Eustory

Leopold Slíva,
bojovník za svobodné Československo
Po stopách mého prapradědečka

Václav Stánec
2019

Klvaňovo gymnázium a střední odborná škola zdravotnická Kyjov, příspěvková
organizace

Prohlášení
Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze prameny a literaturu
uvedené v seznamu bibliografických záznamů.

Ve Veselí nad Moravou dne 31. března 2019

Václav Stánec

1

Poděkování
Rád bych poděkoval své profesorce dějepisu paní Mgr. Šárce Šušlíkové, která mě
přivedla k rozhodnutí vytvořit tuto práci, pomohla mi při její přípravě a věnovala mi svůj čas
pro konzultace.
Dále patří mé díky zaměstnancům Archivu bezpečnostních složek, Národního archivu,
Vojenského ústředního archivu a Státního okresního archivu Uherské Hradiště, za poskytnutí
archiválií a ochotnou spolupráci.
V neposlední řadě chci poděkovat své pratetě Anežce Vaculínové, dceři Leopolda
Slívy, za poskytnutí zajímavých a podnětných rozhovorů, dokumentů a fotografií z rodinného
prostředí, které pečlivě uchovává.

2

Anotace
Tato práce se zabývá životními osudy ruského legionáře, československého politika,
účastníka prvního a druhého odboje Leopolda Slívy (1896 – 1986). Jsou zde popsány
zlomové okamžiky jeho života, které jsou zasazeny do historických souvislostí. Snaží se
zmapovat jeho činnost, kterou vyvíjel pro rozvoj Československé republiky v době jejího
vzniku, v období prosperity i za časů útlaku totalitními režimy.
Hlavními zdroji při tvorbě této práce byly archivní materiály, které jsem čerpal
zejména z Archivu bezpečnostních složek, Národního archivu, Vojenského ústředního
archivu a Státního okresního archivu Uherské Hradiště, dále ústní a písemné vzpomínky
rodinných příslušníků a literatura.
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1 ÚVOD
V minulém roce jsme oslavili stoleté výročí od založení Československé republiky.
S hrdostí vzpomínáme na prvního prezidenta T.G.Masaryka, který měl neopominutelné
zásluhy na vzniku tohoto státního celku. Prezident Osvoboditel si uvědomoval, že nový stát
potřebuje morální vzor, ke kterému obyvatelé budou vzhlížet. V období první republiky se
tímto ideálem stali českoslovenští legionáři jako vojáci, kteří bojovali za nový samostatný
stát.1
Za ideál svobodného Československa bojoval i můj předek Leopold Slíva jako legionář
v Rusku. Rozhodl jsem se v této práci zmapovat jeho životní osudy a vyzdvihnout jeho osobní
postoje a činy. Účast v bojích československých legií byla určující pro jeho další životní
osudy. Po návratu do ČSR, byl rozhodnut pokračovat ve službě vlasti. Zapojil se do veřejné
správy ve své rodné obci Šumice a byl zvolen starostou. V posledních předválečných volbách
do Národního shromáždění za agrární stranu získal poslanecké křeslo. Svou politickou činnost
pokládal za službu občanům a republice. Vlastenecké hodnoty jako nezávislost, samostatnost
a samospráva, ve které věřil, byly pohřbeny Mnichovskou dohodou a vyhlášením Protektorátu
Čechy a Morava. Leopold Slíva nepodlehl beznaději a rozhodl za obnovení svobody bojovat.
Zapojil se do protinacistického odboje a jako předseda obce legionářské vstoupil do vojenské
organizace Obrana národa. V lednu roku 1941 byl zatčen gestapem a uvězněn. Domů se vrátil
v červenci roku 1945. Znovu se zapojil do politiky a byl zvolen do parlamentu za stranu
národně sociální. Po komunistickém převratu v roce 1948 byl nucen emigrovat do Spojených
států amerických. V exilu se nadále zajímal o politiku a vývoj Československa. Rodina,
kterou při útěku z Československa musel opustit, poté byla komunistickým režimem
perzekuována. To však nebylo jediným dědictvím, které svým nejbližším zanechal. Morální,
vlastenecké a lidské hodnoty, kterými se řídil, předal i svým potomkům.
Odkaz mého prapradědečka v rodině stále žije. Rozhodl jsem tedy podrobněji jeho příběh
zapsat a prozkoumat některé bližší okolnosti jeho života. Proto jsem se zaměřil nejen na
zdroje z rodinného okruhu, ale čerpal jsem i z archivních záznamů. Leopold Slíva je podle
mého názoru jeden z lidí, kterým vděčíme za to, že můžeme žít v demokratickém svobodném
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Československé legie měly určitě hlavní podíl na uznání samostatné ČSR světovými velmocemi. Dříve vznikla
v zahraničí československá armáda než Československo jako nezávislý stát.
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státě. Je důležité si příběhy těchto osob připomínat, abychom se z nich poučili a nebyla tak
ohrožena svoboda a demokracie.

