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Posláním neziskové organizace Post Bellum je nejen zaznamenat, 
ale také atraktivním způsobem zprostředkovat příběhy 20. století, 
které podávají svědectví o naší moderní historii. Začtěte se do 
vyprávění deseti libereckých pamětníků natočených v projektu 
Paměti národa. Jejich osobní výpovědi přibližují naše město tak, 
jak ho již mnozí neznáme a nikdy nepoznáme. Liberci se nevyhnuly 
židovské pogromy ve 30. letech, poválečné vysídlení německého 
obyvatelstva a dosídlení příhraničního regionu proměnilo jeho tvář 
a atmosféru na desítky let dopředu. Představujeme příběhy naděje 
i zklamání spojených s rokem 1948, i pro Liberec tragický rok 1968, 
zároveň odkrýváme příběhy neskutečné odvahy a odhodlání a nové 
naděje na život ve svobodné zemi po roce 1989. Uchovejme si tu 
víru a svobodu a pečujme o ni.

Michaela Pavlátová, ředitelka Paměti národa Severní Čechy





S Libercem se ve 20. století pojí řada osobností, 
jejichž osudy se vzájemně proplétají. Liberecká 
pobočka Paměti národa připomíná příběhy 
deseti pamětníků, které se staly součástí 
historie města. 

Podobu sídla poprvé zmíněného v době krále Karla IV. radikálně 
ovlivnila německá okupace. Zásadní změny v oblasti politické, 
sociální, hospodářské, kulturní i národnostní, kterými prošlo 
Československo v prvních poválečných letech, se nejvýrazněji 
projevily v pohraničí. Z Liberce, před okupací jednoho 
z nejvýznamnějších center českých Němců, byla valná většina 
původního obyvatelstva vysídlena do některé z okupačních zón 
Německa a v rámci procesu osídlení pohraničí „nahrazena“ 
obyvatelstvem slovanského původu. Kvůli tomu z „paměti“ města 
cíleně zmizeli původní německy mluvící obyvatelé a v důsledku 
válečných událostí i ti, které Norimberské zákony označovaly 
za Židy. Tento proces „zapomínání“ završily únorové události 
roku 1948. K „nechtěným“ skupinám obyvatelstva se následně 
připojili političtí vězni 50. let i řada dalších. 

Mezi ty, kteří měli v důsledku válečných událostí 
opustit rodný region, patřila i Ingrid Petříková, 
rozená Hübnerová. V tu dobu je jí pět let.

Před nuceným vysídlením z Vratislavic zachraňuje Hübnerovi 
český soused, když matce samoživitelce nabízí manželství. Žen ze 
smíšených svazků se totiž odsun většinou netýká. U Nisy tak Ingrid 
může žít až do penze. V důchodu pracuje v divadle F. X. Šaldy coby 
biletářka. Diváky na představení uvádí i v roce 2000.

Devátého listopadu se hraje Othello, pozornost Liberečanů se 
ovšem toho dne soustředí na místo opodál. Přes ulici se s pompou 
otevírá nová synagoga. Jako vůbec první v Česku od konce války.



Předseda liberecké židovské obce Pavel Jelínek 
má nabitý program. Nejen pro něj se jedná 
o mimořádnou chvíli.

Tóra se v synagoze opět čte na den přesně po 62 letech od zničení 
původní modlitebny. V době jejího vypálení za Křišťálové noci jsou 
Pavlu Jelínkovi tři a půl roku. Jako mnoho dalších musí Jelínkovi 
z hlavního města nové Říšské župy Sudety odejít do bezpečnějšího 
vnitrozemí, aby se později mohli jako jedni z mála do svého domova 
vrátit a žít dál své životy. 

Obdobné útrapy prožila i rodina Otakara 
Raulíma, který se v Reichenbergu narodil 
už v roce 1924. Když komunisté v únoru 1948 
uzurpují moc, uteče z vojny a emigruje.

Na podzim příštího roku přichází do Československa zpátky. 
Jako agent ve službách francouzské zpravodajské služby. Úkryt 
při nebezpečné misi nachází mimo jiné v Jizerských horách.

Tamní lesy v té době poprvé okouzlují 
šestnáctiletého Miloslava Nevrlého.

Po absolvování přírodovědecké fakulty se v roce 1957 z Prahy 
do Liberce stěhuje natrvalo kvůli místu v Severočeském muzeu. 
Nejen o zdejších horách později napíše legendární knihy. 
Od poloviny 60. let naproti muzeu vídává nový výstavní pavilon F.

Pro proslulé Liberecké výstavní trhy (LVT) ho 
navrhl architekt Miroslav Masák. Na sever 
stejně jako Nevrlý přišel z metropole coby 
mladý absolvent za prací.



Zlákal ho Karel Hubáček. Spolu s Otakarem Binarem v Liberci 
zakládají světoznámý ateliér SIAL, v jehož dílně vzniká i projekt 
vysílače a hotelu na Ještědu, nejslavnější české stavby 20. století. 
V roce 1968 radí Miroslav Masák svému příteli Václavu Havlovi 
s rekonstrukcí jeho chalupy na Hrádečku. Na úterý 20. srpna 
dramatika zve pod Ještěd. Den vrcholí večírkem, ale rozjetou 
zábavu přerušuje ještě v noci zpráva o invazi sovětských vojsk. 
Hned další den ve středu Havel pozoruje tanky na libereckém 
náměstí. Střílí se.

Před kulkami se budoucí prezident ukrývá spolu 
s Janem Šolcem, dalším pražským rodákem, jenž 
do Liberce zamířil po válce s rodiči.

S Havlem se vidí poprvé, nikoli však naposledy. V devadesátých 
letech Jan Šolc pracuje jako poradce v prezidentské kanceláři.

Před radnicí se 21. srpna 1968 ocitá také Petr 
Šída. Po střelbě skončí se sedmi zásahy v těle.



Do nemocnice se raněný mladík dostává později, neboť své místo 
v sanitce přenechává těžce zraněnému Jindřichu Kulišovi. 
Ve špitále se dozvídá, že jeho vrstevník zemřel a stal se jednou 
z devíti obětí srpnové okupace v Liberci.

Zatímco lékaři v nemocnici úspěšně bojují o život 
Petra Šídy, z Prahy se narychlo vrací horolezec 
Jan Kyncl.

