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ABSTRAKT 

Práce líčí životní příběh Cyrila Macha (1888–1945), vlasteneckého učitele z Valašska. 

Nastiňuje jeho učitelskou dráhu, osvětově-vzdělávací působení, kulturní i sportovní činnost  

(zejména lyžování) a četné další aktivity, jimiž se zabýval. V dalších kapitolách líčí jeho 

zapojení do protinacistického odboje, spolupráci s odbojovými organizacemi a okolnosti jeho 

smrti v bojích pražského povstání. 

Klíčová slova: 

Cyril Mach, učitel, životopis, Valašsko, Hutisko, lyžování, protinacistický odboj, Obrana 

národa, pražské povstání.  

 

 

ABSTRACT 

This thesis describes life story of Cyril Mach (1888–1945), patriotic teacher from 

Moravian Wallachia. It outlines his teaching career, adult education, cultural and sporting 

agency (especially skiing) and other of his numerous activities. Another chapters focuses on 

his participation in anti-nazi resistance, cooperation with resistance groups and circumstances 

of his death in Prague uprising.   

Keywords:  

Cyril Mach, teacher, biography, Moravian Wallachia, Hutisko, skiing, anti-nazi resistance, 

Defence of the Nation, Prague uprising.   
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1 ÚVOD  
 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil životní příběh Cyrila Macha, učitele  

z Valašska, činorodého společenského, kulturního a sportovního pracovníka a hluboce 

přesvědčeného vlastence, který se v těžkých dobách druhé světové války aktivně zapojil do 

odbojové činnosti proti nacistickým okupantům.  

Na Machovo jméno jsem poprvé narazil v memoárových publikacích Františka Fajtla, 

jednoho z nejznámějších československých stíhacích pilotů, který po okupaci 

Československa přešel ilegálně hranice s cílem bojovat v cizině. Tam se Fajtl s Karlem 

Mrázkem a řadou dalších druhů v odboji dostal právě zásluhou Macha, který je v létě roku 

1939 převedl přes hranici okupovaného protektorátu do Polska, kde jejich válečná anabáze 

započala, pokračovala účastí ve vzdušných bojích nad Francií a Anglií a vyústila ve vítězný 

návrat do osvobozené vlasti. Na rozdíl od Fajtla a Mrázka se Mach osvobození vlasti 

nedočkal. Zahynul v samém závěru války během bojů o Československý rozhlas v Praze. 

Skutečnost, že se Mach do ohniska nejtužších bojů pražského povstání v květnu 1945 dostal 

z domovského Hutiska na Valašsku, dávala tušit leccos o jeho dramatickém a spletitém 

životním osudu. To ve mně vyvolalo snahu zjistit si o Machově životě více. Tak vyvstal 

životní příběh člověka, jehož činy a osudy byly vpravdě nevšední.   

Cílem předkládané práce je uceleně vylíčit Machův životní příběh s důrazem na jeho 

pedagogickou, kulturně-společenskou a sportovní činnost v letech ČSR a jeho zapojení do 

protinacistické odbojové činnosti. Stanovenému cíli odpovídá obsah jednotlivých kapitol. 

První kapitola, věnovaná souvislému líčení Machových životních osudů, pojednává o jeho 

mládí, příchodu na Valašsko, odchodu na frontu a poválečné službě na Slovensku. Následuje 

kapitola věnovaná Machovu pedagogickému, kulturnímu a společenskému působení na 

Hutisku. Další kapitola líčí Machovo zapojení do protinacistického odboje na Hutisku  

a v Praze a okolnosti jeho smrti v bojích pražského povstání. Plastičtější obraz Machovy 

osobnosti dokresluje závěrečná kapitola, věnovaná jeho osobnímu a rodinnému životu, jenž 

se vždy významně prolínal a vzájemně ovlivňoval s jeho veřejným působením.          
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1.1 Analýza literatury a pramenů, metodické postupy 

 

Při psaní práce jsem využil jak literární, tak pramenné základny. Literatura,  

v níž jsem hledal informace, byla rozmanitá – biografické slovníky, odborné monografie, 

tematické studie a články, studentské závěrečné práce a další zdroje. Velmi rozličné byly 

rovněž archivní a tištěné prameny. Cenné tištěné prameny pocházejí z rodinné pozůstalosti 

v držení Machovy dcery Naděždy Brunnerové. Ta mi poskytla i osobní vzpomínkový 

rozhovor, při psaní své práce jsem tedy využil i metodu tzv. orální historie.   

 

 

1.1.1 Literatura 
 

Stěžejním zdrojem údajů nezbytných pro konkrétní životopisné bádání jsou hesla 

v biografických slovnících, údaje v encyklopediích, tematické přehledy a další příručky.  

V daném ohledu se k Machově osobnosti naskýtá četná bibliografie. Ucelená životopisná 

hesla jsou Machovi věnována např. ve Slovníku osobností kulturního a společenského života 

Valašska, 1 v monografii Okres Vsetín vydané v edici Vlastivědy moravské, 2 v publikaci  

K osobnostem Valašského Slavína, 3 ale i v zatím posledním sešitu (supplementu č. 1) 

Biografického slovníku Slezska a severní Moravy.4     

Pojednávané období Machova života a události, jichž byl svědkem či účastníkem, je 

nejobecněji vylíčeno v jednotlivých svazcích edice Velké dějiny zemí Koruny české. 

Prvorepublikové období líčí 13. a 14. díl z pera Antonína Klimka,5 události mezi lety  

1938–1945 popisuje díl 15. autorské dvojice Jan Gebhart – Jan Kuklík.6 Éře první republiky 

se kromě Klimkovy práce věnují rovněž publikace Zdeňka Kárníka.7 Situaci na Slovensku, 

kde Mach krátce po skončení první světové války působil, uceleně líčí monografie Dějiny 

Slovenska Dušana Kováče.8 Práce dalšího slovenského autora Daniela Luthera Z Prešporka 

do Bratislavy 9 podrobně popisuje okolnosti záboru Bratislavy Čechoslováky a jeho završení 

                                                 
1 Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí 2000, s. 98. 
2 NEKUDA, V. a kol.: Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. Brno 2002, s. 621.  
3 HASALÍK, R.: K osobnostem Valašského Slavína. Rožnov pod Radhoštěm 2002, s. 30-31. 
4 MYŠKA, M. a kol.: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 1. Ostrava 2011, s. 57–58.  
5 KLIMEK, A.: Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XIII., 1918–1929. Praha 2000 a týž: Velké dějiny zemí 

Koruny české. Svazek XIV., 1929–1938. Praha 2002.  
6 GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XV.a, b, 1938–1945. Praha 2006 a 2007.   
7 KÁRNÍK, Z.: České země v éře první republiky (1918–1938). Díl  I.–III. Praha 2000, 2002 a 2003.  
8 KOVÁČ, D.: Dějiny Slovenska. Praha 2011.  
9 LUTHER, D.: Z Prešporka do Bratislavy. Bratislava 2009.  
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v podobě příjezdu ministra s plnou mocí pro správu Slovenska Vavro Šrobára do města, na 

jehož zajištění se Mach významně podílel.  

O období nacistické okupace a pozadí protinacistického odboje pojednávají četné práce. 

Fundament mezi monografiemi obecnějšího charakteru o domácích událostech představuje 

již zmíněné dílo autorské dvojice Gebhart – Kuklík. Okolnosti pražského povstání včetně 

bojů o Československý rozhlas, jež se Machovi staly osudnými, přibližuje práce Stanislava 

Kokošky Praha v květnu 1945: historie jednoho povstání.10 Pozadí formování čs. odboje na 

západě podrobně zachycuje zejména publikace Eduarda Čejky Československý odboj na 

Západě;11 problematice východního odboje jsou věnovány např. práce Karla Richtera.12  

První publikací obecnějšího rázu o protinacistickém odboji, v níž narazíme na Machovo 

jméno, je slovníková příručka Český antifašismus a odboj, přinášející heslovitou zmínku  

o jeho zapojení do převádění osob.13 Konkrétnější informace o Machově převaděčské 

činnosti přináší publikace Ladislava Baletky Rožnov pod Radhoštěm a jeho okolí v boji proti 

fašismu 1938–1945 14 či novější práce Marka Skýpaly Obrana národa na Ostravsku.15 

Okolnosti jednotlivých přechodů do Polska jsou pojednány taktéž v monografiích Jiřího 

Rajlicha o čs. válečných letcích; Rajlichova publikace Na nebi sladké Francie 16 obsahuje 

nadto i fotografie z přechodu vojenské skupiny Karla Mrázka, na nichž je Mach zvěčněn 

s Mrázkem a jeho druhy. Letmou zmínku o Machově převaděčské činnosti, ovšem 

s odkazem na cenné archivní materiály, obsahuje studie Václava Halamy o sbírkových 

předmětech z činnosti odbojové organizace Obrana národa v kolektivní monografii 

pracovníků Moravského zemského muzea v Brně Morava v boji proti fašismu.17        

Cenné údaje o Machově dráze aktivního lyžaře a lyžařského instruktora mi poskytla 

studie Jiřího Klučky o počátcích vzniku sportovního a turistického spolku Pohorská jednota 

                                                 
10 KOKOŠKA, S.: Praha v květnu 1945: historie jednoho povstání. Praha 2005.  
11 ČEJKA, E.: Československý odboj na Západě (1939–1945). Praha 1997.  
12 RICHTER, K.: Československý odboj na východě. Praha 1992 a týž: Přes krvavé řeky: československý 

východní odboj bez cenzury a legend. Praha 2003.   
13 Český antifašismus a odboj: Slovníková příručka. Praha 1988, s 386–387.  
14 BALETKA, L.: Rožnov pod Radhoštěm a jeho okolí v odboji proti fašismu 1938–1945. Rožnov  

pod Radhoštěm 1986.   
15 SKÝPALA, M.: Obrana národa na Ostravsku. Přerov 2002.   
16 RAJLICH, J.: Na nebi sladké Francie: válečný deník československých letců ve službách francouzského 

letectva 1939-1945. Cheb 2008.  
17 HALAMA, V.: Obrana národa ve sbírkách Moravského muzea. In: HALAMA, V. – MIKULKA, J. a kol.: 

Morava v boji proti fašismu. Díl 1. Brno 1987, s. 19–33.  



 
                                                                                                                                                  4 

 

Radhošť a lyžování v Beskydech v předválečném období v publikaci Kolébka české turistiky, 

vydané Muzeem ve Frenštátě pod Radhoštěm.18    

Kromě odborných monografií a statí jsem se opíral rovněž o závěrečné studentské 

práce. V některých z prací studentů katedry historie Ostravské univerzity věnovaných 

problematice protinacistického odboje je Mach zmiňován v souvislosti s organizací přechodů 

do Polska. Bližší popis jednoho z těchto přechodů skýtá práce Ivany Kačmaříkové, věnovaná 

životním osudům stíhacího letce Karla Mrázka.19 Letmým způsobem je Machova 

převaděčská činnost zmíněna i v diplomové práci Evy Zdráhalové, pojednávající o osudech 

ilegální odbojové skupiny působící v hostinci U Bajgerů v Ostravě – Radvanicích.20 

Předmětem činnosti sledované skupiny bylo, obdobně jako u Macha, zejména převádění 

odbojářů do Polska. Využít jsem mohl i online dostupné závěrečné práce zpracované na 

Masarykově univerzitě v Brně, mezi nimi řadu biografií. Do jisté míry vzorovou se pro mne 

stala práce Jaroslava Kneisla, věnovaná životu a dílu Jana Nepomuka Poláška,21 stejně jako 

práce Petry Hrdinové, zaměřená na životní osudy Vincence Sochy.22 Poláška i Sochu pojil  

s Machem obdobný osud venkovského učitele a společenského pracovníka na Valašsku 

(resp. v Podbeskydí) v první polovině 20. století.    

 

 

1.1.1 Tištěné prameny  

 
Patrně nejucelenějším tištěným pramenem k poznání Machova života a díla je pamětní 

publikace Cyril Mach: vlastenecký učitel, bojovník za svobodu vlasti: 17. 2. 1888 – 6. 5. 1945,23 

vydaná k poctě Machovy památky v květnu 1959 při příležitosti odhalení jeho pamětní desky 

ve škole v Hutisku Za kopcem, kde dlouhá léta působil. Publikace je dílem kolektivu autorů 

pod vedením Machova přítele a spolupracovníka, novináře F. K. Zemana.24 Zjevné přednosti 

                                                 
18 KLUČKA, J.: Pohorská jednota Radhošť a počátky turistiky a lyžování v Beskydech. In: Kolébka české 

turistiky: Pohorská jednota Radhošť a počátky turistiky a lyžování v Beskydách, lyžařský sport ve Frenštátě  

pod Radhoštěm po roce 1945. Ostrava 2007, s. 9–11.    
19 KAČMAŘÍKOVÁ, I.: Životní osudy československého letce plk. Karla Mrázka. Diplomová práce. Ostrava 

1979.  
20 ZDRÁHALOVÁ, E.: Osudy ilegální skupiny působící v hostinci „U Bajgerů“ v Ostravě – Radvanicích. 

Diplomová práce. Ostrava 1982. 

21 KNEISL, J.: Jan Nepomuk Polášek: život, působnost ve Valašském Meziříčí a náhled do díla s využitím jeho 

pozůstalosti. Bakalářská práce. Brno 2010.  
22 HRDINOVÁ, P.: Život a odkaz Vincence Sochy. Bakalářská práce. Brno 2013.   
23 ZEMAN, F. K. a kol.: Cyril Mach: vlastenecký učitel, bojovník za svobodu vlasti: 17. 2. 1888 – 6. 5. 1945. 

Hutisko 1959.  
24 František Karel Zeman (1. 11. 1904 Louny – 23. 4. 1979 Praha), novinář, publicista a rozhlasový pracovník. 

Působil např. v Lidových novinách, ve třicátých letech spolupracoval s brněnským a posléze ostravským 
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i nedostatky publikace jsou podmíněny dobou jejího vydání. Publikace vznikla na podkladě 

unikátních osobních vzpomínek pamětníků, Machových bývalých přátel, žáků  

a spolupracovníků, očitých svědků jeho činů. Její celkové vyznění se zjevně nemohlo 

vyhnout poplatnosti dobovým ideologickým tlakům. Publikace vyzdvihuje Machovu 

pedagogickou a osvětovou činnost, náležitý důraz je kladen zejména na dobově tolik 

akcentovaný sociální rozměr Machova konání i jeho četných společenských aktivit. Není zde 

opomenut ani nástin Machovy kulturní činnosti, zmíněna je jeho spolupráce s významnými 

regionálními národopisci i Machem založená umělecká skupina Hutiščané, provozující živé 

folklorní výstupy. Na druhou stranu zde chybí zmínka o pomnících prezidentu Masarykovi  

i jeho ženě Charlottě, jejichž postavení Mach inicioval. Méně prostoru je patrně záměrně 

věnováno Machovu zapojení do protinacistické odbojové činnosti, organizované v daném 

případě (Obrana národa)  složkami nekomunistického vojenského odboje.   

Osobitý popis Machem organizovaných přechodů přes protektorátní hranici nabízejí 

autobiografické publikace letce Františka Fajtla, jenž sám mohl díky Machovu přičinění 

v roce 1939 přejít přes česko-polské pomezí. Průběh této akce zachytil v publikacích Dva 

údery pod pás,25 Podruhé doma 26 či Vzpomínky na padlé kamarády.27 Ve své další knize 

s názvem Velel jsem stíhačům 28 pak Fajtl nastínil okolnosti jiné akce, při níž Mach  

přes hranici převedl skupinu letců, k jejímž členům patřil Karel Mrázek, další z legendárních 

stíhačů.     

Machovy počiny neunikly pozornosti regionálního valašského spisovatele a publicisty 

Richarda Sobotky, autora publikace o vztahu Charlotty Masarykové k Valašsku Charlotta 

Garrigue Masaryková: epizoda ze života,29 v níž jsou mj. vylíčeny základní okolnosti 

výstavby obou pomníků. V další ze svých publikací Čas činů, čas obětí  věnoval týž autor 

krátký článek Machovu zapojení do protinacistického odboje. 30                           

Množství stěžejních (byť zpravidla do jisté míry tendenčních) informací o Machově 

konání poskytují dobová periodika. Četné články o Machových aktivitách včetně jeho vlastní 

publikační činnosti signalizují jeho záměrnou snahu o veřejnou publicitu a naznačují mj.  

                                                                                                                                                       
rozhlasem. Připravoval folkloristické pořady především o Hlučínsku a Valašsku. MYŠKA, M. – DOKOUPIL, L.: 

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 7. (19.). Ostrava 1998, s. 150.         
25 FAJTL, F.: Dva údery pod pás. Praha 1993.  
26 Týž: Podruhé doma. Praha 1993.   
27 Týž: Vzpomínky na padlé kamarády. Praha 1980.  
28 Týž: Velel jsem stíhačům. Praha 1997.  
29 SOBOTKA, R.: Charlotta Garrigue Masaryková: epizoda ze života. [s.l.] 1999.   
30 Týž: Čas činů, čas obětí. Prostřední Bečva 2004, s. 11–13. 
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i jeho případné konexe v tiskových redakcích; Machovo osobní svědectví o bratislavských 

událostech z února 1919 otiskly Lidové noviny dokonce na titulní straně.31  

K řadě jinak stěží dostupných tištěných pramenů jsem se dostal díky Machově rodinné 

pozůstalosti v držení jeho dcery Naděždy Brunnerové. Značnou výpovědní hodnotu mají 

zejména dokumenty úředně stvrzující Machovu protinacistickou odbojovou činnost. Jde  

o potvrzení o Machově účasti v protinacistickém odboji osobně sepsaná zmíněnými 

důstojníky letectva Fajtlem a Mrázkem. Z rodinné pozůstalosti v držení Naděždy Brunnerové 

pochází rovněž vysokoškolská seminární práce jejího vnuka Jana Brunnera Cyril Mach: 

životní příběh hrdinného vlasteneckého učitele za II. světové války. 32  

 

 

1.1.2 Archivní prameny 

 

Bezesporu nejobsáhlejší informace o Machově životě a působení na Valašsku poskytují 

fondy Státního okresního archivu Vsetín. Fond Okresní školní výbor Valašské Meziříčí 

obsahuje Machův osobní spis z let 1910–1918.33 Další cenné informace mi nabídly fondy 

jednotlivých škol, na nichž Mach působil. Vyzdvihnout musím zejména fond Základní 

devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec. Součástí fondu je školní kronika obsahující 

zápisy z let 1910–1948 včetně každoročních zápisů z bezmála dvacetiletého období Machova 

působení na škole.34 Jejich autorem byl sám Mach a jsou o to cennější,  

že nepojednávají pouze o Machově učitelském angažmá na škole, ale přinášejí i nemálo 

informací z jeho mimoškolních aktivit. Ani jistá míra subjektivity těchto zápisů není zcela  

na škodu, přispívá v tomto případě k vytvoření plastičtějšího obrazu Machovy osobnosti.  

Zajímavým informačním zdrojem jsou rovněž materiály Valašského muzea v přírodě 

v Rožnově pod Radhoštěm, na jehož tzv. Valašském Slavíně byla mezi jinými vztyčena  

i Machova pamětní deska. Dokumenty o Machově osobnosti obsahuje karton F901 tamní  

archivní sbírky Písemnosti a tisky. Je zde řada dílčích materiálů k různým obdobím  

a aspektům Machova života i jeho stručná biografie formou gymnaziální seminární práce 

Markéty Růčkové, na niž jsem ocenil zejména odkazy na další zdroje. Další jedinečný 

                                                 
31 MACH, C.: Vzpomínka na pohnuté doby. Lidové noviny 58, 2. 2. 1934 (ranní vydání), s. 1–3.   
32 BRUNNER, J.: Cyril Mach: životní příběh hrdinného vlasteneckého učitele za II. světové války. Studentská 

seminární práce. Praha 2002.  
33 Státní okresní archiv Vsetín (dále SOkA Vsetín), fond Okresní školní výbor Valašské Meziříčí, kart. 127,  

inv. č. 235, Osobní spis Cyril Mach.  
34 SOkA Vsetín, fond Základní devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv.č. 1, Kronika 1910–1948.  
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materiál představuje unikátní soupis osobních vzpomínek na Macha z pera jeho přítele 

akademického malíře Aloise Schneiderky.35  

Údaje o Machově sportovní činnosti jsem nalezl rovněž v Archivu města Ostravy. 

Tamní fond Pohorská jednota "Radhošť" Frenštát pod Radhoštěm, odbor Moravská Ostrava 

skýtá několik dokumentů poskytujících informace zejména o Machově zapojení do činnosti 

Pohorské jednoty Radhošť jako odborného instruktora lyžařských kurzů pro veřejnost.  

Zásadní fakta o Machových aktivitách v protinacistickém odboji mi poskytly 

dokumenty Historického oddělení Moravského zemského muzea v Brně, uložené ve fondu  

B XI/II, sbírkové předměty k dějinám Obrany národa na Moravě v letech 1939–1945.  

Jedná se o sešity strojopisně zpracovaných vzpomínek generála Zdeňka Nováka, čelného 

představitele Obrany národa, na počátky vzniku této odbojové organizace  

na Moravě.36 Novák, jenž se spolu s Machem úzce podílel na organizaci ilegálních přechodů, 

zde při líčení pozadí těchto akcí odkrývá řadu detailů o své spolupráci s Machem. 

       

 

1.1.4 Narativní prameny, metoda orální historie 

 

Machova dcera Naděžda Brunnerová mi kromě materiálů ze své rodinné pozůstalosti 

poskytla rovněž vzpomínkový rozhovor, při psaní své práce jsem se tedy mohl opřít  

i o metodu tzv. orální historie (oral history). Základní teoretickou a metodologickou 

příručkou mi byla publikace autorského kolektivu pod vedením Miroslava Vaňka Naslouchat 

hlasům paměti: Teoretické a praktické aspekty orální historie.37 Metodu orální historie lze 

charakterizovat jako soubor postupů, jimiž se badatel dobírá nových poznatků na základě 

ústního sdělení osob, jež byly účastníky či svědky události, procesu nebo doby, které badatel 

zkoumá.38 Základním způsobem práce badatele (tazatele) je vedení rozhovoru s vybraným 

pamětníkem (narátorem) a jeho další zpracování do podoby konkrétního badatelského 

výstupu dle obvyklých zásad orálněhistorického bádání.  

                                                 
35 Alois Schneiderka (24. 12. 1896 Valašské Meziříčí – 7. 9. 1958 Velké Karlovice), malíř, kulturní pracovník, 

restaurátor. Hodně cestoval, v cizině působil i jako šéf opery či kulturní atašé, v Bulharsku restauroval 

byzantské památky. V r. 1939 se usadil na Soláni, maloval krajiny i výjevy ze života prostých Valachů. 

NEKUDA, V. a kol.: Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. Brno 2002, s. 629.   
36 Moravské zemské muzeum v Brně, historické oddělení, fond B XI/II, sbírkové předměty k dějinám Obrany 

národa na Moravě v letech 1939–1945, inv. č. S 4185, NOVÁK Zdeněk, brig. generál: Z počátků odbojové 

organizace Obrana národa a tamtéž, inv. č. S 4186, NOVÁK Zdeněk, brig. Generál: Obrana národa.   
37 VANĚK, M. – MÜCKE, P. – PELIKÁNOVÁ, H.: Naslouchat hlasům paměti: teoretické a praktické aspekty 

orální historie. Praha 2007.  
38 Tamtéž, s. 11. 
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Na počátku mého vlastního pokusu o využití metody orální historie byla snaha získat 

kontakt na možné žijící pamětníky Machova působení na Valašsku. Člen Českého svazu 

protifašistických bojovníků pan Radko Linhart z obce Dolní Bečva na Vsetínsku mi poskytl 

kontakt na Machovu dceru Naděždu Brunnerovou, žijící v Praze. Paní Naděžda Brunnerová 

byla jediným dosud žijícím Machovým potomkem z jeho čtyř dětí.     

Naděždu Brunnerovou jsem následně zkontaktoval a s jejím souhlasem ji v listopadu 

2011 dvakrát navštívil v jejím pražském bytě, kde jsem s ní uskutečnil rozhovor, respektující 

základní metodické zásady podle M. Vaňka a kol. V první fázi narátorka volně vyprávěla 

svůj životní příběh a sdělovala řadu spontánních vzpomínek na své mládí, ve druhé fázi 

následoval cílený dialog, týkající se konkrétních fakt a událostí spjatých se životem jejího 

otce. Rozhovor jsem se souhlasem narátorky nahrál na diktafon a později jej metodou volné 

transkripce přepsal do podoby textového souboru, s nímž jsem pracoval při psaní práce.  

Z životopisného vyprávění narátorky jsem se dozvěděl, že byla již počátkem třicátých 

let ze zdravotních důvodů nucena opustit rodný kraj a od té doby trvale bydlela u babičky 

v Hronově. Od dob svého dospívání tak byla s otcem v kontaktu převážně jen v době letních 

či zimních prázdnin, kdy k rodičům do Hutiska zajížděla na návštěvy. Osobní vzpomínky na 

otce z dob jejího dospívání a mládí tak již pocházejí převážně jen z tohoto období.    

Když jsem narátorce pokládal konkrétní dotazy, dokázala někdy odpovídat velmi 

obšírně, na jiné otázky znala jen částečnou odpověď, k některým mi informace nedokázala 

poskytnout, neboť ani jí nebyly známy. Na rozdíl od svých sourozenců např. nebyla nijak 

hlouběji zasvěcena do otcových protinacistických odbojových aktivit. Přesto mi dokázala 

poskytnout některé cenné informace i z této epizody otcova života. Hodnotné jsou zejména 

její osobní vzpomínky z léta roku 1939, kdy se při návštěvě rodného Hutiska stala očitou 

svědkyní návštěvy gestapa v bytě svých rodičů ve škole Za kopcem.    
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2 MACHOVO MLÁDÍ  

 

2.1 Dětství a studentská léta   

 

Cyril Mach se narodil 17. února 1888 ve Starých Smrkovicích u Nového Bydžova  

jako nemanželský syn Václava Macha a Pauliny Kofránkové. Oba rodiče pocházeli z rodin 

živících se zemědělskou činností, jejich majetkové zázemí však bylo zásadně odlišné. Václav 

Mach se narodil roku 1864. Pocházel z Volanic z rodiny drobných hospodářů a sloužil jako 

panský kočí. Paulina Kofránková, narozená roku 1866, pocházela z rodiny zámožného 

sedláka. Její bratr vystudoval práva, sestra se výhodně provdala. Otec Pauliny odmítal dát 

k zásnubám své dcery s chudým čeledínem z nedalekých Volanic svolení, pozdější sňatek 

proto pro nevěstu znamenal nutnost zřeknout se rodinného dědictví.39  

Machovo dětství, strávené ve Volanicích, bylo velmi chudé. O přízeň rodičů  

se později musel dělit ještě se dvěma mladšími sestrami, Marií a Boženou. Obě dvě  

se v dospělosti provdaly za dobře situované muže, což může značit jejich záměrnou snahu 

vymanit se z bídného sociálního postavení a nuzných majetkových poměrů.40 V Machově 

případě se nuzné dětství patrně nejvíce odrazilo při formování jeho hlubokého sociálního 

cítění, projevovaného pozdějšími aktivními činy.  

Doma ve Volanicích navštěvoval v letech 1894–1900 obecnou školu a strávil  

zde tak prakticky celé rané dětství. Jeho nemanželský původ musel ve společenském ovzduší 

malé obce konce 19. století, dozajista hluboce konzervativním, působit značně 

stigmatizujícím způsobem. Mach byl později až do konce života bez vyznání, což implikuje, 

že i v tomto směru jej mohla zásadně formovat raná léta života.   