2 DĚTSTVÍ
Leopold Slíva se narodil 12. listopadu 1896 rodičům Janu Slívovi a Františce Slívové
rozené Pavlíčkové.2 Rodina bydlela v domě č.p. 43 v obci Šumice, okres Uherské Hradiště.
Otec byl zedník a přes léto jezdíval pracovat do Vídně, domů však nepřivážel mnoho peněz,
většinu utratil. Aby matka rodinu uživila, pronajala si hospodu. Leopold jako nejstarší dítě ze
sedmi bratrů matce ve výčepu vypomáhal. Pomoc dětí při práci na zemědělské usedlosti
rodičů byla samozřejmostí.3
Do obecné školy v Šumicích nastoupil ve školním roce 1903–1904.4 Podle školního
záznamu studium absolvoval přerušovaně s ročními pauzami. Důvodem přerušení školní
docházky pravděpodobně bylo vážné onemocnění. „Vyššího stupně vzdělání se mu v životě
nedostalo. Snad i proto později velmi dbal o vzdělání svých dětí a vnoučat.“5
Po ukončení obecné školy odešel v roce 1908 do Budapeště, kde pracoval jako zednický
učeň 4 roky. Po návratu z Maďarska pomáhal nemocné matce a mladším sourozencům na
malém hospodářství zajistit rodinné živobytí.6

3 PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA
3.1

Počátek první světové války
Na mladíka Leopolda Slívu čekala škola života. Jeho dospívání bylo poznamenáno

první světovou válkou. Atentát na následníka rakouského-uherského trůnu arcivévodu
Františka Ferdinanda d’Este se stal záminkou k vojenskému konfliktu, který vyústil ve
Velkou válku. Po zavraždění arcivévody a jeho chotě Žofie 28.6.1914 v Sarajevu srbskými
nacionalisty se začala politická situace v Evropě vyostřovat. Zlomový okamžik nadešel 23.
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MZA Brno, Rodní a křestní kniha pro obec Šumice pro roky 1893 – 1911
Rozhovor s Anežkou Vaculínovou rozenou Slívovou, dcerou Leopolda Slívy, leden 2019
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SOA Uherské Hradiště, Národní škola Šumice i.č. 50
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Soupis vzpomínek Františka Slívy, syn Leopolda Slívy
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ABS Praha, fond: Správa pasů a víz, spis ev.č. 27031/C – Leopold Slíva, Žádost o povolení trvalého pobytu
v ČSSR – životopis
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července 1914, Rakousko-Uhersko předložilo Srbsku ultimátum, jehož přijetí by pro Srbsko
znamenalo ztrátu státní svrchovanosti. S většinou podmínek však bylo Srbské království
ochotno souhlasit, s celou záležitostí se ale rozhodlo obrátit na Mezinárodní soud. Takovéto
řešení Rakousko-Uhersko neakceptovalo, zahájilo mobilizaci a 28.7.1914 vyhlásilo Srbsku
válku.7
Z počátku se snad mohlo zdát, že půjde o lokální vojenský konflikt. Evropa však byla
rozdělena na dva nesmiřitelné tábory. Státy mezi sebou měly uzavřeny spojenecké smlouvy
z obavy vypuknutí války. Mocensky sílící, sjednocené Německo se smluvně spojilo
s Rakouskem Uherskem již v roce 1879. Ke spřátelení Francie a Velké Británie došlo v roce
1904 podpisem Srdečné dohody. Rusko uzavřelo spojeneckou smlouvu s Velkou Británií
v roce 1907.
Na podporu Srbska mobilizovalo Rusko, kterému Německo 1.8.1914 vyhlásilo válku.
Ruským spojencem byla Francie, jíž Německo 3.8.1914 také vyhlásilo válku. Británie
nezůstala stranou a 4. srpna vyhlásila válku Německu.8 „Předpokládané krátké vojenské
tažení na Balkán se tedy proměnilo v těžký vojenský konflikt mezi evropskými mocnostmi –
státy tzv. Dohody (Francie, Velké Británie a Ruska) a jejich menších spojenců na jedné straně
a tzv. ústředních mostnosností (Německa a Rakousko-Uherska) na straně druhé. Od počátku
byl konflikt vedený na třech frontách (francouzskou-belgické, ruské a srbské). Později se
přidaly ještě další státy a další bojiště.“ 9
V českých zemích, které byly součástí rakousko-uherské monarchie, byla válka
vyhlášena císařským manifestem Mým národům. „Mobilizací byli povoláni nevycvičení
odvedenci a náhradní záložníci ročníku 1893, aktivně sloužící, na dlouhodobé dovolené a
vojáci náhradních zálohy ročníků 1890 – 1892, záložníci i náhradní záložníci 1882 – 1889 a
příslušníci domobrany ročníků 1872 – 1881.“10
„Čechoslováci rukovali do války sice bez nadšení, ale klidně a spořádaně. Většina jich
také až do konce bojovala za c. k. monarchii. Češi tvořili 13 % sil mocnářství a během čtyř let
7