Na večer svolává svou lezeckou partu a domlouvají manifestaci.
Druhý den okupace lezou na vrchol radnice a na protest vyvěšují 
černý prapor.

O tragických událostech v Československu 
se dozvídá Liberečan Vladimír Zikmund až 
v daleké Africe.

Stejně jako Miloslav Nevrlý či Miroslav Masák přišel pod Ještěd 
za zaměstnáním. Rozjíždí zde úspěšnou kariéru na krajské 
hygienické stanici jako epidemiolog. Později navzdory překážkám 
komunistického režimu vyjíždí na lékařské mise do zemí třetího 
světa a pomáhá v nich vymýtit smrtící virus pravých neštovic.  

Do boje proti okupantům se od začátku 
zapojovala i rodina Věry Vohlídalové, 
rozené Tomáškové.

Její maminka Markéta v roce 1968 v rozhlase tlumočí do němčiny 
Havlovy projevy. Vystudovaná knihovnice Věra Vohlídalová je poté 
propuštěna z práce. Po sametové revoluci se však stává ředitelkou 
liberecké knihovny. Především její zásluhou tato instituce získává 
novou moderní budovu. V katalozích jsou i knihy zabývající se 
dějinami Liberce, do nichž se výše zmíněná desítka pamětníků 
ve 20. století zapsala.  



Dokumentujeme 
Paměť národa je jednou z největších pamětnických sbírek na světě, 
která je pro veřejnost přístupná on-line. Od roku 2008 ji budují 
lidé z organizace Post Bellum ve spolupráci s Českým rozhlasem, 
Ústavem pro studium totalitních režimů a dalšími partnery. 
Najdete v ní tisíce audio i video nahrávek, tisíce svědectví, 
osudů a zkušeností předchozích generací.

Vyprávíme
Tvoříme rozhlasové a televizní dokumenty. Příběhy vyprávíme 
v on-line Magazínu Paměti národa, na sociálních sítích nebo 
například v podcastech. Vydáváme publikace i komiksové knihy. 
Udílíme Ceny Paměti národa. Pořádáme výstavy. 

Vzděláváme
Učíme žáky i studenty poznávat nedávnou minulost. Zapojujeme 
je do dokumentační práce. Pořádáme debaty, exkurze i zážitkové 
workshopy. Ptáme se mladých lidí a předáváme jim zkušenost 
jejich babiček a dědečků. 

Pomáháme
Nabízíme pamětníkům, hrdinům 20. století, pomocnou ruku, 
pomáháme jim v jejich každodenních potřebách, připravujeme 
pro ně program pro aktivní stáří, umožňujeme, aby byli užiteční 
a setkávali se s mladými lidmi, nabízíme finanční pomoc.

Paměť národa
pametnaroda.cz



„Němci už měli díky bohu 
jiné starosti než nás hledat. 
Takže jsem dodneška tady.“
Pavel Jelínek



pametnaroda.cz/jelinek-pavel-1935

Liberečané o ně „zakopávají“ na mnoha místech. Po městě jsou 
v dlažbě vetknutých Stolpersteinů desítky. Tradice Kamenů 
zmizelých připomíná oběti holocaustu a pod Ještědem ji zavedl 
člen liberecké židovské obce Pavel Jelínek. Mnoho ze zavražděných 
osobně znal. Narodil se v roce 1935 v Liberci. Tatínek se jmenoval 
Josef Jelínek a byl katolíkem, maminka Marie Ledererová byla 
Židovkou. Smíšené manželství i navzdory těžkým časům 
pod nacistickou nadvládou přetrvalo. 

„Můj táta byl tak statečný, že se nerozvedli,“ 
obdivuje ho dodnes syn.

Poté co Němci obsadili Sudety, prchla rodina v březnu 1939 k tetě 
Pavla Jelínka do Sázavy, následně do Mladé Boleslavi a Lysé nad 
Labem. „Firma Bratři Bendové, což byli příbuzní mé matky, do Lysé 
z Liberce přestěhovala svou firmu, dokud to ještě šlo, a můj otec 
v ní dělal šéfa.“ Když v roce 1941 musela do koncentračního tábora 
v Treblince pamětníkova babička Josefína, ohroženou rodinu 
čekalo další stěhování. Bezpečí hledala v Hořepníku na Vysočině, 
odkud pocházel otec. 

„Šlo o jediné možné řešení, jak Němcům trochu 
zmizet z očí,“ vysvětluje Pavel Jelínek.

Úplně ztratit se však v Protektorátu nešlo. Nakonec dostala 
povolání do transportu i maminka Marie. 

Pavel Jelínek, 1965



„Už měla sbalený pingl. Pamatuji si, jak nade 
mnou a mým dvouletým bráchou brečela,“ 
popisuje pamětník.

Svou ženu však Josef Jelínek dokázal zachránit. Od podplaceného 
německého doktora získal dokument, podle nějž matka kvůli těžké 
nemoci do transportu nemusela. „Do konce války pak nesměla ven 
z baráku, jen na zahradu. Myslím, že v tak malém městečku to asi 
všichni věděli, ale nikdo nic neřekl a vydrželi jsme tam do konce 
války,“ líčí Pavel Jelínek.  

I on koncem války málem skončil v koncentračním táboře jako 
tak zvaný mischling, nacisti takto označovali děti ze smíšených 
manželství s židovským původem. Hlásit se měl přesně 
na své desáté narozeniny. S maminkou a malým bráškou 
Janem však utekli a schovali se v lese. V hájence přečkali několik 
dnů až do samotného konce války. „Němci už měli díky bohu jiné 
starosti než nás hledat. Takže jsem dodneška tady,“ připouští 
pamětník. Úkryt opustili až 9. května. Kousek za Hořepníkem 
pak přežili i střelbu prchajících německých vojáků.

Mnoho kamarádů a příbuzných Pavla Jelínka takové štěstí 
nemělo. Zahynuli v nacistických koncentračních táborech. 
Včetně jeho babičky Josefíny. Stolperstein s jejím jménem se 
v Liberci objevil jako jeden z prvních. 

