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Prolog  
1941

Tatínek p!ichází ze "ichty a#neusmívá se tak, jako se 
donedávna usmíval.

Dvoulet$ Brunek neví nic o# starostech dosp%l$ch, 
ale tolik u& vnímat doká&e, aby pochopil, &e n%co je ji-
nak ne& d!ív. Zpo'átku se polekal, &e je to jeho vina, 
a#proto se sna&í b$t hodn$, tich$. Um$t si p!ed jídlem 
ruce bez vyzvání a#p!i modlitb% nesahat nedo'kav% na 
l&íci. Nenosit dom( bláto na botách. Sed%t cel$ den 
poslu"n% v#brázd% a#nikam neodbíhat, zatímco dosp%-
lí vykopávají brambory.

Jenom&e nic z#toho nezabírá.
Maminka má stále divn$ v$raz v# o'ích a# tatínek 

mluví po!ád mí).
Dneska ze sebe po p!íchodu z#roboty vysoukal jedi-

nou v%tu: „Chlapi na "acht% !íkali, &e je lep"í, abych 
nepodepsal.“

Maminka jenom stiskla rty do 'árky, povzdechla si 
a#malinko pok$vla hlavou.
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Pak u& ne!ekl nikdo nic, a& modlitbu p!ed jídlem.
Te* maminka stojí u#mycáku a#uklízí po ve'e!i.
Tatínek sedí u#kamen, hledí do ohn%, kter$ probles-

kuje "kvírou mezi dví!ky, a# skoro by se mohlo zdát, 
jako by v#místnosti v(bec nebyl.

Teprve po drahné dob% vstane, nadechne se a#!ekne 
jediné slovo: „Nepodepí"u.“

Fenomén volkslisty, tedy N#meckého národního soupi-
su, je temná linka provázející pr$b#h druhé sv#tové vál-
ky na T#%ínsku. V&znamnou m#rou ovlivnil také pová-
le"né uspo'ádání, jeho dozvuky byly patrné je%t# mnoho 
let po osvobození. Ob"as se projeví dodnes. O(co %lo?

K( oz'ejm#ní souvislostí je nezbytné vrátit se do 'íjna 
1938, kdy po podpisu mnichovské dohody dochází nejen 
k( obsazení Sudet (co) je v%eobecn# známo), ale zárove! 
k(záboru T#%ínského Slezska (co) je ve zbytku *eské re-
publiky známo pová)liv# mén#)1. Území se stalo sou"ástí 
Polska a(b#hem n#kolika m#síc$ z(n#j bylo deportováno 

1 Proces stanovování státní hranice mezi *eskoslovenskem a( Pol-
skem po rozpadu Rakouska-Uherska trval tém#' dva roky a(po ce-
lou dobu ho provázela nev$le ke kompromisu a(dohod#. Zatímco 
"eskoslovenská vláda trvala na dodr)ení historické hranice zemí 
Koruny "eské, polská strana argumentovala p'eva)ujícím polsk&m 
obyvatelstvem a( jeho právem na sebeur"ení. Po tzv. sedmidenní 
válce a(neúsp#%ném pokusu o(uspo'ádání plebiscitu, p'i n#m) se 
 situace vyhrotila a) ke stavu blízkému ob"anské válce, byl spor 
v("ervenci 1920 ukon"en rozhodnutím Konference velvyslanc$.
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p'es t'icet tisíc obyvatel "eské národnosti a( také Polák$, 
kte'í byli ozna"eni za „"echo+ly“. Odsun probíhal velmi 
dramaticky a(p'i jeho realizaci se nejednou projevil pocit 
polské k'ivdy z(toho, jak byla v(roce 1920 (tedy po rozpadu 
Rakouska-Uherska) stanovena hranice mezi vznikl&mi 
národnostními státy, a(z(následné vlny "echizace.