HART-DAVIS, Adam, ed. Dějiny: velký obrazový průvodce historií lidstva : od úsvitu lidské civilizace po
současnost. Vyd. 3. Přeložil Aleš BŘÍZA. Praha: Knižní klub, 2014. Universum (Knižní klub). 612 s. ISBN 97880-242-4495-2.
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tamtéž
9
EMMERT, František. Českoslovenští legionáři za první světové války. Praha: Mladá fronta, 2014. 224 s. ISBN
978-80-204-3283-4.
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JANČÁŘ, Radek. Bojovali za císaře pána: fakta a příběhy vojáků ze Slovácka v rakousko-uherské armádě.
Uherské Hradiště: Pro fy. Rado & Wan vydalo nakl. Ottobre 12, 2014. 319 s. ISBN 978-80-86528-56-4.
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jich bylo povoláno 1 190 700. Neměli ponětí, jak válka může vypadat. Panovalo přesvědčení,
že „do švestek“ budou branci doma.“ 11
Válka hluboce zasáhla do života lidí. Vzala ženám muže, dětem otce, matkám syny…
Loučení na nástupištích, kde vojáci nastupovali do vlaků, provázel smutek. Hlavním
prostředkem přepravy vojáků v době mobilizace byla železnice. Civilní provoz na dráze byl
zastaven a soupravy železničních vozů dostala k dispozici armáda.12
Plán bleskové války spočívající v rychlém napadení Francie, kterým ji ústřední
mocnosti vyřadí z boje a uvolní si ruce v boji s ruskou armádou, ztroskotal. „Vývoj
vojenských operací velmi rychle ustrnul a prakticky všechna polní tažení se záhy změnila ve
vyčerpávající poziční zákopovou válku, která pokračovala za cenu obrovských lidských a
materiálních ztrát až do listopadu 1918“13
„Počátkem roku 1915 si už obyvatelé monarchie byli vědomi, že válka bude dlouhá a
ztráty na životech obrovské, ostatně přesvědčovali se o tom na každém kroku. Transport za
transportem vyvážely české vojáky na bojiště, noví rukovali, jiní chodili k odvodům; nad
každou rodinou vznášel se nemilosrdný osud vojny jako balvan na spadnutí.“14
V březnu roku 1915 byl odveden i Leopold Slíva, v té době mu bylo 18 let. Byl přidělen
k 25. zeměbraneckému pluku,15 jehož národnostní složení z 83 % tvořili Moravané. Většina
odvedenců ze Slovácka rukovala do Kroměříže, kde prošla měsíčním vojenským výcvikem.16
Vojenskou službu v rakousko-uherské armádě Leopold Slíva nastoupil 15.4.1915 v Sankt
Pölten (česky Svatý Hypolit). Za Rakousko-Uhersko bojoval až 2.7.1916, kdy byl během
Brusilovovy ofenzívy zajat. V c. k. armádě dosáhl vojenské hodnosti desátníka.17 Jako zajatec
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První republika 1918-1938: dějiny, osobnosti, denní život. Vydání druhé. Brno: Extra Publishing, 2017. 132 s.
ISBN 978-80-7525-014-8.
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Uherské Hradiště: Pro fy. Rado & Wan vydalo nakl. Ottobre 12, 2014. 319 s. ISBN 978-80-86528-56-4.
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Vojenský ústřední archiv Praha, Legionářský poslužný záznam Leopold Slíva
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pak téměř rok strávil na pracích v dolech na železnou rudu v oblasti Krivého Rogu.18
„V zajetí to nebylo jednoduché. Neměli, co jest, byli rádi, když si někde ukradli kousek chleba
nebo řepu. Kromě práce v dolech, pomáhali i sedlákům. V Rusku neuměli hospodařit, hnůj
tam nosili na takových nosítkách…, to ti legionáři je učili hospodařit.“19
3.2

Legie

3.2.1 Vznik legionářského vojska v Rusku
Leopold Slíva se snažil přihlásit do vznikajícího československého vojska, které
nejdříve nemělo žádné vyšší politické ambice. Čeští krajané žijící v Rusku v roce 1914
vytvořili dobrovolnickou jednotku s názvem Česká družina, její členové byli jen Češi
s ruským občanstvím. Strukturně byla zařazena do 3. ruské armády, ve které si postupně
vydobyla pozici respektovaného elitního útvaru. Hlavním úkolem tohoto útvaru byla
především výzvědná a zpravodajská činnost, ale také šíření propagandistický zpráv nabádající
vojáky rakousko-uherské armády k dezercím či sabotážím. V c. k. armádě začal narůstat počet
českých vojáků, kteří dobrovolně přecházeli do ruského zajetí. Jejich prvotním zájmem
ovšem nebylo bojovat na straně Dohody, ale spíše se dalším vojenským střetům vyhnout.
V roce 1916 se útvar přeměnil z České družiny na Československou brigádu, která
dosáhla velkého úspěchu v bitvě u Zborova 2. července 1917. Na bojišti bylo soustředěno
kolem 3 500 příslušníků brigády. Během roku došlo k rozšíření brigády na divizi, k níž záhy
přibyla i druhá divize a v roce 1919 i třetí divize, které tvořily Československý armádní sbor.
Bezpochyby i úspěch v bitvě u Zborova přispěl k tomu, že v prosinci roku 1917 dosáhla
Národní rada československá toho, že francouzská vláda přiznala dekretem legiím status
autonomní československé armády. Ruské legie se staly jeho součástí ale až v roce 1918.20
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KONEČNÝ, Karel a Tomáš MOTLÍČEK, ed. Emigrace: sborník historických prací Centra pro
československá exilová studia II. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. Emigrace. 102 s. ISBN
978-80-244-1999-2.
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Rozhovor s Anežkou Vaculínovou rozenou Slívovou, dcerou Leopolda Slívy, leden 2019
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První republika 1918-1938: dějiny, osobnosti, denní život. Vydání druhé. Brno: Extra Publishing, 2017. 132 s.
ISBN 978-80-7525-014-8.
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Ve shromažďovací stanici v Boryspolu byl Leopold Slíva 17. července roku 1917
zapsán do 1. roty záložního praporu 2. československého pěšího Hanáckého pluku. 6. srpna
1917 při přeměně záložního praporu v 6. střelecký Hanácký pluk byl převeden do 3. roty.21
3.2.2 Anabáze
Podle Masarykových plánů se měli ruští legionáři odebrat na bojiště do Francie. To se na
podzim roku 1917 povedlo asi jen tisícovce z nich.

