dne 23. dubny 1913 oslaven velkým lampionovým průvodem s hudbou. Tyto projevy byly u 

rakouských  úřadů  zapsány  k předchozím  proviněním.  Kyjovu  se  dostalo  názvu  „Malé 

Srbsko“. 

2.2  Léta 1914-1936  

Příležitost  ztrestat  zpupné Moravské Slováky i  Malé  Srbsko se  naskytla  hned na 

počátku války.  Již  v září  1914 byl  zatčen úředník okresního hejtmanství  O.Pancner za 

výkřik, aby vojáci nestříleli proti bratřím Slovanům. A právě v té době – počátkem září 1914 

–  rozhodla  rakouská  vojenská správa postavit  v Kyjově  baráky  pro  haličské  uprchlíky. 

Ubikace měly být umístěny ve městě, či v jeho bezprostřední blízkosti. Vojenská komise 

prohlédla jeden pozemek u parku na „Újezdě“, ale vzhledem k tomu, že se představitelé 

města bránili a proti mluvil i nedostatek pitné vody, komise od svého úmyslu upustila.

Rakouská  vojenská  komise  však  věděla,  proč  mají  být  baráky  postaveny  právě 

v Kyjově, a proto hledala dále. Její členové nasedli do auta a odjeli  na opačnou stranu 

města. Když vyjeli směrem k Hodonínu, bylo rychle rozhodnuto: baráky budou postaveny 

mezi cikánským táborem a obcí Svatobořice.“ 1

„Části obce Svatobořice-Mistřín se lidově říká „Baráky“. Tento název  pro shluk budov, 

postavených na konci obce po obou stranách silnice směrem ke Kyjovu vznik v době, kdy 

byly  „Baráky“  vystaveny.  Byly  budovány  na  počátku  1.světové  války  jako  karanténní 

stanice pro haličské uprchlíky.  Nad silnicí  bylo  postaveno pět  zděných jednopatrových 

budov a pod silnicí 15 přízemních dřevěných stavení /baráků/ a několik zděných budov. Po 

1. světové válce sloužily „Baráky“ dočasně za shromaždiště Ukrajinců a roku 1931 byl 

v některých budovách zřízen útulek brněnského starobince, který zde byl až do r.1935. Od 

r.1921 až do r.1933 byla současně v barácích pod silnicí sběrná stanice pro vystěhovalce 

do Ameriky, kterou prošlo více něž 100.000 Čechů a Slováků.“ 2

1.února  1936  se  do  baráku  č.  1  nastěhovala  četnická  stanice,  byly  zde  také  tři 

služební byty zaměstnanců stanice. 

1   c.d. Internační tábor Svatobořice, Jan Kux, str.11
2  c.d. Vývoj školství a internační tábor ve Svatobořicích-Mistříně, Miroslav Mendl, str.50
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V září 1936 převzalo ministerstvo veřejných prací tábor do své správy 

od ministerstva vnitra. Dolní část měla být zlikvidována, v horní měl být jeden z objektů 

obsazen četnictvem a do zbývajících měli přijít nájemci.3

2.3  II. světová válka

„Dne 29.září 1938 přijeli  Neville Chamberlain a Édouard Daladier do Mnichova na 

konferenci  k jednání  s Hitlerem  a  Mussolinim,  aby  se  dohodli  o  předání  části 

československého území německé říši. Čtyři velmoci uzavřely týž den bez účasti zástupců 

Československa dohodu, podle níž bylo Německu vydáno české a moravské pohraničí a 

další česká území a uspokojeny nároky polské a maďarské vlády. Velká Británie a Francie 

zradily Československo.“4

Po  mnichovské  dohodě  se  „Baráky“  staly  útočištěm  českých  vystěhovalců  ze 

zabraného území Moravy a Slezska – Sudet.

„Ze zprávy o činnosti tábora přistěhovalců za rok 1941 je patrno, že stav k 1. lednu 

1941  byl  106  osob.  Zpráva  rovněž  podrobněji  vypovídá  o  účelu  tohoto  zařízení: 

„Přistěhovalecký tábor byl zřízen k přechodnému ubytování nemajetných přistěhovalců ze 

Sudet,  území  odstoupeného bývalému Polsku,  Maďarsku  i  ze  Slovenska.  Po likvidaci 

ostatních  hromadných  ubytoven  byl  ponechán  tábor  ve  Svatobořicích  jako  jediná 

hromadná ubytovna na Moravě pro ty vystěhovalce, kteří  jinak umístěni býti  nemohli  – 

bezdomovci, zestárlí, choří a práce neschopní. Přijetí se děje se svolením Ústavu pro péči 

o přistěhovalce při ministerstvu vnitra. V poslední době jsou sem dodávány takové osoby, 

které se nacházejí v bídných poměrech, nemocní apod. z vyklizených obcí na Vyškovsku 

a Rokycansku. V táboře pracuje šest zaměstnanců, kteří  během roku přijali  69 osob a 

odeslali  90  osob,  takže  stav  k 31.prosinci  1941  činil  86  osob  ...“   Z dalších  materiálů 

vyplývá, že někteří práce schopní přistěhovalci chodili pracovat mimo tábor a svůj pobyt 

zde si hradili.“5

14. srpna 1942 byl uprchlický tábor zrušen a zbylí uprchlíci a také četníci museli tábor 

opustit.  O deset dní později se tábor začal připravovat na další obyvatele. Musely být 

vyrobeny pryčny pro 1 700 osob a zrenovován plot kolem celého objektu. Podle příkazu 

musely být úpravy hotovy do 1.září 1942.6  

3  Internační tábor Svatobořice, Jan Kux, str. 22
4   c.d. Druhá světová válka, str. 31
5  c.d. Internační tábor Svatobořice, Jan Kux, str. 29
6  Internační tábor Svatobořice, Jan Kux, str.32
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3 Vznik internačního tábora    

3.1 Okolnosti vedoucí ke vzniku tábora

Následující kapitoly se skládají  ze dvou částí – první část tvoří informace získané z 

knih a jiných zdrojů, druhou pak  vzpomínky paní Votýpkové.            

Česká exilová vláda v Londýně se snažila upevnit svůj vliv v odbojových hnutích. Do 

vzniklého  Protektorátu  Čechy  a  Morava  vysílala  skupiny  parašutistů  k plnění 

zpravodajských  úkolů  a  k přípravě  diverzních  akcí.  27.  května  1942  byla  provedena 

operace  Anthropoid.  Anthropoid  bylo  krycí  jméno  pro  atentát  na  říšského  protektora 

Reinharda  Heydricha,  kata  českého  lidu.  Akci  provedla  dvojice  československých 

výsadkářů Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Heydrich byl těžce zraněn a 4. června 1942 zemřel.7

Po smrti  protektora  zesílili  nacisté  teror  v okupovaném Československu.  Popravili 

tisíce lidí a vyhlásili stanné právo. Vesnice Lidice a Ležáky byly srovnány se zemí a všichni 

jejich mužští obyvatelé zmasakrováni.

Státní  sekretář  Karl  Hemann  Frank  dal  podnět  k  provedení  „akce  E“  =  aktion 

Emigranten (akce emigranti) v září 1942.  8 Tato akce byla schválena říšským kancléřem 

Adolfem Hitlerem. Rozkaz k jejímu zahájení vydal Rechssichewrheitshauptamt v Berlíně a 

velitel Sicherheitspolizei a Sicherheitsdients v Praze. V jejím průběhu gestapo pozatýkalo 

příbuzné (manželky, rodiče, sourozence) českých vojáků, kteří odešli za hranice nebo žili 

v ilegalitě a také politických uprchlíků. Důvod pro věznění příbuzných byl prostý – Němci 

se  báli,  že  by  parašutisté  mohli  najít  u  svých  rodin  útočiště  a  také  chtěli  emigranty 

zastrašit.

3.2 Internační tábor 

 Internační  tábor  byl  formálně  pod  správou  protektorátního  ministerstva  vnitra, 

fakticky však šlo o zařízení gestapa, které začalo sloužit svému účelu 17.září 1942, kdy do 

něho začaly být umisťované osoby zatýkané při  akci E (příbuzní Čechů, kteří za války 

uprchli do zahraničí).

„Internační tábor ve Svatobořicích byl jediným svého druhu v okupovaných Čechách 

a Moravě. Měl dvě pobočky – v Lutíně (okres Olomouc)  a v Bojkovicích (okres Uherské 

Hradiště).“9

Počet internovaných v lágru byl neustále vyšší než kapacita tábora. Průměrně zde 

žilo  asi  1200  vězňů,  celkem  tábor  zakusilo  asi  3500  osob,  z  toho  2000  žen.  99% 

7  http://cs.wikipedia.org/wiki/Atent%C3%A1t_na_Heydricha
8  is.muni.cz/th/143669/fss_b/SvatoboA_ice.doc
9  c.d. Internační tábor Svatobořice, Jan Kux, str.36
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internovaných byli  Češi,  zbylé jedno procento pak Němci židovského vyznání. Za dobu 

existence lágru zemřelo 25 Čechů a 5 Němců. Jejich těla byl buď vydána pozůstalým nebo 

spálena v krematoriu. Úmrtí byla zaznamenána v matrice, která shořela při útěku německé 

armády před Rudou armádou na konci války.10

Horní  část  tábora  se  skládala  z  pěti  zděných  budov.  Dvě  budovy  byly  odděleny 

deskovým plotem jako ubytovny a kanceláře  pro četnictvo a byty  pro velitele  a civilní 

personál. Baráky Trojka, Čtyřka a Pětka byly obývány internovanými ženami. Ve spodní 

části  byly  heraklitové  baráky  mužů,  táborová  kuchyně,  prádelna,  marodka,  švecárna, 

stolárna a krejčovna, později také dvě továrny. 11  

Obě části tábora od sebe oddělovala silnice z Kyjova do Svatobořic. Mužský a ženský 

lágr spojoval nadzemní most, známý spíše pod názvem „most vzdechů“,  přes silnici. Tudy 

si ženy chodily do kuchyně pro jídlo.12

Tábor byl dobře hlídán. Obklopoval ho asi 4 metry vysoký prkenný plot s ostnatým 

drátem, stálo zde několik kulometných věží a celé noci byl osvětlen. Četníci, kteří chodili 

hlídat a na „stojky“ s sebou měli německé dogy. Celkem měli 6 stanovišť uvnitř lágru a dvě 

vně. Silnici hlídali esesáci. 13 

    Jak bylo řečeno v úvodu, důležitou součástí  této práce jsou vzpomínky paní Marie 

Votýpkové. 

Ze vzpomínek Marie Votýpkové:  „Poručík letectva - stíhač Karel Vykoukal - skončil  

studia na Vojenské akademii v Hranicích v roce 1937 a byl přidělen ke 41.leteckému pluku 

napřed v Prostějově, později do Hradce Králové a  41.leteckému pluku do Prahy. Tam ho 

zastihla  okupace  Československé  republiky,  odtržení  Slovenska  a  rozpuštění  armády.  

Bratr složil  přísahu, že po naskytnutí nejbližší příležitosti k boji  proti Hitlerovi odejde za 

hranice a boje se zúčastní. Odchody byly organizovány podle možností převaděčů 

a na bratra došlo 13.6.1939.  Se svým rozhodnutím se svěřil  pouze otci,  který mu dal  

svolení.  Karel  byl  převeden přes Ostravu,  odkud poslal  poslední pohled jako z trampu 

rodičům, do Polska, kde se v Krakově prezentoval u vojenské skupina plukovníka Ludvíka 

Svobody.  V červenci  1939  odplul  lodí  Castelkom do  Francie.  Tam čekal  na  přijetí  do  

cizinecké legie, ale v říjnu byl poslán již na výcvikovou základnu francouzského stíhacího 

letectva v Chartres. Po kapitulaci Francie připlul lodním transportem  z Bordeaux do Velké 

Británie, kde byl zařazen ke královskému letectvu RAF a v červenci přidělen k 310. čs.  