Od 'íjna 1938 se tudí) T#%ínsko stává sou"ástí Polska 
a(po zahájení druhé sv#tové války, tedy po 1.(9.(1939, je 
N#mci coby sou"ást dobytého území p'i"le!ují k( ,í%i, 
k(vládnímu okresu Katovice.
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Vzhledem k(tomu se na tomto kousku nyn#j%í *eské 
republiky odvíjela druhá sv#tová válka zcela odli%n# 
ne) v(protektorátu. Okupa"ní teror m#l mnoho podob: 
hned v(úvodu nacisté zlikvidovali polské elity a(vyhlá-
sili stanné právo. Nap'íklad b&val& karvinsk& starosta 
Wac-aw Olszak byl u) v(prvním zá'ijovém t&dnu zmlá-
cen gestapem tak brutáln#, )e musel b&t p'evezen 
do(nemocnice, a(11.(9.(1939 následk$m "etn&ch zran#-
ní(podlehl. ,editel polského gymnázia v(Orlové Piotr 
 Feliks byl deportován do koncentra"ního tábora 
Auschwitz, kde zem'el v(roce 1941. 18.(9.(1939 bylo v(le-
síku za karvinsk&m dolem Barbora popraveno dvanáct 
mu)$ podle tzv. sonderbehandlungu, tedy v&nosu 
umo)!ujícího likvidaci zadr)ené osoby bez soudního 
projednání, pouze na základ# zji%t#ní skutkové podsta-
ty (tent&) postup byl uplatn#n o( dva m#síce pozd#ji 
v(Ruzy!sk&ch kasárnách v(Praze, a(to 17.(11.(1939 p'i 
poprav# devíti p'edstavitel$ studentsk&ch organizací 
po poh'bu Jana Opletala). Rozdíl v(mí'e ve'ejné pozor-
nosti, které se t#mto dv#ma událostem v( sou"asnosti 
dostává, je zará)ející.

Vra.me se ale na T#%ínsko na za"átku druhé sv#tové 
války. Rostoucí tlak na p'ijetí volkslisty byl sou"ástí 
nejv#t%í germaniza"ní akce v(celé Evrop#. Na p'edm#t-
ném území byly z'izovány p'esidlovací tábory, do nich) 
sm#'ovaly tisíce lidí n#mecké národnosti z( Volyn#, 
 Bukoviny a(Besarábie. Ti m#li obsadit domky a(polnos-
ti uvoln#né p$vodním, tj. nen#meck&m obyvatelstvem.
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Nejjednodu%%í by samoz'ejm# bylo odsunout p$vod-
ní obyvatelstvo do pracovních nebo koncentra"ních tá-
bor$, p'ípadn# ho vyvra)dit, jako se to d#lo ve v&chod-
n#j%ích "ástech Evropy. To v%ak nará)elo na podstatn& 
problém: v&znamná "ást lidí na T#%ínsku p'edstavovala 
kvali+kovanou pracovní sílu v(dolech a(hutích, bez ní) se 
'í%ské vále"né hospodá'ství nemohlo obejít.

Z(tohoto d$vodu se N#mci rozhodli nabídnout lidem 
zdánliv# lákavou mo)nost: p'ihlásit se k( n#mecké ná-
rodnosti. Zprvu se domnívali, )e místní tuto nabídku 
p'ivítají a(s(radostí vyu)ijí(– ov%em tento p'edpoklad se 
ani zdaleka nenaplnil. Zájem o(volkslistu byl velmi vla)-
n&, a(to nejen kv$li národnostnímu cít#ní (které bylo na 
T#%ínsku s(ohledem na události p'ede%l&ch dvou dekád 
velmi zjit'ené), ale také kv$li povinnosti narukovat do 
wehrmachtu (která z(p'ijetí vypl&vala).

Nepomohly ani lep%í potravinové lístky, %atenky 
a('ada dal%ích v&hod, kter&ch mohli volkslista'i po)ívat. 
A( tak okupa"ní moc p'itvrdila. U) samotné p'ihlá%ení 
k("eské a(zejména k(polské národnosti za"alo b&t pova-
)ováno za akt proti ,í%i. Za"al mohutn& nátlak a(v%udy-
p'ítomné represe.

Zvlá%tní zákon z(prosince 1941 postavil místní Polá-
ky (tedy ty, kte'í si zachovali polskou národnost a(od-
mítli volkslistu) tém#' na rove! /id$m, "emu) odpoví-
dala i(míra uvalen&ch restrikcí a(na'ízení. Lidem bylo 
zakázáno u)ívat mate'skou 'e" na ve'ejném prostran-
ství, m#li omezen& vstup do hromadn&ch dopravních 
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prost'edk$, byli p'e'azováni na hor%í pracovní pozice 
a(na jejich mzdu byla uvalena dodatková patnáctipro-
centní da! ('íkalo se jí da! z(porá)ky).

Setrval&m odmíta"$m byl bez náhrady vyvlast!ován 
majetek a(byli deportováni do speciáln# z'ízen&ch p'esi-
dlovacích tábor$ zvan&ch polenlágry nebo nasazováni 
na nucené práce. A(ti nejvzpurn#j%í kon"ili na %ibenicích: 
popravy byly vykonávány ve'ejn#. Kdo nem#l volkslistu, 
byl mnohdy nucen v#%ení p'ihlí)et2. Kdo se bez 'ádné 
omluvy nedostavil, m#l problém. I(pouhá neú"ast na po-
prav# mohla b&t v(krajním p'ípad# pova)ována za ne-
p'átelsk& akt proti ,í%i.