Zleva: neznámá dívka, Pavel Jelínek a jeho sestřenice Hana Taussigová (zavražděna 6. 9. 1943
v Osvětimi, Kámen zmizelé Hany je umístěn v Liberci v ulici Zákopnická 360/13)



„Celý svět je velmi 
úzký most a důležité 
je nebát se po něm jít.“

Matka Marie Ledererová a její bratr Jan Lederer, 1933

Otec Josef Jelínek s Pavlem Jelínkem a Hanou Taussigovou, 1938



„Když jsme přišli do jejich 
baráku, babička s dědou 
a ani kluci už tam nebyli.“
Ingrid Petříková 



pametnaroda.cz/petrikova-ingrid-1940

Ingrid Petříková se narodila, tehdy jako Hübnerová, ve 
Vratislavicích nad Nisou v roce 1940 do německy mluvící rodiny. 
Svého otce nikdy nepoznala. Padl ve službách wehrmachtu při 
německém napadení Polska. Mužský element v rodině přesto 
převládal, neboť měla tři starší bratry Jana, Ericha a Pavla.
Vyrůstala však jen s o dva roky dříve narozeným Pavlem. Matka 
by totiž jako samoživitelka celou domácnost nezaopatřila, proto 
starší dva sourozenci Jan a Erich přebývali na Moravě u babičky. 
Po válce čekal všechny odsun, ovšem vratislavickou část rodiny 
spasil zamilovaný soused. 

„Maminka byla docela pěkná temperamentní 
ženská a vedle bydlel vdovec Jaroslav Starý. 
Maminku si namlouval,“ vysvětluje pamětnice. 

Nabídl jí sňatek, a tím pádem se odsunu s mladšími dvěma 
potomky vyhnula. Zachránit chtěla i své starší syny. Okamžitě se 
proto vlakem rozjeli na Moravu. Kam přesně směřovali, dnes už 
Ingrid Petříková neví. „Když jsme přišli do jejich baráku, babička 
s dědou ani kluci už tam nebyli. Pamatuji si jenom rozházený věci 
na návsi. Ptali jsme se lidí, co se stalo, a prý všechny odsunuli,“ 
vzpomíná roztřeseným hlasem. 

Ingrid Petříková, 1942



Maminka bolest ze ztráty synů neunesla a psychicky se zhroutila. 
„Doma se pak polila petrolejem a pokusila se upálit.“ Zachránil 
ji partner, když ji uhasil peřinou. Rok ležela v kritickém stavu 
v nemocnici. Během té doby se o Inku i Pavla zvlášť starali 
rodinní známí. Po návratu matky z nemocnice bydlela rodina 
zase pohromadě.

Až mnohem později se Hübnerovi dozvěděli o osudu svých 
příbuzných. Bratra Ericha našli díky šťastné náhodě v německém 
Essenu. A v roce 1956 se po dlouhém odloučení setkali. 
„Všichni jsme buleli,“ vybavuje si Ingrid Petříková.  

Co se tedy v roce 1945 událo? Při odsunu byli všichni zařazeni 
do pochodu smrti. Prarodiče ho nepřežili a oba bratry události 
navždy rozdělily. Ericha se v Německu podle jeho vyprávění ujali 
místní sedláci, ale o Janově osudu se rodina už nikdy nedozvěděla. 
Nepomohl ani Červený kříž. 

„Určitě získal jiné jméno a také se dostal 
do nějaké rodiny. Snad se měl dobře,“ 
doufá pamětnice. 

Ingrid Petříková

Bratr Erich s maminkou



„Jedni známí jeli do Essenu, a tam 
se setkali s dalšími odsunutými 
Němci. Jeden se jim svěřoval, že 
ztratil rodinu, že měl sestru Inku, 
bratra Pavla ve Vratislavicích, 
ale ti i s jejich matkou zemřeli. 
Několikrát jim psal, ale dopisy se 
vracely s poznámkou, že adresát 
zemřel. Ti známí ho upozornili, 
že stále žijeme ve Vratislavicích 
a že maminku dobře znají.“

První setkání po odloučení bratra s maminkou, 1956



„Budete se divit, ale co mně 
nejvíc v životě pomohlo, 
to byl kriminál.“
Otakar Raulím



pametnaroda.cz/raulim-otakar-1924

Jednoho dubnového dne v roce 1964 se otevřely dveře pankrácké 
věznice. Prošel jimi ven Otakar Raulím. Bylo mu tehdy třicet devět 
let. A přestože znovunabytí svobody neprožíval poprvé, neboť 
za války prošel gestapáckým vězením, tentokrát si připadal jako 
opařený. Na svobodě se ocitl po 172 měsících v kriminálech. 

„Chtěl jsem jít na nádraží, ale byl jsem v takovým 
rozpoložení, že jsem sešel dolů do Nuselského 
údolí k Botiči. A jak jsem vypadal! Tesilový šaty, 
plášť, špičatý lakýrky, bílou košili, kravatu – jako 
když panáka vystrčí z výkladní skříně. Předtím 
jsem nosil muklovský stejnokroj a na tohle jsem 
si nezvykl.“ Oblečení mu den před propuštěním 
pořídil jeden z bachařů. „Opřel jsem se a dívám 
se nahoru k Pankráci. Přišla ke mně stará paní 
a říká: ,Že jdete odtamtud?‘ Odpověděl jsem, že 
ano. ,To se pozná. A kam jdete?‘ ,Na nádraží.‘ 
,To jdete špatně,‘ řekla a odvedla mě na tramvaj,“ 
vybavuje si svůj první kontakt na svobodě.   

Z Prahy zamířil hned do Liberce, kde se v roce 1924 narodil. Když 
se pak na hlavním nádraží chtěl před cestou vlakem v restauraci 
posilnit, nedokázal to. „Dal jsem si polévku, ale objednat druhé 
jídlo bylo nad mé síly,“ přiznává. Naposledy si totiž v hospodě 
poroučel jídlo před patnácti lety.



Po únorovém převratu v roce 1948 pamětníka vyhodili ze školy 
a musel na vojnu. Sloužil jako spojař meteorologické radiostanice 
v Hoře Svatého Šebestiána v Krušných horách. S nástupem 
komunistů k moci se však nesmířil. Místo nahlášené dovolené 
v létě ilegálně opustil republiku, ale hned na podzim příštího 
roku se vrátil. Ze zběhlého vojína se stal agentem francouzské 
zpravodajské služby. Na severu Čech měl působit tři měsíce, 
jenže svou misi nedokončil. 