V letech 1900–1905 studoval gymnázium v Novém Bydžově a poté v letech 1905–1909 

čtyři ročníky na učitelském ústavu v Kutné Hoře, kde dne 14. července 1909 složil zkoušku 

dospělosti. Dne 23. května 1912 završil svá studia na témže ústavu složením zkoušky 

učitelské způsobilosti pro obecné školy, tou dobou působil již třetím rokem na školách 

v okrese Valašské Meziříčí.41    

                                                 
39 SOkA Vsetín, fond Okresní školní výbor Valašské Meziříčí, kart. 127, inv. č. 235, Osobní spis Cyril Mach, 

folio 90–91, Osobní výkaz: data osobní, rodinná.; ZEMAN, F. K. a kol.: Cyril Mach: vlastenecký učitel, 

bojovník za svobodu vlasti: 17. 2. 1888 – 6. 5. 1945. Hutisko 1959, s. 3; rozhovor autora s Naděždou 

Brunnerovou, Praha, 25. 11. 2011. 
40 Rozhovor autora s Naděždou Brunnerovou, Praha, 25. 11. 2011.  
41 SOkA Vsetín, fond Okresní školní výbor Valašské Meziříčí, kart. 127, inv. č. 235, Osobní spis Cyril Mach, 

folio 90–91, Osobní výkaz: data osobní, rodinná.   
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2.2 První roky na Valašsku 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.2.2 Obecná škola ve Velké Bystřici Na Pasekách  

 

Na Valašsku začal Mach působit krátce po složení zkoušky dospělosti v červenci 1909. 

V říjnu téhož roku podal okresní školní radě ve Valašském Meziříčí žádost o umístění 

v kterémkoliv místě valašskomeziříčského okresu, na jejímž podkladě byl od 1. ledna 1910 

ustanoven výpomocným učitelem 2. třídy v obci Velká Bystřice 42 na tamní dvoutřídní 

obecné škole Na Pasekách.43 Zde poprvé zakusil úskalí práce učitele v hornatém valašském 

kraji a poznal tvrdé životní podmínky místního obyvatelstva. Psychickou náročnost Machova 

údělu předjímaly již samotné okolnosti jeho nástupu na školu, poznamenaného tragickou 

událostí, jež se zde nedávno odehrála. V prosinci předešlého roku spáchal sebevraždu 

zastřelením řídící učitel František Labounek, který již patrně nevydržel zdejší obtížné 

podmínky. Těm měl nyní, spolu s nově ustanoveným řídícím učitelem Janem Šoberem, čelit  

i Mach. Nesnáze zde byly na každodenním pořádku. Budova školy se nacházela v chatrném 

stavu, na její opravu neměla obec peníze.44 Obdobně palčivým problémem byla celoročně 

chabá docházka žactva, nuceného často k práci v domácnosti a na poli na úkor návštěvy 

školy, jak shrnuje zápis z konferenčního protokolu učitelského sboru pořízený v závěru 

školního roku 1909–1910: „Chudoba, veliká vzdálenost obydlí lidských od školy a pak 

nepochopení školy od lidu našeho zračilo se po celý školní rok v míře veliké.“ 45 Koncem 

školního roku se Mach dostal do blíže nespecifikované rozepře s pasekářem Janem 

Románkem. Nelze vyloučit, že příčinou sporu byla neshoda v otázce docházky 

Románkových dětí do školy.46 V červenci 1910 byl Mach ze služby na škole propuštěn.47  

 

                                                 
42 Od r. 1923 nese obec název Valašská Bystřice. BALETKA, L. a kol.: Okres Vsetín, Ostrava 1987, s. 136.    
43 SOkA Vsetín, fond Okresní školní výbor Valašské Meziříčí, kart. 127, inv. č. 235, Osobní spis Cyril Mach, 

folio 68–69, Žádost Cyrila Macha o místo zatímního nebo výpomocného učitele v okrese Valašské Meziříčí  

z 24. 10. 1909; tamtéž, folio 70, Zpráva okresní školní rady ve Valašském Meziříčí o ustanovení Cyrila Macha 

výpomocným učitelem na dvoutřídní obecné škole ve Velké Bystřici Na Pasekách z 28. 12. 1909.    
44 SOkA Vsetín, fond Základní škola Paseky, Valašská Bystřice, inv. č. 1, kronika, s. 76–78.  
45 SOkA Vsetín, fond Základní škola Paseky, Valašská Bystřice, inv. č. 3, konferenční protokoly 1909–1921, 

protokol o učitelské poradě z 9. 7. 1910.   
46 Tamtéž. Dle uvedeného protokolu Románek „bez příčiny urazil Cyrila Macha“. S jistou mírou 

pravděpodobnosti tak mohl učinit v reakci na Machovu možnou důraznou výtku, že úmyslně zanedbává 

docházku svých dětí. Nasvědčovat by tomu mohly protokoly z předchozích učitelských porad, kde jsou Jan, 

František, Anežka a Božena Románkovi opakovaně zmiňováni mezi žáky vykazujícími nedbalou docházku.  

Viz tamtéž, protokoly o poradách učitelského sboru ze 7. 3. a 7. 5. téhož roku.  
47 SOkA Vsetín, fond Okresní školní výbor Valašské Meziříčí, kart. 127, inv. č. 235, Osobní spis Cyril Mach, 

folio 74, Rozhodnutí o propuštění Cyrila Macha ze služby na dvoutřídní obecné škole ve Velké Bystřici  

Na Pasekách z 2. 7. 1910. 
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2.2.3 Obecná škola v Horní Bečvě Na Pasekách  

        

Po propuštění ze školy ve Velké Bystřici Na Pasekách nezůstal Mach  

bez zaměstnání nadlouho. Již v září téhož roku nastoupil na místo zatímního učitele 2. 

oddělení v jednotřídní obecné škole v Horní Bečvě Na Pasekách.48 Zde setrval celé dva 

následující roky. První polovinu tohoto období vykonával funkci řídícího učitele a správce 

školy Karel Tomášek, s nímž se měl Mach setkat i ve svém pozdějším působišti v Horní 

Bečvě – Mečůvce. Tam byl v září 1911 Tomášek jmenován nadučitelem a ve funkci 

Machova nadřízeného ve škole Na Pasekách jej nahradil Karel Schneider.49 Podmínky  

v jednotřídní obecné škole v Horní Bečvě se zásadním způsobem nelišily od Machova 

předešlého působiště. Chátrající školní budova jen stěží vyhovovala potřebám výuky, sám 

Mach ponoukal vedení školy, aby se pokusilo zjednat nápravu.50 Též zdejší žactvo 

projevovalo chabou kázeň v otázce školní docházky, hlavní díl viny nesla popisovaná situace 

rodičů. Učitelský sbor problémy opakovaně urgoval u místní školní rady, váznoucí 

komunikace mezi oběma institucemi však v dohledné době neslibovala viditelné zlepšení.51  

Přes ustavičnou nutnost řešit problémy úzce související se školou a výukou dětí 

nezůstával Mach netečný ani k otázkám celospolečenským. V červnu 1913, během voleb  

do Říšské rady, se zapojil do předvolební agitace na podporu kandidáta agrární strany 

Maxmiliána Piláta, a to tak vášnivě, že to neušlo pozornosti konzervativně-klerikálního listu 

Našinec. Článek s příznačným názvem Jací jsou přátelé lidu pokrokářští učitelé barvitě líčí, 

jak dne 13. června 1911 Mach údajně „obut jsa ve valašská kopica, aby snad vybudil větší 

důvěru v lidu, běhal mezi voliči hornobečvanskými a agitoval. (…) Na zdejšího kaplana (…) 

volal: ‚pane kaplan, práci čest!‘ (…) a agitoval, ba chtěl zrovna hlasovací lístky voličům 

přelepovati nálepkou s Pilátem (…) A tu ve spravedlivém rozhorlení statečný náš volič, p. 

Jan Belháč, dělník-tesař, ostřeji se po lidovém způsobu vyslovil.“ 52 V reakci na to podal 

Mach na Belháče žalobu. Dne 28. června téhož roku se v Rožnově konal soud, při němž byl 

                                                 
48 Tamtéž, folio 84, Zpráva okresní školní rady ve Valašském Meziříčí o ustanovení Cyrila Macha zatímním 

učitelem na obecné škole v Horní Bečvě Na Pasekách z 25. 9. 1910.    
49 SOkA Vsetín, fond Základní škola Paseky, Horní Bečva, inv. č. 3, Konferenční zápisy 1908–1923, zápis 

z konference učitelského sboru z 26. 9. 1911.   
50 Tamtéž, zápis z konference učitelského sboru z 3. 11. 1911. Zápis výslovně uvádí, že „Mach Cyril navrhuje, 

aby správa vyzvala důtklivě místní školní radu k opravě dveří, oken a kamen, k správě střechy, jelikož prší 

takřka do školní světnice.“    
51 Tamtéž, zápis z konference učitelského sboru z 5. 1. 1912. Dle zápisu „nepravidelnou návštěvu zaviňuje 

místní školní rada, která výkazy zaslané jí správou školy, nevyřizuje.“ Obdobně tamtéž, zápis z konference 

učitelského sboru z 5. 2. 1912: „V nižší i ve vyšší skupině jest příčinou tolika procent neomluvených liknavost 

místní školní rady…“ 
52 Jací jsou přátelé lidu pokrokářští učitelé. Našinec 165, 22. 7. 1911, s. 2.  
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prý Belháč odsouzen, aniž by se dostavil k soudu, neboť mu údajně nebylo předloženo 

předvolání, spor tedy vyústil do ztracena.  

Obtíže profesního působení vyvažoval zdejší hornatý kraj ideálními podmínkami pro 

Machovu oblíbenou turistiku i zimní sporty. Patrně již v prvním roce působení na zdejší 

škole je začal zavádět i do své pedagogické praxe. „Říditi dovede sáně každý hoch. Zavádím 

na škole sáňkování“, zmínil v dopise Adolfu Podroužkovi v listopadu 1910.53 Nezahálel ani  

v následující zimní sezoně 1911–1912. Aby mohl působit jako odborný školitel lyžování, 

zúčastnil se cvičitelského kurzu Českého ski klubu v Krkonoších, vedeného norskými 

instruktory Kiellandem a Hansenem.54 Na počátku léta 1912 se spolu s dalšími zasadil  

o důležitý krok k rozvoji letní turistiky v regionu, když bylo za jeho přičinění otevřeno na 

dvě desítky bytů pro letní hosty v Horní Bečvě i ve vedlejší obci Prostřední Bečva.55   

 

 

2.2.4 Obecná škola v Horní Bečvě v údolí Mečůvky   

 

V září 1912 změnil Mach působiště. Nemusel se však přesouvat daleko, neboť byl  

ustanoven zatímním učitelem 2. třídy na dvoutřídní obecné škole v Horní Bečvě, v údolí 

Mečůvky.56 Prostředí bylo obdobné jako na jeho obou předešlých působištích, i zdejší školu 

sužovala chabá docházka žactva, vytíženého výkonem domácích prací. Funkci řídícího 

učitele a správce školy zastával Karel Tomášek, s nímž se Mach poznal již na škole v Horní 

Bečvě Na Pasekách. Patrně právě tento zkušenější kolega svým osvětovým pedagogickým 

přístupem značně ovlivnil Machovu další učitelskou praxi. Propagoval abstinenci, varoval 

žactvo před zhoubnými důsledky alkoholismu, sužujícímu tehdy valašský venkov.57 Pověřil 

Macha, aby žáky seznámil s problematikou turistiky, vysvětlil jim její přínos pro kraj  

a poučil je o správném chování k turistům.58 Objasňoval žákům blahodárný vliv konzumace 

                                                 
53 Valašské muzeum v přírodě (dále VMP), sbírka Písemnosti a tisky, karton F901, neinventarizováno, Dopis 

Cyrila Macha Adolfu Podroužkovi z 22. 11. 1910.   
54 KLUČKA, J.: Pohorská jednota Radhošť a počátky turistiky a lyžování v Beskydech. In: Kolébka české 

turistiky: Pohorská jednota Radhošť a počátky turistiky a lyžování v Beskydách, lyžařský sport ve Frenštátě  

pod Radhoštěm po roce 1945. Ostrava 2007, s. 9.    
55 V článku (patrně inzerátu) oznamujícím zřízení turistických ubytoven, je Mach uveden jako osoba, již mají 

případní zájemci kontaktovat. Na Valašsko. Lidové noviny 148, 1. 6. 1912, s. 11.    
56 SOkA Vsetín, fond Okresní školní výbor Valašské Meziříčí, kart. 127, inv. č. 235, Osobní spis Cyril Mach, 

folio 62, Zpráva okresní školní rady o ustanovení Cyrila Macha zatímním učitelem na dvoutřídní obecné škole  

v údolí Mečůvky v Horní Bečvě z 10. 9. 1912.  
57 SOkA Vsetín, fond Základní škola Mečůvka, Horní Bečva, inv. č. 168, Konference 1906–1916, zápis 

z konference učitelského sboru z 3. 10. 1912 za měsíc září.   
58 Tamtéž, zápis z konference učitelského sboru z 4. 1. 1913 za měsíc prosinec 1912.  
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ovoce, vysvětloval jim, jak plody uchovávat přes zimu.59 Rozhodl o výuce pěstitelských 

prací, čímž opět pověřil Macha.60 Přednášel žactvu o včelaření, výkladu téže problematiky se 

zhostil i Mach.61 S vysokou pravděpodobností zejména Tomáškovým přičiněním dostal 

Mach zásadní podněty k rozvinutí pozdější rozsáhlé pěstitelské činnosti i včelaření.  

Patrně i zdejší děti Mach učil zimním sportům. S nejvyšší pravděpodobností  

se zde již pokoušel zavést lyžování.62 Svou zálibu v lyžování však mohl rozvinout zejména 

coby instruktor nedělních kurzů pro pokročilé lyžaře, pořádaných od roku 1912 na 

Pustevnách pod patronací sportovního a turistického spolku Pohorská jednota Radhošť, za 

niž začal i závodit.63 O Vánocích 1912 se v Krkonoších zúčastnil lyžařského kurzu, 

završeného závody v různých disciplínách. V krasojízdě se umístil na třetím místě, stejného 

umístění dosáhl i ve skocích z můstku.64 V lednu 1913 se zúčastnil závodů v Novém Městě 

na Moravě a ani zde nevyšel naprázdno. Medailových umístění se mu podařilo dosáhnout ve 

skocích i v krasojízdě, v obou disciplínách skončil jako třetí. Další významnou lyžařskou 

událostí, u níž nemohl téže zimy chybět, se stalo založení Východomoravského svazu lyžařů 

beskydských dne 23. února 1913 na Pustevnách. Předsedou Svazu byl jednomyslně zvolen 

dr. Hübner z S. K. Moravská Ostrava, Mach se stal jeho jednatelem.65     

 

 

2.2.5 Obecná škola v Prostřední Bečvě – Kněhyni    

 

Od září 1913 Mach  učil na obecné škole v Prostřední Bečvě – Kněhyni. Opět šlo  

o malou venkovskou školu obdobného charakteru jako všechna předešlá působiště. 

Nepřetržité několikaleté působení v obdobném prostředí muselo být pro Macha nepochybně 

nadmíru vyčerpávající. „Žadatel upozorňuje slavnou c. k. okresní školní radu, že působí již 

čtyři léta na nejvzdálenějších školách okresu. Tvrdí, že ona čtyři léta vyváží osm let na 

školách s normálními poměry“, uvedl Mach v žádosti okresní školní radě o udělení místa 

                                                 
59 Tamtéž, zápis z konference učitelského sboru z 4. 11. 1912 za měsíc říjen. 
60 Tamtéž, zápis z konference učitelského sboru z 3. 3. 1913 za měsíc únor. 
61 Tamtéž, zápis z konference učitelského sboru z prosince 1912 za měsíc listopad.  
62 Naznačuje to zápis z konference učitelského sboru ze dne 3. dubna 1913 za měsíc březen, v němž je zmíněno, 

že „Cyril Mach navrhuje, aby bylo požádáno ministerstvo kultu a vyučování o lyže pro žactvo.“ 
63 KLUČKA, J.: Pohorská jednota Radhošť..., s. 9.    
64 Vánoce našich lyžařů. Národní listy 1, 1. 1. 1913 (ranní vydání), s. 22.  
65 Založení Východomoravského svazu lyžařů beskydských. Národní listy 56, 26. 2. 1913 (2. večerní vydání), s. 4.  
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definitivního učitele ve Valašském Meziříčí z 28. listopadu 1913.66 Přeložení se však 

nedočkal a neuspěl ani se žádostí o přeložení do Rožnova na jaře příštího roku.67  

Kompenzaci za strázně vysilujícího povolání skýtala Machovi okolní příroda. Z údolí 

Kněhyně, ležícího v úpatí radhošťského horského masivu, mohl takřka kdykoliv podnikat 

letní pěší i zimní lyžařské túry na blízké Pustevny i dále po okolí, a nadále tak svou zdatnost 

zdokonalovat. Výkonnost, již nyní nabyl, se nepochybně projevila i v závodech v Novém 

Městě na Moravě v lednu 1914. V jízdě přes překážky se Mach umístil na druhém místě  

a stejně dobrého výsledku dosáhl rovněž ve skocích.68  

Téže zimy Mach pokračoval i v pořádání pravidelných lyžařských kurzů na 

Pustevnách. Na jejich zdárném průběhu se kromě Macha podepsal i Jaroslav Krejčí, 

provozovatel tamních turistických útulen, zajišťujících účastníkům kurzů ubytování. Mach se 

s Krejčím patrně blízce spřátelil v dobách svého působení na Horní Bečvě a oba zřejmě již 

tehdy patřili k regionálně známým osobnostem, což barvitě dokresluje dobová anekdotická 

historka Cyril v jámě a v úloze čerta (viz příloha č. 1).69 Spolu s dalšími byl v roce 1914 

Mach za zásluhy o rozvoj lyžování jmenován čestným zakládajícím členem Pohorské jednoty 

Radhošť.70 Lyžařské kurzy, které téhož roku na Pustevnách vedl, se však staly na dlouhý čas 

posledními. Jejich dalšímu konání zabránilo propuknutí první světové války a Machova 

mobilizace do armády.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 SOkA Vsetín, fond Okresní školní výbor Valašské Meziříčí, kart. 127, inv. č. 235, Osobní spis Cyril Mach, 

folio 3, Žádost Cyrila Macha o udělení místa definitivního učitele II. třídy při pětitřídní obecné škole  

ve Valašském Meziříčí z 28. 11. 1913. 
67 Tamtéž, folio 54, Žádost Cyrila Macha o přeložení do Rožnova ve stávajícím školním roce z 5. 3. 1914.  
68 V. veřejné lyžařské závody v Novém Městě na Moravě. In Národní politika 29, 30. 1. 1914, s. 2.  
69 VMP, sbírka Písemnosti a tisky, karton F901, neinventarizováno, Radhošťské pokroutky.  
70 KLUČKA, J.: Pohorská jednota Radhošť..., s. 11.    
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2.3 Vojenská služba za první světové války a poválečná mise na 

Slovensku   

 

2.3.1 První světová válka a odchod na Slovensko 

  

Dne 28. června 1914, kdy byl v Sarajevu spáchán atentát na následníka habsburského 

trůnu Františka Ferdinanda d'Este,71 se Mach nalézal v Brně; odjel tam již o den dříve,  

aby se zde zúčastnil sokolského sletu.72 Do armády byl Mach mobilizován 26. července 1914 

k 36. pěšímu pluku v Mladé Boleslavi, kde si už jako učitel během prázdnin v letech 1911, 

1912 a 1913 odsloužil povinnou základní vojenskou službu. V září 1915 byl přesunut 

k jindřichohradeckému pěšímu pluku č. 75, který začal od listopadu téhož roku působit 

v Maďarsku. V létě roku 1916 byl hospitalizován v nemocnici Červeného kříže v Hořicích, 

kde si zřejmě léčil zranění utrpěné na frontě. Po superarbitraci (přezkoumání schopnosti 

vykonávat vojenskou službu) dne 27. července 1917 byl přeložen ke 14. pěšímu pluku  

a odtud pak k 1. pluku tyrolských horských myslivců, kde vykonával funkci písaře.73 Pro 

zranění nohy se dostal do nemocnice v Trutnově a k 1. březnu 1918 byl jako zbraně 

neschopný propuštěn z vojenské služby.74 Během léčení v Trutnově se seznámil s učitelkou 

Antonií Michálkovou (narozenou dne 31. května 1895); dne 23. března 1918 s ní ve 

Valašském Meziříčí uzavřel sňatek. Nedlouho po sňatku 17. srpna 1918 se manželskému 

páru narodilo první dítě, dcera Táňa.75 Téhož roku byl Mach stíhán pro údajné pobuřování, 

říjnovým převratem však bylo řízení v dané věci ukončeno.76  

Po válce se opět vrátil na školu v Prostřední Bečvě – Kněhyni, již 1. listopadu 1918 mu 

však byla udělena dovolená. Krátce poté, nejpozději však v lednu 1919, odešel na Slovensko, 

kde byl ustanoven komisařem propagační služby při nedávno vzniklém Ministerstvu s plnou 

                                                 
71 Úspěšný atentát skupiny mladých srbských nacionalistů z organizace Mladá Bosna na Františka Ferdinanda 

d'Este a jeho choť vyvolal lavinu událostí vedoucích k rozpoutání první světové války. Dne 23. 7. předložila 

Vídeň Srbsku ultimátum požadující, aby na jeho území byly vpuštěny rakousko-uherské orgány vyšetřující  

pozadí atentátu. Na to ovšem Bělehrad nepřistoupil a 28. 7. vyhlásila monarchie Srbsku válku. V napjatém 

systému velmocenských koalic se během prvních čtyř srpnových dnů ocitly ve válečném stavu rovněž 

Německo, Rusko, Francie a Velká Británie. Blíže např. BOROVIČKA, M. a kol.: Velké dějiny zemí Koruny 

české. Svazek XII.b, 1890–1918, s. 557–563 aj.  
72 SOkAVsetín, fond Okresní školní výbor Valašské Meziříčí, kart. 127, inv. č. 235, Osobní spis Cyril Mach, 

folio 28, Oznámení správy školy v Prostřední Bečvě – Kněhyni o udělení dovolené Cyrilu Machovi za účelem 

odjezdu na všesokolský slet ze dne 27. 6. 1914.  
73 Tamtéž, folio 91, Osobní výkaz: data o službě vojenské.    
74 Tamtéž, folio 9, Žádost o zastavení civilních a poukázání služebních příjmů Cyrilu Machovi na základě jeho 

propuštění z vojenské služby k 1. 3. 1918 ze dne 10. 4. 1918.  
75 Tamtéž, folio 91, Osobní výkaz: data rodinná.   
76 Tamtéž, folio 91, Osobní výkaz: data o službě vojenské. Dle zde uvedeného zápisu měl být Mach „20. ledna 

1918 zatčen a vyšetřován pro pobuřování - líčení přerušeno převratem“.   
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mocí pro správu Slovenska.77 Pravděpodobně tak došlo vlivem zřejmě již za války navázané 

známosti s Vavro Šrobárem, který tento prozatímní vládní úřad řídil.78 

 

 

2.3.2 Výkon funkce propagačního komisaře na Slovensku 

 

Situace na Slovensku byla po skončení první světové války a rozpadu Rakousko-Uherska  

značně komplikovaná a mocenský vývoj, jenž vyústil v ustavení území bývalých Horních 

Uher za součást formujícího se československého státu, zde probíhal složitěji  

a zdlouhavěji než v českých zemích. Slováci nebyli jednoznačně národnostně vyhranění  

a uvědomělí, o existenci širokého národního hnutí jako v českých zemích se nedalo hovořit; 

obyvatelé jižní části země se hlásili převážně k maďarské národnosti. Myšlenka jednotného 

Československa byla na Slovensku přijímána spíše chladně a obyvatelstvo jižní části země 

připojení k Československu většinově odmítalo. Zlomové události iniciovala především 

skupina slovenských intelektuálů sdílejících myšlenku tzv. čechoslovakismu,79 jako byli 

Vavro Šrobár, Milan Hodža, Ivan Dérer, Matúš Dula, Samuel Zoch, Andrej Hlinka a další. 

Část z nich (tzv. hlasisté80) byla úzce napojena na Prahu, bez jejíž podpory a značně 

problematické intervence převážně českých ozbrojených sborů by vznik Československa 

nebyl možný.81         

Pomocí vojska se ujala moci na Slovensku i prozatímní vláda reprezentovaná Vavro 

Šrobárem, jehož 7. prosince pražská vláda jmenovala ministrem s plnou mocí pro správu 

Slovenska. Jako komisař propagační služby Šrobárova orgánu měl Mach na starosti 

především aktivní vystupování na veřejných shromážděních, kde propagoval myšlenky 

česko-slovenské vzájemnosti a snažil se působit na slovenské elity, přesvědčit je  

o nezbytnosti společné existence obou národů v rodícím se jednotném státě. 4. ledna 1919 se 

                                                 
77 Tamtéž, folio 93, Ustanovení ve službě školní dne 1. případně po 1. listopadu 1918.     
78 Rozhovor autora s Naděždou Brunnerovou, Praha, 25. 11. 2011. Dle výpovědi Naděždy Brunnerové  

se Mach se Šrobárem znal pravděpodobně již od dob první světové války, ne-li ještě dříve.    
79 Čechoslovakismus – ideologická koncepce vycházející z představy o existenci jednotného československého 

národa a jazyka; po vzniku ČSR oficiální státní doktrína, zakotvená v ústavě z r. 1920. Blíže např. 

BOROVIČKA, M. a kol.: Velké dějiny..., s. 358; KOVÁČ, D.: Dějiny Slovenska. Praha 2011, s. 179, 181 aj. 
80 Hlasisté – skupina liberálněji orientované slovenské inteligence zformovaná kolem měsíčníku Hlas 

(vycházejícího v letech 1898–1904), vycházející především z idejí T.G. Masaryka, stojícího v pozadí vzniku 

časopisu. Nejvýznamnějšími představiteli hlasistů byli Vavro Šrobár, Pavol Blaho, Anton Štefánek, Milan 

Hodža aj. Blíže např. BOROVIČKA, M. a kol.: Velké dějiny..., s. 357–358; KOVÁČ, D.: Dějiny Slovenska,  

s. 149, 354 aj.       
81 Blíže o vývoji na Slovensku bezprostředně po válce např. KOVÁČ, D.: Dějiny Slovenska, s. 174–180; 

KLIMEK, A.: Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XIII., 1918–1929, Praha 2000, s. 35–43; KÁRNÍK, Z.: 

České země v éře první republiky (1918–1938). Díl I: Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918–1929). 

Praha 2000, s. 44–48 aj.  
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zúčastnil shromáždění lidu v Trenčíně a o dva dny později vystoupil před více než dvěma 

tisícovkami lidí v Makově.82     

Ministr s plnou mocí pro správu Slovenska sídlil zprvu v městečku Skalici na 

moravsko-slovenské hranici, pak v Žilině, jeho záměrem bylo ovšem trvalé přesídlení do 

Bratislavy.83 Účast na organizaci příprav přesídlení Šrobárovy vlády do dnešní slovenské 

metropole byla patrně nejvýznamnějším a nejnáročnějším počinem Machovy mise na 

Slovensku. Úkolem Macha a jeho spolupracovníků se stalo zajištění bezpečného příjezdu 

Šrobárova vládního vlaku do Bratislavy. Okolnosti celé anabáze Mach vylíčil ve 

vzpomínkovém článku.84  

Podrobení Bratislavy Čechoslováky a její začlenění do nově zformovaného státu 

představovalo vysoce problematickou záležitost. Obyvatelstvo Bratislavy, většinově 

německé či maďarské národnosti, dávalo vůči záměru přičlenění k Československu najevo 

zjevný nesouhlas a anexi města čs. jednotkami na Nový rok 1919 přijalo s krajní nevolí. 