Obec /ivotice byla sou"ástí zabraného území. Od 
roku 1932 zde starostoval Henryk Mokrosz, majitel pro-
slulého hostince, jeho) pr$"elí zdobila velká malba je-
lena. V(„horní hospod#“, jak se podniku p'ezdívalo, se 
odehrávala divadelní p'edstavení, spolkové sch$ze, kar-
banické se%losti, turnaje v(ku)elkách, bály, d#tské besíd-
ky. Nebylo to v%ak pouze centrum spole"enského )ivota 

2 O(nucené ú"asti na popravách se zmi!uje kroniká' obce Pet'vald: 
„Den p'ed popravou byla p'ivezena %ibenice a(místní "etníci roz-
nesli v%em Polák$m v(obci ú'ední vyzvání, aby se v(10:30 hlásili 
i( s( d#tmi star%ími "trnácti let na obecním ú'ad#.“ Dále vypráví 
Rudolf Popiolek, jeden z(p'edvolan&ch: „Shromá)dilo se nás tam 
asi dv# st#. Na'ídili nám, abychom %li k(tramvajové zastávce u(dolu 
Hedvika, kde se poprava konala. Kolem %ibenice s(p#ti oprátkami 
stál kordon p'íslu%ník$ SS se slu)ebními psy.“ Toho dne, tedy 
19.(9.(1944, bylo ob#%eno p#t mu)$; podle sv#dk$ p'ihlí)elo p'i-
bli)n# p#t set lidí. Popravu byli nuceni vykonat v#zni z(Osv#timi, 
kam také byly ostatky popraven&ch pozd#ji odpoledne odvezeny.
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pro %iroké okolí, ale také oblíbená zastávka forman$, 
pon#vad) p'i"inliv& hostinsk& nechal pro jejich povozy 
vybudovat u(silnice prostorné stání.

Henryk Mokrosz byl zkrátka mu) s(maximáln# vyvi-
nut&m smyslem pro k%e0.

A(také to byl mu) velmi autoritativn# zalo)en& a(v&-
sostn# pragmatick&(– v(historické pam#ti /ivotick&ch se 
dochovala vzpomínka na to, )e vyv#sil polskou vlajku u) 
pár dní p'ed polsk&m záborem. Zatímco v(politick&ch 
kuloárech je%t# stále probíhala vá%nivá jednání, starosta 
/ivotic m#l jasno.

Nikdy se u) nedozvíme, jestli tento "in zap'í"inil bri-
lantn# p'esn& odhad situace, nebo jak&si druh vizioná'-
ství. Druhou zmín#nou mo)nost by mohla podpo'it za-
jímavá skute"nost, )e za první Republiky "eskoslovenské 
byla z(jeho p'íkazu obecní kronika psána polsky. /ivoti-
ce, takov& mal& ostr$vek vzdoru.

Mokrosz$v podpis pod zápisy z( jednání obecního 
zastupitelstva v)dy dominuje, v)dy je nejv#t%í. Ob"as se 
n#kter& z( radních pokusil starostovi v( tomto ohledu 
konkurovat, ale i( na to na%el Mokrosz zbra!: za"al se 
podepisovat jako poslední. Aby m#l jistotu. Aby bylo 
v%em jasné, kdo je tady nejd$le)it#j%í. Úsm#vn& detail, 
kter& ale m$)e vnímavému pozorovateli ledacos napo-
v#d#t o(starostov# osobnostním uspo'ádání.

Obdivuhodnou p'ipravenost a(nezdolnou 1exibilitu 
neztratil ani s(nástupem n#mecké okupace(– na hospod# 
s(jelenem visela nacistická vlajka hned zrána 1.(9.(1939, 
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kdy N#mecko vstoupilo na polské území. A(jen co háko-
v& k'í) zavlál na pr$"elí, za"al se Herr Bürgermeister po-
depisovat Heinrich Mokrosch a(stále "ast#ji i(v(b#)n&ch 
rozmluvách u)íval n#m"inu.

„Taki szkopyrtok!“ 'íkali místní ve slezském ná'e"í. 
Kdyby toté) vyjad'ovali "esky, ozna"ili by starostu za 
p'evléka"e kabát$. Kam vítr, tam plá%.. Toto um#ní ovlá-
dal Henryk Mokrosz a( Heinrich Mokrosch dokonale. 
Prosp#chá'ství a(konformita v(jeho osob# vytvo'ily do-
konalou symbiózu.

Kdo jde na ruku vládnoucí moci, tomu je vládnoucí 
moc naklon#na.

Toto základní pravidlo platí za ka)dého re)imu, 'íkal 
si Heinrich Mokrosch, a(podle toho za"al ve starostov-
ském ú'adu konat.

Obyvatelé /ivotic m#li poznat jeho novou tvá'.