10  Tábory utrpení a smrti, Růžena Bubeníčková, Ludmila Kubátová, Irena Malá, str.171
11  Internační tábor Svatobořice, Jan Kux, str. 38 - 39
12  Leopold Šrom – stíhací eso na západní a východní frontě, Kopecký M., Jambort T., Kolesa V., str. 158
13  Tábory utrpení a smrti, Růžena Bubeníčková, Ludmila Kubátová, Irena Malá, str.170
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stíhací peruti. V květnu 1941 k 313. čs. peruti, kde nalétal cca 120 operačních hodin. 15.  

dubna 1942 byl přidělen k 41.squadroně a stal se velitelem letky B této peruti. Ke svému  

poslednímu letu odstartoval 21.5.1942, kde u břehů Francie úspěšně zaútočili na německý  

torpédový člun. Z toho letu se už nevrátil a příčiny jeho havárie nebyly nikdy zjištěny. Za  

své činy byl  vyznamenán čs. medailí  Za chrabrost před nepřítelem a 2x čs. válečným  

křížem 1939. V roce 1991 byl povýšen na plukovníka letectva „in memoriam“.

 Jaký byl váš život před zatčením?

„Já  jsem se narodila  jako  poslední  čtvrté  dítě  v rodině  četnického kapitána Karla 

Vykoukala, velitele okresu Vráble na jižním Slovensku. Po odchodu otce do výslužby jsme  

se přestěhovali do Rousínova, kde v té době bydleli již maminčina  matka s dcerou a také 

syn s rodinou. Tam jsem chodila do 4. a 5. třídy obecné školy v Rousínovci a absolvovala 

s maturitou osmileté reálné gymnázium ve Vyškově v květnu 1942. Byla jsem Sokolka už  

jako žákyně, poté jako dorostenka a nakonec žena do roku 1948, kdy odešla náčelnice  

Provazníková po sletě v Praze za hranice. Za Sokol jsem závodila ve skoku vysokém a 

běhu na 60 metrů, dokud nebyla objevena moje mírná srdeční vada.. V roce 1949 jsem se 

vdala za Jiřího Votýpku z Rousínova a měla syna a dceru. Ale všemu předcházelo jedno  

velmi důležité období mého života. Internace.“

3.3 Průběh akce „E“

Akce „E“ začala 17. září 1942. Během několika dní bylo gestapem zatčeno něco přes 

1900 lidí z Moravy a Čech. Nejprve byli shromažďováni v okresních věznicích, později je 

gestapo převezlo do internačního tábora ve Svatobořicích u Kyjova.

17. září mezi druhou a pátou hodinou ráno vtrhlo gestapo spolu s policií  do života 

stovek rodin na území protektorátu. Zatčení si s sebou mohli vzít kromě oblečení jedno 

prádlo, svetr, punčochy, deku, mycí potřeby, lžíci, misku a jídlo na dva dny. Ženy navíc 

jeden měsíční pásek. Toto bylo neobvyklé, neboť při normálním zatýkání si nikdy nesměli 

s sebou nic vzít,  maximálně kartáček na zuby. V této chvíli  se z lidí stala pouhá čísla. 

Nejprve byli všichni přivezeni do věznic a na četnické stanice, zde evidováni, označováni. 

Všichni v obrovské nejistotě čekali, co se bude dít dál. Nástupy a počítání jakoby nebralo 

konce. Nástup! Přijely autobusy, rychle, všichni se musíte vejít, pospěšte. Nikdo netuší, 

kde je cíl jejich cesty. Ani podstrčený lístek se jménem Gaya jim to neprozradí. Koho by 

napadlo, že je to německý název pro jihomoravské městečko Kyjov.14 

14  U Svatobořic, Olga Košutová, str. 11-24
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První  transport  dorazil  již  17.  září  večer.  Ženy  musely  připravit  baráky  pro  další 

příchozí a nacpat jim slamníky hoblovačkami. Další obyvatelé do tábora přibyli  za čtyři 

dny. Občané Svatobořic navečer spatřili  dlouhý průvod mužů, žen, starých lidí i dětí. V 

táboře  byli  rozděleni  podle  pohlaví,  ženy  se  ubytovaly  v  horní  části,  muži  ve  spodní. 

Zpočátku bylo asi 1200 žen ve 3 barácích, mužů bylo v jedné místností víc než stovka. 

Ze  vzpomínek  Marie  Votýpkové:  „Po  atentátu  na  říšského  protektora  Reinharda 

Heidricha a po popravách spousty politických vězňů naznal náš otec, že přichází řada na 

nás, příbuzné emigrantů. A tak se i stalo. Dne 17.9.1942 (3 měsíce po mé maturitě a  

měsíc  po  mých  devatenáctých  narozeninách)  ráno  před  6.  hodinou  zastavilo  naproti  

našeho domu auto a vystoupili  dva muži v kožených kabátech. Když jsme jim otevřeli  

dům, nejdříve nás podrobili výslechu, co je nám známo o synu a bratru Karlovi Votýpkovi,  

potom prohlédli  přízemí  domu,  knihovnu  i  otcův  zbrojní  pas.  Oznámili  nám,  že  jsme 

zatčení a půjdeme s nimi.  Na jídlo jsme si vzali pouze několik krajíců chleba, abychom 

vydrželi  tak do večera, a chystali  se opustit  dům. Když jsme odcházeli,  muži  si  všimli  

schodiště na půdu. I přes naše ujišťování, že je tam jenom půda, sami se šli přesvědčit a  

objevili  pokoj bratra Jiřího. Musel se také obléknout a jít s námi. Odcházeli jsme otec,  

matka, Jiří  a já.  Zavezli  nás na rousínovskou četnickou stanici  a sami odjeli  pro další  

heftlinky (vězně) do okolí Rousínova. Z Rousínova více jak deset lidí včetně nás odjíždělo  

asi za 2 hodiny od četnické stanice, vyprovázeni již četnými občany našeho města.

Zastavovali jsme se ještě v Líšni pro další zatčené a byli odvezeni do Brna, kde už 

nás rozdělili na muže, kteří odešli do Kounicových kolejí, a ženy, které šly na právnickou 

fakultu. Tam jsme nebyly prvními hosty, žen zde byla už celá řada. Převzalo nás gestapo,  

nesměly  jsme mluvit  a  téměř  se  ani  hnout.  Zde  jsme strávily  celý  den,  než  gestapo  

shromáždilo všechny, které byly na seznamu. Po setmění jsme nastoupily do autobusů a  

jely do Svatobořic. Na místě nás už čekali  četníci  s vysazenými bajonety.  Prošly jsme 

jejich kordonem do velkých vrat k baráku č.5.“

4  Život v táboře

4.1 Táborový řád

Táborový řád byl vytvořen v průběhu prvních dnů, kdy byli vězni převezeni do tábora. 

Veškerá  porušení  řádu  velitel  Kaiser  přísně  trestal,  poručík  Schuster  některá  vědomě 

přehlížel. K nejhorším zákazům patřil zákaz styku žen a mužů. Kvůli tomuto zákazu se 
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muselo mnoho manželů hned po příjezdu do tábora rozdělit. Pokud se příbuzní potkali, 

nesměli spolu promluvit ani se pozdravit.

Velmi nebezpečný byl také rozkaz, který četníkům velel ihned střílet na vězně, pokud 

dojdou příliš blízko k oplocení kolem tábora. Dalším zákazem byl zákaz čtení. Trestáno 

bylo  také  držení  novin.  Tímto  způsobem  si  chtěl  zajistit,  že  se  internovaní  nedozví 

informace z bojů. Internované ženy ale uklízely také v místnostech četníků, kde občas 

noviny nalezly a mohly si je přečíst. Průběh války potom sdělovaly ostatním vězňům.

Zpočátku bylo také zakázáno psát domů dopisy.  Později  mohli  internovaní  posílat 

jeden dopis jednou za čtrnáct dnů. Dopisy byly cenzurovány, aby nebyly vyzrazeny tajné 

informace. 

Zákazy se také dotýkaly styků s Židy a dětmi v táboře. 15

Porušení  zákazů  se  mohlo  trestat  i  transportem  do  koncentračního  tábora.  Tato 

možnost byla využívána hlavně prvním velitelem Kaiserem. Cíl transportů byl v Osvětimi, 

Dachau, Ravensbrücku nebo Gusenu. 

4.2  Chování velitelství tábora a četníků

Velitelem  tábora  byl  poněmčený  Čech,  nadporučík  František  Císař  neboli  Franz 

Kaiser.  Narodil  se  v  Havřicích  u  Uherského  Brodu.  Po  absolvování  gymnázia  už  ve 

studiích  nepokračoval.  Oženil  se  s  dcerou  významného  brněnského  gestapáka  a  tím 

urychlil svoji kariéru. Získal pozici velitele internačního tábora ve Svatobořicích. Kaiser byl 

velmi pohodlný člověk, který miloval luxus. Hlásil se k nordické rase – byl to obtloustlý 

blonďák s modrýma očima a tvarohovou pletí. Dbal také na svůj vzhled – uniformu měl 

vždy vyžehlenou a boty naleštěné. 

Vězně bitím netrestal, protože byl příliš pohodlný na fyzickou námahu. Internované 

týral jinými, velmi vynalézavými způsoby. Oblíbil si procházky mezi  baráky v době, kdy se 

ženy koupaly. Když musely polonahé nastoupit do pozoru kvůli hlášení, Kaiser se pásl na 

jejich rozpacích. Svoji důležitost projevoval více v ženské části tábora. Návštěvy mužských 

baráků mu patrně nepřinášely potěšení, proto se odehrávaly povrchněji.

Nejoblíbenější Kaiserův počin byly noční apely. Odehrávaly se v mrazu, rozespalí a 

málo oblečení lidé trpěli jeho nadávky. Svým řevem připomínal vězňům štěkot psa, proto 

mu  dali  přezdívku  Punťa.  Apely  byly  opět  častější  u  žen,  které  byly  slabší  a  Kaiser 

ukazoval  svoji  moc raději  jim než mužům. Dalším Kaiserovým oblíbeným trestem byly 

hladovky. Zvlášť Židé ji měli téměř každý druhý den. 

15  http://is.muni.cz/th/143669/fss_b/SvatoboA_ice.txt
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Protože Kaiserovi v táboře chyběla samovazební místnost, vyřešil situaci po svém. 

Provinilce zavíral nejprve na pár hodin, později na celé dny do márnice. Kvůli ventilačnímu 

otvoru ve střeše „umrlčárny“ opouštěli vězni márnici téměř zmrzlí, se zápaly plic a záněty 

ledvin, obzvláště v zimních měsících.

Přepjatou nabubřelost velitele Kaisera, která šla mimo úroveň tohoto tábora, nakonec 

ocenilo samo gestapo jeho suspendováním a vyšetřováním v souvislosti s nesrovnalostmi 

v peněžním hospodaření s táborovými prostředky a dalšími kriminálními delikty,  jich se 

dopustil za zády svých nadřízených. 16  Po skončení války se v cele v Kounicových kolejích 

oběsil na vlastní košili.

Zároveň s Kaiserem byl v táboře přítomen i gestapák Thunz. Měl na starost Židy. 

Spolu s brněnskými gestapáky jich mnoho utýral k smrti, ostatní čekal podobný osud –a to 

v koncentračním táboře Osvětim, kam byli ze Svatobořic posíláni.