Krátce před Vánoci v roce 1949 Otakara Raulíma zatkli 
v libereckých Pavlovicích. Okamžitě podstoupil výslech 
v nechvalně známém „Domečku“ na Hradčanech. A přesně rok 
po zadržení jej jako agenta imperialistické rozvědky komunistický 
režim odsoudil k osmnácti letům vězení za velezradu a špionáž. 
Postupně prošel věznicemi na Pankráci, ve Valdicích, v Leopoldově, 
internačním zařízením v Opavě a znovu Pankrácem. 

„Budete se divit, ale co mně nejvíc v životě 
pomohlo, to byl kriminál. Zaprvé jsem se naučil 
to, co bych se nikdy nenaučil. Dostal jsem přehled 
o všem – o náboženství, o filozofii, kunsthistorii. 
Člověk chodil od jednoho stolu k druhému, jen 
aby něco pochytil, i když to nikdy nebude dělat. 
Patří to k životu, že člověk něco zná a může se 
o něčem bavit,“ hodnotí léta strávená ve vězení 
Otakar Raulím. 

Později pod Ještědem zakládal Klub bývalých politických vězňů 
K 231 a působil jako předseda liberecké pobočky Konfederace 
politických vězňů. Zemřel v roce 2011.



V roce 1942 byl Otakar Raulím 
zatčen za nedovolený styk se 
zajatci, kterým v Rychnově 
u Jablonce přes plot házel 
potraviny. Osm měsíců byl 
gestapem vězněn v Liberci 
a na uhelné šachtě v Žacléři. 
„Jednou se mně stalo, že jedna 
paní hodila na pás sáček, 
kde byly dva krajíce chleba 
namazaný máslem, dvě jablka 
a kus salámu. A říká mně: 
,Chlapče, za co seš tady?‘ 
Já jsem říkal: ,Za to, co jste 
teď provedla, jenže já to házel 
přes ostnatý dráty zajatcům.‘ 
Tak jsem jí poděkoval, 
ale už se neobjevila.“



„Architektura se společností 
bezprostředně souvisí.“
Miroslav Masák 



pametnaroda.cz/masak-miroslav-1932

Architekt Miroslav Masák převzal v roce 2007 Poctu České komory 
architektů. Paradoxně jen pár desítek hodin poté, kdy dělníci 
započali první fázi demolice obchodního domu Ještěd, který 
s Karlem Hubáčkem projektoval. 

„Rád nejsem. Na druhou stranu vím, že se baráky bourají. Mrzí mě 
však, co tam postavili místo toho. Musím říct, že to je velmi špatná 
architektura, i když nerad kritizuji práci svých kolegů,“ přiznává 
otevřeně Miroslav Masák. Obchodního střediska si cenil pro 
okolnosti, za kterých vznikalo.

„Byl to projekt deseti vzájemně si konkurujících 
podniků, které se v době totality dokázaly 
dohodnout na jedné společné věci. To je v dnešní 
době velmi vzácné,“ upozorňuje. „Architektura 
se společností bezprostředně souvisí,“ je 
přesvědčen pamětník. 

Miroslav Masák sice působil coby architekt v Liberci, narodil 
se však v roce 1932 v Úvalech, kde prožil i dětství. Pod Ještěd se 
podle svých slov dostal náhodou. „V lednu 1958 se brali dva moji 
spolužáci z Liberce, odkud jich v našem ročníku bylo asi sedm. 
Pozvali mě na svatbu a příležitost jsem využil k tomu, abych se 
zeptal Karla Hubáčka, zda by mě přijal ve Stavoprojektu. Souhlasil. 
Vstoupil jsem tam v červnu 1959 a pracoval pro něj třicet let.“



Miroslav Masák pak spolu s Karlem Hubáčkem a Otakarem 
Binarem založili v roce 1968 světoznámý architektonický ateliér 
SIAL (Sdružení inženýrů a architektů v Liberci) a jeho Školku, 
jež fungovala jako studijní program pro mladé 
absolventy architektury.

„SIAL a Školka jsou dnes v podstatě legendou 
československé architektury. Říká se, že centrem 
poválečné architektury nebyla ani Praha, ani 
Brno, ale Liberec,“ konstatuje Masák. 

Architekt se od 60. let přátelil s Václavem Havlem, pravidelně 
jej navštěvoval na Hrádečku a stýkal se i s dalšími disidenty. 
StB mu tak všemožně komplikovala život, ale své profesi se 
nadále mohl věnovat. V roce 1978 se tak otevřel první ze tří 
pavilónů Ještědu. Obchoďák obalený charakteristickým pláštěm 
z tmavohnědého plechu a žlutých dlaždic se na další čtvrtstoletí 
stal jednou z ikon Liberce. Miroslav Masák působil v SIALu 
do roku 1989 a po sametové revoluci se stal Havlovým poradcem. 
Už z pozice vysokoškolského pedagoga pak sledoval, jak v roce 
2009 jedna z jeho nejvýznamnějších staveb musela ustoupit 
novému obchodnímu středisku. 

Václav Havel a Miroslav Masák, 1990



Jako výborný atlet a ligový házenkář chtěl 
jít Miroslav Masák po maturitě na fakultu 
tělovýchovy. Ale jak bylo v té době obvyklé, 
seděli u maturity vedle učitelů i zástupci 
komunistické strany a SSM. „Některé věty 
si člověk pamatuje celý život. Ten zástupce 
komunistické strany řekl: ‚Nepůjdeš se 
flákat na tělocvik.‘“ Třídní učitelka mu 
proto doporučila architekturu, a tak se 
ocitl u přijímaček na ČVUT. A uspěl.

Miroslav Masák – kresba v plenéru, 1954

Miroslav Masák na atletickém tréninku, 1950



„Byl jsem v nesprávný čas 
na nesprávném místě.“
Petr Šída 



pametnaroda.cz/sida-petr-1944

Byla středa 21. srpna 1968. Tehdy čtyřiadvacetiletý Petr Šída měl 
před sebou běžný den. Pracoval jako studnař a brzy ráno zamířil 
s kamarádem do centra města objednat skruže. Zakázku už 
vyřídit nestačil. 