 
1942

„Postarám se o#to, abys u& nespal ve své posteli!“ pro-
cedí Heinrich Mokrosch mezi zuby a#z#p!imhou!en$ch 
o'í mu 'i"í zá"+. Mo&ná i#"petka pobavení, pohrdání. 
Nepronesl tuto v%tu poprvé, v#uplynul$ch m%sících se 
pro n%j stala náhra&kou pozdravu, kdykoli svého vrs-
tevníka potká.

Karol Wajner se stáhne a#nic nenamítá. Ví, &e by to 
bylo zbyte'né, a#nechce Mokrosche zbyte'n% drá&dit. 
Co kdyby svou v$hr(&ku splnil? Co by pak bylo s#jeho 
rodinou? Kdo by se o#n% postaral?

Se starostou se znají u& 'ty!i desetiletí, ze "koly. 
D%lí je od sebe pouhé dva roky. A#propast ve sm$"lení, 
chování, &ivotním sm%!ování. Po'átek jejich neurov-
naného vztahu poznamenaly drobné projevy "kolní 
"ikany, zá"tiplné pohrdání. Karol v# patnácti letech 
nastoupil na "achtu Barbora, Henryk v#kv%tnu 1917 
koupil od rodi'( své nastávající hostinec v# centru 
obce.
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Zatímco Henrykovi k"e,y jenom kvetly a# stal se 
nejv$znamn%j"í osobností vesnice, Karol celá desetiletí 
rubal uhlí a#vedl tich$, skromn$, rodinn$ &ivot. Kdy& 
mu nedávno p!i odchodu do penze vym%!ili d(chod, 
dostal pouh$ch "estnáct !í"sk$ch marek, ze kter$ch 
"esti'lenná rodina vy&ít nem(&e. Je"t% &e mají hospo-
dá!ství a#kravku. Ka&dé ráno sice musí odnést povin-
nou dávku mléka do sb%rny, ale po!ád je to lep"í, ne& 
kdyby nem%li nic.

S# nouzí by se je"t% 'lov%k n%jak popasoval, kdyby 
nebylo t%ch dal"ích v%cí.

Kdyby nebylo války.
Stále více lidí ve vesnici si bere volkslistu#– dílem pro-

to, &e je k#tomu vehementn% p!emluvil Mokrosch, dílem 
proto, &e se jim pak v#mnoha ohledech snáze &ije.

No jo, ale zárove) to má jeden velk$ há'ek. Chlapi, 
na které se vztahuje vojenská povinnost, musí okam&i-
t% narukovat do wehrmachtu. Ve tvá!ích jejich man&e-
lek a#matek je dob!e znát, jak se strachují o#své blízké 
tam kdesi na front%. Jak se bojí, kdy& jim u#branky za-
staví po"+a'ka, proto&e zrovna dneska m(&e nastat 
obávan$ den, kdy jim doru'í dopis s#ú!edním oznáme-
ním, &e ten jejich padl ve slu&b% V(dci.

A#je"t% k#tomu se ti, co si ponechali 'eskou nebo pol-
skou národnost, na volkslista!e koukají p!es prsty. 
Jako na zrádce.

Stra"ná doba. -lov%k v(bec neví, jak se má rozhod-
nout. Co je men"í zlo.
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Karol si u& od Mokrosche hodn%krát vyslechl zlost-
n$ apel, aby kone'n% vzal rozum do hrsti a#podepsal. 
Zpo'átku, ne& se v%ci takhle rozb%hly, se cht%l prost% 
jenom p!idr&et své národnosti, kterou p!evzal po 
p!edcích. Pozd%ji se hlavním d(vodem jeho odmíta-
vého postoje v('i volkslist% staly my"lenky na nejstar-
"ího syna Viléma, kterého on ani jeho &ena Magdale-
na necht%li spat!it v#n%mecké uniform%.

Jenom&e nedávno byl Vilém poslán na nucené práce 
do N%mecka. U& od n%j p!i"el lístek, velmi stru'n$, ale 
p!ece jenom dokazující, &e je na&ivu. Na po"tovním ra-
zítku stálo Leipzig, Lipsko.

Vilémov$m odvedením na nucené práce hlavní 
argument proti volkslist% zmizel. Karol Wajner, na 
kterého se u& vojenská povinnost nevztahovala, se 
rozhodl v# zájmu rodiny podepsat. Budou dostávat 
lístky na více jídla a#o"acení. Nebude jim hrozit, &e je 
kdosi vy&ene z#domu a#nast%huje do jejich domku ja-
kési p!ivandrovalce b(hvíodkud. A# oni sami &e ne-
skon'í v#polenlágru, v#Auschwitzu nebo v#n%jakém ji-
ném koncentra'ním tábo!e, jako se to stalo tolika 
lidem v#kraji. Karol takov$ch p!íb%h( vyslechl na "ach-
t% bezpo'et.