4.  listopadu  1943  dostal  tábor  nového  velitele  –  poručíka  Bořivoje  Schustera, 

mírnějšího a hodnějšího. Při prvním nástupu na seznámení řekl: „Sem Némec, šedesát 

rok stár, a sem tady, že mne sem postafil muj generál. Nesem tu, abych vas trapil, ale 

abych se o vas staral ...“17

Četníci internovaným pomáhali ve všech směrech. Pašovali jim jídlo, poštu, přehlíželi 

drobné  přestupky.  Téměř  všichni  příslušníci  četníků  se  všelijak  snažili  ulehčit  život 

internovaným,  později  hlavně dětem. Samozřejmě se našli  i  tací,  kteří  na internované 

žalovali, nadávali a podobně, ale byli to spíše výjimky.

Ze vzpomínek Marie Votýpkové: „Prvním velitelem tábora byl brněnský občan Kaiser,  

který dostal přezdívku „Punťa“. Byl velmi rychlý, surový a dovedl nás týrat (hlavně starší  

ženy a muže) rychlými nečekanými nástupy za  každého počasí na tzv. „appelplatz“, jehož 

jediným účelem bylo nahánět strach a vyčerpat osobní energii „lufttlinků“.  Těchto nástupů 

jsem si užila já. Pomáhala jsem svojí mamince, která by tyto nástupy včas nikdy nestihla,  

protože byla nemocná se srdcem a žlučníkem a byla by trestána. Moji rodiče byli naštěstí  

propuštění po půl roce věznění – oba byli velmi zchudlí a otce nepoznal na nádraží ani  

jeho kamarád. 

Kaiser si vymyslel jeden originální trest: poněvadž Mezinárodní červený kříž se nad  

nehorázností uvěznění rodinných příslušníků zasadil o zákaz tělesných trestů anebo jejich  

oplácení  válečným  německým  zajatcům,  Kaiser  si  vymyslel  vězení  v úmrtní  komoře 

16  c.d. Internační tábor Svatobořice, J. Kux, str.41
17  c.d. Vývoj školství a internační tábor ve Svatobořicích-Mistříně, Miroslav Mendl, str.56
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v táboře.  I  mně se dvakrát dostalo této cti.  Jednou na 24 hodin za hlídání  u  plotu  5.  

baráku, kdy za jednou kamarádkou přijela návštěva bez povolení a ona se procházela po  

silnici okolo plotu a já hlídala uvnitř, aby do toho nepřišel nikdo nepovolaný a podruhé na  

tři  dny,  když  jsme se  spoluvězenkyní  nesly  k přečtení  dopis  od  rodičů  mému bratrovi  

Jiřímu i přes zákaz styku s muži v dolním táboře.

Četník  Rudolf  Skoumal  přispěl  svými  vzpomínkami  ze  Svatobořic  k odhalení 

hospodářských  krádeží  hlavně  potravin  velitelem Kaiserem a  hospodářskými  úředníky  

z Brna a po přísném prošetření byl Kaiser i s nimi zatčen a odsouzen do vězení, kde se po 

konci  války  oběsil.  Byl  vyměněn  za  muže  rakouské  národnosti    Schustera.  Ten  byl  

nešťastný, že musí tuto práci vykonávat a slíbil hned při prvním projevu k vězňům, že nám 

nemíní  ubližovat,  když  budeme  trochu  udržovat  nutnou  disciplínu.  Za  neodsunutí  

Schustera z ČSR se zasadili všichni dotázaní bývalí vězňové Svatobořic i můj bratr Jiří.  

Ten v táboře fungoval jako poslední doktor pro internované i  pro „Kinderheim“ - dětský  

domov.  Schuster  mého  bratra  několikrát  zachránil  před  zastřelením  na  místě  nebo  

přemístěním do koncentračního tábora.

Naprostá většina četníků se nám snažila  vyjít  vstříc   a  jakkoli  pomoci,   jen před  

některými jsme byli varováni. Já velmi vzpomínám na R. Skoumalova (pošta, ovoce, atd.)  

a  psovodova  Emila  Matyáše  z Ivanovic,  kteří  riskovali  životy  nebo  převoz  do 

koncentračních táborů, jen aby nám trochu pomohli. Matyášův pes byl vycvičen tak, aby 

vrčel, když se blížil gestapák Thunz, Kaiser nebo „nesprávný“  četník. Oceňuji i spolupráci  

četníka Františka Horáka z Rousínova.

Při  zřizování  tábora  byl  mimo  velitele  několik  prvních  měsíců  do  odvezení  Židů  

z tábora  ve  Svatobořicích  i  gestapák z Prahy Thunz a  mladý voják,  který  zde byl  asi  

protekčně, aby nemusel na frontu.  Vojáček nemohl snést týrání Židů a  tajně nám dával  

noviny na čištění  oken,  abychom je  mohly podstrčit  Židovkám místo spodního prádla. 

Vojáček byl odvolán na frontu.“

4.3  Průběh dne, práce

Vězni  snídali  hořkou  černou  kávu  a  šestinu  chleba,  ve  kterém  byl  cítit  písek,  v 

poledne a večer vodovou polévku. Občas se v ní objevila brambora, tuřín nebo fazole. 

Ačkoli  měli  povoleno dostávat  balíčky s  jídlem od příbuzných,  jídlo se k  nim většinou 

nedostalo. Z balíků byly nejhodnotnější potraviny vybrány a velitel si je rozdělil se svým 

zástupcem. Internovaní už v balíku vidí jenom drobky nebo zapomenutou kostku cukru. 18 

S novým velitelem se zlepšila strava i balíky se k majitelům dostávaly téměř nezměněné. 

18  U Svatobořic, Olga Košutová, str. 39, 41
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Právě nedostatek jídla způsobil, že internovaní velmi pohubli. Úbytek až 30 kilogramů 

nebyl výjimkou. Také hygiena byla velmi ubohá. Koupání bylo povoleno jednou za měsíc. 

Tři  sprchy  měly  vystačit  pro  patnáct  žen.  Sotva  se  namydlily  mýdlem  s  obvyklým 

přídavkem  písku,  správce,  který  měl  koupání  na  starosti,  zavřel  vodu.  Teprve  po 

nespokojeném reptání a křiku žen pustil ještě na chvíli studenou vodu, aby mohly mýdlo 

smýt. Proto si ženy umývaly alespoň nohy v nedělním čaji, kterého byl dostatek. 19

Každý internovaný se musel přizpůsobit stereotypnímu a nudnému dennímu režimu. 

Nedostatek jídla, neexistující svoboda a dlouhá chvíle byli  jejich největšími nepřáteli.  V 

mužské části se obyvatelé tak nenudili,  neboť se zde nacházela pracoviště a pořád se 

něco  dělo.  Ženy  zpočátku  jen  uklízely  četníkům  pokoje  a  kanceláře,  vařily,  některé 

pracovaly jako úřednice. Z mužů se stali řemeslníci, čističi záchodů, krmiči prasat, pasáčci 

husí, pomáhali v prádelně, skladištích nebo zedníci, kteří stavěli nové budovy. 

Potřebné práce ale nezaměstnaly všechny muže a ženy. I proto byli 8. března 1943 

mladí muži vybráni gestapem na práci do Kounicových kolejí  20 ; dalších 143 mužů bylo 

odvezeno 26.října 1943 na těžké práce do Lutína.21 

Od 1. září 1943 byla v internačním táboře zřízena továrna na kloboukové pásy. Ženy 

jim přezdívaly culíky a budovu továrny na culíkárnu.  Pletly vložky do bot, tašek a čepic pro 

německé vojáky v obsazených východních oblastech. Zde pracovalo asi 200 žen. Starší 

ženy, které nemohly chodit, „culíkovaly“ na barácích.  

V  červnu  1944  byly  internované  ženy  „zařazeny“  do  válečného  průmyslu.  Do 

Svatobořic  byla  převedena část  výroby bojkovické  zbrojovky.  V  „culíkárně“  zůstaly  jen 

staré a nemocné ženy, ostatní se musely zaučit na výrobu granátů a zapalovačů.“22

Asi  130  žen  bylo  zaměstnáno v  krejčovně.  Pracovaly  na  čtyři  směny  po  čtyřech 

hodinách.  Šily  pro  potřebu  internovaných  nejen  ve  svatobořickém  táboře  a  jeho 

pobočkách, ale i pro kárné tábory v Ostravě – Kunčicích, v Mladkově (okres Boskovice), v 

Břežanech, Mirošově, Plané nad Lužnicí, Plzni a Pardubicích, šily také pro sběrný tábor v 

Praze – Ruzyni a internační tábor pro Romy v Hodoníně u Kunštátu.23 Pro tyto tábory 

sloužily  Svatobořice  také  jako  ústřední  sklad  šatstva,  prádla,  zařízení  pro  baráky, 

slamníků, ... V prádelně internačního tábora pracovalo asi 300 zaměstnanců. Pro Romy 

praly Židovky.

Za  práci  byli  internovaní  placeni.  Nejméně  peněz  dostávali  zaměstnanci  v 
19   Leopold Šrom – stíhací eso na západní a východní frontě, Kopecký M., Jambort T., Kolesa V., str. 158
20  Internační tábor Svatobořice, Jan Kux, str. 46
21   Vývoj školství a internační tábor ve Svatobořicích-Mistříně, Miroslav Mendl, str.56
22  c.d. Internační tábor Svatobořice, J.Kux, str.47
23  c.d. tamtéž, str.47
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zemědělství a to 1,10 K za hodinu, mladší dívky dostávaly 1-1,20 K a chlapci 1,50 K za 

hodinu, muži 2,37-2,75 K a ženy 1,65-1,85 K. O tyto  peníze se jim starala správa tábora. 
24

Ze vzpomínek Marie Votýpková:  „Moje zaměstnání byla výroba plášťů v krejčovně.  

Protože jsem uměla šít na stroji, musela jsem se na tuto práci přihlásit. Práce byla ve  

čtyřech směnách po čtyřech hodinách pro internační i kárné tábory a tábory Romů. Do  

prádelny jsem chodila vždy celý týden. V prádelně se praly i uniformy vojáků, kteří byli na  

frontě  zranění.  Některé  byly  od  krve,  jinde  část  oděvu  chyběla.  V červnu  jsme  byly 

zařazeny do válečného průmyslu. Pro bojkovickou zbrojovku jsme páskovaly granáty a  

navíjely zapalovače v dopoledních směnách. Také jsem pletla „culíky“ z měkkého dřeva 

na klobouky. V kuchyni jsem pracovala bohužel jenom na začátku internace. To zde ještě 

byl mladý vojáček. Několikrát si sestřelil například straku a od nás si ji nechal připravit.  

Přinesl si svůj vlastní omastek a „náhodou“ nám vždy něco v kuchyni nechal. Asi půl rok 

jsem byla zdravotní sestrou a mohla jsem pomáhat svému bratrovi – lékaři. Někdo ale  

prozradil, že jsme sourozenci a já jsem musela marodku opustit. Vzpomínám si na případ  

ženy, která měla syfilis. Chovala se jako šílená, její  spolubydlící si s ní nevěděly rady,  

proto byla poslána na marodku. Zde se opakovaly její záchvaty, například rozbíjela sklo ve 

dveřích  Můj bratr tuto nemoc také nerozpoznal. Vrchní sestra si všimla, že žena si nosí  

na záchod mokré kusy látek. Záhadná nemoc byla rozluštěna, lékař ji chtěl nechat převézt  

do  nemocnice,  ale  gestapo  nařídilo  její  přemístění  do  Kroměříže.  Na  cestě  vlakem ji  

doprovázel bratr.  Při přestupu ještě stihla rozbít pumpu na vodu na nádraží. Měsíc po  

převozu  přišla  zpráva,  že  žena  zemřela.  V  roce  1944  jsme  byly  využívány  také  pro  

zemědělské práce – pomáhaly jsme při žních na zámku v Miloticích. Pracovní doba byla 6  

hodin denně. Ve volných chvílích jsme se na barácích věnovaly ručním pracím. 