„Byl jsem v nesprávný čas na nesprávném místě,“ vzpomíná na 
ráno, v němž stanul mladík i celé Československo tváří v tvář 
invazi vojsk Varšavské smlouvy. Po sedmé hodině ranní se ocitl 
u bočního vchodu radnice. Právě tam došlo k nejvážnějším střetům 
s okupanty v celém Liberci. Pomníček v podobě tankového pásu 
na radnici stále připomíná devět obětí.

„Začali do nás, co jsme tam stáli, bez jakéhokoliv 
varování střílet. Mě zasáhli z necelých dvou 
metrů. První dávkou mi prostřelili obě kolena. 
Upadl jsem na zem. Zaštítil jsem se trochu taškou. 
Od té chvíle začalo takové malé peklo,“ vykresluje 
pamětník hrůzné momenty.

Střelba trvala asi tři minuty. Vedle Petra Šídy zůstal ležet raněný 
Jindřich Kuliš. 

„Zdravotníci mě chtěli naložit a odvézt. Já 
jim řekl: ‚Ne, ne, vezměte tohohle kluka! Ten 
je na tom mnohem hůř! Já mám jenom rozbité 
nohy, vezměte jeho!‘ On si držel plíce, chrčel 
krev a mezi prsty se mu dělaly takové osmi-
deseticentimetrové krvavé bubliny.“ 



Se sedmi zásahy tak pamětníka sanita do nemocnice dopravila 
o něco později. 

„Všichni jsme na příjmu leželi na zemi na 
nosítkách, živí i mrtví. Lékaři, včetně zubařů, 
tam běhali a pomáhali. Jak tam ležím na zemi, 
tak s hrůzou vidím, že jsou někteří lidé přikrytí, 
to znamená mrtví. Nadzvedl jsem deku člověka, 
který ležel vedle mě, a spatřil toho chlapce, 
kterého jsem pustil do sanity před sebou. 
Byl mrtvý.“

Petr Šída přežil jen díky velkému štěstí. Málem vykrvácel. 
Následky zranění na těle pociťuje dodnes. V nemocnici strávil rok 
a půl. Během dlouhé rekonvalescence se rozešel s přítelkyní. 
Na zdravotní vycházce však poznal novou lásku Alenu Pecovou. 
V roce 1969 se vzali a brzy se jim narodila dcera Alena. Ta si už 
mnohem později zamilovala Řecko, kde se seznámila s pozdějším 
manželem. Spolu si pak v Liberci v Sokolské ulici otevřeli řeckou 
tavernu. „Jejich restaurace má vynikající pověst,“ říká Petr Šída 
pyšně. Shodou okolností se podnik dcery nachází jen necelých 
sto padesát metrů od místa, kde její otec bojoval v roce 1968 o život.

Okupace v Liberci, 1968



„Lidé křičeli, do toho 
řinčely samopaly, celá 
řada těch vozidel na sebe 
narážela, vojáci ze svých 
vozidel stříleli, kde se dalo.“

Okupace v Liberci, 1968

Petr Šída s dcerou Alenou, švagrovou a jejím synem, 1975



„Pak někdo zaběhl za 
starostou Moulisem a ten 
nám dal černou fangli, 
kterou jsme zavěsili.“
Jan Kyncl 



pametnaroda.cz/kyncl-jan-1943

Ráno 21. srpna se liberecký horolezec Jan Kyncl vzbudil v Praze 
v bytě kamaráda Jiřího Sáma, u něhož přespal. V hlavním městě 
vyřizoval věci okolo expedice do Afriky, kterou chystali na 
příští rok.

„Probudil nás telefon, že Praha je obsazená 
Rusáky. Slyšeli jsme, jak nad námi lítají letadla. 
A Jirka říkal: ‚Honzo, pojď, nemůžeme sedět 
doma.‘,“ vzpomíná pražský rodák Jan Kyncl. 
Vydali se k budově ÚV KSČ, kde už se nakupila 
hromada lidí. „Stál tam voják se samopalem. 
A nějaký mladý kluk říká: ‚To je výbor mé 
ústřední strany, pusť mě tam!‘ On mu řekl: 
‚Stůj!‘ Mladík šel dál a voják ho zastřelil.“

Ještě týž den se pamětník vrátil vlakem domů do Liberce. Rychlík 
ale často zastavoval, aby pouštěl kolony tanků křižující přejezdy. 
Pod tíhou posledních událostí svolal Jan Kyncl navečer svou partu 
horolezců. Navrhnul, aby manifestovali a druhý den sundali 
z radnice pěticípou rudou hvězdu. Symbol komunismu tam už 
v roce 1952 odmítl instalovat jeho otec a nějaký čas kvůli tomu 
strávil ve vězení. Klíče od vstupu na 65 metrů vysokou věž 
horolezcům předal tehdejší starosta Jiří Moulis. 

Jan Kyncl, Alžír, 1969



„Vylezli jsme s Karlem Heisigem na horní balkon, 
pak jsme se ještě dostali po žebříku do takový 
věžičky a tam se protáhli okýnky. Nebylo to 
příjemný. Dole stála hromada lidí a odtamtud 
na nás také mířily kulomety, alespoň jsme měli 
ten pocit. Přidržovali jsme se za hromosvod 
a báli se, že se s námi utrhne. Konec už dělal 
Karel, on byl lehčí. Já jsem lezl přes ty tři kopule.“

Pěticípou hvězdu však na špici nakonec nechali. Měli strach, že by 
těžká hvězda s rozpětím dvou metrů po odříznutí mohla spadnout 
dolů na lidi. „Pak někdo zaběhl za starostou Moulisem a ten nám 
dal černou fangli, kterou jsme zavěsili,“ popisuje Jan Kyncl, jak 
na liberecké radnici den po invazi zavlál černý prapor.  

Za tři neděle si starosta horolezce znovu zavolal a poprosil je, aby 
černou vlajku sundali. Hrozilo, že pokud do dvou dnů nezmizí, 
okupanti v Liberci nasadí trvalou posádku, aby na město dohlížela. 