A#tak podepsal.
Jenom&e Mokroschov$ch v$hr(&ek se stejn% nezba-

vil. I#te* mu ten lotr potm%"ile !íká: „Postarám se, abys 
u& nespal ve svojí posteli!“

Vypadá, &e se u#toho dokonce baví.
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Karol Wajner se nahrbí a#vrací se od sb%rny mléka 
zpátky dom(.

V#hospodá!ství má spoustu práce. O#to víc, &e nej-
siln%j"í ruce z#rodiny se te* musí 'init kdesi v#Lipsku.

B(h a+ p!i tob% stojí, Viléme.
I#p!i nás.

Karol Wajner nebyl zdaleka jedin&, kdo "elil tvrdému, 
mnohdy a) agresivnímu tlaku na p'ijetí volkslisty. Na 
jeho osobní situaci se projevila i(zá%., kterou v$"i n#mu 
z(nikdy nevy'"eného d$vodu choval starosta Mokrosch, 
ale podobné v#ty si vyslechla v#t%ina obyvatel /ivotic.

Nebylo to poprvé, kdy se Mokrosch postavil proti ob-
"an$m obce, kte'í nevyhovovali étosu doby. Podobn& 
postoj(– i(kdy) ne v(takto vyhrocené, nesmi'itelné podo-
b#( – projevil u) krátce po polském záboru. V( zápisu 
z(jednání obecního zastupitelstva ze dne 23.(10.(1938 se 
objevuje je%t# pom#rn# vágní vyjád'ení „v$le spolupra-
covat s(milovanou Polskou republikou“, v(záv#ru tého) 
jsou schváleny náklady na po'ízení obecních razítek 
s(polskou orlicí. (Pro pozd#j%í události se m$)e jevit v&-
znamn&m, )e na tomto zasedání byl ze seznamu radních 
vy%krtnut Franciszek Pawlas.)

6.(11.(1938, tedy o(dva t&dny pozd#ji, u) zastupitelé 
p'istupují k( radikáln#j%ím krok$m. V(zápisu se hovo'í 
o( „nutnosti stanovit postup v$"i lidem, kte'í v( "asech 
"eské vlády vystupovali proti polské národnosti“. Mnohé 
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napovídá také jednací bod, v(n#m) +guruje „správa ma-
jetku p'evzatého z("eské %koly“. Na rozdíl od mnoha ji-
n&ch míst na T#%ínsku v%ak v( /ivoticích nedo%lo p'i 
 vyhán#ní *ech$ k( )ádn&m zjevn&m násilnostem( – ty 
nejmén# pohodlné osoby dokázal starosta vystrnadit 
pouh&mi slovy nebo ostrakizací, jako nap'íklad rodinu 
Burkovi"ovu nebo 'editele zru%ené "eské %koly.

Úto"nou rétoriku zdokonalil Heinrich Mokrosch za 
n#mecké okupace. V#ren své neoby"ejné schopnosti p'i-
mknout se k(vládnoucímu re)imu za"al ve své hospod# 
hostit nacistické pohlaváry z(celého okresu. T#)ko 'íct, 
jestli se cht#l sv&m nov&m n#mecky hovo'ícím kun"af-
t$m zavd#"it, nebo jestli na n#j p'i ob"asn&ch pijatykách 
"inili nátlak (a(pokud ano, nepochybn# se p'i tom argu-
menta"n# opírali o(Himmlerovo na'ízení z(února 1942, 
v(n#m) je v(souvislosti s(odbouráním ne)ádoucn# vla)-
ného p'ístupu k(volkslist# zmi!ováno gestapo a(koncen-
tra"ní tábory).

P'ipus.me v%ak také mo)nost, )e v(pozadí Mokroscho-
va pragmatismu mohl stát i( dobr& úmysl. Mo)ná se 
s(ohledem na sv$j hodnotov& systém skute"n# domní-
val, )e "iní dob'e(– tedy )e /ivoticím bude ku prosp#chu, 
kdy) se stanou vzornou obcí s( co nejv#t%ím po"tem 
volkslista'$. T'eba dokonce doufal, )e tím vesnici zajistí 
klid a(pár drobn&ch privilegií.

A. u) tím d$vodem bylo cokoli, Mokrosch se svého 
úkolu zhostil opravdu sv#domit#. Na jeho naléhání nebo 
v(d$sledku v&hr$)ek p'ijaly volkslistu tém#' t'i "tvrtiny 
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obyvatel obce. Z( respektovaného starosty se stal po-
strach vesnice. Sousedy za"al zdravit n#mecky; osobn# 
apeloval, aby p'isp#li na Zimní pomoc (Winterhilfe). 
Jeho ob"asné náv%t#vy v(domácnostech t#ch, kte'í je%t# 
nepodepsali a(dr)eli si polskou nebo "eskou národnost, 
byly stejn# obávané jako "asté. (Navzdory dosa)en&m 
v&sledk$m m#l toti) Mokrosch je%t# stále co dohán#t: 
v(okupa"ním okrese T#%ín byla volkslista ud#lena tém#' 
devadesáti procent$m obyvatelstva.)