Animozitu vůči Čechoslovákům dovršila opatření, jež začala čs. moc pod taktovkou nově 

ustaveného župana Samuela Zocha v zabraném městě zavádět. Hned zkraje ledna nařídila 

vystěhování všech nezaměstnaných cizinců a „haličských přistěhovalců“. Dále župní úřad 

zakázal prodej a distribuci maďarského a německého tisku a nařídil odevzdání zbraní.85  

Ve vypjaté atmosféře začal Zochův župní úřad připravovat příjezd Šrobára a jeho 

spolupracovníků. Na základě Zochova osobního telefonátu přijel v lednu 1919 do Bratislavy 

i Mach; Zoch mu přidělil kancelář s telefonem i auto s řidičem. Ještě týž den se Mach začal 

radit s dr. Josefem Maděričem, hlavním služným v Malackách. Nastala každodenní práce, 

spočívající zejména v projíždění obcí u tratí a získávání obyvatel k účasti při vjezdu Šrobára 

do Bratislavy. „Všude bylo s nadšením slíbeno a pro účast v obcích konány přípravy. Velice 

se mi ulehčila práce, když se pojednou objevil K. Jíše, s kterým jsme denně pracovávali i přes 

16 hodin, někdy až 20 hodin“,86 nastínil Mach slibné vyhlídky, ale i náročnost plnění úkolu.  

Vlastní pořadatelskou práci měl obstarat slavnostní výbor složený ze Slováků a Němců, 

kteří se přihlásili ke spolupráci i na přípravách příjezdu pověřených ministrů. Součástí práce 

byly i každodenní jízdy na jednání do Prahy a zpět za jediný den, jež se daly zvládnout jen 

                                                 
82 Schůze lidu na Slovensku. Lidové noviny 12, 12. 1. 1919, s. 2.  
83 Dnešní slovenská Bratislava v době pojednávaných událostí nesla oficiální maďarské jméno Pozsony, 

používalo se rovněž německé označení Preßburg či poslovenštělé Prešpork/Prešporok. V zájmu snazší orientace 

na úkor terminologické důslednosti v textu používám dnešní stabilně zažitý název Bratislava.  
84 MACH, C.: Vzpomínka na pohnuté doby. Lidové noviny 58, 2. 2. 1934 (ranní vydání), s. 1–3.   
85 LUTHER, D.: Z Prešporka do Bratislavy. Bratislava 2009, s. 9–16.  
86 MACH, C.: Vzpomínka na pohnuté doby. Lidové noviny 58, 2. 2. 1934 (ranní vydání), s. 1.    
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díky vzájemnému střídání.87 Jako součást oslav byl připravován na 2. února tzv. 

Hviezdoslavův večírek, slavnost na počest životního jubilea slovenského národního buditele. 

Koncem ledna se Němci rozhodli ukončit veškerou spolupráci i na přípravách příjezdu 

„pověřeného ministra“. Všechny dosavadní funkce a úkoly tak musely být znovu rozděleny. 

Napjatou se stala situace v okamžiku, když se začalo proslýchat, že velící italský generál 

Piccione odmítne ze strachu z atentátu Šrobára do města pustit.88 V neděli 2. února začali 

Němci a zejména Maďaři z řad úředníků, železničářů i dalších profesí vypovídat službu. 

Čechoslováci kontrolovali situaci jen s vypětím všech sil. Z obavy o její zničení musely 

nastoupit stráže i k hlídání velké slavnostní brány na Štefánikově ulici.  

Obavy z maďarského povstání přiměly Čechoslováky ke svolání tajné porady: „Když 

bylo navrženo, aby vjezd vlády byl odložen, postavili se všichni Slováci a Češi proti. I návrh, 

aby vláda rychle projela bez oslav, byl zamítnut. Bylo telefonováno o situaci do Žiliny. Ale 

ministr dr. V. Šrobár kategoricky sdělil, že vláda do Bratislavy přijede. A tu jsem povstal  

a prohlásil, že veškeru odpovědnost beru na sebe. Zavázal jsem se za sebe a Jíše, že vjezd 

uskutečníme ve stanoveném rozsahu. Žádal jsem jen: 1. aby mi byla ponechána úplná 

volnost, 2. aby byl vypraven zvláštní vlak na Moravu s legionářskými důstojníky, kteří  

v nejbližších místech vysvětlí situaci a požádají o pomoc.“ 89 Zanedlouho vlak vypravený na 

Moravu vyjel a důstojníci jednotlivých posádek obdrželi patřičné dopisy. Večer župan Zoch 

ve vládní budově zahájil Hviezdoslavův večírek a Jíše se staral o jeho řádný průběh. Mezitím 

Mach realizoval svůj plán: „Volal jsem poštu a žádal spojení s městy na Moravě  

a v Čechách. (…) A tu jsem telefonoval do celé řady měst a žádal, aby Sokolové okamžitě 

přijeli do Bratislavy. Popisoval jsem situaci, prosil a znovu vysvětloval. Brněnský Budínský 

slíbil, že pošle z Pohořelic námořníky. (…) A tak jsem volal skoro všechna města na hlavní 

trati až do Prahy. Tam jsem mluvil s drem Scheinerem.90 Ten prostě ještě u telefonu uděloval 

rozkazy“,91 vyzdvihl Mach s odstupem let akceschopnost námořníků a sokolů v plnění úlohy 

čs. branných sborů.   

K desáté hodině večerní se Mach přesunul na Hviezdoslavův večírek, aby referoval 

Zochovi o vývoji situace. V noci z neděle na pondělí obdržel zprávy, že za ním jedou 

                                                 
87 Bližší okolnosti jednání v Praze Machův článek neosvětluje, podle všech předpokladů na jednání jezdili 

střídavě Mach a Jíše, popř. další ze zainteresovaných osob.   
88 KLIMEK, A.: Velké dějiny..., s. 43.    
89 MACH, C.: Vzpomínka..., s. 2.    
90 Josef Scheiner (21. 9. 1861 Benešov – 11. 1. 1932 Praha), tělovýchovný a veřejný pracovník, od r. 1906 

starosta České obce sokolské; od prosince 1918 do června 1919 generální inspektor čs. ozbrojených sil. Blíže 

např. KLIMEK, A.: Velké dějiny..., s. 265 aj.    
91 MACH, C.: Vzpomínka..., s. 2.    
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„bratranci“ 92. Když ráno dorazil na nádraží, transport právě přijížděl. Z vlaku vystupovali 

ozbrojení námořníci z pohořelické jednotky, a v osmistupech se vydávali na pochod 

Bratislavou; od rána začali do Bratislavy přijíždět rovněž sokolové.  

Den před příjezdem čs. vládních činitelů sabotáže maďarských zaměstnanců 

vygradovaly. Ve městě stávkovali pošťáci, dopravci, číšníci, vázly dodávky vody a elektřiny. 

Nejzávažnější dopad měla generální stávka maďarských železničářů, které museli zastoupit 

narychlo přisunutí čeští pracovníci, aby se mohl příjezd vládního vlaku vůbec uskutečnit.   

Ráno 4. února byl z prozatímního sídla Šrobárova úřadu Žiliny vyzdobený vládní vlak 

vypraven. V důsledku četných zastávek z důvodu kontroly bezpečnosti trati sice se 

zpožděním, přesto bezpečně dorazil do cíle. Slavnostního přivítání se zúčastnili ministři 

československé vlády Gustav Habrman, František Staněk, František Soukup a František 

Udržal, vídeňský zplnomocněnec vlády Vlastimil Tusar, velvyslanec v Budapešti a pozdější 

předseda čs. vlády Milan Hodža, prezidentův syn v diplomatických službách Jan Masaryk, 

vysocí vojenští důstojníci, zástupci Velké Británie, Itálie, Francie a Japonska, soubor 

Národního divadla z Prahy, ale i deputace ze všech žup Slovenska a obyčejní lidé ze širokého 

okolí. Cestu vládní kolony k mohutné slavobráně lemovaly špalíry legionářů a sokolů. 

Následovaly promluvy veřejných činitelů, vojenská přehlídka i divadelní představení. 

Pompéznost připravených ceremonií zakrývala nanejvýš chladnou reakci samotného 

obyvatelstva Bratislavy, jež jako výraz pasivní rezistence demonstrativně pozavíralo 

podniky, čímž akce získala nádech vjezdu do dobytého nepřátelského města.93 Druhou stranu 

Dunaje měli stále obsazenou Maďaři, dunajský most byl uprostřed zabarikádován  

a podminován.94 Městu byla přesto všechno již definitivně vnucena čs. politická moc  

a Bratislava se i Machovým přičiněním stala natrvalo hlavním městem Slovenska.  

Machovo další působení v letech 1919–1920 není detailněji zmapováno. Patrně 

pokračoval ve funkci komisaře propagandy,95 následně se měl coby cizinecký komisař 

Šrobárova úřadu zúčastnit plebiscitních prací na Spiši a Oravě.96 V této či obdobné funkci 

působil na Slovensku patrně až do roku 1920, kdy se vrátil na Valašsko, aby zde přijal 

učitelské místo ve škole Za kopcem v obci Hutisko.  

 

 

                                                 
92 Patrně krycí jméno námořníků z pohořelického sboru či sokolů.   
93 LUTHER, D.: Z Prešporka do Bratislavy, s. 20–23.  
94 PEROUTKA, F.: Budování státu. Díl I., 1918–1919, Praha 1991, s. 433.  
95 Podle R. Sobotky se měl Mach zúčastnit rovněž ohledání místa letecké katastrofy M. R. Štefánika. 

SOBOTKA, R.: Charlotta Garrigue Masaryková..., s. 72.  
96 Jubileum propagátora Valašska. České slovo 47, 17. 2. 1938, s. 4. 
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3 MACHOVA PEDAGOGICKÁ A SPOLEČENSKÁ ČINNOST 

V HUTISKU ZA KOPCEM V LETECH 1920–1939 

 

V Hutisku Za kopcem Mach působil jako řídící učitel – správce místní školy od roku 

1920 až do svého přeložení na obecnou školu v obci Slopné u Vizovic na Zlínsku v roce 

1939. Díky svým schopnostem, nezměrné pracovitosti, potřebným zkušenostem i užitečným 

kontaktům ze svých předchozích působišť zde rozvinul velkou záslužnou práci na poli 

pedagogiky, osvětové činnosti, národopisných aktivit i sportu, především lyžování. Patřil  

k osobnostem, jež se v té době nejvíce zasadily o sociální, hospodářské a kulturní povznesení 

zdejší chudé obce a celého valašského kraje.  

 

 

3.1 Výkon funkce učitele a osvětového pracovníka   

 

3.1.1 Začátek a přijetí v novém působišti      

 

Na své nové působiště v jednotřídní obecné škole Za kopcem v obci Hutisko byl Mach 

ustanoven ve školním roce 1920–1921 z úředního rozhodnutí jako zatímní správce školy 

namísto dosavadního řídícího učitele Josefa Haši. Souběžně s Machem začala na škole 

vyučovat rovněž jeho žena Antonie.97  

Začátek v novém působišti nebyl jednoduchý. Jako bezvěrec a pokrokář měl Mach 

problém s přijetím mezi místním, většinově silně zbožným a hluboce konzervativním 

obyvatelstvem. Předsudečnou nedůvěru starousedlíků posilovaly pomlouvačné fámy, šířily  

se zvěsti, že nový učitel je „notorický alkoholik, chlap špatný, prodejný.“ 98  

Nemenší problém představoval stav samotné školy. Pomůcek bylo poskrovnu, scházely 

učebnice, k psaní děti používaly místo sešitů zastaralých tabulek a ke čtení jim musely 

postačit staré čítanky ještě z válečné a předválečné doby. Prvním Machovým krokem byl 

zákaz používání těchto starých nevyhovujících pomůcek. Současně na dluh pořídil pomůcky 

nové. Aby zaplatil dluhy, rozhodl se využít svých patrně již tehdy četných kontaktů  

a známostí. „Našli se a přihlásili známí z dob předválečných i válečných, kteří na prosby dětí 

posílali menší i větší obnosy, kterými byly zaplaceny školní knihy. Akce rostla, zasílány byly  

                                                 
97 SOkA Vsetín, fond Základní devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv. č. 1, Kronika 1910–1948, s. 113.  
98 Tamtéž. 



 
                                                                                                                                                  21 

 

i dary, tužky, gumy, háčky, péra, papír.“ 99 Završení úsilí o finanční zajištění učebních 

pomůcek a chodu školy představovalo rozhodnutí Důvěrnického sboru Pražské úvěrní banky, 

který vzal školu pod svou ochranu a stal se jejím hlavním patronem. Na Vánoce roku 1920 

školu obdaroval látkami, šatstvem a obuví, ale např. i obrazy sloužícími k názornější 

výuce.100  

První Vánoce strávené v Hutisku Za kopcem se staly Machovi příležitostí k prolomení 

nedůvěry ze strany místních obyvatel. V předvečer Štědrého dne byli do školy sezváni rodiče 

dětí na první společnou schůzku s novým učitelem a členy místní školní rady. Správce školy 

vykreslil stav školy, své mínění o úrovni znalostí dětí a požádal o podporu škole i ze strany 

těch, kteří jsou proti němu osobně zaujati. Následovala vánoční nadílka z darů Pražské úvěrní 

banky a dalších příznivců školy. Podarován byl každý školák, děti obdržely vánočky, ořechy, 

jablka, svíčky, šaty či obuv. Atmosféru přibližuje Machův kronikářský zápis: „Ve třídě se 

šířila vůně spokojenosti a cítiti bylo van křídel lásky. Škola a lid dýchali jedněmi plícemi, 

tloukli jedním srdcem, cítili, že jsou jedna rodina, které je škola dobrou matkou.“ 101   

Výsledkem bylo zvýšení důvěry rodičů dětí k učiteli a zlepšení školní docházky. 

„Práce těžká, ale vděčná“,102 uzavřel Mach optimisticky kronikářský záznam o prvním roce 

působení ve škole. Školní rok končil již jako definitivní správce školy, jímž byl ustanoven od 

1. června 1921.103  

 

 

3.1.2 Zajišťování chodu školy Za kopcem, podpora příznivců  

 

Zajištění patronátu Pražské úvěrní banky před Vánocemi roku 1920 znamenalo první 

výrazný úspěch v získávání prostředků pro provoz školy. Těch bylo pro chudou školu  

v zapadlém horském údolí zapotřebí neustále. Ve znamení jejich shánění se tak více či méně 

nesla celá dvě desetiletí, po něž zde Mach působil. Zejména v počátečních letech musel 

vyvinout nezměrné úsilí, ale i vynalézavý důvtip k upoutání pozornosti a zajištění přízně 

patronů svého pedagogického díla. Vyprošoval finanční prostředky všude, kde to jen bylo 

možné. Sepisoval žádosti o podporu, domáhal se o pomoc u rozličných dobročinných 

institucí a spolků. Snažil se svým prosbám dodat náležité publicity. Neváhal např. poslat do 

                                                 
99 Tamtéž.  
100 Tamtéž, s. 114.  
101 Tamtéž, s. 114–115.  
102 Tamtéž, s. 115.   
103 SOkA Vsetín, fond Okresní školní výbor Valašské Meziříčí, kart. 127, inv. č. 235, Osobní spis Cyril Mach, 

folio 93, Ustanovení ve službě školní dne 1. případně po 1. listopadu 1918.     
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pražských novin kousky nevábných osúchů 104 – běžné tehdejší stravy chudých valašských 

venkovanů. Souběžně nechal tento pokrm vystavit v Praze na Václavském náměstí za 

výkladními skříněmi s výzvami veřejnosti o pomoc strádajícím valašským dětem.105 Jeho 

prosby tak mívaly výchovný účinek a sociální podtext, zejména uskutečňovaly-li se formou 

přednášek, v nichž líčil sociální poměry a životní podmínky chudých rodin na Valašsku. 

Obdobné přednášky, jichž uskutečnil na stovky, Mach později rozvinul v soustavnější 

národopisnou činnost (viz kapitola 3.3).  

V průběhu času Mach získal přízeň nemalého množství jednotlivců a institucí, kteří 

neváhali jeho školu podpořit peněžními i věcnými dary a pomoci tak umořit dluhy,  

na jejichž úkor byla škola v prvních letech jeho působení financována. Obdobně  

jako již zmíněný Důvěrnický sbor Pražské úvěrní banky, který nad školou převzal ve školním 

roce 1920–1921 patronát, podpořilo hutiskou školu např. Společenstvo cukrářů a perníkářů  

v Praze, jež v její prospěch uskutečnilo sbírku šatstva, obuvi, knih, psacích potřeb  

i peněžních prostředků.106 Ve školním roce 1922–1923 získala škola soustruh, výheň  

a nebozez na železo od firmy Srgan a finanční dar 12 500 korun od dcery prezidenta Alice 

Masarykové, předsedkyně Československého červeného kříže, s nímž Mach činně 

spolupracoval a do jehož aktivit zapojil i své školní děti.107 Na Vánoce 1924 získala škola 

1000 korun, které jí ze své pozůstalosti odkázal zesnulý starosta Hutiska Josef Koláček. 

Významným příznivcem se stal zlínský továrník Tomáš Baťa, který věnoval škole pomůcky 

do školního kabinetu108 a podporoval Macha v nejedné z jeho aktivit (viz dále).  

Přes dary četných příznivců byly podmínky provozu venkovské školy po celá dvě 

desetiletí Machova zdejšího působení často velmi svízelné. Ještě ve třicátých letech, kdy 

škola sídlila již v nové budově, komplikovaly její provoz četné obtíže – nezasklená okna, 

chátrající oplocení kolem školních pozemků, absence obecní podpory školní vývařovně apod. 

Z četných zmínek ve školní kronice lze vyvodit napjatý vztah mezi Machem a členy místní 

                                                 
104 Osúch či osuch – tradiční valašský pokrm připravovaný pečením, resp. sušením těsta z mouky, soli a vody 

popř. i dalších přísad jako např. brambor, na suchu bez omaštění plechu. Blíže např. ŠTIKA, J.: Lidová strava  

na Valašsku. Ostrava 1980, s. 53–54.  
105 ZEMAN, F. K. a kol.: Cyril Mach..., s. 6. Obdobně zaznamenává tento Machův počin nedatovaný novinový 

článek Bída lidu na Valašsku, otištěný v deníku Národní politika. VMP, sbírka Písemnosti a tisky, karton F901, 

inv. č. A27414, výstřižky novinových článků o životě Cyrila Macha.   
106 VMP, sbírka písemností a tisků, karton F901, inv. č. A27414, výstřižky novinových článků o životě Cyrila 

Macha, Bída Lidu na Valašsku. Národní politika, nedatováno.    
107 SOkA Vsetín, fond Základní devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv. č. 1, Kronika 1910–1948, s. 128.  
108 Blahopřání poděkování. Sdělení zaměstnanců firmy T. a A. Baťa 26 a 27, 2. 7. 1927, s. 3. Podobně např. 

Z Hutiska. (Uznaná práce dětí). Národní politika 65, 6. 3. 1926 (ranní vydání, vydání pro Prahu), s. 6 aj.    
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školní rady v čele s tehdejším starostou Hutiska Františkem Mlýnkem, jemuž Mach přičítal 

největší díl viny na nedostatečné podpoře zajištění chodu školy.109   

 

 

3.1.3 Výuka a výchovné aktivity ve škole Za kopcem  

 

V průběhu takřka dvou desetiletí Machova působení ve škole Za kopcem prošly 

podmínky výuky na škole zásadním vývojem. V roce 1924 byla k nevelké jednotřídce 

přistavěna další učebna a od školního roku 1924–1925 tak fungovala škola Za kopcem  

jako škola dvoutřídní.110 Na jaře a v létě 1930 probíhala výstavba nové školní budovy. 

Slavnostní otevření nové školy v říjnu 1930 s sebou přineslo dva zásadní momenty – 

přejmenování na školu Charlotty Garrigue Masarykové na počest choti prvního 

československého prezidenta a otevření prozatímní pobočky třetí třídy.111 Počátkem školního 

roku 1933–1934 vznikla definitivně trojtřídka.112  

Po celou dobu spolu s Machem na škole vyučovala jeho žena Antonie, která v roce 

1927 obdržela učitelskou definitivu.113 Kromě nich učili na škole výpomocní učitelé Antonín 

Zvonek, který nastoupil ve školním roce 1930–1931,114 Rudolf Kramoliš, působící zde krátce 

počátkem školního roku 1931–1932 a po něm Františka Neužilová.115 V následujících letech 

se po roce vystřídalo dalších osm učitelů.116  

Jako pokrokový pedagog dbal Mach na moderní způsob výuky. Kladl důraz na 

názornost a srozumitelnost výkladu, používal novodobých didaktických metod. Sledoval 

nejnovější výukové trendy, neustále se ve svém povolání zdokonaloval a vzdělával. 

Angažoval se v okresním sboru učitelské jednoty Komenský, stýkal se s jejím čelným 

představitelem Josefem Krumpholcem117 a jinými průkopníky moderní pedagogiky. V dubnu 

                                                 
109 SOkA Vsetín, fond Základní devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv. č. 1, Kronika 1910–1948,  

s. 191. Obdobně tamtéž, s. 193, 197–198, 202, 204–206, 210–211.    
110 Tamtéž, s. 143.  
111 Tamtéž, s. 185–186.  
112 Tamtéž, s. 197.  
113 SOkA Vsetín, fond Archiv obce Hutisko, inv. č. 1, Kniha zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva  

1910–1932, Protokol sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 13. 11. 1927.  
114 SOkA Vsetín, fond Základní devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv. č. 1, Kronika 1910–1948, s. 185.  
115 Tamtéž, s. 189.  
116 Viz tamtéž, s. 193–219.  
117 Josef Krumpholc (19. 10. 1870 Hradčany – 1. 3. 1950 Holešov), pedagog, komeniolog, folklorista, 

esperantista. Pedagogicky působil na různých moravských školách, snažil se uvádět v život myšlenky 

Komenského, jemuž se autorsky věnoval. Podílel se na učebnici esperanta, sbíral lidové pověsti. Spoluautor 

Vlastivědy moravské. Blíže např. KONÍŘOVÁ, M. a kol.: Josef Krumpholc (1870–1950): materiály z odborné 

konference, konané 8. března 2000 v Přerově. Přerov 2000.    
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1928 se zúčastnil studijního zájezdu moravských učitelů do Vídně,118 od školního roku 

1934–1935 rozšiřoval svou pedagogickou průpravu studiem na Vysoké škole pedagogického 

studia v Brně.119 Staral se také o uplatnění svých žáků po ukončení školy. O prázdninách 

často jezdil po Moravě, aby je umístil v továrnách, na řemeslo, další studia apod.120  

Jako řídící učitel dbal Mach na zajištění školy na tehdejší dobu moderním vybavením. 

Děti se učily z nových knih, výuce sloužily názorné tabule i mapy, kabinet byl opatřen 

názornými učebními pomůckami. Patřil mezi ně i model vlaku a lokomotivy s parním 

strojem, který fungoval tím způsobem, že se v něm skutečně topilo. Chloubou školy byly 

dílny, umožňující školákům pilovat technické dovednosti a vyrábět svépomocí řadu 

potřebných předmětů, užitečných pomůcek, sportovního nářadí či výtvorů umělecké 

povahy.121  

Nechybělo zaopatření školáků po stránce stravování, při škole fungoval tzv. polévkový 

ústav. Machova žena se školnicí a někdy i samotným Machem vařila syté zapražené polévky, 

někdy mléčnou, jindy bramborovou či chlebovou. Příprava polévek nepostrádala výchovný 

prvek. Vařila-li se např. polévka z brambor, přineslo si každé dítě jeden brambor. Děti též 

pomáhaly při vaření a prostírání. Byly vedeny k osvojení správných stravovacích návyků. Do 

jejich jídelníčku začala pronikat i zelenina. Mach jim opatřoval semena a sazenice a učil je 

pěstovat kromě na Valašsku tradičního zelí i další druhy zeleniny, vykládal jim o důležitosti 

správné výživy. Mezi školními aktivitami zakotvilo pěstitelství.122  

Nezanedbatelného významu nabylo pěstování ovocných stromků. Zjara roku 1922 

Mach pro školu zakoupil na dluh tři hektary půdy, na nichž spolu s dětmi založil ovocný sad 

a pěstitelskou školku.123 Děti samy kopaly, sázely, roubovaly a štěpily, prořezávaly  

a postřikovaly stromky. Nové výpěstky ze školky si pak děti koncem školního roku a při 

různých příležitostech, označovaných jako tzv. slavnosti stromků, odnášely domů. Tak se na 

hutiské zahrady a kdysi pusté okolní stráně dostaly ovocné stromy.124  

Ke školním aktivitám patřilo i Machovo oblíbené včelaření. Choval až deset včelstev,  

na nichž se odvážnější děti, které se nebály žihadel, učily včelařskému „řemeslu“.125  

                                                 
118 SOkA Vsetín, fond Základní devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv. č. 1, Kronika 1910–1948, s. 179.  
119 Tamtéž, s. 200.  
120 ZEMAN, F. K. a kol.: Cyril Mach..., s. 11.  
121 Tamtéž, s. 7–8. 
122 Tamtéž, s. 7.  
123 SOkA Vsetín, fond Základní devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv. č. 1, Kronika 1910–1948, s. 123.  
124 ZEMAN, F. K. a kol.: Cyril Mach..., s. 7. 
125 Rozhovor autora s Naděždou Brunnerovou, Praha, 25. 11. 2011. Podobně FUSEK, J.: Tak šel život. Díl II. 

Hutisko [s.a.], s. 27.   
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Všechny školní děti, chlapci i dívky, byly vedeny k manuální zručnosti. Dívkám byly 

určeny kurzy základů vaření a šití, přirozené nadání chlapců k ruční práci nejvíce vynikalo  

ve školních dílnách. Děti zhotovovaly malované keramické vázy, hrnce či šálky, dřevěné 

talíře a stolky či máselnice, kolovrátky a mnoho dalšího užitečného vybavení, nástrojů  

či nářadí. Vyráběly se i drobné dřevěné hračky.126 Z výrobků školní dílny Mach sestavil např. 

pozoruhodnou výpravnou expozici v podobě nuzného valašského příbytku - dřevěné jizby, 

jejímž prostřednictvím ilustroval životní poměry chudých valašských venkovanů. S touto 

expozicí, představenou poprvé v létě roku 1922 na brněnské Výstavě sociální péče o mládež, 

sklízel nemalou pozornost. Za její předvedení na Výstavě sociální péče v Kroměříži roku 

1925 obdržela škola čestný diplom s právem ražení stříbrné plakety.127 Výtvory školní dílny 

přispívaly i k utužování vzájemných vztahů a solidarity s dětmi jiných škol. Některé výrobky 

hutiské školy se posílaly darem pro chudé děti horníků z Ostravy, jiné zamířily dokonce do 

zahraničí. V roce 1927 doputovala zásilka více než 130 nejrůznějších rukodělných předmětů 

z Hutiska k dětem z veřejné školy v severoamerickém městě Schenectady. Odměnou za to 

byl Machovi a jeho školním dětem ručně zhotovený pětilampový rozhlasový přijímač, který 

jim na oplátku zaslali školáci z USA.128                    

Rozhlas představoval pro Machovu školu přelomovou epizodu. První rozhlasový 

přijímač škola získala již v létě roku 1926, takřka o rok dříve, než dar od amerických dětí.129  

V zapadlém horském údolí platil v té době rozhlasový aparát za neslýchanou vymoženost  

a děti i dospělí z okolí poslouchali jeho vysílání ve škole i pod jejími okny. Mach sám začal  

v rozhlase účinkovat a přednášet o Valašsku. Ve druhé polovině třicátých let se dostali  

do rozhlasu i Machovi školáci, když s nimi řídící učitelský pár secvičil několik folklorních 

pásem. Obsahovaly různé dětské zvyky z valašských pasek, písně, říkanky a hádanky, 

všechno v tradičním valašském nářečí z Rožnovska.130 Několik takových pořadů odvysílalo 

ostravské studio Československého rozhlasu v průběhu školních roků 1936–1937  

a 1937–1938. Účinkování v rozhlase přineslo dětem vítaný honorář, za nějž si kupovaly šaty, 

prádlo, obuv apod.131 Ani zde však nechyběl morální rozměr vzájemné solidarity s druhými 

dětmi. Když večer 21. prosince 1937 opustily hutiské děti ostravské rozhlasové studio, kde 

                                                 
126 ZEMAN, F. K. a kol.: Cyril Mach..., s. 7. Podobně SOkA Vsetín, fond Základní devítiletá škola Za kopcem, 

Hutisko-Solanec, inv. č. 1, Kronika 1910–1948, s. 170.  
127 Z Hutiska. (Uznaná práce dětí). Národní politika 65, 6. 3. 1926 (ranní vydání, vydání pro Prahu), s. 6.   
128 Vzájemné styky valašské a americké mládeže. Národní politika 83, 25. 3. 1927 (ranní vydání, vydání  

pro Prahu), s. 6. Podobně SOkA Vsetín, fond Základní devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv. č. 1, 

Kronika 1910–1948, s. 169–170.    
129 SOkA Vsetín, fond Základní devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv. č. 1, Kronika 1910–1948, s. 155.  
130 ZEMAN, F. K. a kol.: Cyril Mach..., s. 8. 
131 SOkA Vsetín, fond Základní devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv. č. 1, Kronika 1910–1948, s. 209–213.  
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natáčely pásmo z adventní doby na Valašsku, přesunuly se na nedaleké náměstí  

k Vánočnímu stromu republiky, kde probíhala předvánoční dobročinná sbírka na ostravskou 

chudinu.132 Zde pak zazpívaly valašské koledy, po nichž k přítomným posluchačům proneslo 

jedno z děvčat krátký procítěný proslov, jehož obsah byl přibližně takový, že chudé děti  

z Valašska zpívají proto, aby lidé dávali pod Vánoční strom dary pro trpící děti 

nezaměstnaných ostravských horníků.133   

Četné školní aktivity probíhaly pod záštitou Československého červeného kříže (dále 

ČsČK), s nímž Mach dlouhá léta činně spolupracoval. Při škole byla zřízena pobočka dorostu 

ČsČK a během prázdnin škola fungovala jako jeho tzv. prázdninová kolonie, kam přijížděly 

děti i jiní četní hosté z různých koutů republiky na rekreaci v prostředí valašské přírody.  