„Tak jsme vylezli na radnici znovu. Podruhé už to bylo dobrý, 
protože špagát tam stále visel. Ale dali jsme alespoň státní vlajku na 
půl žerdi. Tak přišel zase Moulis a říká: ‚Kluci, nedělejte mi to.‘ Obě 
byly už potrhaný, tak jsme je pak sundali. A Moulis říká: ‚Necháme 
to tady jako relikvii.‘ Poděkoval nám a když jsme se vrátili z Afriky, 
ve funkci už nebyl,“ uzavírá Jan Kyncl. 

Jan Kyncl (vpravo), Alžír, 1969



Liberec, 21. 8. 1969

„Do Říma jsme dojeli 19. ledna 1969. Už byla 
tma. Tehdy do centra nesměly náklaďáky. 
Vyspali jsme se v auťáku a ráno jsme jeli do 
města veřejnou dopravou. Prohlídli jsme si 
Koloseum, když najednou v poledne začaly 
zvonit zvony, troubit auta, lidi se zastavili, stáli 
v pozoru, doprava nejela. Ptali jsme se, co se 
děje. – Odkud jste? – Z Československa. – A vy 
nevíte, že se u vás upálil student Jan Palach? 
Manifestujeme na vaši podporu! Chceme, 
aby svět věděl, že vás podporujeme. – A nám 
spadly sanice. Poté jsme jeli k papežovi.“



„Tužkou tam bylo psáno: 
Nepouštět ho, ani 
jeho rodinu.“ 
Vladimír Zikmund  



pametnaroda.cz/zikmund-vladimir-1925

Domov našel v Liberci, největších úspěchů však epidemiolog 
Vladimír Zikmund dosáhl tisíce kilometrů daleko. V zemích 
třetího světa se významně podílel na vymýcení viru pravých 
neštovic. Vladimír Zikmund se narodil v roce 1925 v Teplicích, 
úspěšnou kariéru po absolvování medicíny v roce 1951 odstartoval 
pod Ještědem.

„Ministerstvo zdravotnictví tehdy zakládalo hygienicko-
epidemiologickou službu. Míst pro epidemiology bylo dost, protože 
v pohraničí chyběli lidé s potřebným vzděláním. Kdo chtěl jít 
do pohraničí, mohl tam okamžitě nastoupit. Já Liberec dobře 
znal, jako skaut jsem prochodil Jizerské hory,“ vypráví Vladimír 
Zikmund. Coby přednosta odboru epidemiologie v Liberci pracoval 
až do roku 1980. Podstatnou část kariéry pak strávil jako expert 
Světové zdravotnické organizace (WHO) na zahraničních misích. 
Nejprve v Demokratické republice Kongo, poté i v Indii, Somálsku 
či Bangladéši. Než ho však komunistický režim na první výjezd 
do Afriky pustil, prošel si schvalovacím martyriem.

„Kdo nebyl komunista, do určitých funkcí vůbec 
nemohl nastoupit,“ vysvětluje.

Pamětník si uvědomoval svůj „hendikep“ v podobě absence 
stranické knížky. Přesto když Ministerstvo zdravotnictví hledalo 
odborníky pro práci v rozvojových zemích, přihlásil se.

Vladimír Zikmund na lyžařských 
závodech v Liberci



„Výjezd musel schvalovat okresní výbor KSČ, vojenská správa, těch 
institucí bylo asi pět. Příslušní kádroví pracovníci se pak sešli 
a posuzovali to.“ Na povolení čekal Vladimír Zikmund marně. Když 
se snažil zjistit, v čem vězí problém, dostával stále stejnou odpověď: 
Úřad proti výjezdu námitky nemá, nikdo neví, kde se to zaseklo. 
Teprve v Praze na ÚV KSČ se podařilo zjistit, že výjezd je blokován 
záznamy Státní bezpečnosti. „Tužkou tam bylo psáno: Nepouštět 
ho, ani jeho rodinu,“ říká pamětník. Důvodem bylo aktivní členství 
jeho manželky Věry v katolické církvi.

„Každou neděli chodila i se svými dětmi 
do kostela, což byla tehdy věc zcela výjimečná 
a nápadná i v tak velkém městě, jako byl 
Liberec,“ podotýká.

Svého záměru se ovšem nevzdal. „Nakonec jsem šel na 
Ministerstvo zdravotnictví k hlavnímu kádrovému úředníkovi. 
A ten mi řekl, že promluví s člověkem v oddělení osobních 
záznamů, který má vše pod palcem. A za týden mi řekl, že můžu 
jet. Tím člověkem byl můj bývalý kamarád, který mě nenáviděl. Byl 
totiž činovníkem Svazu české mládeže a tento svaz byl nepřítelem 
skautů,“ popisuje Vladimír Zikmund, jak nakonec dostal zelenou 
k výjezdu. Nejen v Demokratické republice Kongo pak pomohl 
očkováním zlikvidovat virus pravých neštovic, který podle odhadů 
během 20. století zabil téměř půl miliardy lidí. V roce 1980 
prohlásila WHO tuto nemoc za vymýcenou. V roce 2017 Vladimíra 
Zikmunda ocenil hejtman Libereckého kraje, o rok později obdržel 
Medaili města Liberce. Vladimír Zikmund zemřel v roce 2020.  

Vladimír Zikmund s obyvateli Somálska



Vladimír Zikmund měl znovu do Afriky odletět 
i s celou rodinou, na letišti ale přišel zvrat. 
„Dvě děti jet nemůžou. Všichni neodjedete,“ slyšeli 
překvapení manželé. Museli se najednou rychle 
rozhodnout. Měli již vše nachystané, uzamčené 
kufry, letenky v ruce. Odletí? Vzdají to? Nakonec 
se rozhodli letět jen s dcerou, syna svěřili švagrovi. 
Teprve za rok, po zdlouhavých jednáních, když 
úředníci viděli, že úspěšný lékař s rodinou nikam 
neutekl, pustili do zahraničí i jejich syna.

Očkovací skupina na cestě do vesnice, Kongo, 60. léta

Vladimír Zikmund s manželkou a dětmi



„Rozdal jsem jim 
nacyklostylovaný popis 
hor, aby věděli, kudy 
jsem je v létě vláčel.“
Miloslav Nevrlý  



pametnaroda.cz/nevrly-miloslav-1933

Přesně před čtyřiceti lety v roce 1982 vyšla legendární kniha 
Karpatské hry od libereckého spisovatele, přírodovědce 
a cestovatele Miloslava Nevrlého. Zprvu v samizdatu, legálně 
až po roce 1989. Pro mnohé se kniha stala téměř biblí. 