V táboře jsem se naučila háčkovat a plést dečky  od žen z východních Čech.“

Ve volných chvílích se ženy věnovaly ručním pracím – vyšívaly, pletly 

a háčkovaly z materiálu, který dostaly z domova. Některé psaly drobné povídky a básně. 

Muži se také věnovali rukodělným pracím – vyřezávali drobné předměty ze dřeva a kostí, 

někteří malovali nebo psali básně.

24  Tamtéž, str. 47
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4.4 Lékařská péče

Zpočátku internované trápil  nejvíce střevní  katary,  velké úbytky  na váze a krvavé 

průjmy.  V prvních 3 měsících fungování tábora bylo evidováno přes 700 případů těchto 

nepříjemných průjmů. 

O  zdraví  obyvatel  tábora  se  starali  lékaři  z  řad  internovaných.  Vrchní  dozor  měl 

policejní vedoucí lékař dr. Pilny. Prvním lékařem byl MUDr. E. Rozbořilo. Tento mladý lékař 

se snažil  internovaným pomoci všemi možnými způsoby, což nezůstalo bez povšimnutí 

gestapa. Jeho obětavost se mu stala osudnou, gestapo ho odvezlo k výslechům. Zemřel 

4. listopadu 1944. Post hlavního lékaře po něm převzal MUDr. Kudrnka, starší a velmi 

hodný pán, který rozdával různé vitamíny a tabletky doslova na potkání. Zanedlouho na 

jeho místo nastoupil Jiří Vykoukal, student medicíny, který nakonec zůstal jediným lékařem 

v táboře. Na svém místě setrval až do konce války. 

Běžné nemoci a lehké úrazy se lékaři snažili vyléčit v táboře, těžší případy, například 

zápal plic nebo podřezání žil,  byly převáženy do nemocnice v Uherském Hradišti,  kam 

regionálně  internační tábor spadal. Převoz pacienta do nemocnice musel povolit brněnský 

gestapák MUDr.  Marquart,  který tam chtěl  posílat  pouze smrtelné případy,  aby je buď 

vyléčili a oni se mohli vrátit do lágru nebo je poslali domů, pokud tam určitě umřou. Proto 

musel  táborový  lékař  o  převoz pacienta s  Marquartem doslova bojovat.  Gestapák  mu 

několikrát vyhrožoval, že ho zastřelí nebo pošle do koncentračního tábora. Často musel 

doktoru  Vykoukalovi  pomoct  sám  velitel  Schuster  argumentem,  že  v  táboř  musí  být 

přítomen alespoň jeden lékař. Tímto zachránil lékaři nejednou život. 25 

Internované netrápily jenom nemoci,  ale také hmyz – štěnice,  vši  a blechy. Jejich 

hubení  dávalo prvnímu veliteli  Kaiserovi  možnost k trápení vězňů. V zimních měsících 

museli internovaní vynosit svoje slamníky, deky, oblečení a kufry před baráky a místnosti 

vyčistit  chlorovaným vápnem. Blechy se vyhubit  nepodařilo,  neboť provlhlé  slamníky a 

deky se zapařily a blechy se vrátily zpět. Uklízení bylo několikrát opakováno, i když žádné 

výsledky nepřinášelo.  Záplavy vlasových vší byly zničeny rychleji pomocí petroleje, blechy 

zmizely krátce po skončení „velkých“ úklidů.26

Zubařkou byla nejprve doktorka Hynková, kterou ale v dubnu 1943 odvezlo z tábora 

pryč.27 I proto byly povoleny návštěvy u zubního lékaře v Kyjově. Při těchto návštěvách 

dostávali internovaní od hodných lidí ze Slovácka jídlo. Z tohoto důvodu se staly návštěvy 

25  Tamtéž, str. 42-44
26  U Svatobořic, Olga Košutová, str. 58-60
27  Internační tábor Svatobořice, Jan Kux, str. 44, 55
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zubaře velmi oblíbenými.28

Ze vzpomínek Marie Votýpkové:  „Můj bratr Jiří Vykoukal byl nakonec jediným lékař 

v táboře, byl nevšedně obětavý a snažil  se pro nemocné udělat vše, co bylo v daných 

poměrech  možné.  Řada  nemocných  odvezena  do  nemocnice  v Uherském  Hradišti  

(například neteř gen. Svobody Neumanová).“ 

4.5  Kulturní život

Pro možný kulturní  život vězňů v tomto táboře bylo velmi podstatné, že se na ně 

vztahovala ochrana Mezinárodního Červeného kříže. To vysvětluje možnost internovaných 

věnovat  se některým kulturním aktivitám. Kulturní  vyžití  ovšem velmi ztěžoval  nelidský 

přístup  velitele  Kaisera,  ale  také  strach,  pocit  osamělosti,  opuštěnosti,  bezmocnosti, 

nebezpečí. „Konkrétní podmínky pro rozvoj zálib zde nebyly – chyběly knihy, nástroje, noty 

a podobně.“ 29 

Nepříznivý  Kaiserův  postoj  dělí  období  internace  na  dvě  části.  Za  Kaisera  byla 

umělecká  činnost  tajná  a  skromná,  v  druhém  období,  tedy  pod  velením  Bořivoje 

Schustera, spolu vězni začali více spolupracovat a pořádat různá vystoupení, kterých se 

velitel  dokonce  občas  účastnil.  30Kvůli  zákazu  stýkání  můžu  a  žen  se  jejich  tvorba  v 

kulturní oblasti lišila.

Prvním projevem uměleckého cítění internovaných byl zpěv. K této činnosti stačil text, 

který uměla jedna z žen. Postupně se ho naučily všechny. Někdy ženy použily ze známé 

písně pouze melodii  a  přidaly  vlastní  text.  Většinou hovořil  o  nudném a stereotypním 

životě v táboře. Jednou z těchto  písní  je například U Kyjova na kopečku - má 34 slok a 

každá pojednává o jedné obyvatelce světnice. Velmi oblíbené byly také písně vlastenecké 

nebo  písně  s  národním  tématem.  Jednou  z  nejaktivnějších  byla  Milena  Udatná.  Byla 

organizátorkou recitačních pásem a tance.

Do kulturního života se velmi významně zapojovala také Jana Volková – Sternová. 

Před  internací  byla  profesionální  baletkou,  po  válce  byl  jejích  spolupracovníkem 

E.F.Burian. V táboře položila základy divadlu. 

První divadelní výstupy se konaly tajně v pokojích žen. Např. lochneska, aréna (hra 

na toreadora a býka), scéna malíře a další. Ženy si samy ušily kostýmy z oblečení, které 

28  U Svatobořic, Olga Košutová, str. 62-64
29  c.d. Internační tábor Svatobořice, J. Kux, str. 57
30  Tamtéž, str.57
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jim ještě zůstalo.31

Ženy  sice  byly  nad  muži  v  početní  převaze,  ale  v  táboře  byla  internována velká 

skupina známých umělců, například sochař Otakar Španiel, akademický sochař J. Pelikán, 

František Knaifl, akademický malíř J. Braun, profesor Zdeněk Louda, matematik profesor 

Bydžovský, profesor Maňák, Václav Heral, dále hudebníci Břetislav Picka, Stanislav Heral 

a profesor brněnské konzervatoře Václav Kaprál.32

Mužský pěvecký sbor čítal asi  30 členů. Sbor začínal za velitele Kaisera, muži se 

tajně scházeli na světnicích, večer po práci, aby pomocí zpěvu zapomněli na strádání v 

táboře. Organizátorem těchto schůzek byl  odborný učitel  a hudebník Stanislav Heral z 

Kladna.  V  táboře  založil  Pěvecké sdružení  internovaných  bratří.  Kaiser  povolil  tomuto 

sboru dva koncerty.

Pěvecký sbor poprvé vystoupil v prosinci roku 1942 v počtu 25 zúčastněných. Pod 

vedením  Stanislava  Herala  si  sbor  nacvičil  mnoho  písní.  Koncert  začal  čtyřhlasými 

národními  písněmi  „Cos  má  milá  cos  dělala“,  „Čechy  krásné,  Čechy  mé“,  „Moravo, 

Moravo“. Dále byly v programu skladby z  oper: Rusalka - „Árie vodníka“, Jakobín - „Jen 

ve zpěvu“ od Antonína Dvořáka a od Bedřicha Smetany skladby „Věno“ a „Nekamenujte 

proroky“ a od Fibicha skladbu „Má dívenka“. Vystoupení sboru bylo zakončeno písněmi, 

které složili internovaní v táboře. 

Druhý  koncert  se  konal  téhož  roku,  o  Vánocích.33 Nejprve  pro  četníky,  poté  v 

jednotlivých  barácích  zpíval  sbor  vánoční  koledy  a  písně  nejdřív  v  mužské  části,  po 

odjezdu velitele i v ženské části. A náhle začali u brány tábory zpívat obyvatelé Svatobořic. 

Téměř žádné oko nezůstalo suché. Jejich „koncert“ byl zakončen českou hymnou. Tento 

zážitek se  hluboko vryl  do srdcí  všech vězňů.  Tento „koncert“  se  stal  krásnou tradicí. 

Internovaní měli pocit, že na ně svět nezapomněl.34

Duben 1943 pro sbor znamenal změnu dirigenta. Stanislava Herala poslalo gestapo 

do Brna na Veveří č. 112 a pak do Kounicových kolejí. Vedení se ujal hudební skladatel 

Václav Kaprál. Sbor měl vysokou úroveň, muži dokázali zazpívat i velmi těžké skladby.

Václav  Kaprál  se  v  táboře  věnoval  také  úpravě  místních  lidových  písní.  Ty  byly 

vydány jako „Svatobořické lidové písně“ a ve Svatobořicích a okolí se dodnes zpívají. Toto 

vydání ilustroval další internovaný umělec, malíř Jan Braun. 

Vedení sboru od Václava Kaprála převzal profesor hudby Břetislav Picka 

31   http://is.muni.cz/th/143669/fss_b/SvatoboA_ice.txt
32  Internační tábor Svatobořice, Jan Kux, str.58
33  Vývoj školství a internační tábor ve Svatobořicích-Mistříně, Miroslav Mendl, str.81
34  Internační tábor Svatobořice, Jan Kux, str.58
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z Plzně.35 

Parafráze pohádky o Honzovi  byla první  divadelní  hrou,  kterou obyvatelé mužské 

části hráli. V této jednoaktovce hlavní hrdina, Honza, dostane za princeznu buřtík. Hra byla 

úspěšná i  proto,  že obecenstvo mělo dojem,  že je  to představení  vypovídající   i  nich 

samotných.

V tomto období  došlo k  výměně velitelů.  První  hrou,  která byla uveřejněna již  za 

velitele Schustera, byla Dvořákova Rusalka. Ta měla obrovský úspěch, původně určená 

pro jednu světnici, nakonec ji shlédlo v dílně „culíkárny“ asi 600 osob. 

Vznikla malá skupinka, která připravovala divadlo pro širokou škálu diváků. Patřila k 

ní  profesorka  O.  Zajíčková-Slavíková a  také  Jarmila  Bechyňová-Šnejdárková,  herečka 

Národního  divadla.  Z  další  představení  můžeme  jmenovat  tyto  hry:  Dobrodruzi, 

Strakonický dudák, Lucerna, Perly panny Serafínky, Vrah jsem já, Mistr ostrého meče a 

Růže prérie.36

Shánění  rekvizit  a  kostýmů bylo  velmi  těžké.  Ale  co  nedokáží  vytvořit  šikovné  a 

důmyslné  ženy  ze  starých  přikrývek  a  prostěradel.  V  případě,  že  hra  byla  historická, 

návrhů kostýmů se ujala profesorka dějepisu Olga Zajíčková. Hereckými radami přispívala 

Rita Vejražková, která občas hry i režírovala.