Pod patronátem ČsČK probíhaly např. každoroční lyžařské závody, při nichž Machovi 

školáci měřili svou zdatnost v tomto zimním sportu (blíže viz kapitola 3.4.3).     

Lyžování, které Mach jako aktivní lyžařský nadšenec na škole zavedl krátce po svém 

příchodu, tvořilo nedílnou součást školních aktivit a v zimních měsících zaujímalo výsadní 

postavení v hodinách tělovýchovy. Obdobně Mach vedl své žáky i k dalším tělovýchovným 

aktivitám. Spolu s nimi i hosty letní prázdninové kolonie zřídil u školy hřiště na kopanou  

a další míčové sporty, které se svými školáky sám často hrával.134 Aby se venkovské děti 

naučily plavat a mít rády vodu, a aby se i prázdninoví hosté mohli v létě vykoupat, dal zjara 

roku 1922 poblíž školy přehradit koryto Hutiského potoka. Vzniklo malé koupaliště, které 

bylo v průběhu času několikrát inovováno.135 V roce 1924 zřídil při škole kuželnu,  

kde si mohli partii kuželek kromě školních dětí jít zahrát i prázdninoví hosté či dospělí 

z okolních chalup.136 Ve školním roce 1934–1935 byla na školním hřišti zavedena sportovní 

střelba pro škole odrostlou mládež, probíhající pod dozorem bývalých vojáků.137  

Při slavnostních příležitostech probíhaly na školním hřišti atletické závody, děti závodily 

v běhu, měřily svou fyzickou sílu v přetahování a dalších disciplínách. Vítěze i ostatní 

účastníky neminuly užitečné ceny, děti bývaly poděleny šatstvem, obuví, prádlem atd.138 

Když se v roce 1934 konalo mistrovství světa v kopané v Itálii, pouštěly se ve škole 

rozhlasové reportáže ze zápasů československých fotbalistů a Mach rozdával dětem gumové 

                                                 
132 Valašské koledy pod Vánočním stromem. České slovo 351, 22. 12. 1937, s. 2.   
133 ZEMAN, F. K. a kol.: Cyril Mach..., s. 9. 
134 Tamtéž, s. 8.  
135 SOkA Vsetín, fond Základní devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv. č. 1, Kronika 1910–1948, s. 124. 
136 Tamtéž, s. 140.  
137 Tamtéž, s. 219.  
138 Tamtéž, s. 155.  
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míčky.139 V srpnu 1938 pomáhali školáci při organizaci automobilových závodů do blízkého 

vrchu Soláně.140  

Bez účasti Machových školáků byl nemyslitelný kulturní a společenský život obce.  

Se svými žáky i několika dospělými nadšenci z okolí sestavil Mach folklorní skupinu 

Hutiščané.141 Obdobným podnikem byla školní ochotnická skupina, vystupující při 

příležitosti nejrozmanitějších společenských událostí, významných výročí, oslav či svátků. 

Důstojný průběh mívaly oslavy dne vzniku republiky 28. října, organizované ve spolupráci  

s obcí, sborem sokolů apod.142 Okázalým způsobem byly pojímány oslavy narozenin 

prezidentů Masaryka i Beneše. V okolí školy plály slavnostní ohně, Mach přednášel, děti 

hrávaly divadlo, recitovaly básně apod.143  

Úpravami okolí školy se Machovy školní děti podílely na zvelebování obce. Na jaře 

roku 1924 osázely obecní cestu ke škole lipovou alejí; když se pak ve třicátých letech obecní 

komunikace dostala do havarijního stavu a obec odmítala zjednat nápravu ze svých 

prostředků, spravovali cestu sami Machovi školáci.144 V roce 1939 upravili okolní zanedbané 

studánky s pitnou vodou.145   

Jednou z nejpozoruhodnějších aktivit Machovy školy byl dětský hasičský sbor, 

založený počátkem třicátých let jako možná první svého druhu v republice. Sbor disponoval 

požární stříkačkou a hadicemi v délce 80 m. Hasičské dovednosti pilovali Machovi žáci 

pravidelným cvičením, které se konalo při zalévání školních zahrad. Jako prozíravé  

a užitečné se založení sboru ukázalo zejména v roce 1933, kdy museli mladí požárníci 

zasáhnout třikrát v průběhu poměrně krátké doby. Počátkem května hořela usedlost vedle 

lesa, jemuž hrozilo vzplanutí. Doběhnout k ohni a uhájit les dokázaly děti během čtvrt 

hodiny. Za čtrnáct dní hořelo opět, bylo to tři kilometry od školy. Školáci zastavili sedláka, 

poprosili o koně a společně jej zapřáhli do malého vozíku. Když po asi osmi minutách 

dorazili k ohni, byl nejvyšší čas, neboť již chytalo sousední stavení. Okamžitě začali zdolávat 

požár – jedni odvážně hasili, druzí obětavě pumpovali, tak se jejich přičiněním podařilo 

plameny zdolat. V polovině června museli mladí hasiči se školní stříkačkou zasahovat 

dokonce v noci, když spolu s dospělými likvidovali požár hostince. Rychlá pomoc při 

požárech nezůstala bez odezvy a okresní školní výbor poděkoval Machovi a jeho školákům 

                                                 
139 Tamtéž, s. 200.  
140 Tamtéž, s. 219. 
141 ZEMAN, F. K. a kol.: Cyril Mach..., s. 11. 
142 SOkA Vsetín, fond Základní devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv. č. 1, Kronika 1910–1948,  

s. 148, 193, 211.  
143 Tamtéž, s. 194, 211.  
144 Tamtéž, s. 140, 205.  
145 Tamtéž, s. 226.  
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zvláštním přípisem, který byl na paměť jejich činů vyvěšen na školní chodbě.146 Podobně 

jako dospělí požárníci, účastnili se i Machovi školáci pod hlavičkou svého hasičského sboru 

nejrůznějších veřejných akcí. V prosinci 1937 předvedli své dovednosti na veřejném 

vystoupení, v roce 1938 uspořádali masopustní bál, aby si z jeho výtěžku mohli pořídit lepší 

výstroj. V polovině března 1938 vznikl filmový záznam jejich dovedností a v průběhu dvou 

týdnů se školou povinní hasiči z Hutiska objevili na plátnech biografů v pásmu 

Československého zvukového týdeníku Aktualita.147 

 

 

3.1.4 Výkon veřejné osvětové činnosti   

 

Ve svém hutiském působišti se Mach aktivně zapojoval do dění v obci a činně se 

účastnil místního společenského života. I mimo přímé pedagogické působení tak vykonal 

mnoho prospěšné práce.  

Aktivně se zapojoval do komunální politiky. Obecní volby na podzim roku 1923 jej 

vynesly do obecního zastupitelstva za nestranickou kandidátku obyvatel místní části  

Za kopcem.148 V obecním zastupitelstvu zasedal po jedno funkční období a pomohl se zasadit 

zejména o přístavbu nové učebny, jíž se jeho doposud jednotřídní škola proměnila na školu 

dvojtřídní.149  

Spolu s výkonem funkce obecního zastupitele zasedl Mach v roce 1923 i v místní 

osvětové komisi.150 V obou funkcích vykonal mezi místním obyvatelstvem mnoho užitečné 

práce na poli hygienické a zdravotní osvěty. Převracel ustálené zvyky a léta zaběhané 

pořádky konzervativních valašských venkovanů, nezřídka se setkával s jejich nevolí. Učil 

neznalé starousedlíky větrat zatuchlé chalupy otevřenými okny.151 Vysvětloval mladým 

matkám, že nemluvňatům se mají stříhat nehty na rukou i na nohou a že nestačí pleny jenom 

sušit, ale i vyprat, že není zdravé unavovat dítě zbytečným kolébáním apod.152  

                                                 
146 Stateční školáci. Lidové noviny 303, 17. 6. 1933 (odpolední vydání), s. 3; SOkA Vsetín, fond Základní 

devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv. č. 1, Kronika 1910–1948, s. 195.  
147 Poběží malí hasiči v kině? Lidové noviny 98, 24. 2. 1938 (ranní vydání), s. 5; SOkA Vsetín, fond Základní 

devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv. č. 1, Kronika 1910–1948, s. 216; Aktualita československý 

zvukový týdeník. Film 12, 25. 3. 1938, s. 3.  
148 SOkA Vsetín, fond Základní devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv.č. 1, Kronika 1910–1948, s. 133.  
149 SOkA Vsetín, fond Archiv obce Hutisko, inv.č. 1, Kniha zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva 1910–1932, 

protokoly sepsané od října 1923.   
150 Tamtéž, Protokol sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 11. 11. 1923.  
151 ZEMAN, F. K. a kol.: Cyril Mach..., s. 8. 
152 Tamtéž, s. 10. 
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Jako činný spolupracovník ČsČK byl proškolen jeho zdravotními kurzy a bylo-li 

zapotřebí, dokázal poskytnout první pomoc v případech lehčích nemocí či úrazů.153 Když si 

koncem třicátých let pořídil jako jeden z prvních v obci osobní automobil, leckdy jím 

nahradil sanitku a odvezl nemocného či zraněného k lékaři.154 Měl i rozsáhlé veterinární 

znalosti a uměl pomoci např. při telení krav. Dokázal poradit v hospodářství a zemědělství. 

Sledoval a znal zákonné předpisy a radil v právních a majetkových, rodinných  

i zaměstnaneckých záležitostech.155      

Angažoval se v nejrůznějších spolcích a organizacích. Působil v hutiském hasičském 

sboru, kde nabyl znalosti a zkušenosti, které mu umožnily počátkem třicátých let zřídit  

již zmíněný hasičský sbor z hutiských dětí. Jako aktivní sportovec a přesvědčený vlastenec 

byl členem a od léta roku 1933 náčelníkem jednoty místního Sokola.156 

Zasazoval se o povznesení hospodářského a sociálního postavení místního 

obyvatelstva, dokázal se přičinit o jeho aktivní obživu. Uvědomoval si, jaký hospodářský 

přínos může mít pro chudý, ale malebný valašský kraj turistika, na jejíž organizaci se sám 

podílel. Když byla v okolních lesích bohatá úroda lesních plodů či hub, zajišťoval přímo  

v obci jejich výkup pro konzumní družstva až z Ostravy.157 Průpravu v problematice 

organizace pracovního a sociálního zajištění populace obdržel v Baťových zlínských 

závodech, kde strávil letní prázdniny roku 1928 studiem sociálních podmínek tamních 

zaměstnanců.158 V listopadu roku 1938, po německém záboru československého pohraničí  

v důsledku mnichovského diktátu, byl dvakrát krátce po sobě pozván k ministrovi 

propagandy a řediteli Baťova koncernu Hugo Vavrečkovi. Podal mu zprávy o sociální situaci 

na Valašsku a nastínil svou vizi možného řešení otázky zaměstnání uprchlíků ze zabraného 

pohraničí. Mínil, že v dané situaci by bylo vhodné v kraji podporovat zavádění domácího 

tkalcovství. Ve stejné době, koncem roku 1938, byl zvolen do poradního sboru pro 

povznesení Valašska, ustaveného okresním úřadem.159    

 

 

 

                                                 
153 Tamtéž, s. 4.   
154 Tamtéž, s. 11.  
155 Tamtéž, s. 4.   
156 SOkA Vsetín, fond Základní devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv. č. 1, Kronika 1910–1948, s. 196.  
157 ZEMAN, F. K. a kol.: Cyril Mach..., s. 12. 
158 SOkA Vsetín, fond Základní devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv. č. 1, Kronika 1910–1948, s. 180.  
159 Tamtéž, s. 222–223.  
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3.2 Iniciátor výstavby pomníků v Hutisku Za kopcem   

 

Machovým přičiněním vyrostly v Hutisku Za kopcem nedaleko jeho školy dva 

pozoruhodné pomníky – v roce 1921 pomník postavený na počest prezidenta Masaryka,  

tzv. Masarykova skála, v roce 1926 pak pomník věnovaný památce Masarykovy zesnulé 

choti Charlotty. První z pomníků není dochován, druhý ve své nezměněné podobě přestál  

do dnešních dnů (viz fotografie v příloze č. 11).    

 

 

3.2.1 Pomník T.G.M. - Masarykova skála  

 

K myšlence stavby Masarykova pomníku Macha údajně podnítili zvídaví hutisští žáci, 

když počátkem školního roku 1921–1922 vznesli dotaz: „A, pane učiteli, viděli jste pana 

prezidenta?“ V učitelově mysli se zrodil nápad: „Děti, postavíme vám jeho podobiznu před 

oči." 160 

Původní plán počítal pouze se zasazením pamětní desky ve třídě a vytesáním 

Masarykova jména do kamene ve školní zahradě. Aby dostal plánovaný památník konkrétní 

podobu, pozval do školy akademického sochaře Drahoše. 14. října 1921 navštívil Drahoš 

školu, upřesnil Machovy představy a na jeho žádost zhotovil Masarykův reliéf. Ještě týž den 

se Mach dohodl s okresním hejtmanem Vicenou, že stavba pomníku bude zrealizována do 

28. až 30. října. Práce započaly již 18. října, kdy Machova choť Antonie poklepala na 

základní kámen. Učinila tak se slovy: „Ať je zdejší lid hrdý, pevný jako skála,  

ať je něžný a jemný jako mech na ní, ať drží při sobě, jako cement – ať se snoubí s přírodou – 

kámen – cement – zvyky – nová kultura – ať roste jako Masarykova skála." 161 Prací na stavbě 

se zúčastnilo přes dvacet obětavých dobrovolníků z řad místních mužů pod vedením inženýra 

Stupky, vrchního komisaře pro hrazení bystřin. Památník byl zhotoven za pouhých deset dní, 

takže se mohlo 28. října 1921 (v den třetího výročí vzniku samostatného Československa) 

uskutečnit jeho slavnostní odhalení.162 To ovšem narušila vojenská mobilizace spojená  

s  pokusem posledního rakouského císaře Karla I. o převzetí moci.163  

                                                 
160 Tamtéž, s. 117.   
161 Tamtéž, s. 118.  
162 Masarykova skála na Valašsku. Lidové noviny 523, 18. 10. 1921 (odpolední vydání), s. 2.  
163 V říjnu 1921 uskutečnil Karel I., pobývající tehdy ve švýcarském exilu, již druhý pokus o převrat. 21. října 

přiletěl k Šoproni a v čele maďarských oddílů, které se přidaly na jeho stranu, zahájil pochod na Budapešť. 

Praha prohlásila setrvání Karla v Maďarsku za casus belli a ve dnech 27. října – 2. listopadu vyhlásila 
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Důstojné odhalení Masarykovy skály se konalo až po roce, v neděli 10. září 1922.  

Ani tentokrát neproběhlo vše zcela hladce, neboť patrně kdosi z Machových odpůrců pomník 

před slavností postříkal vápnem, nakonec se však obřad vydařil. Odpoledne se na Hutisku 

začalo scházet obecenstvo z celého rožnovského soudního okresu, dostavili se i dělníci z hutí 

v Novém Hrozenkově, spadajícího do sousedního okresu Vsetín. Mohutný průvod, v němž 

byli zastoupeni legionáři, sokolové a hasiči, vyrazil ke škole Za kopcem. Zde byly za 

přítomnosti tří tisícovek účastníků zahájeny slavnostní proslovy. Přítomné uvítal starosta 

Hutiska Koláček, po něm místodržitelský rada Vicena promluvil o lásce a oddanosti 

valašského lidu k prezidentu Masarykovi. Následovala řeč hlavního pozvaného řečníka, 

předsedy Národního shromáždění Františka Tomáška a dalších účastníků.164  

 

 

3.2.2 Pomník Charlotty G. Masarykové  

 

Nedlouho po odhalení Masarykovy skály se v Machově mysli zrodila myšlenka 

vybudovat druhý památník. K záměru jej přiměl pohled na mohutný pískovcový balvan  

na stráni nad školou. Mezi zdejšími pověrčivými venkovany se nesla pověst, že jej přinesl 

čert. Mach se rozhodl pověrčivou bázeň venkovských duší překonat. Svolal k balvanu děti  

i dospělé a vyložil jim, že by bylo krásné, kdyby se takto mohutný a neobvyklý balvan využil 

jako symbol něčeho podobně mocného a velikého.165 Poté nechal své žáky hlasovat, komu by 

měl být monument věnován. Někteří hlasovali pro Husa, jiní chtěli Žižku, nejvíce dětí se 

nicméně vyslovilo pro Komenského. Když však 13. května 1923 zemřela prezidentova žena 

Charlotta Masaryková, rozhodl Mach se svými žáky, že památník bude postaven na její 

počest.166       

Práce na stavbě památníku začala v říjnu 1923. O její náročnosti svědčí zápis, který 

Mach učinil do školní kroniky: „Práce byla velice namáhavá. Jen několik cm se balvan přes 

180 q vážící nadzvedl. Spoje byly doplňovány. Konečně po 21 dnech kámen postaven.  

Ale ještě poslední den vylámalo se všecko lešení. Znova stavěn a kámen definitivně upraven, 

vše odklizeno.“ 167 Zřejmě právě náročnost stavby pomníku, možná průtahy s jeho povolením 

                                                                                                                                                       
vojenskou mobilizaci. Karlovo vojsko bylo nakonec před Budapeští zastaveno maďarskými vládními oddíly. 

Blíže např. KLIMEK, A.: Velké dějiny..., s. 301–312.  
164 SOkA Vsetín, fond Základní devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv. č. 1, Kronika 1910–1948, s. 127.  
165 Památník, který bude věnován paní Charle G. Masarykové. Lidové noviny 242, 13. 5. 1926 (ranní vydání), s. 2.  
166 SOkA Vsetín, fond Základní devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv. č. 1, Kronika 1910–1948,  

s. 127, 130–131. 
167 Tamtéž, s. 133.  
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či jiné faktory způsobily, že byl kompletně dohotoven a připraven k odhalení až v roce 1926. 

Koncem jara toho roku byla do čela pomníku vsazena obdélníková deska s reliéfem 

Charlotty Masarykové, zhotovená sochařem Václavem Machem; pod ní byl vyryt a vyzlacen 

nápis v češtině a angličtině: „Ženě trpitelce a všem jejím sestrám“. Okolí pomníku zvelebili 

Machovi žáci. Okolní stráně osadili mladými smrčky a břízkami, kamenité skupiny poblíž 

pomníku prosili prstí a osázeli květinami. Práce se nakonec protáhly tak, že nebylo možné 

dodržet původní termín odhalení plánovaný na květen, úmrtní měsíc Charlotty Masarykové. 

Proto bylo odhalení pomníku přeloženo na polovinu července, nedlouho po skončení VIII. 

sokolského sletu, aby při té příležitosti mohli navštívit Valašsko a Hutisko četní hosté včetně 

návštěvníků ze zahraničí.  

Slavnostní odhalení památníku se konalo o víkendu 17.–18. července a svou 

majestátností představovalo důstojné završení uplynulého školního roku. O okázalost celého 

obřadu se přičinila Ženská národní rada, jež nad ním převzala patronát,168 Tomáš Baťa jeho 

konání podpořil peněžitým darem 1000 korun.169 V sobotu navečer byly ceremonie 

odstartovány koncertem brněnského pěveckého sdružení Foerster v lázeňském domě 

v Rožnově a zapálením slavnostních ohňů za doprovodu valašské lidové muziky.170 

Vyvrcholení představovaly nedělní obřady na Hutisku. Zahájil je stejně jako předešlého dne 

pěvecký spolek Foerster, po jehož ranním koncertu a dopoledním matiné následovaly 

odpolední ceremonie. Zúčastnili se jich zástupci dorostu ČsČK, příslušníci četnictva  

a vojska, legionáři, hasiči i ženy a muži v lidových krojích. Okázalá oslava vyvrcholila 

odhalením památníku za účasti předních představitelek ženského hnutí, u jehož zrodu 

Charlotta G. Masaryková stála.171  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
168 Památník, který bude věnován paní Charle G. Masarykové. Lidové noviny 242, 13. 5. 1926 (ranní vydání), s. 2. 
169 Poděkování. Sdělení zaměstnanců firmy T. a A. Baťa 31, 31. 7. 1926, s. 3.  
170 Odhalení památníku Karle G. Masarykové na Hutisku. Lidové noviny 359, 19. 7. 1926 (odpolední vydání), s. 2.  
171 SOkA Vsetín, fond Základní devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv. č. 1, Kronika 1910–1948, s. 162. 
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3.3 Kulturně-osvětová činnost a propagace Valašska  

 

V době svého působení na Hutisku vykonal Mach nemalou práci i v rámci 

národopisného poznání a propagace valašského kraje, kam pomohl přivábit četné 

návštěvníky i jako činný pracovník v oblasti turistiky a aktivní turistický průvodce. Zpočátku 

mělo jeho konání charakter spíše jednorázových osobních aktivit, směřovaných převážně  

k upoutání pozornosti mecenášů a získání prostředků potřebných pro chod školy, v průběhu 

času začal vypomáhat i s organizací významnějších národopisných akcí a folkloristických 

slavností.    

  

 

3.3.1 Propagátor valašské lidové kultury 

 

Své poznání valašského kraje a jeho lidové kultury Mach načerpal jak dlouholetým 

pobytem na Valašsku, uprostřed jeho rázovitých obyvatel i malebné přírody, tak soustavným 

studiem děl moravských národopisců. Četl a znal dílo Františka Bartoše,172 Františka Sokola-

Tůmy,173 Metoděje Jahna174 či Čeňka Kramoliše,175 sledoval sběratelské dílo Jana Nepomuka 

Poláška.176 Začal se stýkat s Františkem Táborským,177 Janem Kobzáněm,178 Milošem 

Kulišťákem,179 bratry Jaroňkovými180 a dalšími valašskými národopisci. 

Machova etnologická činnost započala jeho přednáškami o Valašsku a životních 

podmínkách jeho prostých venkovských obyvatel. Takových přednášek uspořádal patrně  

na stovky a sjezdil s nimi takřka celou republiku. Přednášky měl pečlivě připravené, dbal  

na jejich názornost a živý přednes. Když např. 12. května 1921 vystoupil na koncertním 

večeru, jenž ve prospěch jeho školy uspořádalo úřednictvo Pražské úvěrní banky, dával list 

Národní politika jeho přednášku o životních poměrech valašského lidu za příklad ostatním: 

„Básnické vylíčení kraje, soucit s lidem a jeho bídou, spravedlivé posuzování předností a vad 

                                                 
172 Blíže viz  MYŠKA, M. – DOKOUPIL, L.: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 6.  

Ostrava 1996, s. 15–16.  
173 Blíže viz  MYŠKA, M. – DOKOUPIL, L – BARTEČEK, I.: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 

Sešit 1. Ostrava 1993, s. 98–99. 
174 Blíže viz  MYŠKA, M. – DOKOUPIL, L.: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 2.  

Ostrava 1994, s. 54–55. 
175 Blíže viz tíž: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 3. (15.). Ostrava 2002, s. 78–80.  
176 Blíže viz tíž: Biografický slovník Slezska a severní Morav. Sešit 6. Ostrava 1996, s. 102–103. 
177 Blíže viz tíž: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 7. Ostrava 1996, s. 122.  
178 Blíže viz tíž: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 11. Ostrava 1998, s. 68–69. 
179 Blíže viz tíž: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 3. Ostrava 1995, s. 73–74. 
180 Blíže viz  NEKUDA, V. a kol.: Okres Vsetín..., s. 612–613.  
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lidu, poctivý účet z vykonané práce dovedly vzbuditi důvěru k vyprávějícímu a upoutaly. 

Případ může být příkladem jiným sdružením, jak metodicky pracovati ku povznesení a osvětě 

lidu.“ 181 Své přednáškové cykly na téma Jak se rodí a žije Valašsko,182 Krásy Valašska či 

Sociální poměry na Valašsku183 obohatil promítáním diapozitivů. Snímky pořizoval patrně 

sám, jednou z jeho vášní bylo totiž i fotografování, kterému se věnoval zejména při své 

oblíbené turistice a lyžování.184   

Nemalé pozornosti se Machovi dostalo, když začal životní poměry chudobných 

valašských horalů demonstrovat prostřednictvím výpravné expozice, kterou připravil se 

svými školáky a představil v létě roku 1922 na Výstavě sociální péče o mládež v Brně. Ať již 

byla expozice vystavena na výstavě v Brně či později v Ostravě, Uherském Hradišti,185 

Kroměříži186 nebo Hradci Králové, všude budila zájem a publicitu. Byla stylizována tak, aby 

ve svém celku evokovala interiér nuzného valašského příbytku; činila tak ovšem značně 

zjednodušujícím způsobem. Vnitřku tmavé valašské jizby, do níž návštěvník vstoupil, 

dominovala mohutná pec s ohništěm a improvizovaným ohněm. K peci přináležely předměty 

potřebné k topení a vaření – kotel, trojnožky a hrnce. Poblíž pece stála též lavice, máselnice  

a kolovrat. V jednom z rohů místnosti byl umístěn kamenný mlýnek, v jiném stůl  

s každodenními pokrmy prostých Valachů – osúchy a tvrdým černým chlebem. U stropu byla 

zavěšena kolébací plachta a tzv. tanečnice, nástroj, s jehož pomocí se děti horalů učily chodit. 