„Tvář mi žhne rozčilením, bratříčku, popsat 
první hru je nejdůležitější, ale i nejtěžší! 
Nezbytné. Bez jejího pochopení budou tvoje 
cesty marným plahočením a další čtení mařením 
času,“ začíná jedna z úvodních kapitol. Úryvky 
z Karpatských her si nadšenci v dobách totality 
opisovali a dlouhé pasáže se učili zpaměti. 

Skládá se z poetických popisů pohoří rumunských Karpat, která 
Miloslav Nevrlý provandroval v letech 1975 až 1981 se skauty, 
respektive, po druhém zákazu junáctví, se členy libereckého 
Turistického Oddílu Mládeže TOM. A dále ze třinácti her, které 
jsou jakýmisi cestovatelskými esejemi. „Popisy pohoří jsem psal 
vždy po skončení jednotlivých putování. Většinou na Jizerce na 
Muzejní chatě jsme pak měli s kluky vánoční besídku a tam jsem 
jim rozdal nacyklostylovaný popis hor, aby věděli, kudy jsem je 
v létě vláčel,“ přibližuje pamětník vznik kultovního díla.

„Nějak se o tom dozvěděl Leopold Kukačka z Ústí nad Labem, který 
vydával polosamizdatové průvodce rumunskými horami. Chtěl, 
abych jedny popsal. Mně se to příčilo, protože tam chtěl i hotely 
a cesty, kdežto my chodili většinou bez map a v hotelu jsme nikdy 
nespali. Poslal jsem mu jen popisy hor a jemu se zalíbily. Řekl, 
že je vydá, ale zdálo se mu to moc krátký a chtěl, ať něco dopíšu. 
Tak jsem dopsal těch třináct her, takové svoje reminiscence na 
mladistvé putování po slovenských horách,“ líčí Miloslav Nevrlý.



Narodil se v roce 1933 v Praze, kde prožil i druhou světovou válku. 
Do Liberce se přestěhoval až ve dvaceti čtyřech letech, jako 
absolvent přírodovědecké fakulty nalezl místo ve zdejším muzeu. 
Ale severočeské hory navštěvoval již dávno předtím. Krkonoše 
poprvé v únoru 1946.

„Tehdy jsem si de facto liduprázdné hory 
zamiloval,“ přiznává. „A v Jizerských horách, 
které se staly, nechci říkat přímo, mým osudem, 
jsme byli poprvé v roce 1949. Tatínek byl nadšený 
amatérský zpěvák. Zpíval v mužském sboru. 
Po válce si pronajali faru v Horním Polubným 
a tam jsme vždy v létě s celou rodinou a členy 
spolku jezdili na celé prázdniny. Toulal jsem se 
po rozlehlém okolí, chytal ptáky a některé 
z tehdejších zážitků šestnáctiletého chlapce 
popsal v Knize o Jizerských horách,“ zmiňuje 
své další slavné dílo. 

„Kraj nebo země, které nenajdou svého básníka, jako by snad ani 
nebyly,“ zakončuje ruským rčením Miloslav Nevrlý zatím poslední, 
v pořadí již osmé vydání Karpatských her z roku 2017.

Miloslav Nevrlý v zátoce Bílého pavouka na Velké Jizerské louce, léto 1974



Co se týká například prvního 
vydání Knihy o Jizerských horách, 
vzpomíná Miloslav Nevrlý na 
to, jak v tramvaji dupl omylem 
na nohu řediteli Severočeského 
nakladatelství, se kterým se 
trochu znali z dřívější doby. Ten 
se ho pak otázal, zda nepracuje 
na nějakém textu. Pamětník 
zalhal, že píše knížku o Jizerských 
horách, a ředitel řekl, ať ji přinese, 
že mu ji klidně vydají. O čtyři 
roky později vymyšlenou knížku 
skutečně dopsal a vzpomněl si 
na toto setkání. Nakladatelství 
knihu opravdu vydalo a stal se 
z ní na tehdejší poměry velký hit. 
Kniha se stala postupně kultovní.



„Jako člověk byl Václav 
Havel vynikající, jako šéf 
obdivuhodný, osvědčoval 
ideál demokrata.“
Jan Šolc  



pametnaroda.cz/solc-jan-1938

Byť v 60. letech Jan Šolc dálkově vystudoval Filozofickou fakultu 
UK, po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy 
a následné normalizaci mohl pracovat pouze jako dělník. Hned 
po srpnu 1968 na protest vystoupil ze strany a později podepsal 
i Chartu 77. „Byl jsem i jmenován v tak zvaném Poučení z krizového 
vývoje, kde byli všichni antisovětští a antisocialističtí exponenti. 
V severočeské krajské mutaci na straně dvanáct,“ pamatuje si 
umístění svého jména v dokumentu, který dělal z lidí outsidery. 
V nemilosti režimu se ocitl už jeho otec, který v 50. letech strávil 
osm let ve vězení za údajnou velezradu.

Jan Šolc dvacet let montoval žaluzie a betonoval. 
Ve vynucené manuální práci však nacházel 
i kouzlo: „Byl to takovej nádhernej cikánskej život. 
Bylo nás pár, jezdili jsme po celé republice. Já jsem 
nastřeloval, svářel, rychle jsem se to naučil.“

Z lešení později putoval rovnou do parlamentu. Po sametové 
revoluci zakládal v Liberci Občanské fórum, ale koncem roku 1989 
stále v Praze v Hostivaři přidělával úchyty na venkovní žaluzie. 

Jan Šolc se synem, 60. léta



„Jeden večer jsem nastřeloval jenom já, protože 
jsem nebyl jedinej raněnej od hřebíků. A najednou 
slyším, jak vrčí stavební výtah.“ Ze zdviže 
vystoupil noční hlídač a v ruce žmoulal telegram. 
„Když jsem ho roztrhl, stálo tam: Občanské fórum 
Jablonce a Liberce Vás navrhlo ke kooptaci 
do Federálního shromáždění,“ usmívá se 
nad příhodou Jan Šolc. 