Coby starosta m#l tedy spoustu starostí se vzpurn&mi 
obyvateli obce, zato )ivnost Heinrichu Mokroschovi je-
nom kvetla: v( o+ciálním dokumentu nahlásil ú'ad$m 
meziro"ní nár$st mno)ství vy"epovaného piva z(38 na 
51(hektolitr$, tedy o(34(procent.

N#mecky hovo'ící hosté se pozvolna stávali %tamgasty.
Mokrosch se pozvolna stával v&znamnou lokální per-

sonou.
Zatím v%ak v$bec nikdo netu%il, )e tohle v%echno je 

po'ád jenom za"átek.



 
1943

Friedrich Sattler, velitel stanice n%meckého 'etnictva 
v#Dolních Bludovicích, pe'liv% típne cigaretu o#tepané 
zábradlí a#teprve pak hodí nedopalek dol(. Není pito-
mec, za jakého ho n%kte!í mají. Na tohle si dává pozor, 
v&dy+ má pod balkonem benzinovou stanici. U& si na 
ten smrad zvykl. -ty!i m%síce jsou dlouhá doba. To si 
'lov%k zvykne na ledacos.

Ani se u& nedoká&e dopo'ítat, kolikátá slu&ebna to 
pro n%j vlastn% je. Po první válce nastoupil k#prvore-
publikovému 'etnictvu, to byl je"t% mladé ucho. Po-
stupn% získával ostruhy a# p!i první p!íle&itosti p!e-
stoupil k#n%meck$m po!ádkov$m silám. Domníval se, 
&e je to nov$ za'átek, start úsp%"né kariéry.

Tak si to tehdy maloval, ale te* je situace zcela jiná.
S# N%mci to za'íná jít z# kopce; bitvu u# Stalingradu 

prohráli necelé dva m%síce p!ed jeho p!evelením. Nahlas 
se to !íkat nesmí, ale nad%je na vít%zství ch!adne s#ka&-
d$m dnem.
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Po!ád by se je"t% dala získat fr'ka nebo dv%, ne &e 
ne. Ale na tom by se muselo za'ít pracovat hned te*, 
sofort. Jenom&e jak, v#téhle ospalé dí!e?

Jak se má za takov$ch podmínek prosadit?
Padesátka na krku a#on tr'í v#malé vesnici na T%-

"ínsku!
Kdy& ho sem na ja!e p!eveleli, p!edsevzal si, &e ten-

tokrát u& to bude napo!ád. .e namísto stálého st%ho-
vání zkusí kone'n% setrvat, proto&e tak se dá lépe do-
sáhnout slu&ebního postupu. Po dlouh$ch letech, kdy 
se bez viditeln%j"ího úsp%chu akorát trmácel ze "tace 
na "taci, se u& cítí jako oby'ejná /gurka, zam%niteln$ 
p%"ák, kolem kterého události jenom plynou.

Zpo'átku mu p!ipadalo, &e se ocitl v# míst% jako 
stvo!eném pro tento plán. Trvalo toti& jen pár dn(, ne& 
zjistil, &e v#.ivoticích, které spadají do jeho okrsku, se 
pravideln% scházejí místní nacistické "pi'ky. Ob'as 
pr$ dokonce i#z#Ostravy nebo z#T%"ína n%kdo p!ijede! 
Ne &e by tady m%li slu&ebnu, na to jsou .ivotice p!íli" 
malé, dokonce i#amtskomisariát3 z!ídili jenom v#Blu-
dovicích. Kde&e slu&ba#– chlastat sem jezdí! Do horní 
hospody s#jelenem. Nechají se hostit a#zárove) vyu&ijí 
toho, &e tady na n% není vid%t. Chytré, moc chytré. 
A#dobré pro v"echny. I#pro Mokrosche, to je jasné.

Ja ja, takhle se na to musí: dostat se k#v$znamn$m 
lidem, navázat s# nimi kontakt, trochu se zavd%'it 

3 Místní ú'ad, podle velikosti bu2 obecní, nebo m#stsk&.
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a#trochu polichotit, získat si jejich p!íze). Toto um%-
ní ovládá zdej"í starosta Mokrosch p!ímo bravurn%.