Kvůli zákazu styku mužů a žen musely hrát mužské role a naopak.37

Velmi důležitou součástí kulturního života byla spisovatelská činnost. Povídky Olgy 

Klapálkové-Košutové nebo básně JUDr. Lubomíra Kukla ukazovaly běžný život v táboře, 

vtipné momenty, dávaly naději a útěchu.38

Lubomír Kukla psal pod pseudonymem Fil. Rybák. Na ukázku zde uvádím jednu jeho 

báseň.

Pouto                                                     Fil. Rybák, Svatobořice 25.10.1942

Zoraná pole kouří práce pot,

plodnosti tvé krvácející rána.

Šuměním lesů, rolničkami vod

dýchá tvůj zpěv, má vlasti milovaná.

Míra tvé síly proudí tepnami

35  Vývoj školství a internační tábor ve Svatobořicích-Mistříně, Miroslav Mendl, str.82
36  Internační tábor Svatobořice, Jan Kux, str.58-59
37  http://is.muni.cz/th/143669/fss_b/SvatoboA_ice.txt
38  Internační tábor Svatobořice, Jan Kux, str. 59
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a zvony srdce z hlubin zvoní kovem.

Zářící slunce mluví nad námi

o koloběhu žití věčně novém.

Tisíckrát, vlasti, žal už tebou chvěl

a přes to vždy tvá síla pouta zláme

I když je třeba jíti do pekel,

my, vlasti má, my s tebou vytrváme. 39“

Vlastenecké básně byly u autorů v oblibě, stejně jako náboženské s citovými prvky 

(Vánoce,  Modlitba,  Svatobořický  otčenáš).  Stesk  po  rodině  internovaní  vyjadřovali  v 

básních „Mamince“, „Nová pohádka“, atd. 

Bylo také složeno několik písní o Svatobořicích a lágru, které znali všichni v táboře – 

Svatobořice,  hezká  vesnice,  Na  tábor  už  padá  reflektorů  zář,  Přehlídka  baráků, 

Svatobořická a jiné.40

4.6  Děti v táboře

Atentát na Heydricha znamenal zlom v životě mnoha rodin. Hlavně těch, kterého se 

ho nějakým způsobem účastnily. Když gestapo vypátralo viníky, byli všichni členové rodin 

zatčeni a transportem posláni do koncentračního tábora. Výjimkou byly pouze děti ve věku 

od  2  do  16  let.  Mezi  nimi  byli  i  potomci  pravoslavného  kněze  Václava  Čikla.  Byly 

internovány od srpna 1942 na zámečku Jenerálka v Nebušicích. Rodiče těchto dětí nalezli 

smrt v Mathausenu, kde byli 24.10.1942 popraveni. 

 Záměrem  Němců  bylo,  aby  potomci  rodičů  inteligentních  a  statečných  neměli 

vzdělání, svůj názor a bezmyšlenkovitě přijímali pokyny gestapa a svůj předurčený osud. 

Děti byly zanedbané, podvyživené a ustrašené. Po celou dobu pobytu na Jenerálce 

nebyly vzdělávány. Nesměly si číst ani nic psát, malým dětem bylo zakázáno mít hračky. 

Nejprve se děti směly pouze procházet po dvoře, kde chodily kolem dokola jako vězni. 

Zahradu mohly navštívit  až později,  samozřejmě pod dohledem gestapačky a četníků. 

Časem  gestapo  dovolilo  příbuzným,  aby  dětem  poslali  nějaké  knihy  a  hračky.  Podle 

rozhodnutí gestapa měly jít děti na vychování do německých rodin, ale po dvou letech byly 

převezeny do Svatobořic.

Před příjezdem dětí  probíhaly v lágru horečné přípravy.  Velitel  tábora Schuster  si 

39  c.d. Vývoj školství a internační tábor ve Svatobořicích-Mistříně, Miroslav Mendl, str.83
40  Vývoj školství a internační tábor ve Svatobořicích-Mistříně, Miroslav Mendl, str.83
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předvolal  internované  profesory  Miloslavu  Markovou  a  Zdeňka  Loudu.  Sdělil  jim  svůj 

rozkaz – budou mít  na starost  děti,  přivezené z pražské Jenerálky.  Ihned měli  oddělit 

děvčata od chlapců a na děti být přísní, protože jsou zkažené. K bydlení byl upraven jeden 

z nouzových baráků, který internovaní postavili jako infekční nemocnici. Barák tvořily dvě 

větší  místnosti,  k  nimž  příslušely  koupelny  a  záchody,  a  dva  menší  pokojíčky  patrně 

lékařů. 

V noci 14. dubna 1944 děti dorazily do tábora. Celkem 48 dětí ve věku 4-18 let, 19 

chlapců a 27 dívek, se rozhlíželo po táboře a seznamovalo se s prostředím, které se jim 

mělo stát domovem. Se svojí německou dozorkyní Galle se děti loučily s pláčem, dívky ji 

líbaly, jako by ji měly rády. Později profesorka Marková pochopila tento omyl, Galle byla 

jediná,  koho  děti  v  této  situaci  znaly,  projevovaly  tak  spíše  svoje  zoufalství.  Když  se 

dozorkyně rozloučila, ještě předala profesorce Markové několik informací. Které dívky jsou 

líné a které schopné, na které „páry“ si má dávat pozor. Pokud bude chtít mít klid, má děti 

nechat  číst,  i  když  je  to  zakázané.  Knihy  Galle  přivezla  ve  dvou  bednách  a  předala 

profesorce.

Děti byly ubytovány na baráku, úředně nazývaném „Kinderheim“. Profesorka Marková 

se nastěhovala do jednoho z menších pokojíčků, ve druhém se uskladnily kufry a hračky. 

Překvapením pro internované bylo,  že na Jenerálku mohli  příbuzní dětem posílat  věci, 

dokonce i hračky – například kočárek pro panenku nebo koloběžku. Hračky však byly ve 

Svatobořicích  přísně  zakázány.  Všechny  děti  velmi  rychle  nachladly  a  posmrkávaly, 

protože se v táboře od 1. dubna nesmělo topit. Většina neměla ani kapesníky, proto jim je 

profesorka  Marková  vyrobila  z  prostěradla.  První  den  se  chýlil  ke  konci  a  děti  se 

připravovaly na spaní. Všechny se pomodlily a nakonec poslaly vzdušnou pusu na dobrou 

noc svým rodičům a popřály jim dobrou noc. 

 Ostatní internovaní se s dětmi nesměli stýkat, protože byly prohlášeny za narušené. I 

přes tuto lež si děti všichni zamilovali. Internovaní nenápadně chodili kolem „Kinderheimu“, 

aby viděli děti. Připomínaly jim vlastní dcery a syny, nyní tak vzdálené. Ženy z krejčovny 

dětem ušili  chlapcům nové  kalhoty  a  bílé  košile,  dívkám sukně  a  halenky.  Dětem se 

nesnažili pomoci jenom internovaní, ale také „Svatobořičáci“. Ti pořádali například sbírky 

jídla, aby děti netrpěly hladem.

Po  deseti  dnech  byli  oba  profesoři  povoláni  k  veliteli.  Tématem  rozhovoru  bylo 

možnost o zřízení jednotřídky. Schuster se setkal s nadšeným souhlasem, a proto byly 

objednány učebnice v češtině i němčině. Velitel slíbil také místnost pro školní učebnu.

Dalšími vychovatelkami byly určeny učitelka Vlasta Mikuláštíková pro děti ve středním 
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věku a paní Šperlová, která se velmi obětavě starala o chlapce. Ti potřebovali ženskou 

ruku, matku, a paní Šperlová byla pro tuto roli dokonalá.

V tomto období už děti měly pevný denní režim. Nejprve jim chodily uklízet ženy z 

tábora,  ovšem brzy se  starší  děti  musely  o  pořádek starat  samy,  občas dělat  i  práce 

nepřiměřené jejich věku.

 Škola však byla vzápětí gestapem zakázána. Profesoři  proto děti  vyučovali  tajně. 

Učebnice se pečlivě schovávaly, aby je gestapo nenašlo. Školní lavice, které internovaní 

začali  opravovat,  zůstaly  nepoužité  stát  před  truhlárnou.  Děti  si  později  s  učitelkou 

Mikuláštíkovou na školu alespoň hrály. 

Profesor Louda nebyl gestapem schválen pro funkci velitele „Kinderheimu“, proto se jí 

stala profesorka Marková. S chlapci definitivně pracovala paní Šperlová.

I přes zákaz gestapa vyučování probíhalo. Hlavně pro děti do 14 let, starší museli 

chodit pracovat – vyrábět granáty. Kvůli tomu, že se starali o nejmladší obyvatele lágru, 

souhlasil velitel s návrhem profesorky Markové o zkrácení jejich pracovní doby. Pracovaly 

ale  všechny  děti  –  nosily  jídlo  z  kuchyně,  myly  nádobí  po  snídani  a  svačině,  klepaly 

přikrývky, drhly stoly, lavice, podlahy, zašívaly a látaly oblečení.

Nejmladší holčičky chodily do „školky“ neboli pokojíčku profesorky Markové. Zde si 

všech 12 děvčat hrálo,  prohlíželo obrázkové knížky nebo jim profesorka Marková četla 

pohádky. Budíček měly dívenky ráno kolem půl sedmé, v půl osmé následovala snídaně. 

Po snídani šly do „školky“. V 10 hodiny posvačily a šly na procházku táborem. Za teplých 

dní si hrály na hřišti před „Kinderheimem“ nebo na hromádce písku. V zimních měsících a 

při špatném počasí chodily nebo běhaly po chodnících. Před půl dvanáctou se vrátily zpět 

do „Kinderheimu“ a ve dvanáct hodin obědvaly. Následoval odpočinek na světnicích. Děti 

tak  byly  zvyklé  z  Jenerálky  a  velmi  jim  to  svědčilo.  Když  se  vzbudily,  šly  opět  na 

procházku. V 18:00 byla večeře a po ní se děti umývaly. Koupaly se 2x týdně. Poté už šly 

spát.  Profesorka Marková jim buď četla pohádky nebo si  dívky mohly dělat,  co chtěly. 

Občas si mohly zahrát divadlo. Ve 20:00 zablikala světla na stožárech a to bylo znamení 

pro  internované,  aby  se  vrátili  do  svých  světnic.  Holčičky  se  pomodlily  a  profesorka 

Marková dala každé pusu na dobrou noc. Když se jim zastesklo po mamince, profesorka 

se  s  nimi  pomazlila  nebo  je  vzala  k  sobě  do pokojíčku  a  nechala  je  chvilku  si  hrát. 

Nedokázala je uklidňovat tím, že maminku brzy uvidí. Věděla, že ji už nikdy nespatří a 

nechtěla jim dávat falešné naděje.

V  září  se  uvolnil  pokoj  na  četnické  stanici.  Velitel  sem  chtěl  přestěhovat  právě 

nejmenší holčičky. Profesorka Marková však namítla, že malé holčičky mají od začátku 
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internace svoji velkou dívku, která se o ně stará a holčičky je milují jako maminky. Proto 

sem byla přestěhována skupinka dívek od osmi do třinácti let.

 Tyto dívky měla na starosti  paní učitelka Mikuláštíková. Učily se nejlépe a dělaly 

největší  pokroky. Na stanici  si  je četníci  hned oblíbili  a pomáhali.  Zde mohly být dívky 

vyučovány bez obav, že je někdo udá. Dívkám uklízela jedna z internovaných žen. 