22

Leopold Slíva se snažil také připojit

k jednomu z transportů, ale pro velké množství zájemců se mu to nepodařilo.23 Situace
legionářů v Rusku byla zkomplikována Říjnovou revolucí v roce 1917 a následným podpisem
brestlitevského míru 3.3.1918. Tyto události donutily legionáře k přesunu na bojiště ve
Francii. T. G. Masaryk vyjednal se sověty přesun sboru Transsibiřskou magistrálou do
Vladivostoku. Legionáři si museli cestu vybojovat v bitvě proti Němcům u Bachmače, které
se účastnil i Leopold Slíva.24 Byla mu vyslovena pochvala a dík za chrabrost a statečnost
projevenou v boji u Bachmače a 21.5.1919 byl vyznamenán křížem sv. Jiří 4. stupně.
V československém vojsku dosáhl hodnosti četaře. Domů se vrátil 20. června 1920.25 Za
dobrovolný vstup do československých legií mu byla udělena v roce 1927 prezidentem
T.G.Masarykem Medaile vítězství na paměť účasti ve světové válce. Jako většina legionářů
tak i Leopold Slíva si psal během svého pobytu v legiích deník. Podle slov jeho dcery Anežky
Vaculínové šlo o sešit v černých deskách, který obsahoval zápisy ze všedních dnů, ale také
zde byly zaznamenány popisy sociální situace občanů ruského venkova. „… taky tam bylo i
napsané, co tam stojí čaj, co kafé a všecko. Ten deník jsme měli, ale někdo si ho pošťal a
nemáme ho, což mňa velice mrzí.“26
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4 MEZIVÁLEČNÁ ČINNOST LEOPOLDA SLÍVY
4.1

Starosta obce Šumice
Po návratu z bojů se začal Leopold Slíva starat o rodinné hospodářství. V roce 1921 se

oženil Barborou Hřibovou. Manželé se nastěhovali do domu č. p. 139 v Šumicích. Postupně
nakupovali další pozemky a stavěli hospodářské budovy. Celková výměra jejich pozemků se
ustálila na 28 ha orné půdy a 3 ha lesa. Hospodařili také na dalších pronajatých pozemcích o
velikosti 7 ha.27
Zdárná práce v oblasti hospodářské ho přivedla ke vstupu do Republikánské strany
zemědělského a malorolnického lidu.28 Za agrární stranu Leopold Slíva v roce 1927
kandidoval do obecního zastupitelstva a byl zvolen starostou obce Šumice. Tuto funkci
vykonával až do roku 1941. Jeho činnost v obecním zastupitelstvu a ředitelství místního
hospodářského družstva popisuje ve svých vzpomínkách jeho syn František Slíva:
„Při pozemkové reformě prosadil převod lesů na obec. Z užitků lesů má obec příjem dodnes.
Upravil a rozšířil v obci obecní školu a prosadil stavbu nové měšťanské školy, za jejíž
výstavbu se zaručil svým osobním majetkem. Aby se zabránilo dalším záplavám obce, nechal
řeku Olšavu zregulovat. Začátkem třicátých let prosadil přívod elektrického proudu do obce.“
4.2

Poslanec Národního shromáždění
V květnu roku 1935 proběhly volby do poslanecké sněmovny. Za obvod Uherské

Hradiště byl do Národního shromáždění zvolen Leopold Slíva, který kandidoval za
republikánkou stranu. Poslanecký slib složil 18. června 1935. Pracoval ve výboru branném,
rozpočtovém, zahraničním a živnostensko-obchodním.29 Díky členství v těchto výborech
mohl ve svých politických aktivitách efektivně prosazovat programy vedoucí k rozvoji
zemědělství. Jako rolník byl činným v zemědělské sféře a pro práci v této oblasti měl dostatek
zkušeností. Byl členem výboru Syndikátu řepařů v Brně, člen dozorčího výboru rolnické
záložny a pokladní okresní řepařské organizace. Práce v zemědělském sektoru patřila k jeho
stěžejní politické činnosti. Svou poslaneckou funkci však zastával svědomitě i v ostatních