V(bec je to chlap, kter$ umí dr&et v%ci pevn% v#ru-
kách, a+ u& se t$kají politiky, k"e,u, prosazování volks-
listy, prost% v"eho. Zdá se, &e je sou'ástí pa"eráckého 
!et%zce z#protektorátu, ale nad tím se dá p!imhou!it 
'etnické oko (a# navíc by bylo nerozumné proti tomu 
n%co podnikat, proto&e pa"u)kem jsou pak poho"t%ni 
místní vysoce postavení nacisté). Lidi p!ed Mokro-
schem mají respekt, tak to má b$t.

Taky Friedrich Sattler si cel$ &ivot p!eje, aby si ho 
ostatní vá&ili a#uznávali ho. Jenom&e ono to po!ád n%-
jak nejde, i#kdy& pro dosa&ení tohoto cíle ud%lal na-
prosto v"echno.

Nechal si nar(st führerovsk$ knír. Po!ídil si 'ernou 
dogu, kterou krmí jenom syrov$m masem. A#u& ned%lá 
tu naivní chybu jako v#za'átku#– &e by se p!i obch(zce 
vybavoval s#lidmi. Te* prochází rajonem s#vá&nou tvá-
!í a#zpod nakr'eného obo'í pozorn% sleduje d%ní.

Tedy, ne &e by tady bylo co sledovat. V"ichni chlapi 
robí bu* v#hospodá!ství, nebo na "acht%. .enské jsou 
zam%nitelné, o#t%ch darmo mluvit; v%t"ina z#nich umí 
n%mecky !íct akorát Guten Tag. Jsou to takové prosté 
vesnické baby, o#'em s#nima vykládat.

I#kdy&… na"la by se jedna v$jimka. Ta mladá Warco-
pová. Marie, tedy Ma)ka, jak jí doma !íkají. Ta je jiná 
ne& ostatní. Má "mrnc a#jiskru, jako by sem ani nepat-
!ila. 0koda &e je vdaná a# má malé d%cko. To je jist% 
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zádrhel, ale mo&ná by se s#tím dalo n%co ud%lat. T!eba se 
najde n%jak$ zp(sob, jak se k#ní p!iblí&it, získat si její po-
zornost a#pak snad i#p!íze).

Ze v"eho nejd!íve bude dobré si po!ádn% proklep-
nout celou famílii.

A# za'ít u# toho jejího chlapa, t!eba na n%ho cosi 
najde.

Zkusil se zeptat Heinricha Mokrosche, proto&e sta-
rosta p!ece ví v"echno o#v"ech, ale ten ho odbyl: „O#War-
copovi vím akorát to, &e mi namaloval jelena na hospo-
du. Jinak m% nezajímá. Vy nevíte, Herr Wachtmeister, 
&e ten chlap ani není ze .ivotic?“

Pohrdavá odpov%* byla pro Sattlera de/nitivním 
potvrzením, &e se mu nepoda!ilo za!adit mezi &ivotic-
kou smetánku. Nep!ijali ho; pohrdají jím.

A+ je po jejich.
V"ak on u& se bude um%t za!ídit po svém; má z#ti-

tulu své funkce dost zp(sob(, jak si Warcopa pro-
klepnout.

Sattler p!ejde z#balkonu do své ú!adovny. Vytáhne 
ze sk!í)ky lahev kvitu a# po!ádn% si p!ihne rovnou 
z#ní. 0típe v#krku, je to lacin$ dryák, ale to mu nevadí. 
V&dy+ ze v"ech dobr$ch v%cí na sv%t% u& mu zbyl ako-
rát ten chlast.

Ani dom( se mu nechce. Poda!ilo se mu sice získat 
arizovan$ prvorepublikov$ d(m, ale co z# toho, kdy& 
tam na n%j 'eká jeho protivná stárnoucí man&elka? 
V"echno mu pije krev, v"echno!
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A#tak si je"t% jednou pro jistotu zavdá ko!alky a#vy-
kro'í k#domovu.

Jestli bude stará zase pyskovat, dá jí p!es hubu. To 
ji v&dycky uml'í.

*etnick& strá)mistr Friedrich (v(pramenech "ast#ji uvá-
d#n jako Fritz) Sattler je pom#rn# záhadnou +gurou, 
p'esto)e v()ivotick&ch událostech sehrál dosti v&znam-
nou roli. Víme o(n#m velmi málo: narodil se 11.(12.(1894 
v(Plané. Do(roku 1938 byl "eskoslovensk& státní ob"an, 
pak p'ijal ob"anství n#mecké. Slou)il na r$zn&ch "et-
nick&ch stanicích; do Dolních Bludovic p'i%el na ja'e 
roku 1943.

Z(vypráv#ní obyvatel /ivotic vystupuje jako osobnost 
velmi rozporuplná: zpo"átku byl „takov& oby"ejn& chlap, 
spí%e nenápadn&, co t'eba i(pár slov prohodil“, postupn# 
se v%ak v( jeho chování za"ala projevovat popudlivost, 
vzr$stající agresivita a(alkoholismus.