Nejstarších  10  dívek  bylo  ve  věku  13 –  18  let.  Už  na  Jenerálce  se  každá stala 

chůvičkou pro jednu nebo dvě malé holčičky. Staraly se o ně, koupaly, česaly, vychovávaly 

je. Dávaly na ně pozor, dohlížely, aby se dívenky u stolu chovaly slušně a každý večer se 

modlily. Pokud děti dostaly povolení poslat dopis svým příbuzným, chůvy psaly za malé 

děti.  Toto  bylo  velmi  těžké,  zodpovědné  a  důležité,  neboť  nejmenší  děti  neuměly  ani 

pořádně mluvit. Velké dívky chodily přes den do zaměstnání, ve volném čase je profesorka 

Marková učila francouzštinu a zeměpis a psala s nimi české diktáty.  Děvčata toužila 

po  zábavách,  nějakém  vyrušení  táborového  stereotypu.  Jejich  touhu  částečně  splnilo 

divadlo, které se za velitele Schustera již smělo hrát. Snadno se spřátelily s internovanými 

dívkami a chlapci. Občas se proto vyskytl konflikt s profesorkou Markovou, která se jim 

zdála přísná, když vyžadovala, aby ve  20:00 byl na světnicích klid. 

Nejtěžší byla výchova chlapců. V jedné místnosti bylo ubytováno 19 chlapců velmi 

rozdílného věku, od 4 do 17 let. Protože chlapci dva roky zaháleli, neměli žádnou výchovu 

a péči, zpustli. Malí chlapci se často prali, mluvili hrubě po vzoru těch větších. Naštěstí 

stačilo  pár  měsíců  ve  svatobořickém  lágru  a  citlivá  ruka  paní  Šperlové  a  profesorky 

Markové a hoši se pomalu měnili. Kluci, kteří chodili do školy, znali brzy celý tábor. Volný 

čas si krátili četbou propašovaných knih nebo pobíhali po táboře. Starší chodili přes den 

pracovat, po večerech si četli nebo se věnovali rukodělným aktivitám. 

Starší chlapci často pomýšleli  na útěk a partyzánské hnutí. Toto byl pro pedagogy 

další z těžkých úkolů. Přesvědčit je, že by svým útěkem nikomu nepomohli, protože nejsou 

dostatečně vybavení a nemají výcvik, pouze by obětovali své životy a možná životy svých 

vychovatelů.

Nikdo z dětí v táboře nezemřel. Děti utrpěly lehká i těžší zranění, ale všechna se 

obešla bez následků. Svůj pobyt zde děti nesly statečně a odhodlaně.

Na začátku dubna 1945 byly děti asi na týden přemístěny do školy v Kyjově, kde se o 

ně starala paní Španielová, protože paní Šperlová musela opustit tábor. Při přejezdu do 

Kyjova se pro chlapce naskytla možnost útěku, ale všichni hoši zůstali s ostatními dětmi. 

13. dubna 1945 gestapo vydalo rozkaz o odjezdu dětí do tábora v Plané nad Lužnicí. Sem 

je doprovázela jak paní Španielová, tak i táborový lékař Jiří Vykoukal. Podmínky v Plané 
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byly horší než ve Svatobořicích. Netekla voda, tábor byl zahmyzený a místnosti vlhké. Zde 

se děti konečně dočkaly svobody. Když vypuklo Pražské povstání, obyvatelé Plané tábor 

rozpustili. Děti byly odvedeny do vesničky Turovec, skryté před SS v lesích. Nejstarších 

chlapci odešli 5. května 1945, aby nabídli své síly národním výborům. Zbylé děti se vrátily 

do Prahy 11. května 1945.  Čekalo je kruté poznání,  že jejich rodiče jsou mrtví.  Jejich 

domovem se tak staly domy příbuzných, kteří je přivítali s otevřenou náručí. 41

4.7 Spoluvězni

4.7.1 Židé

V táboře ve Svatobořicích byla skupina asi 80 Židů. Internační tábor pro ně byl jen 

přestupní stanice do některého z koncentračních táborů.42 Gestapo se snažilo jim pobyt v 

tomto  „táboře lehčího typu“ ztížit. Dohled nad nimi měl gestapák Tunz. 

Okamžitě byl vydán rozkaz o styku Židů s ostatními internovanými 

a velením tábora. Rozkaz byl přibližně v tomto znění:

1. Židé musí být označení židovskou hvězdou připevněnou na zádech 

 o velikosti 30 x 30 cm. Hvězda musí být denně nošena a neuposlechnutí     bude 

tvrdě trestáno.

2. Internovaným Čechům v táboře se okamžité zakazuje styk s Židy. Neuposlechnutí 

bude trestáno v budoucnu smrtí oběšením.

3. Nemocní Židé musí být odděleni od nemocných internovaných Čechů. Okamžitě 

musí  být  označeno  WC velkými  plakáty  s  nápisem JEN PRO ŽIDY.  Používání 

veřejných  záchodů  je  Židům  přísně  zakázáno  a  bude  se  trestat  nejpřísnějšími 

tresty.

4. Židé musí všechny ostatní zdravit smeknutím pokrývky hlavy a musí stát v pozoru.

5. Uniformované a úředníky pořádkové služby musí Žid zdravit takto: 

a) smeknout pokrývku z hlavy

b) postavit se do pozoru

c) podat hlášení: „Žid ..... se nachází na cestě z baráku I.  do baráku II.

                           Neuposlechnutí se bude přísně trestat.

Tento rozkaz visel v češtině a němčině na zdech baráků, latrinách, apod.43

Tunz své „svěřence“ mučil nejrůznějšími způsoby. Židé vykonávali nejtěžší a často 

41  Tamtéž, str. 62 - 80
42   Internační tábor Svatobořice, J. Kux, str.51
43  Vývoj školství a internační tábor ve Svatobořicích-Mistříně, Miroslav Mendl, str. 60 - 61
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hlavně zbytečné práce. Káceli stromy, kopáním ničili trávu na plochách v lágru, ženy musí 

válcem válet chodníky – na jedné straně stál Thunz a na druhé Kaiser s biči v rukou. Když 

se Židovky k některému z nich přiblížily, začal švihat bičem. Tato „práce“ trvala často celý 

půlden.  Židé  byli  nejčastěji  trestáni  hladovkou  nebo  bitím.  Jednu  paní  Thunz  trefil 

krompáčem a způsobil jí vážné zranění. Žena – cukrovkářka na jeho následky zemřela. 

O Thunzových a Kaiserových způsobech snad nejvíce vypovídá tato událost: jako 

každou neděli přijeli do lágru gestapáci z Brna na kontrolu. Večer se všichni opili a vyrazili 

se  pobavit  do  židovského  baráku.  Po  obvyklých  nadávkách  začali  prohlížet  ženám  a 

dívkám genitálie, jestli v nich náhodou nemají schované šperky. Nenašli nic. Hned poté byl 

vydán Thunzem rozkaz trestu smrti pro každého, kdo promluví s Židem a Židům se pomstil 

týdenní hladovkou. 44 

Necelé dva měsíce od začátku internace, 8.11.1942, umírá první Žid, Heřman Bondy.

Zanedlouho zmizel i Thunz. Někdo na něj nahlásil, že všechen zabavený židovský 

majetek si nechává pro sebe a na ústředí do Prahy nic neposílá.  Nebyl nikým nahrazen, 

neboť  Kaiser  se  jako  velitel  osvědčil  a  těch  několik  Židů  už  vlastního  velitele 

nepotřebovalo.  V noci  4.  prosince 1942 byla větší  část Židů odvezena transportem do 

Terezína nebo Osvětimi.  Další  převoz se uskutečnil  19. prosince – odjelo 24 Židů. Za 

nějakou dobu byli odvlečeni i poslední zbylí Židé.

Bydleli  v dolní části tábora v baráku číslo 14, bez ohledu na pohlaví,  muži i  ženy 

dohromady. Stavení bylo zpustlé, střecha nedoléhala k obvodovým zdím, ale začínala asi 

20 centimetrů nad zdí. Touto mezerou sem v zimě foukal ledový vítr a sníh. Židé, kteří 

směli mít pouze jediný oděv, který měli oblečený, spali přímo na betonové podlaze, neměli 

žádné kavalce ani slamníky. Nejprve spali v místnosti, později se přestěhovali na půdu, 

protože ze spodní místnosti se stal prasečí chlívek.45

44  U Svatobořic, Olga Košutová, str.50-61
45   Vývoj školství a internační tábor ve Svatobořicích-Mistříně, Miroslav Mendl, str. 60 - 61
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4.7.2 významné osobnosti

Ve svatobořickém internačním táboře bylo internováno mnoho významných již výše 

jmenovaných umělců. 

 Josef Jaroslav Filipi (15.4.1875 Bojmany – 28.4.1958 Ústí nad Orlicí) 

Malíř, pedagog.

Vystudoval všeobecnou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a tkalcovskou školu ve 

Varnsdorfu. Působil jako učitel na textilní škole ve Dvoře Králové a Humpolci. Poté se stal 

ředitelem Odborné školy tkalcovské ve Frýdku. Publikoval články v časopisech a několik 

knih.

Během svého pobytu ve Svatobořicích nakreslil život v táboře, baráky a okolí. Díky 

němu se nám zachoval  přesný obraz  tábora tak,  jak  vypadal  v  období  druhé světové 

války.46 K obrázkům psal také záznamy, které po válce sestavil do kroniky s názvem 

Za prkenným plotem.47

Václav Kaprál ( 26.3.1889 Určice u Prostějova – 6.4.1947 Brno)

Skladatel, hudebník, profesor.

Po ukončení studia na gymnáziu se stal žákem Janáčkovy varhanické školy. Chtěl být 

učitelem klavíru a před první světovou válkou si v Brně založil prosperující klavírní školu a 

vystupoval jako klavírista. Po první světové válce se k vyučování vrátil a dál komponoval. 

Jeho skladby jsou silně emocionální, vycházejí z přírody a vztahu k lidem. Po internaci se 

začátkem  roku  1946  stal  předsedou  Syndikátu  českých  skladatelů  a  pokračoval  ve 

vyučování v brněnských třídách Akademie múzických umění v Praze.48

Julius   Pelikán   (23. února 1887 Nové Veselí - 17. února 1969 Olomouc)

Sochař, medailer.

Studoval Odbornou kamenickou školu v Hořicích v Podkrkonoší, poté odešel na praxi 

do Německa. V roce 1908 pracoval na dómu svatého Petra v Brně a po další praxi se stal 

žákem Josefa Václava Myslbeka a Jana Štursy na Akademii výtvarných umění v Praze. 

Po internaci se častým tématem jeho plastik stal odboj.49

46  http://is.muni.cz/th/143669/fss_b/SvatoboA_ice.txt
47  Internační tábor Svatobořice, J. Kux, str.59
48   http://www.revprirody.cz/data/0504/kapral.htm
49   http://cs.wikipedia.org/wiki/Julius_Pelik%C3%A1n
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Otokar Španiel (13. června 1881 Jaroměř – 15. února 1955 Praha)

Sochař, řezbář, medailer, profesor UMPRUM, AVU.

Jeho první školou byla odborná rytecká škola v Jablonci nad Nisou. 

Poté absolvoval medailérskou školu vídeňské Akademie, pokračoval na AVU v Praze a 

své  vzdělání  dokončil  v Paříži.  V období  druhé  světové  války  byl  internován  ve 

Svatobořicích. Jeho bratr, čs. generál Oldřich Španiel, byl v období okupace přednostou 

vojenské  kanceláře  prezidenta  Beneše.  Jeho  dílo  ukazuje  vliv  secese,  dominuje  mu 

reliéfní tvorba. 50

Ze vzpomínek Marie Votýpkové:  „Do kanceláří na běžnou administrativu byly vzaty  

české vězenkyně, které se dozvídaly od četníků zprávy z bojiště a o situaci v protektorátu.  

Ty  měly  své  důvěrnice  mezi  běžnými  vězenkyněmi,  které  tyto  zprávy  dále  šířily  mezi  

ostatní osazenstvo. V lágru jsme si byli všichni společensky rovni. Tam i paní generálová  

Hasalová musela slevit ze své nadutosti ...