27
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oblastech. „Za branný výbor byl v prosinci 1935 zpravodajem zákona, jímž se měnila a
doplňovala některá ustanovení zákona o požadování dopravních prostředků pro vojenské
účely, za živnostensko-obchodní výbor vystoupil v roce 1936 jako zpravodaj k dodatkové
úmluvě k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě z 14. listopadu 1928 a
k dodatku k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgolucemburskou z 28. prosince 1925. V rozpravě vystoupil v roce 1936 k zákonu, jímž se měnil a
doplňoval zákon na ochranu republiky, a k zákonu o obraně státu.“30
Krize nastala v roce 1938. Mnichovskou dohodou byla republika připravena o značnou
část svého území v oblasti pohraničí. Došlo také k výrazným změnám na politické scéně.
Dřívější politická hnutí byla zrušena a vznikly dvě nové strany. Byly to Strana národní
jednoty a Strana práce. Leopold Slíva se stal jako většina agrárníků členem strany Národní
jednoty, v jejímž čele stál Rudolf Beran.

5 PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA
5.1

Národní souručenství
Smrtící úder zasáhl Československo 15. března 1939, kdy byl vyhlášen Protektorát

Čechy a Morava. Veškeré politické dění bylo sloučeno do jediné povolené politické strany,
která dostala název Národní souručenství. „Šlo tedy o organizaci snažící se o českou národní
sebezáchovu v nově nastolených podmínkách nacistické okupace.“ 31 Do Národního
souručenství se přihlásil i Leopold Slíva. Členství v NS pro něj bylo nezbytným, pokud se
chtěl i nadále politicky angažovat. Politická příslušnost k tomuto hnutí byla však spíše
považována za formální záležitost. „Členy se stali skoro všichni muži starší 21 let žijící
v protektorátu (97 % mužů, tedy zhruba čtyři miliony) s výjimkou Židů.“32 Nově vzniklé
politické seskupení mělo v protektorátu nahradit funkci zrušeného parlamentu. Leopold Slíva
se stal jedním z krajských vedoucím NS. Jeho činnost z tohoto období popsal ve svém
záznamu Adolf Říha, krajský tajemník NS, se kterým Slíva toho času spolupracoval.
Sloučení všech bývalých politických stran do jednoho uskupení nezpůsobilo jejich
názorové sjednocení. V uherskohradišťské žumpě se vyostřily spory zejména mezi agrárníky

30
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a lidovci. Slíva se snažil zbytečným rozepřím zabránit a společně s Říhou sestavili přesný
přehled zastoupení stran ve vedení NS v místní žumpě, o který se zajímal také velitel gestapa
v Uherském Hradišti Adolf Smetana. Dohady o obsazení funkcí mezi jednotlivými stranami
chtěl Slíva řešit provedením změn ve vedení místních a okresních pozicích, aby zastoupení
stran bylo úměrné počtu hlasů, které jednotlivé strany získaly v posledních volbách do
parlamentu na Uherskohradišťsku. Účelem tohoto snažení bylo dosažení potřebné vzájemné
spolupráce.33
Situace v protektorátu se začala postupně zostřovat. Řadu přísných opatření německé
úřady vyhlásily po incidentu, který se odehrál asi v polovině září roku 1938 na železniční trati
mezi stanicemi Velehrad a Hodonín, kde někdo vystřelil na vojenskou německou hlídku.
Reakcí bylo vyhlášení stanného práva a zákaz nočního provozu na silnicích v okolí několika
místních obcí. Za těchto okolností německé hlídky postřelily několik českých lidí
přijíždějících auty z cizích okresů, kteří o zostřených opatřeních na místních územích
nevěděli. Slíva se snažil zbránit škodám na zdraví obyvatelstva, podal vedení
uherskohradišťského gestapa návrh postavit ve večerních hodinách v obcích se stanným
právem hlídky z řad civilního obyvatelstva, jejichž úkolem by bylo občany varovat před
nepovoleným pohybem na silnicích a v ulicích. Vydal také oběžník informující o nově
zesílených trestních poměrech pro místní obyvatelstvo. Později došlo k odvolání stanného
práva.34
Toto období bylo živnou půdou pro české fašisty. Na jižní Moravě NS čelilo útokům
kolaborantů z řad Národopisné Moravy a zradikalizované Vlajky, kteří se snažili zaujmout
vedoucí postavení. O narušení činnosti NS se snažili různými způsoby. Vyvěšovali plakáty,
vymýšleli falešná nařčení a podávali stížnosti. Častokrát se na velitelství gestapa v Uherském
Hradišti krajský vedoucí Slíva a tajemník Říha museli z těchto obvinění, která proti nim byla
vznesena, zodpovídat. Leopold Slíva ovšem neovládal německý jazyk, a proto se nemohl
osobně bránit. V úřadovně gestapa za něj vypovídal v německém jazyce Adolf Říha, který
jejich činnost obhájil, a jeho zásluhou zůstali prozatím nepotrestáni. Z funkce krajského
vedoucího NS byl odvolán na podzim roku 1940.35
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5.2