Tehdej%í d#ti, tedy pam#tníci narození ve t'icát&ch le-
tech, si na n#j dodnes nesou toto)nou vzpomínku: ze 
Sattlera %el strach. Kdy) ho vid#ly p'icházet, rad#ji se 
okam)it# dávaly na út#k(– dom$, do lesa, kamkoli, hlav-
n# aby se s(ním nemusely potkat tvá'í v(tvá'. Kdy) se jim 
úprk nepoda'il, musely p'estát, )e se na n# zlostn# mra-
"il, ob"as utrousil nevlídné slovo. A(ta jeho "erná doga! 
Vodil ji na ko)eném 'emenu a(m#l ji vycvi"enou tak, aby 
se vzpouzela a(vr"ela, kdy) se s(n#k&m na chvíli zastavil. 
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Dost na to, aby se ze strá)mistra Sattlera stal pro d#ti 
u"in#n& postrach.

Dosp#lí(– a) na pár v&jimek, o(kter&ch bude 'e" poz-
d#ji(– pro n#j m#li spí%e pohrdání.

Z(dal%ích sv#dectví, dokument$ a(dostupné literatury 
si m$)eme vyskládat obraz "lov#ka, u(n#j) ambice vyso-
ce p'eva)ovaly nad schopnostmi. Velitelem stanice n#-
meckého "etnictva v(Dolních Bludovicích se stal krátce 
po prohrané bitv# u(Stalingradu(– a(zjevn# pat'il k(t#m, 
kte'í neupadli do letargie. Práv# naopak. U(Sattlera se dá 
s( postupujícími m#síci bludovické slu)by vypozorovat 
nar$stající "inorodost, slu)ební aktivita, tém#' horlivá 
p'i"inlivost.

Do jisté míry se na tom mohl podílet jeho neut#%en& 
osobní )ivot. Byl sice )enat&, ale o(své man)elce se v$bec 
nezmi!oval; zato bylo ve'ejn&m tajemstvím, )e ji bije. 
Velmi se cht#l stát sou"ástí místních elit, tedy kumpá-
nem p'i nacistick&ch pijatykách v( hostinci Heinricha 
Mokrosche. Snad v(tom spat'oval cestu k(pov&%ení, snad 
to pova)oval za otázku cti. Mokrosch se v%ak k( n#mu 
stav#l p'ezírav# a(i(to nepochybn# p'isp#lo k(Sattlerov# 
nar$stající frustraci.

B#hem podzimu 1943 nap'el svou pozornost jin&m 
sm#rem. Práv# tehdy si rodina Warcopova za"ala v%ímat 
hlídek, které stály na kraji lesa za jejich domem. Sotva pro 
to nalézali d$vod(– )ili naprosto spo'ádan&m, klidn&m 
)ivotem. Teodor se nijak politicky neanga)oval; jedinou 
v&jimku v(tomto sm#ru p'edstavovaly ob"asné náv%t#vy 
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bratrance Józefa Wac-awika, p'i kter&ch prodiskutovali 
ledacos. Nep'íjemn& pocit pramenící z("etnick&ch hlídek 
nakonec p'im#l Teodora k()ádosti, aby u) k(nim bratra-
nec nechodil( – domníval se, )e práv# jeho p'ítomnost 
mohla b&t p'í"inou, pro" Sattlerovi mu)i v#nují domu 
Warcopov&ch tak velkou pozornost. T'eba se Józef k(n#-
"emu p'ipletl, koneckonc$ protin#mecké 'e"i vedl v(jed-
nom kuse. Za války "lov#k neví, "ím si zad#lá na potí)e.

Bratranec chodit p'estal, ale hlídky stály u(lesa dál.
A(tak se Teodor rozhodl, )e se jimi p'estane zab&vat. 

Nic %patného p'ece neud#lal, nemá d$vod se bát. Upnul 
se k( práci; jako zdatn& 'emeslník dostával zakázek víc 
ne) dost. A(koneckonc$ m#l pádn& d$vod po'ádn# vy-
d#lávat: p'ed Vánocemi mu man)elka Marie oznámila, 
)e "ekají druhé dít#.

P'ibli)n# ve stejné dob# se Ma!ka Warcopová poprvé 
sv#'ila sousedce a(blízké p'ítelkyni Aurelii Kotulové, )e 
k(nim dom$ Sattler chodí tém#' denn#, a(kdy) není Do-
rek doma, vede sm#rem k(ní divné 'e"i. Jako by se jí ne-
ohraban# dvo'il.

„Dávej si na n#ho pozor,“ 'ekla Aurelie. „B$hví"eho je 
ten chlap schopn&.“