Vězněni byli i velcí umělci jako skladatel pan Heral a Václav Kaprál, sochaři Pelikán,  

medailer Španiel, rodiny prezidenta Beneše, generála Svobody, Hasala, Klapálka i další  

vysokých vojáků a velitelů, což jsem ani nestačila poznat.“ 

5. Konec internačního tábora

Od počátku roku 1945 všichni začali pociťovat, že fronta se blíží, stejně jako konec 

války. V lágru se sice pracovalo stejně jako dřív, ale po silnici prchali němečtí obyvatelé, 

auta,  sanitky.  Provoz  houstne  zároveň  s  blížící  se  frontou.  Každý  den  jsou  slyšet 

hloubkové nálety.

S vědomím velitele byly vybudovány další  východy z lágru, kdyby tábor navštívila 

ustupující německá armáda, aby se vězni mohli zachránit před případnou mstou vojáků. 

10. dubna 1945 byly děti evakuovány do školy v Kyjově. V táboře panuje zmatek, strach a 

také naděje, že válka brzy skončí. Lidé nevědí, jestli mají utéct nebo zůstat. 12. dubna 

1945 přijelo gestapo. Provedlo poslední evidenci, většina vězněných byla propuštěna na 

svobodu. Někteří byli přemístěni do tábora v Plané nad Lužnicí, kam odjelo asi 300 lidí 

a děti z „Kinderheimu“.

Kvůli pokračujícím bojům, náletům a zásahům partyzánů se transport do Plané dostal 

až  17.dubna  1945.  I  zde  však  panuje  zmatek  z  důvodu  blížící  se  fronty.  Když  se 

internovaní dozvěděli o vypuknutí pražského povstání, uprchli a schovávali se v okolních 

50   http://cs.wikipedia.org/wiki/Otakar_%C5%A0paniel
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vesnicích až do skončení války.

17. dubna byl v té době už liduprázdný tábor ve Svatobořicích obsazen německou 

armádou. 18.dubna ho museli ve spěchu opustit, zapálili správní budovu a odnesli s sebou 

část inventáře.

Svatobořice osvobodila sovětská armáda 19.dubna v ranních hodinách.51

Ze  vzpomínek  Marie  Votýpkové:  „Začátkem  měsíce  dubna,  kdy  se  blížila  RA 

k Hodonínu, začalo uvažování o likvidaci tábora. Byly obavy ze zničení osazenstva, ale to  

už Němcům strach nedovolil.  Po rozhodnutí z Prahy měla být větší část internovaných 

propuštěna domů a  zbytek  podle  možnosti  přesídlen  do  Čech do  Plané nad Lužnicí.  

S dětmi z „Kinderheimu“ jel i můj bratr Jiří jako lékař a já jsem byla 14. dubna propuštěna 

domů. Odjížděli jsme posledním vlakem, který z Kyjova odjížděl do Brna přes Křenovice.  

Já jsem v Křenovicích vystoupila a šla se informovat, co jede dál na Vyškov – už nic!!! Šla  

jsem tudíž na doporučení zaměstnanců horního nádraží po kolejích, nikoli po silnici pěšky.  

Když jsem přicházela ke Slavíkovicím, uviděla jsem tatínka s kolem na silnici, jak mi jde 

naproti. Z nádraží Křenovice telefonovali do Rousínova na nádraží 

a  odtud  hned  někdo  přišel  k nám  s radostnou  zprávou.  Bratr  setrval  v Plané  až  do 

Pražského povstání, kdy šel ještě na pomoc Praze, ale už nebojoval a domů se vrátil až  

po 10. květnu.“

5.1  Pomoc státu a UNRRY

Protože stát internovaným po válce nepomáhal (jak jsem zjistila od paní Votýpkové), 

zařadila jsem do této kapitoly informace o pomoci UNRRY.

Akce UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) vznikla jako 

první mezinárodní humanitární a rozvojové pomoci v dějinách. Dlouho před koncem války 

se začalo diskutovat o možné pomoci státům, které jsou zasaženy. Více jak čtyřicet zemí, 

pozdějších členů OSN, tento projekt odsouhlasilo v listopadu 1943. Více jak dvě třetiny 

finančních prostředků UNRRA získala od Spojených států amerických, dále ji  dotovala 

Kanada,  Velká  Británie  a  menší  země.  UNRRA  si  kladla  za  cíl,  aby  obyvatelé 

zpustošených  zemí  netrpěli  hladem a  epidemiemi  nakažlivých  nemocí  a  aby  se  státy 

vzchopily i po hospodářské stránce.

Hmotná pomoc UNRRY se v naší zemi začala objevovat zároveň s osvobozováním. 

Zboží se převáželo vlakem nebo nákladními automobily do všech koutů země z přístavů 

51  Internační tábor Svatobořice, J. Kux, str. 69 - 71
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Konstanca, Brémy, Hamburk, Rotterdam a Le Havre. Cíl prvního vlaku byl Trebišov na 

Slovensku, kterého dosáhl 2.května 1945. Obyvatelé dostali  masové konzervy, šatstvo, 

boty,  léky  a  zdravotnický  materiál.  Pro  urychlení  dodávek  zboží  věnovala  UNRRA 

republice desítky lokomotiv, tisíce vagónů, aut a také hektolitry benzínu a nafty. 

Kromě masových konzerv, ve kterých byla Čechům ne zcela známá jídla (vepřové s 

jablečnou nebo hruškovou omáčkou), nám UNRRA poskytovala: mouku, kondenzované 

mléko, sušené mléko, ovesné vločky, kávu, kakao, čaj, čokoládu, sušená vejce, sardinky, 

makaróny, rýži, hrozinky, vanilku, pepř, džemy, sušenky, máslo, margarín, žvýkačky, dále 

burákové máslo, sušené maso, grapefruitový, rybízový, rajčatový džus, pomeranče, datle. 

Protože české kuchařky nevěděly, co z některých potravin připravit, ministerstvo výživy v 

roce 1946 vydalo brožurku, ve které byly recepty a návody, jak připravit chutné pokrmy.

Dále  k  nám  bylo  dováženo  šatstvo,  látky,  obuv,  pneumatiky,  léky  a  zdravotnický 

materiál, vybavení celých nemocnic a sanitky, zubařské nástroje, rentgenové filmy, mýdlo, 

cigarety, obilí, traktory, umělá hnojiva, autobusy a mostní konstrukce, krávy, ovce a koně.

UNRRA nám poskytla zboží za 270 milionů dolarů. Rozsah UNRRY však byl mnohem 

většího významu. UNRRA pátrala po dětech zavlečených do Německa na převýchovu a 

pomáhala organizovat šťastné návraty vězňů z koncentračních táborů. 30. června 1947 

UNRRA svoji pomoc u nás oficiálně skončila, avšak ještě několik následujících měsíců se 

zde zboží s její nálepkou objevovalo. 52

Ze vzpomínek Marie Votýpkové:  „Tatínek zemřel při dobývání Rousínova – zasáhla 

ho mina od Slavkova. Našich  40 včelstev jsme prodali  těsně pře tzv. „vázání vkladů na 

obnovu  republiky“,  vyřizovali  jsme   důchod  pro  maminku,  bratr  dokončoval  studia  

medicíny.  Naše  finanční  situace   tudíž  nebyla  nijak  valná.  MěNV  Rousínov  nabídl  

zaměstnání – ihned jsem ho přijala. Kamarád Vladimír Pila dokázal uvolnit 10.000 Kč na 

dostudování  bratra  Jiřího z vázaného vkladu.  Druhý bratr  Karel  padl  21.  května 1942.  

Zanedlouho musela jít moje maminka se srdcem do nemocnice.

Šatstvo nabízela americká UNRRA pro postižené válkou. Také byla možnost výhodné  

koupě obytných domů po Němcích nebo obchodních objektů a dílen.  Stát  jsme o nic  

nežádali.  Na finanční  vyrovnání  křivd s Německem došlo až v roce 1997 po skončení  

totalitního režimu v naší zemi.“

52  Konzervy z UNRRY, Pavlína Formánková, Dějiny a současnost, 2007, č.11, str. 12
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6  Vzpomínky po letech

6.1  Osud místa po válce

Roku  1949  vznikla  na  místě  internačního  tábora  továrna  Buchlovan  na  výrobu 

bavlněné technické tkaniny. Výroba zbyla zahájena v únory 1950. V roce 1957 se továrna 

stala součástí podniku Slezan Frýdek-Místek. Závod začal modernizovat postupy výroby. 

Od roku 1991 se přejmenoval na Svatex, s.r.o. Textilní výroba zde funguje dodnes, sídlo 

zde má soukromá firma Polaris.53 

K další podnikům, které zde v současnosti  fungují,  patří  prodejna Koberce K+K a 

fima Laria Trend s.r.o., která se specializuje na výrobu rakví a nábytku.

6.2  Vzpomínkové akce

Na  jaře  1965  byl  u  plotu  objektu  továrny  odhalen  pomník  na  památku  všem 

internovaným. Jako nejvhodnější umístění pomníku bylo vybráno místo „mostu vzdechů“. 

Odhalení pomníku bylo také první návštěvou bývalých internovaných.  

Za  pět  let,  roku  1970,  se  konal  druhý  sjezd.  Byl  důkazem  pevných  vztahů  a 

nezapomenutelných zážitků mezi bývalými vězni a místními obyvateli.

1. května 1972 byla v továrně Slezan odhalena další upomínka na internační tábor. 

Socha klečící ženy, vytvořená Juliem Pelikánem. Měla připomínat příkoří a utrpení všech 

vězňů. Dne je socha součástí pietní expozice obce Svatobořice.54

V  následujících  letech  bylo  uspořádáno  několik  sjezdů  bývalých  vězňů  a 

upomínkových akcí. 

Prozatím poslední  akcí  bylo Mezinárodní  kolokvium,  které proběhlo 14.  září  2007 

v kyjovském kulturním domě. Bylo věnované tématu internačního tábora a jeho významu. 

V průběhu bylo asi 30 vystoupení odborníků na toto téma. 55

Ze vzpomínek Marie Votýpkové: „Vzpomínám na jednomyslné názory na politickou 

situaci mezi osazenstvem, na velká přátelství s ostatními vězni, na přesvědčení, že už 

nikdy nedopustíme, aby se cosi podobného dělo ve světě, na lásku k vlasti a uvědomění 

si,  že  jsme Češi,  Moravané a  Slováci  a  že  budeme dál  žít  pro lepší  život  budoucích 

generací. S mnohými vězni si udržuji přátelství dodnes a setkáváme se ve Svabořicích při  

významných památných dnech a „Svatobořičáci“ jsou úžasní, krásní a hodní lide v našich 

53  Internační tábor Svatobořice, Jan Kux, str. 94
54  Internační tábor Svatobořice, Jan Kux, str. 95-98
55  http://www.svatoborice-mistrin.cz/www/zpravodaj/08/1-08.pdf
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vzpomínkách. Připravili  nám velmi krásné první Vánoce v roce 1942, kdy s koledami a 

hudbou a stromečkem přišli po silnici mezi oběma lágry.“

Právě  vzpomínky  na  Vánoce  1942  patří  k  těm  nejsilnějším.  Všichni  internovaní 

vzpomínají na ten pocit, že na světě nejsou sami, lidé nezapomněli a snaží se jim pomoci. 

Obyvatelům ze Svatobořic, Mistřína, Kyjova a vlastně celého se Slovácka, kteří o existenci 

tábora věděli, nebyl osud vězňů lhostejný.  Pašovali  jim jídlo a dopisy, za což jim hrozil  až 

trest smrti. Toto svědčí o jejich odvaze a dobrém srdci. 
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7 Závěr

Ve své práci  bych chtěla upozornit  na existenci   internačního tábora Svatobořice. 