Předseda Národního sjednocení legionářů
Pro politiky z řad legionářů však nebylo podle slov K.H.Franka na politické scéně

protektorátu místo. V článku Tschechischer Legionärsgeist - oder Friede im Protektorat?,
uveřejněném v časopise Böhmen und Mähren, označil snahy legionářských společností za
asociální a kapitalistické, jež jsou namířeny proti všeobecným zájmům českého národa.
„Dne 26. dubna 1939, to znamená po zřízení protektorátu, bylo výkonným výborem NS
zřízeno Národní sjednocení legionářů pod vedením legionáře Slívy. Toto sjednocení
uskutečnilo spojení všech legionářský svazků dřívější doby. … Legionáři jsou nositeli říši
nepřátelské šeptandy, protože jsou stále prostřednictvím rozhlasu ve spojení s nepřátelskými
vysílačkami. My známe jejich rozkladnou činnost a jejich vliv na český národ. … Jejich
vyloučení z veřejného života a jejich vyčlenění z tvořícího života českého národa nesmí a
nemůže býti pokládáno za pronásledování českého patriotismu.”36
Článek, ve kterém K.H.Frank sdělil německé stanovisko k otázce československých
legionářů, byl reakcí na odmítnutí Frankových požadavků týkajících se zrušení
tzv. legionářských zákonů37 a rozpuštění Národního sjednocení legionářů, se kterými naléhal
na předsedu protektorátní vlády Aloise Eliáše. Ten s Frankovými diktátorskými nároky
nesouhlasil. Protože osobní setkání generála Eliáše s předsedou legionářské organizace
Leopoldem Slívou v té době již nebylo možné, požádal Alois Eliáš svého osobního přítele
JUDr. Františka Berdycha, aby tyto požadavky tlumočil Slívovi a zjistil, jaký je jeho pohled
na věc. „Když se Dr. Berdych setkal s Leopoldem Slívou a sdělil mu požadavek Franka od
bratra gen. Eliáše, řekl tento, že věc je tak vážná, že nikdo ze zodpovědných českých lidí
nemůže na tento požadavek přistoupit. Dále přitom upozornil, že v důsledku přijatých
legionářských zákonů je velký počet státních zaměstnanců a úředníků ve státních službách a
na důležitých místech, kteří by v důsledku zrušení legionářských zákonů mohli být hladce
propuštěni ze svých míst ve státních službách bez jakékoliv náhrady a penze. I když plně
chápal těžkou situaci tehdejšího předsedy protektorátní vlády bratra gen. Eliáše, bránícího se
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vyhovění požadavku K.H.Franka, nemůže podle jeho názoru být tomuto požadavku vyhověno
též z důvodů, že je nutno uvážit, kým by asi byla tato uvolněná místa obsazena.“38
Berdych sdělil Slívovo stanovisko Eliášovi, který měl na tzv. legionářskou aféru
stejný názor. Předseda vlády se tedy rozhodl požadavkům státního tajemníka Úřadu říšského
protektora nevyhovět se sdělením, že by raději podal demisi, než aby přistoupil na Frankovy
požadavky.39
5.3

Obrana národa
Jako mnoho jiných lidí tak ani Leopold Slíva se nesmířil s okupací českých zemí. V roce

1939 vznikla odbojová organizace

Obrana

národa, jež

se stala nejpočetnějším

protinacistickým bojovým seskupením na území protektorátu. Do čela místního samostatného
družstva ON se postavil Leopold Slíva.40 „Byl v nejužším kontaktu s Eliášem, Nebeským a
Františkem Schwarzenbergem, jakož i jinými činiteli“41
Na přání Aloise Eliáše se rozhodl vytvořit organizaci, která bude sloužit lidem
pronásledovaným nacisty k útěku do zahraničí. V září 1939 Slíva pověřil krajského tajemníka
NS Adolfa Říhu navázáním kontaktu s loajálními lidmi v pohraničních obcích, sám doporučil
některé své známé. Celkové výdaje vyplacené důvěrníkům činily částku ve výši asi 32 000
Kč. Kromě menších dárců přispěli také předseda NS Josef Nebeský a sociálnědemokratičtí
politici Jaromír Nečas a Václav Majer42, kteří později také protektorát opustili a stali se
ministry exilové vlády v Londýně.
V té době již v pohraničních jihomoravských okresech fungovalo několik skupin
převádějících lidi na Slovensko a odtud dále do ciziny. Vedle ON se na tomto území na
převod lidí přes hranice zaměřovala např. odbojová organizace Vela – Velitelství lidové
armády.43 V uherskohradišťské oblasti Adolf Říha získal spojení s jednotlivci Klubu českých
turistů včetně jejich jednatele, kteří se do převaděčské činnosti zapojili. Převod přes hranice