Expozici dotvářely obrázky valašské krajiny, vyvěšené po stěnách a výstavka předmětů 

zhotovených hutiskými školáky.187  

Četné přednášky o Valašsku uspořádal Mach prostřednictvím cyklu rozhlasových 

přednášek, připravovaných především ostravským studiem Čs. rozhlasu. Životu a lidovým 

obyčejům valašských venkovanů v období končícího léta bylo věnováno rozhlasové pásmo 

nesoucí název Po žních na valašských horách, které Mach v roce 1938 připravil ve spolupráci 

s rozhlasovým redaktorem a osobním přítelem F. K. Zemanem.188 V dalších přednáškách 

Mach posluchače seznámil např. s valašskou krajinou, tamními jeskyněmi či historií turistiky 

                                                 
181 Koncertní večer. Národní politika 143, 27. 5. 1921 (ranní vydání, vydání pro Prahu), s. 8.   
182 O dítěti potřebném ochrany a péče. Lidové noviny 424, 25. 8. 1922  (ranní vydání), s. 4.    
183 Seznam řečníků. Černá země 2, 1. 11. 1925, s. 62–64. Podobně Černá země 2, 1. 11. 1926, s. 76–78; Černá 

země 2, 1. 11. 1927, s. 64 aj.  
184 ZEMAN, F. K. a kol.: Cyril Mach..., s. 13. 
185 SOkA Vsetín, fond Základní devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv. č. 1, Kronika 1910–1948, s. 132. 
186 Sociálně zdravotní výstavka při Zemské výstavě v Kroměříži. Našinec 168, 29. 7. 1925, s. 2 
187 Výstava sociální péče o mládež v Brně. Lidové noviny 433, 30. 8. 1922 (ranní vydání), s. 4; Valašsko  

na výstavě sociální peče v Hradci Králové. Lidové noviny 546, 30. 10. 1924 (odpolední vydání), s. 2.   

188 Program rozhlasu. Neděle 21. srpna. Národní listy 227, 20. 8. 1938 (večerní vydání), s. 5.   
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na Valašsku.189 V rozhlase několikrát účinkovala i Machova žena Antonie, která posluchače 

seznámila s údělem valašské hospodyně a zasvětila je do tajů valašské kuchyně.190 Několik 

folklorních rozhlasových pásem secvičil učitelský pár i se svými hutiskými školáky (viz 

kapitola 2.1.3).  

Poznatky o valašském kraji a jeho bohaté lidové kultuře šířil Mach též prostřednictvím 

článků, zasílaných do nejrůznějších periodik. Názorným příkladem jeho publikační aktivity 

může být mj. dvojice článků Z valašského rája 191 a Zvyky na Valašsku,192 uvedená v příloze 

č. 5. Oba články byly otištěny v listopadu 1924 v Měsíčníku dorostu ČsČK. Zajímavé jsou 

nejen svým obsahem, ale rovněž tím, že byly napsány ve slovenštině (byť nedokonalé), což 

dokládá Machovu cílenou snahu o publicitu i na Slovensku.  

Byl aktivní i na poli živého folkloru, snažil se oživit a zachovat lidové zvyky, hudbu  

a tance i lidový kroj. Nejbližší spolupracovníky našel v Cyrilu Pařenicovi, sousedovi  

z Hutiska a Františku Maléřovi, kronikáři vedlejší obce Solanec. Zapojil i své školní děti,  

v polovině dvacátých let vznikla folklorní skupina Hutiščané. Repertoár skupiny tvořily 

nejrůznější lidové scény a secvičená pásma – valašská svatba, vyhánění dobytka o Svatém 

Duchu, tlučení hůně, vánoční čarování, stínání buka, přástky, škubačky, Luca, dožínkové 

slavnosti apod. Hutiščané se svým programem vystupovali na rozmanitých lidových 

slavnostech a na výstavách na Moravě i v Čechách.193 Své první úspěšné veřejné vystoupení 

uskutečnili patrně koncem června 1925 na brněnských národopisných slavnostech, kde 

dospělí členové sehráli valašskou svatbu a děti ukázaly vynášení Mařeny. V konkurenci 

ostatních folklorních souborů jim to vyneslo druhé místo a peněžitou odměnu 1000 korun na 

obecní knihovnu.194  

V červenci 1925 se Mach osvědčil jako hlavní aranžér prvního ročníku velké 

národopisné slavnosti Valašský rok, konaného ve vznikajícím areálu Valašského muzea  

v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.195 Slavnost řídili zakladatelé muzea bratři Jaroňkové  

s Milošem Kulišťákem a dalšími činovníky muzejního spolku včetně Macha. Jejich zásluhou 

mohly tisíce návštěvníků Valašského roku shlédnout desítky nejrůznějších scén a pásem  

                                                 
189 Radio. Programy: sobota 20. srpna 1927. Národní listy 188, 19. 8. 1927 (večerní vydání), s. 4;  

Rozhlas. Zítra. Lidové noviny 86, 17. 2. 1937, s. 12; Rozhlas. Sobota 21. srpna 1937. Národní listy 228,  

21. 8. 1937 (3. vydání), s. 4. aj.   

190 Program rozhlasu. Středa 27. července. Národní listy 200, 23. 7. 1938 (večerní vydání), s. 5; Program 

rozhlasu. Úterý 16. srpna. Národní listy 221, 13. 8. 1938, s. 5; Rozhlas. Moravská Ostrava dne 7. února. 

Národní politika 36, 6. 2. 1938 (ranní vydání), s. 11.  
191 Z valašského rája. Měsíčník dorostu ČsČK 3, listopad 1924, s. 26 (viz příloha č. 5.a).  
192 Zvyky na Valašsku. Měsíčník dorostu ČsČK 3, listopad 1924, s. 26 (viz příloha č. 5.b).  
193 ZEMAN, F. K. a kol.: Cyril Mach..., s. 11. 
194 SOkA Vsetín, fond Základní devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv. č. 1, Kronika 1910-1948, s. 151. 
195 Tamtéž.  
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v podání folklorních souborů takřka z celého Valašska včetně Hutiščanů.196 Schopnosti 

aranžéra lidových folklorních slavností uplatnil Mach např. i při slavnosti Svatojánských 

ohňů v červenci 1928, uspořádané na počest příjezdu prezidenta Masaryka na Valašsko.197 

Jako jeden ze dvou jednatelů výstavního výboru se podílel i na přípravách Krajinské výstavy 

Valašska a moravskoslezského Pobezkydí, uspořádané v roce 1932.198  

 

 

3.3.2 Organizátor turistiky, turistický průvodce  

 

S Machovou národopisnou činností byly úzce spjaty jeho aktivity v oblasti 

organizování turistiky a výkonu funkce aktivního turistického průvodce. V organizovaném 

rozvoji turistiky, již od mládí sám s nadšením pěstoval, viděl jedinečnou příležitost, jak 

kulturně a hospodářsky pozvednout malebný, ale zaostalý valašský kraj.  

Jako horlivý pracovník Pohorské jednoty Radhošť se účastnil vytyčování nových 

turistických tras, psal informační články, podílel se na sestavování turistických příruček. 

Vodil jednotlivé návštěvníky, skupiny i celé výpravy po horách, zejména oblastí 

Radhošťských Beskyd. V létě organizoval pěší túry, v zimě byly na pořadu výšlapy na 

lyžích, obvykle jako součást jeho lyžařských kurzů pro veřejnost.  

Platil za spolehlivého a znalého průvodce. Při náročných výšlapech uplatnil svou 

fyzickou kondici, jako aktivní sportovec dokázal vydržet dlouhé pochody a zdolávat náročné 

horské terény, Posiloval v těchto schopnostech i turisty. Kladl důraz na naučnou stránku 

turistiky, seznamoval turisty s historií míst, jimiž je prováděl.199 Měl kraj dokonale probádán, 

málokdo jej znal tak dobře jako on. Při poznávání krajiny volil mnohdy velmi odvážné 

počínání. Dne 22. července 1925 např. pořizoval snímky valašské krajiny z letounu, který mu 

pro ten účel zapůjčil továrník Baťa.200 Jindy zase osobně zkoumal neprobádané horské 

jeskyně, pokoušel se např. kopat v jeskyni Volářka v úpatí Radhoště.201    

                                                 
196 Program Valašského roku. Národní listy 194, 17. 7. 1925 (zvláštní příloha), s. 2.   
197 SOkA Vsetín, fond Základní devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv. č. 1, Kronika 1910–1948, s. 179. 
198 Krajinská výstava Valašska a moravskoslezského Pobezkydí. Obrana Slezska a východní Moravy 15,  

8. 4. 1932, s. 3.  
199 ZEMAN, F. K. a kol.: Cyril Mach..., s. 12–13. 
200 K Machově smůle mu desky se snímky pořízenými z letounu posléze zabavili četníci na údajný pokyn 

ministerstva národní obrany. SOkA Vsetín, fond Základní devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv. č. 1, 

Kronika 1910–1948, s. 151. 
201 Jeskyni Volářka Mach zkoumal spolu s Adamem Melicharem patrně koncem dvacátých či na počátku 

třicátých let. HOREČKA, F.: Ďury na Radhošti a Pustevnách. In: HOREČKA, F. a kol.: Kniha o památném 

Radhošti. Frenštát pod Radhoštěm 1931, s. 108–110.   
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Ubytování měli Machovi četní hosté zajištěno na Hutisku. Nejvíce návštěvníků pojaly 

prostory Machovy školy, jiní se ubytovali v některé z okolních chalup, byla-li volná některá 

světnice. Machovým přičiněním a agitací množství návštěvníků rok od roku přibývalo. 

Přijížděli hosté ze všech koutů země, Machovi četní přátelé a spolupracovníci, pedagogové, 

studenti, kulturní a sportovní činovníci, pracovníci ČsČK, železniční zaměstnanci aj. Přes 

léto fungovaly v Machově škole tzv. prázdninové kolonie ČsČK, sloužící rekreaci zejména 

městských dětí. Tehdy byly učebny proměněny v improvizované ložnice se slamníky na zemi 

a ve školní kuchyni se vařilo pro malé rekreanty, jimž se v čistém prostředí horských lesů  

a strání navracelo a upevňovalo zdraví.202    

Svých kontaktů a zkušeností z poválečného slovenského pobytu využil Mach  

k organizaci vzájemných návštěv valašských a slovenských učitelů. V srpnu 1924 se pod 

jeho vedením vydalo za poznáním krás Slovenska 50 valašských učitelů. Prvním zastavením 

výpravy bylo slovenské hlavní město Bratislava, kde její účastníky přivítal při společné 

večeři Machův nadřízený z poválečných časů, bývalý ministr Vavro Šrobár. Z Bratislavy 

výprava odplula parníkem po Dunaji do Komárna, v dalších dnech ji čekal Zvolen, Banská 

Bystrica, Tisovce, Dobšiná, oblast Oravy a nakonec nejvyšší československé pohoří Tatry.203 

V květnu 1925 přivítal Mach na Valašsku zájezd dvou desítek učitelů ze slovenského okresu 

Brezno,204 o rok později pod jeho vedením opět vyrazili učitelé z Valašska na Slovensko.205  

O své bohaté zkušenosti dlouholetého turistického průvodce a organizátora se Mach  

jako činný společenský pracovník neváhal dělit prostřednictvím tematicky zaměřených 

přednášek.  Doloženy jsou např. jeho promluvy o významu turistiky při příležitosti ustavující 

konference Štefánikovy společnosti československé vzájemnosti, konané v březnu 1931  

v Trenčíně206 či během Manifestace pro zvelebení moravsko-slezského Pobeskydí, jež byla 

uspořádána v dubnu 1933 ve Valašském Meziříčí.207      

 

 

 

 

                                                 
202 ZEMAN, F. K. a kol.: Cyril Mach..., s. 9.  
203 Učitelská výprava z Moravy na Slovensku. Národní politika 215, 5. 8. 1924 (odpolední vydání), s. 3; Zájezd 

moravského učitelstva na Slovensko. Lidové noviny 398, 9. 8. 1924 (ranní vydání), s. 5.   
204 SokA Vsetín, fond Základní devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv. č. 1, Kronika 1910–1948, s. 150. 
205 Vycházky. Lidové noviny 301, 15. 6.1926 (odpolední vydání), s. 4.    
206 Štefánikova společnost. Lidové noviny 499, 6. 10.1931 (ranní vydání), s. 3.   
207 Manifestace pro zvelebení mor.-slez. Pobezkydí. Národní politika 95, 5. 4. 1933 (ranní vydání, vydání  

pro Prahu), s. 4.   
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3.4 Lyžař – závodník, cvičitel, organizátor    

 

Lyžování patřilo mezi Machovy největší zájmy a v zimě jím i na Hutisku trávíval 

každou volnou chvíli. Na lyžích běhal, sjížděl svahy i skákal. Účastnil se lyžařských závodů 

a sám se činně podílel na organizování lyžařských podniků. Pořádal lyžařské kurzy, 

propagoval lyžování prostřednictvím přednášek. Vychoval zdatné lyžaře ze svých žáků, jimž 

připravoval pravidelné tréninky i každoroční lyžařské závody, kde mohli měřit síly  

i s mládežníky z jiných škol či sportovních oddílů.    

 

 

3.4.1 Účastník lyžařských závodů   

 

Po příchodu na Hutisko v roce 1920 Mach pokračoval v závodění na lyžích v dresu 

lyžařského odboru Pohorské jednoty Radhošť. Vyjel např. na trať 29. mezinárodních 

lyžařských závodů v Jilemnici, konaných v lednu 1924.208 V únoru téhož roku se zúčastnil 

závodů v Domažlicích, kde ve své kategorii obsadil druhé místo.209 Ve druhé polovině 

dvacátých a počátkem třicátých let pak ve své věkové třídě dosahoval pravidelně dobrých 

výsledků. Patrné to bylo zejména na přeborech Beskydské župy Svazu lyžařů Republiky 

československé, o jejíž zrod v roce 1924 se sám zasadil.210 V lednu 1927 např. ve své 

kategorii zvítězil na jejím čtvrtém přeboru, pořádaném na Pustevnách.211 Medailových 

umístění dosahoval v závodech v různých lyžařských disciplínách i v dalších letech  

1928–1931 a 1933.212   

Machovu výtečnou lyžařskou kondici potvrzuje i jeho přítel akademický malíř Alois 

Schneiderka, který vzpomíná, že v únoru 1938 Mach oslavil své padesáté narozeniny  

mj. i tím, že na Pustevnách skočil na lyžích jako za mlada z můstku.213    

                                                 
208 29. mezinárodní lyžařské závody v Jilemnici. Lidové noviny 41, 23. 1. 1924 (ranní vydání), s. 7.  
209 Lyžařské závody v Domažlicích. Národní politika 34, 4. 2. 1924 (odpolední vydání), s. 5.  
210 V listopadu 1923 Mach svolal Mach spolu s Janem Šrubařem na Pustevnách schůzi, na níž bylo o vytvoření 

Beskydské župy Svazu lyžařů Republiky československé rozhodnuto. Lyžařská schůze na Radhošti-Pustevních. 

Národní listy 315, 16. 11. 1923, s. 5.  
211 Čtvrtý přebor beskydský župy Svazu lyžařů čs. republiky. Lidové noviny 40, 24. 1. 1927 (ranní vydání), s. 4.   
212 Blíže např. Lyžařské závody o mistrovství republiky na Pustevnách. Národní politika 16, 16. 1. 1928 

(odpolední vydání) s. 5;  Veřejné závody bezkydské župy Svazu lyžařů RČS. na Radhošti. Národní listy 78,  

19. 3. 1929, s. 5; Neděle lyžařů na Pustevnách. Lidové noviny 34, 20. 1. 1930 (ranní vydání), s. 3–4;  

VII. lyžařské závody o přebor bezkydské župy a akademický přebor Č. S. R. Národní politika 40, 9. 2. 1931 

(odpolední vydání), s. 9; Lyžařská mistrovství země Moravskoslezské. Národní listy 5, 30. 1. 1933, s. 6 aj.  
213 VMP, sbírka Písemnosti a tisky, karton F901, inv. č. A27411, Akademický malíř profesor Alois 

Schneiderka: Vzpomínka na Cyrila Macha z 16. 7. 1958, s. 2.  
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3.4.2 Instruktor a propagátor lyžování     

 

Pohorská jednota Radhošť, za niž závodil, měla v Machovi rovněž instruktora 

veřejných lyžařských kurzů. Ty byly obnoveny po několikaletém přerušení vynuceném 

válkou a Mach se na jejich vedení podílel spolu s dalšími zkušenými instruktory, např. 

architektem Vávrou 214 z Prahy, inženýrem Bártů 215 aj. Kurzy se konaly na Pustevnách  

a byly určeny zájemcům z řad nejširší veřejnosti, dospělým i dětem, začátečníkům stejně 

jako pokročilejším lyžařům. Probíhaly zpravidla kolem Vánoc, případně pokračovaly dále  

v lednu.216 Na závěr kurzů jejich účastníci vzájemně poměřili síly v závodech.217  

Kromě kurzů pro veřejnost vedl Mach ještě speciální lyžařské kurzy pro učitele. Kurzy 

organizačně zajišťovala učitelská jednota Komenský a kromě Macha se jich coby 

instruktorka účastnila rovněž jeho žena Antonie, také zdatná lyžařka.218  

Veřejnost získával Mach pro lyžování rovněž četnými přednáškami v rozhlase i jinde. 

Rozhlasoví posluchači se díky němu mohli např. dozvědět, jak se vypravit na lyžařskou túru 

či jak se o lyže a lyžařskou výstroj postarat v létě.219 Bezplatné odborné poradenství 

poskytoval zájemcům o lyžování rovněž osobně, např. v prosinci 1937 si mohli jeho rady 

vyslechnout návštěvníci sportovního oddělení ostravského obchodního domu Bachner.220   

 

 

3.4.3 Výchova a závody lyžařského dorostu v Hutisku Za kopcem   

 

Zřejmě nejvíce se Mach na poli lyžařského sportu zasadil o výchovu nejmladších 

lyžařů – svých žáků z Hutiska. Zpočátku to neměl jednoduché, obzvláště u rodičů a prarodičů 

školáků nebudilo zavádění lyžování mnoho důvěry. Dle vzpomínek Františka Maléře viděli 

staří Valaši jakousi nevážnost v tom, že „učitel – tak trochu přece pán! – rajtuje na lyžách po 

                                                 
214 Archiv města Ostravy (dále AMO), fond Pohorská jednota "Radhošť" Frenštát pod Radhoštěm, odbor 

Moravská Ostrava, kart. 5, inv. č. 1, Výroční zprávy, Zpráva o činnosti lyžařského odboru P. J. Radhošť  

za sezonu 1930–1931, s. 2.      
215 Tamtéž, s. 3.    
216 Např. Lyžařské kursy na Radhošti. Lidové noviny 630, 19. 12. 1920 (ranní vydání), s. 11; Lyžařské kursy  

na Pustevnách na Radhošti. Národní listy 352, 23. 12. 1921 (večerní vydání), s. 2.     
217 Zásluhou Machova důvtipu nebyla na těchto závodech nezřídka nouze o zábavné až komické momenty, jak 

dokládá např. jedna z dochovaných zpráv lyžařského odboru Pohorské jednoty Radhošť: „Statečně se vrhli  

na dráhu mladí muži a ženy od 50ti hore. Probíjeli se familiérně až k zrádným překážkám, na které je svedl 

Mach, kde bylo válení veliké.“ AMO, fond Pohorská jednota "Radhošť" Frenštát pod Radhoštěm, odbor 

Moravská Ostrava, kart. 5, inv. č. 2,  Korespondence, folio 150, Vánoce na Pustevnách (nedatováno).   
218 O lyžařských kurzech pro učitele informují např. Lidové noviny ve vydáních z 14. 12. 1922, 19. 12. 1922,  

10. 12. 1925, 19. 12. 1930, 27. 1. 1933, Národní listy z 26. 1. 1928, 18. 1. 1934 aj.  
219 Rozhlas. Moravská Ostrava dne 15. února. Národní politika 44, 14. 2. 1934 (ranní vydání, vydání pro Prahu), s. 9; 

Program rozhlasu. Středa 21. dubna. Moravská Ostrava. Národní listy 106, 17. 4. 1937, s. 4.  
220 Inzerát firmy Bachner. České slovo 352, 23. 12. 1937, s. 6.    



 
                                                                                                                                                  40 

 

jejich kotároch a zděrýgá tajak čert. Že puntýruje děti  na lýžové závody a učí je skákať – až 

sa divákom od hrůze vlasiska na lebeňách stavjaly.“  221  

Děti však Mach pro lyžování brzy získal a začal s nimi pravidelně trénovat. Činil  

tak zejména v hodinách tělovýchovy i jindy. Učil děti všem lyžařským dovednostem, někdy  

s nimi trénoval tak náruživě, že šlo lyžování až na úkor ostatní výuky. Výmluvná je příhoda, 

již zachytila národopisná pracovnice Vilma Volková: „Stalo se, že do školy přišel inspektor. 

Ve třídě, kde učil řídící, ticho. Pan inspektor si v duchu liboval kázeň, s jakou se obvykle 

nesetkával. Zaklepal jednou, dvakrát, žádná odezva. Otevře dveře, třída prázdná. Sotory sice 

v lavicích byly, ale žáků nikde. Vejde do třídy učitelky, tam shledal všechno v pořádku. Když 

se zeptal po mužovi, dostal odpověď, že je ve třídě. ‚Není!‘ ‚To není možné!‘ – Ale štěstí, 

které při Cyrilu Machovi stálo, přivodilo předčasný návrat z tréninku a v tu ránu budova 

školy ožila. Pan inspektor vyslechl hlášení, že si přeložil tělocvik a lyžařský výcvik, poněvadž 

má být zítra obleva a děti mají před sebou závody. Pak pozval pana inspektora do třídy  

a všechno dobře dopadlo.“ 222  

Ať již se uvedená příhoda takto skutečně udála, či jde o vybájenou historku, zřejmě 

nejlépe vypovídá o tom, jak dokázal Mach děti k lyžování strhnout. Rovněž počáteční odpor 

jejich rodičů k lyžování časem pominul, neboť se lyže ukázaly nadmíru užitečnými. V zimě 

se děti nemusely cestou do školy brodit po pás v závějích, ale pohodlně a bezpečně se 

sjížděly ze všech stran horského údolí. Na počátku druhé dekády svého působení na Hutisku, 

ve školním roce 1931–1932, poznamenal Mach do školní kroniky: „Lyžaření zcela 

zdomácnělo. Hoši si kupují sami lyže.“ 223      

Vrcholem zimní sezóny byly pro mladé lyžaře z Hutiska závody, které pro ně Mach 

každoročně pořádal. Závody se konaly pod patronací Československého červeného kříže  

a sklízely nemalý ohlas.  

První ročník závodů proběhl v neděli 25. února 1923. Zúčastnilo se jich přes 50 dětí 

všech věkových kategorií. Zpočátku závodily starší děti. Závodní trať byla důmyslně 

promyšlena. Zprvu vedla po rovině, potom prudce stoupala a bokem kopce mírně vyvedla 

závodníky na nejvyšší bod, odkud byl prudký sjezd na Hutisko, kde čekalo množství diváků. 

Zde, na asi 900 m dlouhém sjezdu, probíhal nejzajímavější souboj, neboť zde závodníci 

                                                 
221 ZEMAN, F. K. a kol.: Cyril Mach..., s. 13.  
222 VOLKOVÁ, V.: Památce Cyrila Macha (1888–1945). In: Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea  

ve Vsetíně. Vsetín 1988, s. 69.  
223 SOkA Vsetín, fond Základní devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv. č. 1, Kronika 1910–1948,  

s. 189. Je otázkou, zda zde Mach poněkud nenadsazoval, ve světle materiálních poměrů rodin chudých valašských 

horalů ve 20. a 30. letech se poznámka o pořizování lyží z jejich vlastních prostředků jeví jako diskutabilní. Bylo-li 

tomu skutečně tak, šlo spíše o ojedinělé případy; ústřední roli v zaopatřování sportovního vybavení sehrávala 

patrně škola za podpory sponzorů. 
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vyvíjeli největší rychlost. Trať přes 3 km dlouhou ujel první za 5 a půl minuty, poslední za 

19 min. Odpoledne závodily nejmenší děti a též dívky. Následoval společný oběd, po němž 

nastalo udílení cen. K dětem promluvil předseda učitelského spolku Komenský v Rožnově 

Pius Thoř, následovala děkovná řeč Machova. Program měla uzavřít překážková jízda  

a skoky na lyžích, ani jedno se však již pro pokročilou denní dobu nekonalo.224   

Druhé dětské závody se pořádaly napřesrok, v neděli 17. února 1924. Zúčastnilo se jich 

již 146 dětí, tedy takřka trojnásobný počet než v roce předešlém, rovněž divácká účast byla 

vyšší, v cíli závodu se to údajně již dlouho před příjezdem prvních závodníků „černalo 

diváky“, 225 z nichž mnozí měli přijet až z Čech, z Prahy i odjinud.226 Děti soutěžily v šesti 

kategoriích podle věku a pohlaví. Jednotlivým kategoriím odpovídala délka a obtížnost 

zvolených tratí. Cíl se nacházel u hostince „na Salaši“, kde mladí závodníci, vítáni hudbou  

a voláním občanstva, obdrželi občerstvení v podobě čaje a uzenky. Odpoledne byly závody 

završeny rozdílením cen. Všechny děti, jež se závodů zúčastnily, byly podarovány malým 

praktickým dárkem – obdržely oděvy, obuv, lyže, sáně, hodinky, plakety, hrnečky apod.227  

Obdobným způsobem proběhly i další ročníky. Průběh třetího ročníku závodů, 

konaného v březnu 1925, barvitě líčí článek, jenž vyšel v Měsíčníku dorostu 

Československého červeného kříže, vydaném v květnu téhož roku.228 Autorem článku (viz 

příloha č. 10) je pravděpodobně sám Mach.  

Celkově se na Hutisku konalo minimálně deset ročníků závodů, v roce 1932 tak mohly 

noviny informovat o jubilejním desátém ročníku tohoto pozoruhodného sportovního podniku. 