Figuroval mezi třiadvaceti navrženými novými poslanci vedle 
Michaela Kocába, Václava Bendy či Zdeňka Jičínského. 
V parlamentu nahradili v první vlně rezignující komunistické 
zástupce. Sněmovna národů pak Jana Šolce potvrdila do funkce 
28. prosince. O den později tak i on zvolil novým prezidentem 
Československa Václava Havla. Znali se osobně. Poprvé ho potkal 
21. srpna 1968 v Liberci na náměstí, kde se spolu schovávali 
před střelbou sovětských vojáků.

„Volba Havla 29. prosince byla silným nezapomenutelným zážitkem. 
Pamatuji se, jak mě na dvoře oslovil kameraman australské televize. 
Ptal se mě, jestli bych ho nedovedl k Havlovi. Řekl jsem mu, že to 
zkusíme. Šli jsme do fortny pod balkon na třetím nádvoří. Ukázal 
jsem průkaz poslance a oni jen zasalutovali. Zpravodaje jsem vedl 
nahoru, kde mi ukázali Havlovu kancelář. Havel nebyl přítomen, 
ale sekretářky zpravodajovi povolili natáčet i sednout si na jeho 
židli. To byla tak pronikavá, nepředstavitelná změna!“ vzpomíná 
Jan Šolc, který v 90. letech v Kanceláři prezidenta Václava Havla 
pracoval jako ředitel odboru vnitřní politiky.

Jan Šolc s Václavem Havlem, 1997



Rodina Šolcova, 70. léta

Jan Šolc se v životě držel toho, 
co řekl Friedrich Schiller: 
„Nikdy jsme neztratili, čeho jsme 
se nevzdali.“ Tolikrát si prakticky 
v životě ověřil, že když člověk jde za 
svým ideálem, svého cíle dosáhne.

Václav Havel v Liberci, 1990



„Byla jsem vychovaná v tom, 
že člověk se má zajímat 
o prostředí, kde žije.“
Věra Vohlídalová  



pametnaroda.cz/vohlidalova-vera-1942

Liberec zažil 9. listopadu 2000 výjimečný den. Pro ředitelku 
knihovny Věru Vohlídalovou byl mimořádný dvojnásob. 
Po dlouhých peripetiích se dočkala slavnostního otevření nové 
budovy knihovny. Říká se jí Stavba smíření a paní Vohlídalová 
se o ni zasloužila zásadním způsobem. „Má stopa na této stavbě 
je orámována mým osudem,“ připouští pamětnice.

Narodila se v roce 1942 v Londýně, kam její rodiče z Československa 
uprchli před nacisty. Vrátili se až po válce. Věra Vohlídalová 
vystudovala knihovnictví a v oboru začala okamžitě pracovat. 
Postupně působila v městské, univerzitní, a nakonec i nemocniční 
bibliotéce. Po sametové revoluci se přihlásila do výběrového řízení 
na ředitelku liberecké knihovny. A vyhrála.

„Mým úkolem bylo vylepšit podmínky knihovny, 
velmi brzy jsem však zjistila, že prostory jsou 
strašlivé,“ vzpomíná.

Když se ve zdech objevovaly i praskliny, začala v roce 1991 uvažovat 
o stavbě zbrusu nové budovy. „Našlo se asi sedm lokalit, mezi nimi 
i pozemek židovské obce,“ zmiňuje Věra Vohlídalová místo, kde 
za první republiky stála Stará synagoga. Během Křišťálové noci 
v roce 1938 ji liberečtí nacisté vypálili. 

Věra Vohlídalová



Tato lokalita zvítězila a návrh nové knihovny pak počítal 
i se stavbou nové židovské modlitebny. Projekt zaštítil český 
prezident Václav Havel i jeho německý protějšek Roman Herzog. 
Architektonickou soutěž vyhrál Radim Kousal.

„Navázala jsem s ním velmi úzký vztah. Hodně 
jsem mu do toho mluvila. Nakonec přišel 
s nápadem trianglu. Chtěla jsem, aby knihovna 
symbolizovala symbiózu tří kultur, které 
v regionu byly, i život v trojmezí,“ přibližuje 
pamětnice vznik návrhu. První synagoga, 
která vznikla od konce druhé světové války 
ve střední Evropě, má i trojúhelníkový půdorys 
znázorňující polovinu Davidovy hvězdy. 

Synagoga byla slavnostně otevřena na 62. výročí Křišťálové noci, 
Krajská vědecká knihovna v Liberci o půl roku později. „Obětovala 
jsem tomu opravdu i život rodiny, které jsem se jedenáct let 
nevěnovala. Pět roků mě i stíhali,“ vzpomíná Věra Vohlídalová 
na obvinění ze zpronevěry v rozsáhlém finančním projektu 
i následný soudní spor, který nakonec vyhrála. A dočkala se 
omluvy. Cesta k výstavbě toho času nejmodernější knihovny 
v Česku tak koresponduje s jejím životním přesvědčením: „Když 
máš myšlenku, nějaké svoje chtění, a jsi-li přesvědčená, že je to 
správné a opravdu to chceš, neustupuj. Mou zkušeností je, že cíl 
se vždy splní, když se z cesty nesejde. A ta cesta nemusí být rovná. 
Tak se zrodila i knihovna.“ 

Slavnostní otevření knihovny, 2000



„V srpnu roku 1968 se nám zhroutily 
mnohé z myšlenek, o kterých jsme si 
mysleli, že jsou správné. Hlavně mým 
rodičům. Velmi aktivně jsme se zapojili 
do práce proti okupaci. Maminka 
v rozhlasu dva dny vysílala s Havlem, co 
napsal a četl Tříska, vysílala do rozhlasu 
německy, jelikož tady byli i vojáci z NDR.“

Matka Věry Vohlídalové
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Paměť národa Severní Čechy nám umožňuje přiblížit se k zajímavým svědectvím 
v regionu. Každoročně natočíme několik desítek pamětníků z Libereckého kraje, 
Ústeckého kraje a Mladoboleslavska. Realizujeme vzdělávací projekty na základních 
a středních školách, připravujeme výstavy, vydáváme publikace, točíme 
dokumentární filmy, pořádáme debaty a happeningy ve veřejném prostoru.

Paměť národa
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