38
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byl umožněn také díky kontaktům navázaným v obci Petrov a jejím okolí. Další důležité
středisko odchodu lidí na Slovensko bylo v prostoru Strání-Květná. „Z Květné vedla cesta
přímo do středu západního Slovenska, to znamenalo mezi Polsko a Maďarsko. Po přechodu
hranice se mohl každý uprchlík v Novém Mestě nad Váhom ještě před 1. zářím 1939
rozhodnout, zda jeho cesta povede na sever, či na jih.“44 Zde byli pro síť převaděčů
organizovanou Leopoldem Slívou nejvýznamnějšími spolupracovníky sklářští dělníci, z nichž
mnozí za práci do skláren přicházeli ze Slovenska, a předseda jejich organizace Bieningr
udržující potřebné styky s určitými občany v přilehlých vesnicích.45
Leopold Slíva umožnil útěk do zahraničí množství občanů pronásledovaných nacisty,
československým vojákům a ohroženým politikům bez ohledu na jejich stranickou
příslušnost. Z politicky významných osobností zprostředkoval útěk např. Bohumilu
Laušmanovi, Václavovi Majerovi nebo pozdějšímu československému prezidentovi Ludvíku
Svobodovi.46
Další Slívovou aktivitou v době okupace bylo organizování pomoci rodinám, jejichž
blízcí byli zatčeni gestapem. Často se jednalo o rodiny, jejichž uvěznění rodinní příslušníci
byli členy NS. Na podporu jejich příbuzných pořádalo NS sbírky. Slíva měl zájem, aby
nejpotřebnějším rodinám byla z prostředků NS poskytnuta pomoc vícekrát a ve větší výši,
proto se s touto žádostí obrátil prostřednictvím tajemníka Říhy na velitelství gestapa
v Uherském Hradišti. Velitel Smetana schválil prodloužení podpory na dobu 2 měsíců,
později však oznámil, že další poskytování podpor nemůže povoliti.47 Slíva se tedy rozhodl
získat peníze na podporu těchto rodin z jiných zdrojů. Finanční prostředky se mu podařilo
opatřit skrze ON, své družstevní přátele a vedení firmy Baťa. 48 „Ty peníze jsme neměli doma,
byly založeny v hrnci, který byl schovaný ve dřevě na dvoře. To maminka vždycky říkala: „ Já
sama jsem vám děckám neměla co dat, natož nic pro sebe, ale na ty peníze jsem nemohla
šáhnout.“ Rodinám od těch zavřených se posílalo taky maso, dobytek a obilí…“49
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5.4

Zatčení
Úřad říšského protektora vedl Leopolda Slívu na seznamu podezřelých osob. Z evidence

úřadu vyplívá, že byl Slíva nejméně dvakrát zadržen za účelem přezkoumání a doplnění
úředních záznamů nejprve v září 1939 a poté v červenci 1940, ale pokaždé byl propuštěn.50
Situaci vystupňoval článek o legionářích publikovaný K.H.Frankem počátkem roku 1941.
Poukazoval na Slívu jako vůdce legionářů, označených za nepřátele říše. Gestapo Leopolda
Slívu zatklo 21. ledna 1941. Oficiálními důvody jeho uvěznění bylo organizovaní legionářů a
příprava sabotážních akcí, přeprava lidí přes hranice a podporování ilegálních akcí. 51 Na tuto
událost vzpomíná jeho dcera těmito slovy:
„V průběhu zatýkání v 13:30 zazvonil telefon, ale otec ani kdokoliv jiný jej nesměl
zvednout. Po odjezdu gestapa zase zvonil telefon a to znovu volal primář Král ze Zlína, že
jsem se narodila, gestapo odvezlo otce, aniž by se to dozvěděl.“52
Starostenskou funkci v obci Šumice za něj převzal zastupující starosta Hřib, který poté
zakázal několik zábavných akcí, aby poukázal na smutek v obci.53 Slívu nedříve zavřeli
v okresní věznici v Uherském Hradišti, odtud byl převezen do věznice v Brně a poté do
pankrácké věznice v Praze. Následovaly německé kriminály v Drážďanech, Goleniówě,
v Berlíně a Štrubině.54 „Otec dostal trest smrti, ten ale nakonec nestihli vykonat. Domů se
vrátil v červenci roku 1945, přesně nevím, to už bylo po válce. No, mně byli 4 roky, já jsem ho
nepoznala, to jsem ho viděla poprvé“55
Do odbojové činnosti se zapojili i jeho dva synové František a Oldřich. Starší z nich
František po otcově zatčení nadále udržoval spojení s Obranou národa. Zůstával v kontaktu
s Josefem Nebeským, Františkem Schwarzenbergem a generálem Aloisem Eliášem.
Naposledy se s Aloisem Eliášem František Slíva setkal tři dny před Eliášovým zatčením. Ve
společném rozhovoru se generál zmínil, že ví, co ho čeká. Podle slov Františka Slívy Eliáš
věřil v prohru Německa a obnovení samostatnosti naší republiky. Současnou situaci nazval
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dobou odříkání, jež si žádá oběti, které ale přinesou svobodu občanům i národu. Žádal, aby
pokud to bude možné, Slíva vzkázal svému otci a jeho spolupracovníkům, že on Alois Eliáš
osobně vydrží, ať se s ním stane cokoliv.56 Toto povzbuzení pokračovat v odbojové činnosti
vzal František Slíva vážně. Nahradil svého otce ve velení skupiny odbojářů, jež i nadále
umožňovala útěk lidem z protektorátu a společně se svým bratrem Oldřichem navázali
kontakt s partyzány, kterým pomáhali s orientací a skrýváním.57