Patrně při všech ročnících byli udatně zápolící závodníci motivováni bohatou škálou cen, 

které jim Mach za přičinění rozličných sponzorů 229 přichystal. Poděleni nebyli jen vítězové, 

ale všechny děti, jež se závodů zúčastnily. Takto např. žasl reportér deníku Národní politika, 

jenž v únoru 1927 přinesl zprávu z průběhu pátého ročníku závodů: „To nebylo rozdílení 

cen, to byla nadílka, co starý Cyril Mach nachystal svým dětem. (…) Ta hora šatů jakoby 

                                                 
224 První dětské závody školní mládeže v Hutisku. Lidové noviny 112, 4. 3. 1923 (ranní vydání), s. 8; První 

dětské závody mládeže v Hutisku. Národní listy 63, 6. 3. 1923, s. 4. 
225 II. lyžařské závody mládeže a dětí. Národní listy 54, 24. 2. 1924, s. 6.  
226 II. lyžařské závody na valašském Hutisku. Národní politika 52, 22. 2. 1924 (ranní vydání, vydání pro Prahu), s. 10.  
227 II. lyžařské závody mládeže a dětí. Národní listy 54, 24. 2. 1924, s. 6; II. lyžařské závody na valašském 

Hutisku. Národní politika 52, 22. 2. 1924, s. 10.  
228 Třetí lyžařské závody dorostu Čsl. Č.K. V Hutisku „Za kopcem“. Měsíčník dorostu ČsČK 9, květen 1925, s. 123.   
229 Novinové reportáže spolu s inzercí vypovídají o tom, že kromě Dorostového odboru divize 

Československého Červeného kříže pro Moravu a Slezsko, pod jehož patronací se konaly, podporovali závody 

věcnými či finančními dary např. výrobce lyží Jadrníček z Fryštáku, Kantorkova továrna na kůže v Rožnově  

pod Radhoštěm nebo již vícekrát zmíněný Tomáš Baťa a jeho zlínské závody. Viz např. Lyžařské závody dětí 

v Hutisku (za kopcem) na Valašsku. Lidové noviny 62, 5. 2. 1923 (odpolední vydání), s. 3; Lyžařské závody 

mládeže a dorostu Čsl. Červeného kříže na Hutisku za Kopcem. Národní politika 79, 21. 3. 1925 (odpolední 

vydání), s. 6; Poděkování. Sdělení zaměstnanců firmy T. a A. Baťa 13, 30. 3. 1929, s. 11 aj.        
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byla učarovaná, ne a ne jí býti konec – nu, Jura potřeboval kalhoty – táta neměl, nemá prácu 

– dnes Jurovi září oči – má nejen kalhoty, ale má teplý kabát a ‚panské‘ rukavice. A Jurova 

máma tam v koutě děkuje starému řídícímu.“ 230 Takhle jedinečně Mach dokázal skloubit 

sportovní podnik s tolik potřebnou sociální pomocí rodinám chudých valašských dětí. Ač 

dokázal mladé závodníky motivovat krásnými a užitečnými cenami, jemu samotnému šlo 

především o to, aby jim vštípil ducha férového sportovního zápolení, jemuž je přirozená 

zdravá soutěživost. V daném ohledu mohl být spokojen, neboť již po třetím ročníku závodů 

na stránkách školní kroniky konstatoval: „Přišel synek Franta Válek domů. Ptali se jej: 

‚Kolikátým jsi?‘ (Ne, cos vyhrál). Toto jest mravní úspěch, který jest nám odměnou za práci  

s dětmi. Těší a hřeje pochopení, byť pomalé, kéž jistě trvalé.“  231   

Po sportovní stránce měly závody co nabídnout. Velmi dobré jméno jim časem zajistila 

účast mladých talentů z širokého okolí. Návštěvníci mohli na Hutisku sledovat naděje 

lyžařského sportu z Rožnova, Hranic, Ostravy či zlínského klubu S. K. Baťa. O to větší 

motivaci pak měli domácí závodníci, mezi nimi i Machovy vlastní děti – nejstarší dcera 

Táňa, stejně jako mladší dvojčata Jiří s Ivanem. Z domácích závodníků vynikli zejména Josef 

a František Borákovi, Jan Růčka, František Hatlapatka či Josef Vála. Pro tyto a další borce 

znamenal úspěch v závodech doma na Hutisku odraz k dalším sportovním metám. Mach je 

přivedl na závody a lyžařské přebory na Pustevnách, Bílé, či dokonce na mistrovství 

republiky. Nejúspěšnější z Machových odchovanců, František Zúbek z Vigantic, se mohl 

měřit s evropskou třídou. Dostal se do národního reprezentačního výběru, v jehož dresu se 

zúčastnil závodů v polském Zakopaném, rakouském Innsbrucku, italských Dolomitech či 

německém Oberhofu.232  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
230 IV. Veřejné lyžařské závody dorostu Čsl. Červeného kříže na Hutisku za kopcem. Národní politika 49,  

19. 2. 1927, s. 6 (odpolední vydání).    
231 SOkA Vsetín, fond Základní devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv. č. 1, Kronika 1910–1948, s. 148. 
232 ZEMAN, F. K. a kol.: Cyril Mach..., s. 13.  
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4 MACHOVO ZAPOJENÍ DO PROTINACISTICKÉHO 

ODBOJE V ZÁVĚREČNÉ ETAPĚ JEHO ŽIVOTA  

 

Do protinacistické odbojové činnosti se Mach zapojil nedlouho po okupaci republiky 

nacistickým Německem ve dnech 14.–16. března 1939. Navázal spojení s odbojovou 

organizací Obrana národa a začal se podílet na organizování přechodů z území okupovaného 

protektorátu do Polska, kudy odcházeli zejména představitelé vojenského odboje do 

emigrace. Spolu se svými spolupracovníky Mach převáděl zejména letecké důstojníky, mezi 

nimiž byli i známí stíhací piloti Karel Mrázek a František Fajtl. Mimo převádění přes hranice 

se Mach zapojil i do drobnějších sabotážních akcí, jako byly krádeže munice německých 

vojenských jednotek, usazených koncem léta 1939 v prostoru východomoravského pohraničí 

před invazí do Polska.  

 

 

  4.1 Převádění uprchlíků do Polska v počátcích nacistické okupace  

 

4.1.1 Organizace přechodů do Polska na jaře a v létě 1939 

 

Do emigrace odešli někteří českoslovenští občané již po mnichovské kapitulaci,  

hlavní vlna odchodů do zahraničí však nastala po nacistické okupaci v březnu 1939. Jednou  

z nejpočetněji zastoupených skupin byli příslušníci demobilizované čs. armády. Odpověď na 

otázku, kam po okupaci odejít, se nabízela víceméně sama. Vlády Velké Británie, Francie, 

Polska, USA a SSSR neuznaly obsazení Československa. Po příchodu do těchto zemí tedy 

čs. občané nepozbyli svou státní příslušnost; nepřestaly zde pracovat čs. zastupitelské úřady.  

V Británii, Francii a Polsku zůstali i čs. vojenští přidělenci, kteří se stali důležitými opěrnými 

body pozdější vojenské činnosti za hranicemi. Přechody směřovaly v prvních měsících do 

Polska a odtud zpravidla do Francie; po vypuknutí války v září 1939 a obsazení Polska 

nacistickým Německem tato možnost definitivně skončila.233  

Nejčastější vstupní zónou k cestě do Polska se stalo území širšího Ostravska, jež mělo 

od polského záboru Těšínska na podzim 1938 s Polskem nejdelší společnou hranici. 

                                                 
233 Tehdy začali běženci využívat trasu označovanou jako tzv. jižní či balkánskou, vedoucí přes Slovensko  

a Maďarsko a dále do Rumunska či Jugoslávie, odkud se pak dostávali obvykle přes Blízký východ do Francie. 
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Převádělo se především prostřednictvím celostátních ilegálních organizací a místních 

převaděčských sítí, často vzájemně spolupracujících.234    

Vysoce organizované formy nabyly zejména přechody důstojníků letectva jako elitní 

složky předválečné čs. armády, organizované ilegální odbojovou organizací Obrana národa 

ve spolupráci se Svazem letců republiky Československé. Tajemník Svazu letců Josef Malý  

v denním tisku uveřejnil inzerát poptávající služby bývalých letců. Bývalí vojenští letci proto 

začali Sekretariát svazu navštěvovat, zde obdrželi peníze a kontakt na konkrétní převaděčské 

sítě, jež se postaraly o další. S Poláky se podařilo brzy vyjednat, aby nevraceli utečence zpět 

do protektorátu. Uprchlíci pak byli obvykle zadrženi na první stanici pohraniční stráže, jež je 

po rutinním výslechu a sepsání protokolu poslala do Krakova. Zde se o běžence postaral čs. 

konzulát v čele s konzulem Vladimírem Znojemským.235  

Dne 30. dubna 1939 v Krakově vznikla Zahraniční vojenská skupina československá, 

jejímž velitelem se stal nadporučík letectva Jiří Král, polská místa však považovala její vznik 

za nelegální a žádala její odsun z polského území. Čs. zástupcům se podařilo vyjednat 

převzetí čs. vojáků do francouzských ozbrojených sil, prozatím do Cizinecké legie 

s příslibem uvolnění pro čs. jednotky v případě vstupu Francie do války, na což většina 

příslušníků krakovské skupiny přistoupila. Z polských přístavů odplulo ještě před 

vypuknutím války do Francie postupně šest lodních transportů s cca 1200 Čechoslováky, 

mezi nimi jádro čs. vojenského letectva, jež se zúčastnilo vzdušných bitev proti nacistům nad 

Francií a posléze Británií.236  

Členy vojenské skupiny, kteří neodpluli do Francie, čekal osud spjatý s novým 

náčelníkem skupiny Ludvíkem Svobodou. Po vypuknutí války byl proces utváření čs. 

zahraničních jednotek v Polsku dovršen vytvořením Legie České a Slovenské (LČS). Rychlý 

postup triumfujících okupantů donutil jednotku k ústupu do týla a její hlavní oddíl pod 

Svobodovým velením přešel na území Sovětského svazu.237 Další osudy čs. vojáků v SSSR, 

ústící v utvoření 1. čs. samostatného armádního sboru, byly již v četné literatuře mnohokrát 

popsány.238 

                                                 
234 ČEJKA, E.: Československý odboj na Západě (1939–1945). Praha 1997, s. 9–13, 19–21.  
235 RAJLICH, J.: Na nebi sladké Francie: válečný deník československých letců ve službách francouzského 

letectva 1939–1945. Cheb 2008, s. 7–33.  
236 ČEJKA, E.: Československý odboj na Západě..., s. 82–92; RAJLICH, J.: Na nebi sladké Francie..., s. 36–47.  
237 ČEJKA, E.: Československý odboj na Západě..., s. 101-109; BROD, T.: Tobrucké krysy: osudy a boje 

československych vojáků na středním východě v letech 1940–1941. Praha 2008, s. 22.  
238 Blíže o utváření čs. zahraničního odboje a okolnostech vzniku a působení 1. čs. armádního sboru v SSSR 

např. EMMERT, F.: Československý zahraniční odboj za 2. světové války na západě. Brno 2012; týž: Peklo na 

východní frontě 1941–1945. Brno 2013; RICHTER, K.: Československý odboj na východě. Praha 1992 nebo 

týž: Přes krvavé řeky: československý východní odboj bez cenzury a legend. Praha 2003 aj.   
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4.1.2 Převaděčské trasy a skupiny na moravsko-polském pomezí   

 

Jednotlivé převaděčské skupiny a sítě působily na jaře a v létě 1939 takřka na celém 

úseku protektorátní hranice s Polskem, procházející pomezím širšího Ostravska a Poláky 

zabraného Těšínska. Přirozeně velmi frekventované byly přechodové trasy ústící do Polska 

přímo z Ostravy či jejího nejbližšího okolí. Hranice polského záboru zde procházela obcemi 

Heřmanice, Michálkovice, Radvanice, Šenov a Bludovice. Významnou převáděcí linkou, 

využitou např. některými letci, byla cesta přes hlavní nádraží v Ostravě do tehdy polského 

Bohumína.239 Obdobnou trasu představovala báňská dráha ze Slezské Ostravy do oblasti 

Orlové, již k přesunu za hranice využili např. význační političtí představitelé Bechyně či 

Šrámek. Třetí velmi využívaná železniční dráha směřovala přes Šenov do Šumbarku, kudy se 

do Polska dostal např. Ludvík Svoboda.240 Další linku představovala trasa z Ostravy do 

Vratimova a odtud pěšky do Bludovic a přes hranici.241 Převádělo se rovněž přes Heřmanice 

do Rychvaldu;242 několik převaděčských skupin působilo v Ostravě – Radvanicích.243  

Rozmanité byly i přechodové cesty přes Frýdecko a Místecko. Jednu z nich využívala 

dívčí skupina z Místku. Trasa vedla přes obce Dobrou, ležící těsně u hranic, na Dobratice  

a Komorní Lhotku. Četné možnosti skýtal členitý terén Beskyd. Patrně více převaděčských 

skupin používalo trasu přes Morávku.244 Další z beskydských tras vedla z Frýdku na Visalaje 

a odtud pěšky na Bílý kříž a dále na Horní Lomnou, ležící již na polské straně.245 Z opačné 

strany, z Hutiska přes Horní Bečvu a Bílou, vedla přes Bílý Kříž a Horní Lomnou trasa, po 

níž se svými druhy převáděl běžence Mach.  

 

 

                                                 
239 ŠMARDOVÁ, H.: Životní osudy čs. letce Ladislava Valouška. Diplomová práce. Ostrava 1977. Cit. podle 

POLIVČAKOVÁ, D.: Analýza diplomových prací věnovaných účastníkům československého zahraničního 

odboje za druhé světové války. Diplomová práce. Ostrava 2006, s. 24.  
240 Blíže o přechodech Bechyněho, Šrámka či Svobody např. SKÝPALA, M.: Obrana národa na Ostravsku. 

Přerov 2002, s. 93–96.  
241 POLIVČAKOVÁ, D.: Analýza diplomových prací věnovaných účastníkům československého zahraničního 

odboje, s. 24.   
242 JAVORSKÁ, R.: Osudy čs. letce kpt. Fridolína Gemrota. Studentská soutěžní práce. Ostrava 1982. Cit. 

podle POLIVČAKOVÁ, D.: Analýza diplomových prací..., s. 24–25.   
243 Blíže o činnosti radvanických skupin viz ZDRÁHALOVÁ, E.: Osudy ilegální skupiny působící v hostinci  

„U Bajgerů“ v Ostravě – Radvanicích. Diplomová práce. Ostrava 1982. 
244 Blíže např. JAVORIKOVÁ, Z. – ŠTENCOVÁ, E.: Osudy čs. letce M. Trunkáta. Studentská soutěžní práce. 

Ostrava 1976. Cit. podle ZDRÁHALOVÁ, E.: Osudy ilegální skupiny působící v hostinci „U Bajgerů“, s. 11–12.    
245 Na přechod trasou z Frýdku přes Bílý Kříž na Horní Lomnou vzpomínal např. letec Adolf Vrána, který  

se tudy dostal do Polska se svým druhem A. Vašátkem, později nejúspěšnějším čs. stíhacím pilotem leteckých 

soubojů nad Francií. Viz VRÁNA, A.: Letec Alois Vašátko. Praha 2006, s. 19–24.    
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4.1.3 Zrození Machovy přechodové trasy z Hutiska  

 

V počátcích Machova zapojení do protinacistického odboje a zrození přechodové trasy  

z Hutiska do Polska stály podle všeho Machovy kontakty s představiteli formující se Obrany 

národa (dále ON), odbojové organizace utvořené především z důstojnictva demobilizované 

čs. armády a čs. vojáků v záloze. Zřejmě již v dubnu 1939 se Mach začal stýkat  

s dr. Vladimírem Petřkem, zajíždějícím na Valašsko z Prahy, a s Vilémem Fackem  

z Rožnova, kteří stáli v zárodcích utváření složek ON na Rožnovsku.246 Určující roli však  

v daném ohledu patrně sehrála Machova letitá známost s generálem (dále gen.) Zdeňkem 

Novákem,247 který byl od počátků vzniku ON v přímém kontaktu s jejím pražským ústředím. 

Novák se znal s Machem od počátku třicátých let 248 a často pobýval poblíž Hutiska ve 

vedlejší obci Solanec, kde měl postavenu rekreační chatu.  

Podle své poválečné výpovědi se gen. Novák někdy v první polovině května 1939 

zúčastnil důstojnické porady pořádané v kanceláři plk. Berky v pražském Veletržním paláci, 

kde byla tehdy umístěna jedna část likvidovaného Ministerstva národní obrany. Schůzky se 

kromě Nováka a Berky zúčastnili ještě generálové Hugo Vojta a František Hrabčík. Na 

schůzce informoval Vojta Nováka o organizaci utvářejícího se vojenského odbojového hnutí, 

jmenoval mu důstojníky, kteří odboj vedou a požádal jej, aby mu pomáhal převádět čs. 

vojáky do zahraničí: „Poslouchej, milý Zdenku, je ti jistě známo, že máme vojenskou 

odbojovou organizaci. (…) Nyní organizujeme přechody našich vojáků do zahraničí. (…) 

Máme již několik přechodů do Polska. (…) Je zapotřebí, abychom těch přechodů měli co 

nejvíce.“ 249  

Novák navrhl Vojtovi nový přechodový směr: Hutisko – Bílá – Jablunkov. Nato jej 

Vojta vyzval, aby zajel na Hutisko, cestu prozkoumal a hlásil výsledek. Novák seznámil  

s úkolem Macha, který se jej jako znalec beskydských tras ochotně ujal. Prozkoumal daný 

přechodový směr a vytyčil žádanou přechodovou cestu. Prošel ji a označil bílými značkami 

na stromech, obdobně jako se značí turistické stezky. Bílá barva byla volena proto, aby bylo 

                                                 
246 SKÝPALA, M.: Obrana národa na Ostravsku, s. 66.  
247 Gen. Zdeněk Novák (2. 4. 1891 Paskov – 23. 10. 1988 Zadní Třebaň) patřil čelným představitelům Obrany 

národa. Později, po zdecimování první a druhé garnitury ON, stanul v jejím čele. Následně vedl vojenskou sekci 

další odbojové organizace, Přípravného revolučního národního výboru (PRNV). Při zátahu gestapa proti 

vedoucím činitelům PRNV v červenci 1944 byl zatčen a až do konce války vězněn. Blíže např. LÁNÍK, J.  

a kol.: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Praha 2005, s. 209–210. 
248 Dle svých vzpomínek se Novák s Machem seznámil v r. 1931. Moravské zemské muzeum v Brně (dále 

MZM), historické oddělení, fond B XI/II, sbírkové předměty k dějinám Obrany národa na Moravě v letech 

1939–1945, inv. č. S 4185, NOVÁK Zdeněk, brig. generál: Z počátků odbojové organizace Obrana národa, s. 3.  
249 Tamtéž, s. 2–3.       
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možno převodovou trasu nalézt třeba i v noci. S Machovým přítelem hostinským  

a autodrožkařem Josefem Barošem Mach a Novák ujednali podmínky převozu vojáků  

z Hutiska na Bílou, odkud je již měl Mach převádět pěšky. Obdobně jako Mach, ani Baroš za 

svou službu nechtěl peníze, a tak bylo usneseno, že bude vojáky převážet bezplatně. Mimo to 

bylo nutno zjistit doby pochůzek německých finančních strážníků. To obstaral Mach ve 

spolupráci s  řídícím učitelem Robertem Malinou z Prostřední Bečvy a dalším učitelským 

kolegou Ludvíkem Bušem z Horní Bečvy.250  

Vojta Novákovi novou přechodovou cestu schválil a současně mu uložil, aby ji dal cele 

k dispozici letcům 2. leteckého pluku Dr. Edvarda Beneše, dislokovanému v Olomouci, 

Přerově a Vyškově. První přechody po dané trase se uskutečnily již koncem května  

nebo počátkem června, další probíhaly přes celé léto patrně až do září, kdy převaděčská 

činnost do Polska v důsledku jeho okupace ustala a uprchlíci z protektorátního území  

se přeorientovali na tzv. jižní (balkánskou) cestu.  

 

 

4.1.4 Přechod a osudy Mrázkovy a Korcovy (Fajtlovy) skupiny  

 

Machovým nejlépe zdokumentovaným převaděčským počinem je převod dvou 

pětičlenných skupin vojáků, převážně důstojníků olomouckého leteckého pluku, vylíčený  

v autobiografických publikacích jednoho z nich, známého stíhače Františka Fajtla. První 

skupinu, vedenou Karlem Mrázkem, převedl Mach přes protektorátní hranici koncem května 

či počátkem června, druhá skupina pod vedením Otakara Korce přešla hranici o několik dní 

později. Přechod první Mrázkovy skupiny je zdokumentován i v diplomové práci Ivany 

Kačmaříkové, věnované Mrázkovým životním osudům.   

Dle svých vzpomínek, zachycených v publikacích Dva údery pod pás, Vzpomínky  

na padlé kamarády či Velel jsem stíhačům aj., učinil Fajtl se svými druhy rozhodnutí přejít  

do Polska nedlouho po březnové nacistické okupaci. Začali se konspirativně scházet  

v olomouckých bytech a zvažovat, co dále. Po takřka jednomyslném rozhodnutí odejít  

do Polska dostal poručík letectva (dále por. let.) Otakar Korec za úkol jednat v Praze se 

Svazem letců, který útěky za hranice organizačně zajišťoval. V pražském ústředí Svazu letců 

dostal tipy na převaděče v okolí Ostravy. Mezitím však por. Felix Zbořil navázal kontakt na 

                                                 
250 MZM, historické oddělení, fond B XI/II, sbírkové předměty k dějinám Obrany národa na Moravě v letech 

1939–1945, inv. č. S 4186, NOVÁK Zdeněk, brig. generál: Obrana národa, s. 2.     
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převaděčskou skupinou organizovanou Machem a Novákem.251 Bližší detaily Zbořilova 

spojení s Machem Fajtl ani další dostupné zdroje neuvádí, zapůsobil zde pravděpodobně fakt, 

že Zbořil pocházel z Rychlova u Bystřice pod Hostýnem, odkud nebylo na valašské Hutisko 

daleko. Zbořil se tak zřejmě znal osobně buď přímo s Machem, nebo s někým z Machových 

známých, kdo mohl sehrát roli prostředníka. Zbořilův návrh využít cesty přes Hutisko se zdál 

jeho druhům příhodnější, rozhodli se proto, že je do Polska převede Mach.     

Desetičlenná skupina se následně rozdělila na dvě menší po pěti členech; každá měla 

přejít hranici zvlášť. Vedoucím první byl určen por. let. Karel Mrázek a kromě něj v ní byli 

por. let. Felix Zbořil, por. let. Stanislav Zimprich, por. let. Egon Nezbeda a poručík pěchoty 

Karel Podroužek. Druhou skupinu vedl por. let. Otakar Korec, s nímž šli další poručíci 

letectva František Fajtl, Rudolf Fiala, Bedřich Dvořák a Bohuslav Kimlička.  

 

 

Mrázkova skupina  

Členové Mrázkovy skupiny byli možná vůbec prvními vojáky, které Mach přes hranici 

převedl. S největší pravděpodobností se tak stalo mezi 28. až 30. květnem 1939,252 s menší 

pravděpodobností k přechodu mohlo dojít až v sobotu 5. června.253  

Ve čtvrtek 25.254 či v sobotu 27. května255 obdržel Mrázek od Zbořila telegram 

následujícího znění: „Chata připravena, přijeď.“ 256 O víkendu 27.–28. května či počátkem 

následujícího pracovního týdne vyrazila pětičlenná vojenská skupina do exilu. Aby vše 

vypadalo důvěryhodně, snažili se vzbudit dojem turistů vypravených na výlet, jak po válce 

Mrázek vzpomínal: „Všichni jsme byli v turistické výstroji, baťohy na zádech a hole v ruce, 

                                                 
251 FAJTL, F.: Dva údery pod pás. Praha 1993, s. 16; FAJTL, F.: Vzpomínky na padlé kamarády. Praha 1980,  

s. 10–11.  
252 Datum 29. května (tj. pondělí) uvádí jako den přechodu Mrázkovy skupiny přes hranice jedno z Mrázkových 

poválečných prohlášení o Machově odbojové činnosti, obdobně jako Fajtlova publikace Velel jsem stíhačům, 

sepsaná údajně podle Mrázkova válečného deníku. (Prohlášení Karla Mrázka o odbojové činnosti Cyrila Macha 

pořízené v Praze 11. 10. 1945; FAJTL, F.: Velel jsem stíhačům. Cheb 1997, s. 31–32.). Diplomová práce Ivany 

Kačmaříkové datuje den přechodu na úterý 30. května, neboť uvádí, že v Olomouci se vojáci sešli 29. května, 

zde však přenocovali, aby vlakem do Rožnova vyrazili až následující den. (Viz KAČMAŘÍKOVÁ, I.: Životní 

osudy československého letce plk. Karla Mrázka. Diplomová práce. Ostrava 1979, s. 22). Naproti tomu 

nejobsáhlejší Mrázkovo prohlášení o Machově odbojové činnosti uvádí jako pravděpodobné datum přechodu  

již neděli 28. května. (Viz Prohlášení Karla Mrázka o odbojové činnosti Cyrila Macha pořízené v Jablonci  

nad Nisou 20. 11. 1979).  
253 Např. pamětní publikace F.K. Zemana a kol. zmiňuje datum 5. června jako vůbec první den, kdy Mach 

někoho převedl přes hranici. ZEMAN,  F.  K.  a  kol.:  Cyril  Mach..., s. 14.   
254 Podle ústního sdělení Karla Mrázka, zachyceného v diplomové práci Ivany Kačmaříkové. Dle této verze měl 

text telegramu znít doslovně: „Karle, chata připravena, čekáme. Odjezd v pondělí 29. 5. z Olomouce...“ 

KAČMAŘÍKOVÁ, I.: Životní osudy československého letce plk. Karla Mrázka, s. 22.  
255 Podle Fajtla. FAJTL, F.: Velel jsem stíhačům, s. 31.   
256 Tamtéž.  
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jen pod kabáty jsme měli v kapse skryty pistole, to pro každý případ.“ 257 „Turisté“ přijeli 

vlakem z Olomouce do Rožnova, kde na ně čekala první spojka.258 Vystoupili v Hutisku,  

kde je další spojka zavedla ke škole, kde je čekal Mach. Údajně toho moc nenamluvil, stiskl 

jim ruce a řekl: „To je správný, chlapci, co děláte. Přeji hodně štěstí.“ 259 Poté je i se svými 

dvěma synky Ivanem a Jiřím natlačil do autodrožky Josefa Baroše. Oznámil jim,  

že třináctiletá dvojčata Ivan s Jiřím budou jejich talismany. Barošův vůz Praga vyrazil 

směrem k Bílé. Cestou letcům zatrnulo, když vůz potkal hlídku německých vojáků. Vydechli 

si, když se vše obešlo bez prohlídky a incidentu.  

Vůz je dovezl dále do hor, projel obcí Bílá a zastavil u odbočky směrem na Bílý Kříž. 

Zde se se skupinkou rozloučil Baroš a i s Machovými dvěma synky se vrátil k domovu. 

Mach vstoupil do lesa a letci jej mlčky následovali. Výprava pokračovala po lesní cestě 

nahoru k Bílému Kříži, který již byl obsazen německou hlídkou, a proto Mach zavelel uhnout 

hlouběji do lesa. Odtud pak vedla cesta dále po lesní stezce i mimo ni po hřebenech k vrchům 

Malého a Velkého Polomu až k rozhraní tří států – obsazeného protektorátu, Polska  

a Slovenska. Bylo krátce po poledni, mezi dvanáctou a třináctou hodinou, když se účastníci 

výpravy zastavili, poobědvali a při té příležitosti se společně vyfotografovali. Snímky, 

pořízené Felixem Zbořilem, tvoří přílohu č. 12 na konci práce. V průběhu oběda proběhla 

krátká rozmluva, v níž Mach vojákům ochotně přislíbil, že přes hranici převede i pětici 

vedenou Otakarem Korcem a v případě potřeby rád pomůže i dalším.260  

Po obědě Mach ukázal vojákům směr další cesty přes poslední údolí a hřeben Velkého 

Polomu přímo do Polska a varoval je, aby hlavně nesešli z cesty a neskončili na slovenské 

straně hranice, odkud by je stráže Tisova režimu vydaly pravděpodobně do německých 

rukou. Kolem čtrnácté hodiny se letci s Machem rozloučili, jak vzpomínal Mrázek: 

„Poslední stisk rukou, poslední rady a přání šťastného přechodu a my zase popřáli Machovi 

šťastný a bezpečný návrat zpět domů a hodně štěstí v jeho další odbojové činnosti. Pak jsme 

se vydali na další cestu a nikdo z nás netušil, že to také bylo poslední stisknutí ruky  

a poděkování Cyrilu Machovi za jeho bezpříkladný a odvážný čin.“ 261  

Po rozloučení vojáci ještě asi hodinu pochodovali a asi po patnácté hodině náhle vyšli 

z lesa a zjistili, že jsou vysoko na návrší. V údolí pod nimi se vinula podlouhlá víska  

                                                 
257 Prohlášení Karla Mrázka o odbojové činnosti Cyrila Macha pořízené v Jablonci nad Nisou 20. 11. 1979.  
258 Dle Fajtla měl být touto spojkou „pan Hubálek“. Nejspíš se jednalo o spolupracovníka Obrany národa 

Jaroslava Hambálka ze Zašové. Hambálkovo jméno zmiňuje např. SKÝPALA, M.: Obrana národa  

na Ostravsku, s. 64, 97, 130.     
259 FAJTL, F.: Velel jsem stíhačům, s. 31.  
260 Tamtéž, s. 32.  
261 Prohlášení Karla Mrázka o odbojové činnosti Cyrila Macha pořízené v Jablonci nad Nisou 20. 11. 1979.  
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s kostelem, z něhož vycházely hloučky lidí. Několik jich stoupalo do svahu přímo proti 

vojákům, kteří se proto rozdělili na dvě menší skupinky a snažili se odposlouchat, jakou řečí 

vesničané hovoří. Byla to polština, podle níž bezpečně poznali, že jsou již na polské straně  

a to nejhorší mají za sebou. Orientační tabule na kraji vsi jim sdělovala, že jsou v obci 

Łomna Górna, dříve Horní Lomná, kterou Poláci po mnichovském diktátu Československu 

zabrali. Jedna skupinka vojáků, sestávající z poručíků Zbořila, Zimpricha a Podroužka, po 

malém váhání vstoupila do vesnice, zatímco Mrázek s Egonem Nezbedou vesnici raději 

obloukem obcházeli. Nebylo jim to však nic platné, neboť v následující půlhodince se již 

všichni společně sešli na polské četnické stanici, kam je odvedli četníci, kteří je jako 

pozornost budící „výletníky“ zadrželi. Následoval výslech, přenocování a odvoz do Těšína, 

tehdy již celého v polském držení, kde byli shromažďováni všichni na hranicích zadržení. 