Nebyl to tábor určený  pro Židy nebo Romy, ale byli zde shromažďováni rukojmí, zatčení 

během  akce  „E“,  kterou  nařídil  K.H.Frank.  Jednalo  se  o  příbuzné  významných 

představitelů exilové vlády nebo vysokých činitelů armády, kteří emigrovali do zahraničí. 

Otázkou  zůstává,  jak  chtěl  K.H.  Frank  využít  jejich  vězněné  příbuzné.  Chtěl  docílit 

rezignace vlády a jejího návratu? Chtěl  pohrozit  smrtí internovaných, o jejichž životech 

rozhodoval, aby se emigranti vrátili a vzdali říši? A proč těchto možností nevyužil? Nebo se 

zaměřil na odstranění všech, kteří by nějak mohli ohrozit říši? 

Internační tábor Svatobořice už fyzicky neexistuje. Místo, kde trpěli lidé, nám dnes 

připomíná nenápadný  pomníček internovaným. Odkaz tohoto tábora je  ale  stále živý. 

Obyvatelé Svatobořic nezapomínají a  pořádají každoročně vzpomínkové akce. 

V průběhu  druhé  světové  války  zemřelo  několik  milionů  lidí.  Postupem  času  se 

zapomíná na tyto hrůzy, objevují se i tací, kteří popírají holocaust. Mladší generace si ani 

nedokáží představit, že by se měli postarat o své sourozence, že by jejich rodiče zemřeli 

v koncentračních táborech nebo jejich domovy byly ostřelovány. Mladí muži by mohli odejít 

na frontu a nikdy se nevrátit domů. Je důležité, abychom se zvláště my, studenti středních 

a základních škol, dozvěděli více  o této kruté době a poučili se z ní.

Co by nám asi chtěli vzkázat ti, kteří „zbytečně“ umírali v koncentračních táborech? 
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           10 Obrazové přílohy

 1. Marie Votýpková, roz. Vykoukalová

2. Nadporučík Karel Vykoukal

37



3. Spitfire s nápisem Moesi Ilir, letadlo Karla Vykoukala

4. Reinhard Heydrich
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5. Karel Hermann Frank

6. Část zprávy o rasovém šetření ve svatobořickém táboře, kterou vypracovala brněnská 

pobočka Rasového a osídlovacího úřadu v Praze pro K.H. Franka. V této části se mluví o 

výsledcích šetření.

„Am 21.10.1942 wurde die Untersuchung der verhafteten Personen, deren Angehörigen ins 

Ausland emigriert sind, oder im englischen Heer Kämpfen (E-Aktion) abgeschlossen. Den 

Abschlussiziffern lauten:

Gesmtzahl Wdf % Nwdf %

Böhmen
Mähren

1440
760

71
60

4,9
7,9

1369
700

91,1
92,1

insgesamt 2200 131 6,- 2069 94,0

Wdf = wieder Eindeutschungsfähiger – schopný poněmčení

nwdf= nicht wieder  Eindeutschungsfähiger – neschopní poněmčení

(21.10.1942 bylo ukončeno vyšetřování zajatých osob, jejichž příbuzní emigrovali do 

zahraničí nebo bojovali v anglické armádě.)
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7. Schéma internačního tábora

1. Byt velitele, vrch. správce, 

četníci 

2. Četnická kuchyně, četníci

3., 4., 5. Ženy

6. Muži (později kovárna, barevna)

7. Muži

8. Nemocnice, zubní amb.

9., 10., 11., 12. Muži

13. Skladiště, koupelna

14. Židi, ševcovna, holírna, 

truhlárna, prasečí chlívky

15. Dolní kuchyně

16. Stará prádelna

17. Velitelství, hosp.správa, byt 

správce

18. Skladiště, uhelna, garáž

19. Hasičská zbrojnice, garáž

20. Márnice - vězení

21. Poštovna, skladiště

22. Culikárna

23. Mužská zbrojovka

24. Muži

25. Dětský domov

26., 27. Ženská zbrojovka, 

sušárna

28. Nová prádelna

29. Nová has.zbrojnice

30. Stavební správa

31. Kůlna

32. Vodní nádrž

33., 34. Elektrické pumpy

35. Garáž

36. Psinec

37. Krytý most přes silnici

38., 39. Sklepy

40., 41. Záchody

42. Bouda u vrat

43. Čistící stanice

44., 45., 46., 47. Strážní věže
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8. Most vzdechů

9. Barák žen č.3
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10. Barák Židů

11. Domácí řád

Domácí řád

1. Každý člen světnice je sám zodpovědný za svůj majetek. /Prádlo, cenné věci, atd./

2. Za ubytovací majetek svěřený členům světnice správou tábora /jako deky, slamníky, 

shlavec, nádobí, atd./ ručí taktéž každý sám. Ztracené věci musí býti ihned člen 

zaplaceny a sice 200% přirážkou jako trest.

3. Šaty, boty a ostatní věci smí se pokládati pouze na místo vykázané členům vedoucí 

pokoje.

4. Na stoly a lavice se nesmí pokládati v žádném případě žádné věci.

5. V 7 hod ráno se vstává, ihned se vyvětrá světnice a postele se uvedou okamžitě do 

pořádku. /Za jednotnou úpravu postelí je taktéž zodpovědná  vedoucí./ Pokoje se 

pak ihned vyčistí. Bespodmínečně  se musí dvakrát denně vytírat podlaha vlhkým 

hadrem.

6. Na staré papíry je připravena v každé světnici bedna. Odpadky jídel se musí vylévat 

do nádoby, připravené u kuchyně. Zbytky chleba se musí vracet spět do kuchyně. 

7. Kouření je přísně zakázáno!

8. Každý člen světnice jest zodpovědný za svou osobní tělesnou čistotu.

9. Ve 20 hod večer musí zavládnout na každé světnici naprostý klid. /Za klid v domě je 

taktéž zodpovědná vedoucí/.

10. Nemocní musí se hlásit hned ráno u vedoucí, která zanese do knihy nemocných 

jejich jména, stáří, druh nemoci a předloží tuto knihu denně v 8 hod u velitele 

tábora. Velitel tábora rozhodne, zda smí nemocný jíti k lékaři. V těžkém případě 
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onemocnění musí se ihned vyrozumět velitel tábora.

11. Na dvéře každé světnice připevní se ihned seznam členů světnice, jejich stáří a 

povolání. Tentýž seznam s číslem světnice připevní se na vchodové dvéře každého 

baráku. Opis těchto seznamů obdrží po jednom kuse velitel tábora, kancelář, 

kuchyně, světnice pro nemocné, telefon. ústředna a hlídka. Zodpovědnost za 

provedení těchto seznamů přejímá vedoucí pokoje.

12.Na každou postel umístí se taktéž jméno čela.

13. Stížnosti a žaloby nejsou přípustny a z toho důvodu jsou přísně zakázány. /Menší 

popudy a přání předkládají se vedoucí písemně, tato je pak předloží veliteli tábora/.

14.Členové světnice mají dovoleno dvakrát do měsíce psát svým příbuzným koresp. 

Lístek, vždy 1. a 15. v měsíci. Lístky se seberou a hromadně odevzdají v 

kanceláři. /Kor. lístky vyzvedne si vedoucí u velitele tábora za poplatek 1.+K/. 

Všichni členové světnice musí se podříditi domácímu řádu a vedoucí pokoje potvrdí 

svým podpisem, že vzala domácí řád na vědomí.

Internační tábor Svatobořice dne 17.9.1942.

          Vedoucí:                                                     Velitel tábora:

          ............................                                        ....Kaiser...
                                         nadporučík

12. Předměty vyrobené v lágru (z vlastnictví pí. Marie Votýpkové)

a) háčkovaná dečka
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b) iniciály Marie Votýpkové (materál: kost)

c) český dvouocasý lev (materiál: kost)

13. Seznam dětí internovaných v táboře

Chlapci:

Zdeněk Boček, nar. 8.10. 1927, Praha

Franta velký Dub, nar. 29.5.1927, Praha

Franta malý Hampl, nar. 1938, Neratovice

Lumír Hanzl, nar. 18.11.1929, Olšina, Turnov

Jarda muzikant Hejtum, nar. 12.2.1934, Praha

Vláďa Janeček, nar. 1934, Praha

Jirka Karabel, nar. 1938, Votice

Ladislav Kotrba (Dada), nar. 25.5.1935, Dubeč, Benešov

Franta velký Kubiš, nar. 16.3. 1928, Vilémovice, Třebíč
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Antonín (Tonda) Kuthan, nar. 4.9.1929, Praha

Josef Kužela nar. 11.7.1934, Baťovany, Slovensko – internován 15.9.1944-22.2.1945

Vašíček Louda, nar. 1939, Praha

Otto Muthsam, nar. 6.5.1930, Brno, Nová ul.č.43

Igor Pleskot, nar. 23.11.1930, Praha

Miroslav (Mirek) Rabec, nar. 18.3.1932, Mělník

Vladimír (malý Vláďa) Smrš, nar. 1938, Praha

Vláďa Svatoš, nar. 31.1.1933, Praha

Jarda velký Trojan, nar. 21.8.1928, Bystřice, Benešov

Ivan (Ivo) Včelák, nar. 11.9.1933, Praha

Emanuel (Eman) Vejvoda, nar. 1.4.1932, Bystřice, Benešov

Pravoslav (Slávek) Vykouk, nar. 28.8.1930, Radotín

Dívky:

Jarmila velká Bradáčová, nar. 6.10.1925, Praha

Olga Čiklová, nar. 13.6.1931, Praha

Taťána Čiklová, nar. 26.2.1934, Praha

Květa Frolíková, nar. 1938, Praha

Judita (Jitka) Frolíková, nar. 1940, Praha

Eva Hejlová, nar. 6.7.1931, Praha

Hana Hejlová, nar. 15.4.1934, Praha

Irena Hešová, nar. 3.11.1926, Bystřice, Benešov

Jaromíra Hrnčiříková, nar. 1931, Praha

Božka Hrnčiříková, nar. 26.5.1936, Praha

Marie (Mánička) Kloudová, nar. 1937 Všetaty

Stanislava (Stánička) Kloudová, nar. 1939, Všetaty

Hana Kotrbová, nar. 1934, Dubeč, Benešov

Libuše (Liba) Kuthanová, nar. 28.5.1934, Praha

Anička Moravcová, nar. 1939, Telč

Jana Muthsamová, nar. 7.6.1938, Vertišír u Nedvědic

Alena (Číča) Nová?, nar. 1939, Plzeň

Milena Pechmanová, nar. 1929, Praha

Milena Pleskotová, nar. 1936, Praha

Jana Rabcová, nar. 12.1.1940, Mělník

Vlasta Salátová, nar. 19.11. 1932, Baťovany, Slovensko
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Jaroslava Smržová, nar. 9.11.1930, Praha

Jana velká Strnadová, nar. 1938, Praha

Evička Svatošová, nar. 1940, Praha

Alena velká Valtrová, nar. 5.4.1926, Neratovice

Renáta (Rena) Včeláková, nar. 23.2.1930, Praha

Věra Vejvodová, nar. 1.5.1935, Bystřice, Benešov

Věra Vitoušová, nar. 10.3.1930, Myslibořice

Božena Vitoušová, nar. 6.6.1932, Myslibořice

Alena Vyhnicová, nar. 1939, Drachkov, Benešov

Naďa Vykouková, nar. 5.9.1926, Radotín

14. Václav Kaprál
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15. Otakar Španiel

16. Julius Pelikán
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17. Propouštěcí list Marie Votýpkové

19. Osvědčení Marie Votýpkové o účasti v odboji
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20. Pomník na místě mostu vzdechů                            21. Nápis na pomníku

  

22. Současný pohled na spodní část internačního tábora směrem ke Kyjovu
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