6 EMIGRACE
Leopold Slíva se z nacistických věznic vrátil domů s podlomeným zdravím. Chtěl zase
nerušeně začít hospodařit na rodinném majetku, který byl během války zabaven Němci.58
Zprvu se nechtěl znova zapojovat do politiky. Nakonec ale vstoupil do České strany národně
sociální a ve volbách roku 1946 byl zvolen do parlamentu Československé republiky. Hájil
zájmy venkovských rolníků v zemědělském výboru proti brojící komunistické zemědělské
politice.59
Po komunistickém převratu v roce 1948, byl na Leopolda Slívu jako odpůrce
komunistické politiky vydán zatykač. Nechtěl znovu procházet kriminály a výslechy, proto se
rozhodl společně i se svým nejstarším synem Františkem opustit rodnou zemi a emigroval do
Spojených států amerických. Bylo to pro něj těžké rozhodnutí, protože nechtěl opustit svou
rodinu. Z Československa uprchl 10. září 1948.60 V exilu se Leopold Slíva i nadále zajímal o
politiku a vývoj Československa. Stal se členem Rady svobodného Československa a
zapojoval se i do činnosti mnohých krajanských spolků v USA. Také byl zaměstnán
v rozhlase Svobodná Evropa.61
Jeho manželku Barboru Slívovou komunisté zatkli. V roce 1951 Slívově rodině zabavili
veškerý majetek. Slívově manželce a dětem bylo umožněno několik návštěv v USA. Do
Československa se ale Slíva vrátit nesměl. Osobně navštívit ČSSR mohl až v období
normalizace, trvalý pobyt mu však nebyl nikdy schválen. Přestože jeho rodina o přímluvu
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žádala i tehdejšího prezidenta Ludvíka Svobodu, kterému Leopold Slíva během druhé světové
války zprostředkoval útěk do exilu, všechny požadavky byly zamítnuty. 62 Celá rodina byla
sledována agenty Státní bezpečnosti a Slívovým návštěvám v ČSSR a osobám, se kterými se
zde během svého pobytu setkal, byla věnována příslušná kontrola Státní bezpečnosti. Pro své
politické přesvědčení a činy byl veden na seznamu nežádoucích osob.63 Své smýšlení a
názory ale nezměnil. Víru ve svobodu a demokracii si uchoval až do své smrti. Zemřel v New
Yorku 6. června 1986 ve věku 89 let.

7 ZÁVĚR
Účelem této práce bylo zachytit důležité okamžiky ze života mého prapradědečka
Leopolda Slívy. Jeho životní osudy na mě silně zapůsobily. Vnímám ho jako opravdového
vlastence. Účastnil se bojů za vznik našeho státu v ruských legiích, podílel se na jeho
budování za první republiky, během nacistické okupace, nebyl ochoten přistoupit na
kompromis, natož se podřídit zhoubným nacistickým ideám. Pro myšlenku svobodného
demokratického Československa strávil více než 4 roky v nacistických kriminálech. Útěk
z republiky, ke kterému byl donucen v roce 1948, nepřetrhal jeho vnitřní pouta, kterými byl
s naší zemí spjat. Myslím, že o tom svědčí i jeho přání, aby byl pochován v rodných
Šumicích, což se mu nakonec také splnilo. Byl zpopelněn a urna s jeho ostatky je uložena
v rodinném hrobě v Šumicích u Uherského Brodu.
Tuto práci jsem napsal, protože si myslím, že nám Leopold Slíva může být v mnohém
vzorem. Na závěr si dovolím poslední citaci ze vzpomínek jeho syna Františka Slívy: „Otec
chtěl, aby mladší generace věděla, jakými ideály a za jakých obětí byla budována první ČSR.
Doufal, že tyto ideály a hodnoty budou obnoveny v zájmu našeho národa.“64 Považoval bych
za škodu, kdyby osobní příběh mého prapradědečka upadl v zapomnění. Také bych mu chtěl
tímto způsobem vzdát hold.
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ČSSR – Československá socialistická republika
ON – Obrana národa
MZA – Moravský zemský archiv
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SOA – Státní okresní archiv
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Obr. 3 Fotografie dekretu Medaile vítězství, udělené Leopoldu Slívovi 23.12.1927 (archiv rodiny Leopolda Slívy)
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Obr. 4 Fotografie pořízena při prvním návratu Leopolda Slívy z exilu do Československa v roce 1974, na snímku
Leopold Slíva s rodinou (archiv rodiny Leopolda Slívy)

Obr. 3 Fotografie Leopolda Slívy při oslavě jeho 8o. narozenin v rodných Šumicích
(archiv rodiny Leopolda Slívy)
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