Následovaly další výslechy a prověřování, až konečně podle Mrázkovy výpovědi dne  

3. června 1939 byla tehdy již početná skupina československých vojáků, čítající několika 

desítek mužů, převezena do Krakova. Tam se všichni hlásili na čs. konzulátu, kde se 

dozvěděli, že Poláci o ně nemají zájem, a že zbývají jen dvě možnosti – odchod do Francie 

nebo nedobrovolný návrat do protektorátu, znamenající vydání do rukou Němců. Nakonec 

podepsali, obdobně jako většina dalších českých letců, závazek pětileté služby ve 

francouzské Cizinecké legii.262  

 

 

Korcova skupina  

Nedlouho po Mrázkově skupině převedl Mach přes hranici rovněž pětičlennou skupinu 

vedenou poručíkem Otakarem Korcem, jejímž členem byl i František Fajtl a další poručíci 

letectva – Rudolf Fiala, Bedřich Dvořák a Bohuslav Kimlička. Poté, co se dostala skupina 

vedená Karlem Mrázkem úspěšně do Polska, poslal Mrázek svým druhům ze skupiny 

Otakara Korce pohled se smluveným heslem značícím, že je všechno v pořádku a cesta 

volná. Brzy ráno 11. června se pod Korcovým vedením celá pětičlenná skupina sešla  

a všichni společně vyrazili do Rožnova a odtud do Hutiska. Kvůli nenápadnosti byli, 

podobně jako druhové z první skupiny, oblečeni jako turisté a měli na zádech batohy. Otakar 

Korec měl podle Fajtla s sebou navíc ještě pistoli, tou byl vyzbrojen zřejmě rovněž Bedřich 

                                                 
262 KAČMAŘÍKOVÁ, I.: Životní osudy československého letce plk. Karla Mrázka, s. 23–24; FAJTL, F.: Velel 

jsem stíhačům, s. 35–37.   
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Dvořák.263 Když prošli obcí a dostali se ke škole Za kopcem, rozhodl Korec, že se spolu 

s Dvořákem vydá vyjednávat s Machem, zatímco zbylí tři letci zůstanou vzadu v záloze, 

kdyby něco neklapalo. Korec s Dvořákem vstoupili do školy, učinili tak zadním vchodem 

přes dvůr. Chodbou, kde je nikdo nezastavil, prošli do kanceláře řídícího. Fajtl jejich první 

setkání s Machem vylíčil takto: „[Mach] Něco psal. Poručík Dvořák a Korec s ním začali 

vyjednávat. Učitel měl chladné oči a nejevil zájem. Musel být opatrný. Teprve  

když se kamarádi legitimovali smluveným heslem, zareagoval. Jeho chladný pohled  

se proměnil v teplo, asi takové, které podmanilo i vás.“ 264   

Mach poslal letce do hostince „U Barošů“ svého spolupracovníka Josefa Baroše  

se vzkazem a prosbou, aby je naložil do vozu a přijel i s nimi ke škole Za kopcem. Fajtl 

vzpomínal: „Za necelou hodinu jsme nasedali do černé pragovky Josefa Baroše, 

málomluvného, ale velmi sympatického pána. Přijal nás s úsměvem, a tak trochu 

spiklenecky.“ 265 Zhruba kolem jedenácté hodiny zastavil Barošův vůz i s letci před školou. 

Mach zahlédl auto oknem a hned vyšel ven. I tentokrát vzal s sebou své dva třináctileté syny, 

„talismany“ sloužící k oddálení případného podezření četníků nebo německých hlídek. 

Prospěšnost daného bezpečnostního opatření se měla ukázat zanedlouho. Asi po čtvrthodince 

jízdy totiž vůz zastavila hlídka dvou německých vojáků. Dle svých vzpomínek Fajtl 

s ostatními letci doslova oněměl napětím, zatímco Mach, Baroš i Machovi synkové zůstali 

podivuhodně klidní: „Baroš ukázal zvědavým nacistům papíry, Mach také, něco řekl, vzadu 

jsme tomu nerozuměli. Němci mávli rukou, abychom pokračovali. To jsme si oddychli! Až to 

Macha ponouklo k poznámce: ‚Buďte klidní, všechno dobře dopadne. Máme už s nimi 

zkušenosti. Jenom aby takoví zůstali pořád.‘ O své činnosti proti Němcům však pomlčel.“  266 

Baroš dojel k odbočce na Bílý Kříž, rozloučil se s Machem a jeho „výletníky“ a zamířil  

i s dvojčaty zpátky k Hutisku. Mach s vojáky pokračoval v cestě a vedl je obdobnou trasou 

jako minulou skupinku. Když výprava dorazila v pořádku k hranicím, k Malému Polomu, 

všichni zalehli do trávy, jediný Mach prý podle Fajtla dokázal vydržet na nohou: „Utrmácení 

několikahodinovým pochodem a zpocení červnovým vedrem jsme zalehli, sundali turistické 

batohy a blaženě natáhli svých pět těl do měkké trávy. Jediný pan řídící učitel Cyril Mach, 

náš průvodce, si nelehl, ba ani nesedl. Muž o dvacet pět roků starší než my!“ 267 Dle Fajtlova 

líčení to bylo kolem sedmnácté hodiny. Ještě než se Mach s letci rozloučil, stačil slíbit 

                                                 
263 Fajtl uvádí jako jediného, kdo byl vyzbrojen pistolí, pouze Otakara Korce. Je-li ovšem pravdivé líčení  

v publikaci Z. Bidla a J. Pelnáře Útěk ze Saganu (viz dále), pak musel mít u sebe pistoli i Bedřich Dvořák.   
264 FAJTL, F.: Hrdina Cyril Mach. Pravda 3, 19. 1. 1946, s. 1–2.  
265 FAJTL, F.: Vzpomínky na padlé kamarády, s. 11.   
266 Tamtéž, s. 12.  
267 FAJTL, F.: Podruhé doma, s. 254.   
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Fajtlovi, že osobně zajede do Donína za jeho rodiči a vyřídí jim, že jejich syn je v pořádku. 

Fajtl mu pak ještě předal vzkaz od Mrázka, který Machovi děkoval a ubezpečoval ho, že se 

vše zdařilo.268   

Mach všem popřál hodně zdaru a obrátil se na cestu zpět. Letci pak pokračovali  

po příkrém svahu směrem do údolí, ležícího již na polské straně. Za několik minut narazili  

na polské celníky, kteří je zastavili a dali jim najevo, aby je následovali. Sepsali s nimi 

protokol, dovolili jim koupel v potoce a doprovodili je do hostince v Dolní Lomné (nesoucí 

tehdy polský název Łomna Dolna), kde se letci ubytovali. Ráno velitel skupinky Korec 

vyrovnal účet a potom všichni společně odjeli nákladním autem do Těšína. Zde byli  

pod dohledem policejní stráže internováni deset dní v budově jedné z místních škol, kde je 

polští policisté podrobovali nepříjemným výslechům. 23. června byli propuštěni a odesláni  

do Krakova. Zde se hlásili na českém konzulátu, kde je nadporučík letectva Jiří Král zapsal  

do odboje. Obdobně jako jejich druhové z Mrázkovy skupiny pak i oni podepsali prohlášení 

o vstupu do francouzské cizinecké legie.  

Nedlouho po rozloučení s druhou skupinou letců Mach skutečně splnil svůj slib daný 

Fajtlovi a vydal se za jeho rodiči do Donína na Lounsku. Fajtl vzpomínal, jak mu  

o tom po jeho návratu do vlasti vypravoval otec: „Taky tady byl ten pan učitel z Moravy, 

který tě převáděl přes hranice do Polska. (…) Maminka zrovna pekla lívance a já sem byl na 

dvoře. Lekla se ho. Přestože se hned představil, nevěřila mu. Byl takovej pořád podmračenej 

a dost se vyptával. Myslela, že je to někdo vod provokatérů nebo dokonce vod gestapa. 

Zavolala mne. Brzy sme se domluvili. Řekl mi, že máme ve stodole na patrech za trámem 

tvoje mapy, které sme tam uložili před Němcama. Prý si mu to všechno takhle povídal  

a požádal ho, aby nás navštívil. Tak sem poznal, že je to náš člověk a že tě skutečně asi 

převed. Jakpak by to moh jináč vědět, ne?! Ulevilo se nám, hlavně mamince. Nabídla mu 

lívance a pozvala na oběd. Zůstal u nás přes noc. (…) Nevychloubačnej, chytrej, hezky o vás 

všech mluvil, že ste správný vlastenci a že to Němcí nakonec musej prohrát. Vzal si některý 

mapy na památku, říkal, že jim rozumí a že hodně cestuje.“  269 

 

 

                                                 
268 Poručík Bedřich Dvořák při rozloučení navíc možná předal Machovi pistoli a dalekohled jako projev 

vděčnosti za jeho obětavost. Uvádí to publikace Z. Bidla a J. Pelnáře Útěk ze Saganu, líčící osudy Bedřicha 

Dvořáka a dalších letců, kteří uprchli z německého zajateckého tábora v Saganu (dnešní polské Zaháni), viz  

BIDLO, Z. – PELNÁŘ, J.: Útěk ze Saganu. Praha 1968, s. 45. Fajtl ovšem v žádném ze svých textů o ničem 

obdobném nepíše, je již proto takřka nemožné ověřit, zda se tak skutečně stalo. Určitým vodítkem by mohla být 

snad jen výpověď Machovy dcery Naděždy Brunnerové o údajné pistoli ukryté v zásuvce Machova pracovního 

stolu, již měl Heinrich Malinka uchránit před gestapem, provádějícím u Machů razii (viz dále).  
269 FAJTL, F.: Podruhé doma, s. 285–286.   
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4.1.5 Další Machem zrealizované přechody do Polska  

 

Zatímco okolnosti přechodu Mrázka, Fajtla a jejich druhů do Polska jsou 

zdokumentovány poměrně detailně, o dalších přechodech do Polska, které Mach se svými 

druhy uskutečnil, existuje informací již mnohem méně. Kolik konkrétně lidí Mach přes 

hranice převedl, se proto patrně již nepodaří zjistit. Stroze dochované údaje nejsou  

vždy ověřené a často se rozcházejí. Pamětní monografie kolektivu autorů pod vedením  

F. K. Zemana hovoří o tom, že Mach zrealizoval celkem čtyři přeshraniční převody, jiné 

zdroje naznačují, že obdobných akcí bylo pravděpodobně více. Gen. Zdeněk Novák udává,  

že po převodové trase Hutisko – Bílá – Jablunkov přešlo několik desítek vojáků, mnohé  

z převodů však nemusel realizovat osobně přímo Mach, ale i jiní členové převaděčské 

skupiny jako např. Robert Malina, Ludvík Buš či někteří další. Převody po dané trase 

probíhaly zřejmě takřka celé léto a jejich koordinaci řídil sám Zdeněk Novák, který  

se v červnu, červenci a srpnu ubytoval na své chatě na Solanci.270      

Podle F. K. Zemana a kol. se měl v červenci Mach podílet na převodu tří leteckých 

důstojníků, které k němu přivedl Robert Malina. Mach je doprovodil na Bílý Kříž, kde je 

převzala další spojka. Malina vzpomínal, jak jim Mach důkladně prohledal batohy, všechno, 

co by mohlo při případné kontrole vzbudit podezření, z batohů vyházel, zato jim však dal 

pěkné turistické hole se štítky z různých turistických míst a cenné pokyny, jak se chovat při 

setkání s hlídkou.271  

Na napínavou příhodu vzpomínal po válce Machův mladší kolega ze školy Za kopcem  

i z odboje, učitel Jindřich Kysučan. V blíže neurčený den jej měl Mach navštívit s prosbou  

o vybavení jedné skupiny, kterou měl dostat přes hranice. Potřeboval pro své dva „turisty“ 

balíčky a kompas. Vše se podařilo sehnat, balíčky opatřil František Barabáš, s obstaráním 

kompasu pomohl František Haša, důstojník v záloze. Akce měla proběhnout podle obvyklého 

scénáře, opět se vyjíždělo Barošovým vozem, kam kromě Macha a jeho turistů usedli jako 

kamufláž i Machovi synové Ivan a Jiří. Situace však nabrala dramatický průběh, Kysučan ji 

vylíčil takto: „Cyril Mach často přecházel hranice a vždy se zastavil u četníků, promluvil  

s nimi, dal cigaretu; znali ho. Jenže tentokrát byla ‚čára‘ obsazena jinou jednotkou. Vstříc 

mu zaznělo přísné: ‚Halt! Průkazy!‘ A rozkaz podpořily namířené automaty (…) Cyril Mach 

horečně vysvětloval, že veze své dva syny do Starých Hamrů  k lékaři. Mají záškrt. Je to 

infekce – a každá vteřina je drahá. ‚Infektion!‘ vyděsili se četníci a odstoupili od auta. 

                                                 
270 MZM, historické oddělení, fond B XI/II, sbírkové předměty k dějinám Obrany národa na Moravě v letech 

1939–1945, inv. č. S 4186, NOVÁK Zdeněk, brig. generál: Obrana národa, s. 2.  
271 ZEMAN, F. K. a kol.: Cyril  Mach..., s 14.  
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Spokojili se s průkazem Cyrila Macha; zvedli hraniční závoru. Projeli. Cyril Mach nechal 

synky v lese (převedl je pak po chodníčku) a jel četníkům poděkovat za to, že mu vlastně 

zachránili děti, protože přijet jen o pět minut později, tak … “ 272  

Obdobných triků měl Mach v záloze patrně více. Machova přítelkyně spisovatelka 

Marie Podešvová ještě po letech vzpomínala, jak se kdysi na Soláni, kde Podešvová i se 

svým mužem malířem Františkem Podešvou přebývala, objevil Mach při návratu z hranic 

převlečen za ženu se šátkem na hlavě.273  

 

 

4.2 Machova sabotážní činnost, pozornost gestapa a přeložení  

z Hutiska  

 

Organizace ilegálních přechodů do Polska nebyla patrně jedinou aktivitou, 

prostřednictvím níž se Mach se svými druhy zapojil v létě 1939 do odbojové činnosti.  

S končícím létem začala být organizace ilegálních přechodů přes moravsko-polské pomezí 

stále komplikovanější, neboť se v daném prostoru začaly soustřeďovat německé vojenské 

oddíly, připravující válečnou ofenzivu do Polska. Oddíly wehrmachtu se nastěhovaly  

i do Hutiska, kde vybudovaly četná skladiště zbraní a střeliva. Ta byla, dle vzpomínek  

gen. Zdeňka Nováka, „rozložena kolem potoků a lesů, aniž mnohá z nich byla pečlivě 

střežena.“ 274 To ponouklo Nováka s Machem k zorganizování skupiny místních mladých 

mužů, kteří dle Novákovy výpovědi během několika nocí z německých skladišť odcizili 

„větší množství lehkých kulometů, pušek, střeliva a několik bedniček granátů.“ 275  

Obdobně jako v případě organizování ilegálních přechodů, i zcizování německé munice 

uvádělo Macha do nemalého nebezpečí a nechybělo mnoho, aby byl i se svými druhy 

prozrazen. Svědčí o tom vzpomínka Machovy dcery Naděždy Brunnnerové, která byla 

koncem léta 1939, jež trávila u rodičů na Hutisku, očitou svědkyní dramatické situace,  

již vylíčila následovně: „Z Hutiska – obce vedla do školy Za kopcem cesta, kde byly v létě 

roku 1939 postaveny veliké snad granáty, což byla munice připravená na akci do Polska.  

A po té cestě otec, ještě s nějakým člověkem, přicházel od Hutiska a vedl kolo. A pamatuji  

si, že najednou přiběhl rozčilený domů, lehl si rychle do postele a za chvilku někdo bouchal 

na okno a já jsem šla otevřít. Tak jsem otevřela okno, tam stáli dva vojáci a říkali, že chtějí 

                                                 
272 Muž z pomezí. Rudé právo 176, 27. 7. 1974, s. 3.  
273 PODEŠVOVÁ, M.: Snad se samým štěstím rozplynu. Nové Valašsko 18–19, 7. 5. 1975, s. 4.  
274 MZM, historické oddělení, fond B XI/II, inv. č. S 4186, NOVÁK Zdeněk, brig. generál: Obrana národa, s. 2–3.  
275 Tamtéž, s. 3.  
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mluvit s otcem. A já jim říkám: ‚Ale on teď leží, tak chvilku počkejte, já vám ho zavolám.‘  

On skutečně otec ze sebe nějak shodil oblečení a ptal se jich: ‚Co chcete?‘ a oni prý, že nic. 

(...) Tam před školou byly totiž složeny granáty – vypadaly asi jako flaška 276 – a ty někdo 

ukradl, a když ho chytili, tak jim pověděl, že šel s mým otcem, který mu řekl, aby je ukradl. 

(…) Zřejmě tam nastal nějaký rozruch a otec, jak měl u sebe kolo, tak jim ujel. (…) A tím,  

že se prokázal, že je takový ospalý, tak se z toho vyvlíkl.“ 277  

Výše uvedená událost byla zřejmě jedním z hlavních impulsů k tomu, že se Mach 

dostal do hledáčku gestapa. Aktivity, jež Mach se svými komplici prováděl, se pro některé  

z obyvatel Hutiska, vystavované vlivem uvedené činnosti zjevnému nebezpečí, staly  

patrně neúnosnými a pravděpodobně zavdaly podnět k udání. Bližší okolnosti jsou obestřeny 

řadou otázek a nejasností, přibližný nástin souběhu následujících událostí lze opět učinit na 

základě výpovědi Machovy dcery Naděždy Brunnerové, přítomné v létě 1939 na Hutisku.  

Návštěva gestapa ve škole Za kopcem proběhla v srpnu 1939 dvakrát. Datum první 

razie je možné určit takřka s jistotou na den 16. srpna, a to jak díky výslovně jej zmiňujícímu 

záznamu ve školní kronice,278 tak díky výpovědi Naděždy Brunnerové. Dle jejích vzpomínek 

tehdy u Machů začínaly přípravy k zítřejší oslavě na počest narozenin sestry Táni, narozené 

17. srpna. O datu druhé návštěvy školní kronika i další zdroje mlčí, dle vzpomínek Naděždy 

Brunnerové se udála přibližně o tři, čtyři či několik málo dní později, pravděpodobně tedy 

proběhla někdy kolem 20. srpna, možná o něco dříve, možná později. Při první razii gestapa 

16. srpna byl Mach i jeho žena Antonie pryč, komisaři gestapa tedy ve škole zastihli pouze 

jeho čtyři děti; když přišlo do školy gestapo podruhé, byl zde Mach již přítomen.   

Na dramatické události, jež se udály 16. srpna, vzpomínala Naděžda Brunerová takto: 

„Jela jsem zrovna ze Zákopčí na kole na nákup, a najednou mě zastavilo auto  

a posádka se mě ptala, kde je cesta ke škole, kde působí Cyril Mach. Když jsem pak přijela 

k obchodu na Hutisku, tak tam mi někdo říkal: ‚Prokristapána, Naděnko, co tady děláš, 

gestapáci tady hledali tvého tátu.‘ Když jsem přijela zpět, byl před školou rozruch. Stálo tam 

auto lidí, kteří se mě prve ptali na cestu, ti nyní stáli před autem a hovořili s mou starší 

sestrou Táňou. Když jsem přijížděla, již se hotovili k odjezdu a nastupovali do auta.  

Když odjeli, sdělila mi sestra, celá pobledlá, že zde gestapáci sháněli tátu, a že jí řekli,  

že jestli se otec do dvou či tří dní nevrátí, tak nás místo něj odvezou. Za chvíli na to přijel  

do školy pan generál Zdeněk Novák, který trávil léto ve své vilce na Solanci, vzal oba mé 

                                                 
276 Podle popisu šlo zřejmě o dělostřelecké granáty či jinou obdobnou munici.    
277 Rozhovor autora s Naděždou Brunnerovou, Praha, 25. 11. 2011.  
278 SOkA Vsetín, fond Základní devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv. č. 1, Kronika 1910–1948, s. 230.  
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bratry i sestru Táňu a mně jediné řekl, abych ve škole zůstala. Uklidnil mě přitom slovy:  

‚Nic se neboj, kdyby přijeli, nic se dít nebude, co bude dál, se dozvíš.‘ Potom Táňa odjela 

 asi do Prahy, kde studovala filologii a kluci byli u Nováků.“ 279  

Jediné z Machových dětí, jež po první návštěvě gestapa zůstalo na Hutisku, tak byla 

dcera Naděžda. Po asi dvou či třech dnech se její otec skutečně vrátil, o návštěvě gestapa již 

věděl. Již se asi nepodaří objasnit, jakým způsobem se dostal do Němci zapečetěného 

obývacího pokoje, sloužícího zároveň jako knihovna. Dle Naděždiných vzpomínek však 

začal v pokoji okamžitě dělat pořádek. Odstraňoval nežádoucí spisy, mezi jinými např. knihy 

Thomase Manna, Masarykovy publikace apod.  

Nedlouho po Machově návratu se ve škole objevilo gestapo podruhé. Naděžda byla  

v kuchyni a naslouchala, co se děje ve vedlejším pokoji: „Gestapáci hrozně řvali, házeli  

a rozbíjeli věci po celém pokoji. To trvalo celé odpoledne, ale přesto Němci nic nenašli  

a odjeli.“ 280 Návštěvě gestapa měl být přítomen jeden z přátel Machovy rodiny, mladý muž 

Heinrich Malinka ze smíšené českoněmecké rodiny z Ostravy, který tehdy možná celou 

Machovu rodinu uchránil od nejhoršího. Údajně před gestapem na poslední chvíli schoval 

pistoli, již měl mít Mach ukrytu v zásuvce jednoho ze stolů, které Němci prohledávali. Bylo-

li tomu skutečně tak, pravděpodobně se jednalo o pistoli, již měl Machovi 11. června darovat 

letec Bedřich Dvořák.281 Zdali měl Mach v zásuvce uvedenou pistoli skutečně ukrytu  

a událost s Heinrichem Malinkou a jeho odvážným počinem je pravdivá, se již patrně 

nepodaří ověřit.282  

To se však již psaly poslední dny Machových na Hutisku. Ještě v době před druhou 

návštěvou gestapa totiž na Machovu adresu přišel doporučený dopis s razítkem školské 

správy. Protože byl v té době Mach nepřítomen, přebírala danou zásilku Naděžda. Obálka 

obsahovala rozhodnutí školské správy o Machově přeložení na školu v obci Slopné u Vizovic 

na Zlínsku.  Naděžda Brunnnerová to vylíčila takto: „Podepsala jsem, že to přejímám, ale 

neotevírala. Když přijel otec, tak jsem mu dopis předala. Otec dopis rozdělal, a když zjistil, 

že je přeložen do Slopného, tak to nějakým způsobem zase zpátky zalepil, jakože to vůbec 

nepřijímá a šel dopis vrátit na poštu.“ 283 Mach tedy snad využil nějaké známosti na poště  

k tomu, aby zapřel, že oznámení o přeložení obdržel. Tímto úhybným manévrem se patrně 

                                                 
279 Rozhovor autora s Naděždou Brunnerovou, Praha, 25. 11. 2011.  
280 Tamtéž.  
281 Tamtéž.  
282 Sama Naděžda Brunnerová se tuto informaci dozvěděla až z vyprávění druhých, věrohodnost uvedeného 

sdělení je proto velmi nejistá.  
283 Rozhovor autora s Naděždou Brunnerovou, Praha, 25.11. 2011. 
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snažil vyhnout nástupu ve Slopném. Na školu ve Slopném nakonec skutečně nenastoupil, 

vzal si zdravotní dovolenou a požádal o přeložení jinam.284  

 

 

4.3 Machovo působení a závěr života v Praze 

 

4.3.1 Machův život v Praze  

 

Poté, co Mach skončil v hutiské škole Za kopcem, jsou již jeho osudy jasné mnohem 

méně. Po uplynutí zdravotní dovolené nastoupil jako odborný učitel na měšťanské škole  

v Praze na Vinohradech. Dostupné zdroje naznačují, že na dané místo byl přeložen patrně 

díky svým četným kontaktům a známostem, zřejmě i na poměrně vysokých místech.285  

Ještě později se Mach stal ředitelem na obecné a měšťanské škole na Vyšehradě.286  

Pravděpodobně byl i v Praze nějakým způsobem zapojen do podzemního odbojového 

hnutí, dochovány jsou však jen velmi kusé, neověřené zmínky. Podle F. K. Zemana a kol. 

měl např. šířit zprávy a informace posilující vlastenecké odhodlání spoluobčanů,287  

snad se tedy nějakým způsobem věnoval zpravodajské činnosti; mohly by tomu odpovídat  

i jeho dlouholeté zkušenosti s rozhlasem, jež by mohl na tomto úseku ilegální činnosti  

hojně využít. Dle líčení Machovy dcery Naděždy mohl být její otec nějakým způsobem  

v kontaktu s partyzánským hnutím v brdských lesích, ona sama se však tuto informaci 

dozvěděla až po válce od svých blízkých. Vlastimil Brunner, za nějž se během války 

provdala, měl údajně v době války jejímu otci dodávat oblečení pro partyzány, to je  

ovšem také neověřená a tedy velmi nejistá informace.288 Mnohem lépe zdokumentovány jsou 

poslední dny Machova života na pozadí jeho zapojení do bojů pražského povstání a okolnosti 

jeho smrti při obraně budovy pražského rozhlasu.   

 

 

                                                 
284 SOkA Zlín, fond Národní škola Slopné, inv. č. 117, kronika 1884–1940, zápis ze školního roku 1939–1940.   
285 Zřejmě nejvíce naznačuje poválečná výpověď generála Zdeňka Nováka, podle nějž byl Mach přeložením  

do Prahy „zachráněn před likvidací gestapem. Lze míti za to, že byl přeložen na Eliášův zásah z podnětu 

Dominika Čipery, který jako starosta města Zlína byl o konspiraci na Valašsku soustavně informován a jako 

ministr veřejných prací v Eliášově kabinetu patřil k jeho bezprostředním spolupracovníkům.“ SOkAVsetín, 

fond Český svaz protifašistických bojovníků – okresní výbor Vsetín, inv.č. 564, NOVÁK, Z. – SPÁČIL, J.: 

Obrana národa: příspěvek k historii vojenského podzemí za okupace Československa, s. 62.  
286 ZEMAN,  F.  K.  a  kol.:  Cyril  Mach..., s. 4; Kdo podá zprávy? Rudé právo 31, 12. 6. 1945 (vydání  

pro Prahu), s. 4; Stoletá z Děkanky. Večerní Praha, 8. 1. 1986, s. 5.   
287 ZEMAN,  F.  K.  a  kol.:  Cyril  Mach..., s 15.  
288 Rozhovor autora s Naděždou Brunnerovou, Praha, 25. 11. 2011.  
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4.3.2 Machovy poslední dny a jeho smrt v pražském povstání    

 

Nedlouho před svou smrtí se Mach stačil ještě podíval na Valašsko. Dle vzpomínek 

Hutišťanů Mach přijel navštívit Hutisko naposledy v březnu 1945.289 Poslední dny svého 

života však již trávil v Praze a ve Volanicích u své matky. Na to, jak toužebně vyhlížel konec 

války, zanechala zajímavou vzpomínku Marie Podešvová. Tu i s jejím mužem Františkem 

Podešvou zavál osud během válečných dní z Valašska do Prahy. Tam se Mach  

s Podešvovými jako starými známými z Valašska příležitostně stýkal a podle potřeby je  

i zásoboval potravinami, jejichž příděl byl ve válečné době omezen a vázán tzv. lístkovým 

přídělovým systémem. Tak se prý Mach se svými přáteli dokázal dělit např. o ovoce, drůbeží 

maso a další delikatesy, jež dokázal i během války patrně vlivem svých kontaktů opatřit.  

3. května 1945 Mach navštívil Podešvovy naposledy. V kufříku přinesl uzenou šunku, aby 

mohli společně oslavit blížící se konec válečných útrap. „Bude to největší den v mém životě. 

(…) Snad se štěstím doslova rozplynu“, 290 projevoval prý upřímné nadšení z brzké porážky 

nacistů a těšil se, že ji o pár dní později i s Podešvovými oslaví. Když mu následujícího dne 

dcerka Podešvových přivezla kufřík, který si u nich zapomněl, již nebyl doma – odjel prý ke 

své matce na Jičínsko. Když o několik dní později Podešvovi slavili konec války, uvařili  

i Machovu šunku a sezvali známé a sousedy. Chtěli pozvat i Macha, ale telefon nefungoval. 

Když si se svými hosty připili i na nepřítomného Macha a jeho štěstí, netušili, že již není 

mezi živými. O jeho osudu se dozvěděli později.291  

4. května byl již Mach ve Volanicích, kam přijel na návštěvu své čtyřiaosmdesátileté 

matky. Tam v poledních hodinách 5. května uslyšel v rozhlase zoufalé volání hlasatele 

Mančala, volající všechny uvědomělé vlastence na pomoc obráncům budovy Čs. rozhlasu  

na pražských Vinohradech. Čs. rozhlas začal 5. května po letech vysílat opět česky  

a stal se jedním z hlavních hybatelů téhož dne zahájeného pražského povstání. To vedlo  

k rozpoutání tvrdých bojů o vinohradskou rozhlasovou budovu mezi jejími českými obránci  

a Němci, kteří se pokoušeli budovu dobýt.292 Mach dlouho neváhal a rozhodl se odjet do 

Prahy na pomoc obráncům rozhlasu, v úmyslu mu nezabránilo ani úpěnlivé přemlouvání 

strachující se matky. Pokud se podařilo zjistit, jel 5. května do Českého Brodu, kde přespal,  

a potom v neděli 6. května pokračoval v jízdě do Prahy, zřejmě nějakým autem nebo na 

                                                 
289 ZEMAN,  F.  K.  a  kol.:  Cyril  Mach..., s. 15.  
290 PODEŠVOVÁ, M.: Snad se samým štěstím rozplynu. Nové Valašsko 18–19, 7.5. 1975, s. 4.  
291 Tamtéž.  
292 Blíže o pražském povstání a roli rozhlasu např. KOKOŠKA, S.: Praha v květnu 1945: historie jednoho 

povstání. Praha 2005; GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XV.b, 1938–1945, 

s. 577–614 aj.  
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kole.293 Do budovy rozhlasu na Vinohradech se dostal v odpoledních hodinách i se zbraněmi, 

které podle sdělení jeho dcery Naděždy Brunnerové předtím ukrýval snad v budově školy.294  

Mach se uchýlil do podzemní chodby, jež sloužila i jako protiletecký kryt, kde spolu  

s dalšími desítkami bojovníků stavěl barikády, aby mohla být podzemní hlasatelna, telefonní 

centrála i technická zařízení rozhlasu hájena až do konce.295 Podzemní kryt se však uhájit 

nepodařilo. V 17:40 zaútočila na budovu rozhlasu dvojice německých letounů Focke-Wulf 

Fw 190. První svůj cíl minul a do základů zničil činžovní dům v blízké Italské ulici, druhý 

pilot však již mířil přesně. Puma o váze 250 kg prolétla oknem rozhlasu ve druhém patře  

a probourala se do vstupní haly, kde teprve díky zpožďovacímu zapalovači vybuchla. 

Následky byly katastrofální. Hlasatelnu zcela zasypaly trosky a vážné škody utrpělo  

i technické pracoviště, zajišťující přenos signálu do jednotlivých vysílačů. Nejtragičtější 

škody však byly na lidských životech.296 Mezi desítkami obránců rozhlasu, jimž se ničivá 

detonace stala osudnou, byl i Mach. 

Těla padlých bojovníků byla tak znetvořena, že jejich následná identifikace musela být 

provedena podle dokladů či drobných předmětů, které měli u sebe. A tak teprve 12. května 

přinesli pracovníci vyprošťovacích čet do rozhlasové kanceláře náprsní tašku s legitimacemi, 

na jejichž podobenkách a textu poznal Macha jeho přítel a bývalý spolupracovník  

F. K. Zeman.297 Definitivně pak Machovu totožnost stvrdila a ověřila trojice jeho 

spolubojovníků v bitvě o rozhlas, vojín v záloze Waldemar Papert, major Antonín Rakouš  

a štábní kapitán pěchoty Václav Preisler, kteří jeho identitu potvrdili prohlášením:  

„V předložených fotografiích poznávám s určitostí pana Cyrila Macha, ředitele školy v Praze 

XII., muže, s kterým jsem se dne 6. 5. 1945 seznámil v odpoledních hodinách v budově 

Rozhlasu a který zde zahynul při bombardování.“ 298   

 

 

 

 

                                                 
293 ZEMAN,  F.  K.  a  kol.:  Cyril  Mach..., s. 15–16.  
294 Jde opět o informaci neověřenou z více zdrojů, sama Naděžda Brunnerová se ji dozvěděla až po válce od své 

sestry Táni. Podle ní byly zbraně ukryty snad ve školním sklepě, odkud je Mach se školníkem či dalšími 

spolupracovníky 6. května vytáhli, naložili do nějakého automobilu a dovezli k budově rozhlasu. Rozhovor 

autora s Naděždou Brunnerovou, Praha, 25. 11. 2011. 
295 ZEMAN,  F.  K.  a  kol.:  Cyril  Mach..., s. 16.  
296 KOKOŠKA, S.: Praha v květnu 1945..., s. 151–152.    
297 ZEMAN, F. K. a kol.: Cyril  Mach..., s. 16.  
298 Potvrzení o totožnosti Cyrila Macha úředně zaznamenané dne 22. července 1945. Viz příloha č. 15.  
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4.4 Machovy posmrtné pocty a vyznamenání  

 

Za to, že v boji za vlast přinesl nejvyšší oběť, byl Mach in memoriam vyznamenán 

Československým válečným křížem 1939299 a pamětním odznakem bojovníků  

o Československý rozhlas. Machovo jméno je uvedeno na pamětní desce na budově 

pražského rozhlasu na Vinohradech spolu s ostatními, kteří při obraně rozhlasu položili život 

a jejichž ostatky byly uloženy v hromadném hrobě bojovníků pražského květnového 

povstání.300  

Machovým přáním však bylo, aby byl po smrti zpopelněn a aby byl jeho popel 

rozhozen po stráních údolí v Hutisku Za kopcem. Jeho příbuzní, žáci a přátelé o tomto přání 

věděli a proto požádali o hrst prsti ze společného hrobu padlých z pražského povstání, aby 

mohla být symbolicky uložena na tzv. Valašském Slavíně Valašského muzea v přírodě  

v Rožnově pod Radhoštěm. Slavnostního obřadu symbolického uložení Machových ostatků 

na tzv. Valašský Slavín, který proběhl 24. července 1981,301 se zúčastnila řada Machových 

příbuzných, přátel a žáků, ale i plukovníci letectva Fajtl s Mrázkem, jimž Mach pomohl přejít 

do Polska.302  

Machovu památku ctí pochopitelně i v jeho domovském Hutisku. Při příležitosti 

čtrnáctého výročí osvobození v květnu 1959 odhalili na Machovu počest na budově školy  

Za kopcem pamětní desku s nápisem: „Na této škole působil od roku 1920 do roku 1940 

vlastenecký učitel Cyril Mach (1888), který padl při hájení ČS rozhlasu v květnu 1945. Čest 

jeho památce.“ Pamětní deska spolu s Machovou bustou je na budově dnes již bývalé 

školy 303 umístěna dodnes.304 Machovo jméno figuruje i na pomníku obětem 1. a 2. světové 

války ve středu obce.305 Všestranný odkaz Machovy osobnosti nejen jako odbojáře, ale 

rovněž jako organizátora společenských a zejména sportovních aktivit si pravidelně 

připomínají na současné základní a mateřské škole v Hutisku, kde bývá každoročně v květnu 

pořádán den sportovních soutěží, který je pojmenován Memoriál Cyrila Macha.306   

                                                 
299 Viz příloha č. 16.  
300 BRUNNER, J.: Cyril Mach: životní příběh hrdinného vlasteneckého učitele za II. světové války. Studentská 

seminární práce. Praha 2002, s. 4.  
301 Pozvánka na pietní slavnost uložení prsti ze společného hrobu padlých v pražském povstání na Valašský 

Slavín Valašského muzea v přírodě do hrobu Cyrila Macha z roku 1981. 
302 Viz příloha č. 18a.  
303 Objekt bývalé školy v Hutisku Za kopcem v současné době slouží jako turistická ubytovna.  
304 Jak dokládá fotografie - viz příloha č. 17b. 
305 Hutisko-Solanec. Pomník obětem 1. a 2. světové války. [online]. Dostupné z: http://www.vets.cz/vpm/12475-

pomnik-obetem-1-a-2-svetove-valky/ (28. 4. 2013).  
306 Memoriál Cyrila Macha [online]. Dostupné z: http://mshutisko-solanec.webnode.cz/news/memorial-cyrila-

macha/ (28. 4. 2013).  
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5 MACHŮV SOUKROMÝ ŽIVOT, OSOBNOSTNÍ 

CHARAKTERISTIKA  
 

V Hutisku Za kopcem bydlel Mach v nevelkém školním bytě, který mu z titulu správce 

školy náležel. Společně s ženou Antonií zde vedli skrovnou domácnost, v níž vychovali své 

čtyři děti. Nejstarší Táňu přivedli na svět ještě před příchodem na Hutisko 17. srpna 1918, 

ostatní děti spatřily poprvé světlo světa již na Hutisku – druhá dcera Naděžda, narozená  

23. července 1922, stejně jako nejmladší dvojčata – Ivan a Jiří, kteří se narodili  

12. května 1926.307 K vlastním dětem se učitelský pár choval stejně jako ke všem ostatním – 

platilo pro ně, že nejsou nic lepšího ani jiného, než ostatní děti. Měly přísný režim dne, v létě 

chodily bosy a oblékaly se prostě a skromně. Když pořídili Machovi některému ze svých dětí 

nový kus oblečení, dostal to původní některý ze školních žáků. „Dvoje mít nemusíš, když on 

nemá ani jedny pořádné“, 308 znělo vysvětlení rodičů. Rovný přístup ke všem dětem – 

vlastním i cizím – platil i při rozdílení medu, který od Macha jako vášnivého včelaře místní 

děti zdarma dostávaly. Když synové Ivan s Jiřím dostali k Vánocům kopací míč a na jaře  

s ním vyběhli na hřiště, byl rázem pro všechny – chlapci brzy pochopili otcův výklad, že 

sami dva přece fotbal hrát nemohou. Tak byli v létě při fotbalu, v zimě při lyžování či při 

dalších sportovních i ostatních školních či mimoškolních aktivitách sourozenci Machovi 

zapojeni do kolektivu ostatních vesnických dětí. Přísnějším z rodičů byla údajně Antonie, 

Mach prý dětem snáze něco odpustil. Na výchovu Naděždy měli rozhodující vliv rodiče jen 

do počátku třicátých let, poté byla nucena rodičovskou domácnost ze zdravotních důvodů 

opustit a od té doby trvale vyrůstala u babičky z matčiny strany v Hronově; ostatní děti 

vychovávali rodiče v Hutisku. Dvě z dětí – Naděžda a Ivan se později staly po rodičích 

učiteli, Táňa pracovala po většinu života jako novinářka a Jiří se stal stavitelem.309                 

Machovi sami žili poměrně skromně, platili však za štědré hostitele. Navštěvovali je 

umělci, novináři a spisovatelé, školští pracovníci, turisté, kamarádi a kamarádky za dětmi 

apod. Mach hostil prostě, takříkajíc „po chlapsku“. Za pěkného počasí se jedlo třeba i v trávě 

z jedné mísy, což žena Antonie nevídávala ráda. Kladla důraz na čistotu a pořádek; stůl  

v jídelním a obývacím pokoji, kam bývali hosté zváni, zářil jejím přičiněním vždy bělostí. Na 

stole trůnily hezké šálky a mezi nimi lesklá konvice s výtečnou kávou, na niž Machovi hosté 

                                                 
307 SOkA Vsetín, fond Okresní školní výbor Valašské Meziříčí, kart. 127, inv. č. 235, Osobní spis Cyril Mach, 

folio 90-91, Osobní výkaz: data osobní, rodinná; rozhovor autora s Naděždou Brunnerovou, Praha, 25. 11. 2011.   
308 ZEMAN, F. K. a kol.: Cyril Mach..., s. 10. 
309 Tamtéž, s. 10–11; rozhovor autora s Naděždou Brunnerovou, Praha, 25. 11. 2011.  
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vzpomínali údajně ještě po letech. Zdobný ráz pokoje dotvářela květina ve váze a obrazy na 

stěnách, většinou dárky od malířů, s nimiž se Mach často stýkal.310  

Vzdor skromnému příbytku žil Mach se svou rodinou na dobové poměry moderním, 

aktivním životním stylem. Bohatě vybavená rodinná knihovna skýtala četnou beletristickou 

literaturu, stejně jako odborné tituly, z nichž Mach, ustavičně se učící novým věcem,  

často studoval. Byl příznivcem moderních dopravních prostředků; zatímco za mlada hodně 

cestoval na kole, později se zmohl na motocykl a posléze i na osobní automobil Škoda 

Popular.311   

Machův osobní a rodinný život výrazně ovlivňovalo značné časové vytížení i vydatný 

fyzický a psychický zápřah v důsledku nezměrného množství aktivit, jimž se věnoval. Mach 

tak často nevyhnutelně odsouval péči o rodinu na vedlejší kolej a většina práce spojené  

s obstaráváním chodu domácnosti a výchovou dětí tak zůstávala na bedrech ženy Antonie. 

Její starostlivost ve vztahu k dětem kontrastovala s až nedbale lehkovážným přístupem 

Machovým. Když se v časech nacistické okupace zapojil do převádění běženců do Polska, 

oprávněně mu vyčítala jako nezodpovědnost, že s sebou brával oba jejich synky a značně tak 

hazardoval i s jejich osudy.312 

Jako aktivní člověk, sportovec a zdatný turista si Mach po celou dobu držel výtečnou 

duševní i fyzickou kondici a pevné zdraví. Postavou byl spíše útlý než silák, sám říkával,  

že ztloustnout neměl čas.313 Objevily-li se u něj zdravotní problémy, souvisely zpravidla 

právě s přemírou fyzické či duševní aktivity. V únoru 1924 si vymkl v kloubu levou nohu, 

když v tělocviku zkoušel nový můstek pro skoky na lyžích.314 Když jej zmohla nemoc v létě 

roku 1933, konstatoval u něj lékař nervovou ochablost z přepracovanosti.315 Koncem srpna 

1936 utrpěl, stejně jako jeho žena i starší dcera Táňa, lehčí zranění při dopravní nehodě. 

Tehdy osmnáctiletou dceru Táňu vezl automobilem na vlakovou stanici do Hranic  

a když se na okresní silnici u obce Černotín vyhýbal jinému vozidlu, sjel ze silnice a převrátil 

auto.316  

Mnohdy přinášela Machovi problémy jeho až přílišná upřímnost. Dokázal bez dlouhých 

řečí vyhnat ze školy úředníka, který měl zjišťovat poměry obyvatelstva na Valašsku, přitom 

však nechtěl vejít do žádné z vesnických chalup, aby se něčím nenakazil, a proto požadoval 

                                                 
310 ZEMAN, F. K. a kol.: Cyril Mach..., s. 10–11.    
311 Tamtéž, s. 4–11; rozhovor autora s Naděždou Brunnerovou, Praha, 25. 11. 2011.  
312 BRUNNER, J.: Cyril Mach..., s. 16; rozhovor autora s Naděždou Brunnerovou, Praha, 25. 11. 2011.   
313 ZEMAN, F. K. a kol.: Cyril Mach..., s. 12.    
314 SOkA Vsetín, fond Základní devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv. č. 1, Kronika 1910–1948, s. 137. 
315 Tamtéž, s. 196. 
316 Automobilistova nehoda. Moravská orlice 204, 2. 9. 1936, s. 3. Automobilovou nehodu vzpomněla  

i Machova dcera Naděžda Brunnerová. Rozhovor autora s Naděždou Brunnerovou, Praha, 25. 11. 2011.    
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informace jen od řídícího.317 Vlivem otevřeného sporu s někým z místních obyvatel přišlo na 

Macha několik udání, vyhrocenou situaci způsobila např. insinuace v roce 1924, kdy na školu 

přišla inspekce.318 Zřejmě nejzávažnější byly Machovy rozepře se starostou obce a předsedou 

místní školní rady Mlýnkem, vyvěrající patrně ze sporů kolem stavu školy a jejího okolí ve 

třicátých letech. Sváry s Mlýnkem přerostly až do roviny osobního nepřátelství, když ve 

školním roce 1934–35 Mlýnek napadl Machovu ženu Antonii, která to odnesla nervovým 

zhroucením a dočasnou pracovní neschopností.319   

Ráznou upřímnost dokázal Mach začasté přetavit až v jízlivé ironizování. Dle 

vzpomínek Aloise Schneiderky byly Machovy „otázky i odpovědi plné ostré satiry.“ 320 

Schneiderka dále popisoval Macha jako člověka, který měl „vždy jazyk nabroušený a vtipný 

a byl vždy veselý“, 321 což již dává tušit, že v Machově mysli měl místo i humor laskavější. 

Naznačuje to např. zápis ve školní kronice, který Mach učinil po lyžařských závodech 

mládeže na Hutisku v roce 1926. Dle dotyčného zápisu se mezi lidmi uchytila anekdotická 

hádanka: „Jaký je rozdíl mezi Baťou a Machem? Baťa má závody ve Zlíně, Mach na 

Hutisku.“ 322  

O tom, že se Mach s druhými rád dělil o zábavné momenty a žertovné historky, svědčí 

 i drobné anekdotické příběhy z jeho života, které patrně sám ve třicátých letech příležitostně 

zasílal do Lidových novin. Aktéry jedné z takových příhod, zveřejněné v roce 1933, byly 

Machovy nejmladší děti – dvojčata Ivan a Jiří, kteří se měli o cosi přít. „Ty, Jurko, mlč, já to 

vím lepší, já jsem starší“, pravil Ivan. „To je toho – o tři hodiny“, nedělal si velkou hlavu 

Jiří. Ale Ivan pohotově odpověděl: „A vidíš, právě za ty tři hodiny jsem se to dověděl.“  323  

Nádech až frivolní pikantnosti nepostrádá příhoda, v níž Mach provázel na Pustevnách 

spisovatele Koptu a Majerovou. V živé konverzaci prý Mach k Majerové obdivně pronesl: 

„Jako studentu mi imponovalo vaše Panenství.“ Situaci musel zachránit Kopta, který 

přispěchal s vysvětlením: „A to je tuze dobrá kniha, za tu se nemusí červenat.“  324 

Machovi nechyběla ani schopnost shovívavé sebeironie, dokázal se srdečně zasmát  

i sám sobě. Nerozpakoval se do školní kroniky vlepit ústřižek reportáže deníku Národní 

                                                 
317 ZEMAN, F. K. a kol.: Cyril Mach..., s. 10.    
318 SOkA Vsetín, fond Základní devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv. č. 1, Kronika 1910–1948, s. 135. 
319 Tamtéž, s. 202. Dle zde uvedeného zápisu Mlýnek Antonii Machovou „napadl docela i na cestě, takže 

musela hledati ochrany u četnictva.“  
320 VMP, sbírka Písemnosti a tisky, karton F901, inv. č. A27411, Akademický malíř profesor Alois 

Schneiderka: Vzpomínka na Cyrila Macha z 16. 7. 1958, s. 1.  
321 Tamtéž, s. 3.    
322 SOkA Vsetín, fond Základní devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv.č. 1, Kronika 1910–1948, s. 166.  
323 Rozumy malých. Lidové noviny 352, 17. 7. 1933 (ranní vydání),  s. 1.  
324 Spisovatelka Majerová. Lidové noviny 404, 14. 8. 1933 (ranní vydání, pondělní vydání), s. 1.    
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osvobození z lyžařských závodů na Pustevnách,325 při nichž se odehrál pro něj osobně 

nadmíru peprný moment: „Bylo hodně údivu a pochvaly nad výkony skokanů, kteří ostatně si 

toho plně zasluhovali. Ale když na Radhošti velmi populární učitel Cyril Mach z Hutiska 

nebál se změřiti své síly s mladými a pěkně se vymázl, ulehčil si jeden bodrý Bezkyďan: 

»Sakra, Cyril, tys to zkecal!« “ 326    

Humorem se Mach pokoušel vyrovnat i s tísnivým obdobím konce třicátých let  

v chmurné předtuše budoucích těžkých časů. Tehdy se snažil čtenáře obveselit příhodou  

o tom, jakým způsobem dokázali dát na odiv své vlastenecké smýšlení školáci z Hutiska. 

Mělo k tomu dojít při školní inspekci v hodině zeměpisu. Inspektor zkoušel znalosti dětí 

dotazem, jak daleko je z Berlína do Prahy. Ještě než stačil dokončit otázku, už byl jeden  

z chlapců u mapy a odpovídal: „Tož z Berlína do Prahy je tolik kilometrů jako z Prahy do 

Berlína. Ale z Prahy je to míň, protože my máme rychlejší aeroplány.“ 327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
325 Datum a číslo výtisku (a tedy datum konání závodů) není na výstřižku uvedeno; umístění výstřižku v zápisu 

ze školního roku 1927–1928 naznačuje, že nejspíš šlo o závody konané v téže zimní sezoně.     
326 SOkA Vsetín, fond Základní devítiletá škola Za kopcem, Hutisko-Solanec, inv.č. 1, Kronika 1910–1948, s. 175. 
327 Berlín – Praha. Lidové noviny 355, 18. 7. 1938  (ranní vydání), s. 1.  
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6 ZÁVĚR  
 

Ve své práci jsem se pokusil nastínit životní osudy Cyrila Macha, v mnoha ohledech 

výjimečné osobnosti. Cílem práce bylo přiblížit Machovu dráhu venkovského pedagoga 

nesoucí se ruku v ruce s jeho dalšími aktivitami, mezi něž kromě rozmanité kulturně-

společenské a sportovní činnosti patřilo i vlastenecké zapojení do protinacistické odbojové 

činnosti v časech nacistické okupace. Většinu cílů stanovených pro jednotlivé kapitoly se mi 

podařilo naplnit zejména prací s četnými tištěnými a archivními prameny, využil jsem taktéž 

metodu orální historie formou rozhovoru s pamětnicí – Machovou dcerou Naděždou 

Brunnerovou.           

Ačkoliv pocházel z Čech, zůstává jméno Cyrila Macha navždy spjato především 

s východomoravským Valašskem, jehož povznesení zasvětil nejdelší a nejplodnější období 

svého života. Na Valašsko přišel krátce po studiích, a byť byl zanedlouho mobilizován na 

frontu do bojů první světové války a po válce se zdarem krátce působil jako propagační 

pracovník na Slovensku, od roku 1920 mu bylo Valašsko opět domovem, když se stal řídícím 

učitelem v Hutisku ve škole Za kopcem. Zde své dosavadní pedagogické zkušenosti i dříve 

navázané potřebné známosti činorodě zúročil a v plné šíři rozvinul své rozmanité aktivity. Ve 

výuce uplatňoval na svou dobu moderní pedagogické metody, běžné vyučování doplnily 

aktivity jako rozhlas, v němž jeho žáci dokonce sami vystupovali, či četné sportovní činnosti, 

zejména pak zimní lyžování. Machovy lyžařské závody mládeže na Hutisku si vydobyly 

velmi dobré jméno, jež jim dodávala účast mladých závodníků z nejširšího okolí. Mach sám 

byl velmi zdatným lyžařem a protřelým lyžařským závodníkem, mladým lyžařským nadějím 

z řad svých žáků tak mohl poskytovat jedinečnou sportovní průpravu. Nejnadanější z nich 

přivedl i na závody mistrovství republiky a jeho nejlepší odchovanec František Zúbek se 

dostal i do národní reprezentace. Kromě nejmladšího pokolení však do umění bílé stopy 

zasvěcoval i příslušníky starší generace jako instruktor lyžařských kurzů pro učitele i nejširší 

veřejnost. Lze říci, že především jeho zásluhou lyžování na Valašsku v meziválečném období 

takřka zdomácnělo. Obdobný závěr lze konstatovat i pro letní pěší turistiku, o jejíž rozvoj  

v regionu se jako nadšený turista a aktivní turistický průvodce rovněž zásadním způsobem 

přičinil. Aktivní zájem o region se promítal i do jeho zanícení pro národopis, projevující se 

jeho přednáškovou i publikační činností o Valašsku a životě jeho obyvatel, založením 

foklorního sdružení Hutiščané i aktivním osobním zapojením do organizace regionálních 

národopisných slavností. Machovo zanícení pro občanskou povinnost připomíná dodnes 
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zachovaný památník Charlottě Masarykové, který se svými žáky a ostatnímu Hutišťany 

nechal nedaleko dnes již bývalé budovy školy Za kopcem postavit. 

Machova aktivní účast na četných společenských, sportovních a kulturních aktivitách 

nebyla samoúčelná; jeho konání mělo širší přesah. Uvědomoval si, že uvedené aktivity 

představují jedinečnou příležitost pro povznesení nuzného valašského kraje. Úvahy na 

hospodářské pozvednutí regionu a sociální situace jeho obyvatel rozvíjel soustavněji, 

podněty přitom hledal např. v baťovském Zlíně, kde dokonce strávil jedno léto studiem 

sociálních poměrů zaměstnanců tamních Baťových závodů. Jeho vztah s Tomášem Baťou se 

jeví velmi zajímavým. Přestože zlínský průmyslník Baťa a spíše levicově orientovaný 

venkovský učitel Mach představovali typově výrazně odlišné osobnosti, z jejich vzájemné 

spolupráce lze usuzovat na oboustranný respekt, vyvěrající patrně z vědomí činorodosti 

druhého i ze vzájemného smyslu pro moderní, průkopnické metody práce. Machovi 

nepochybně imponovala dokonale propracovaná organizační struktura Baťova průmyslového 

koncernu a zejména jeho vzorový sociální systém, Baťa naopak neváhal finančně podporovat 

školu Za kopcem i mnohé z bohatého spektra Machových společenských aktivit. Vřelé a snad 

až osobně přátelské styky valašského učitele se zakladatelem zlínského obuvnického impéria 

trvaly až do Baťovy tragické smrti, po níž stanul v čele koncernu jeho nevlastní mladší bratr 

Jan Antonín Baťa. S ním si již Mach patrně tak blízký nebyl, v důsledku čehož velkorysá 

podpora jeho aktivit ze strany zlínského koncernu ustává, jak plyne z absence zmínek o její 

realizaci za J. A. Bati či o vzájemných stycích Macha s J. A. Baťou. I v méně příznivé éře  

J. A. Bati Mach patrně zůstával v kontaktu s významnými Baťovými spolupracovníky, 

přinejmenším s ředitelem baťovského koncernu a v r. 1938 krátce ministrem propagandy 

Hugem Vavrečkou. Otázkou a výzvou k možnému dalšímu bádání zůstává Machův vztah 

k druhému čelnému „baťovci“ Dominiku Čiperovi, z jehož podnětu měl být dle poválečné 

výpovědi generála Zdeňka Nováka přeložen v r. 1939 do Prahy a tím zřejmě zachráněn před 

perzekucemi či možnou likvidací ze strany gestapa, jež mu bylo na Moravě patrně na stopě.  

Obdobně nevyjasněné jsou rovněž samotné okolnosti, za nichž se dostaly složky 

gestapa Machovi na stopu. Předmětem dohadů a možného dalšího výzkumu zůstává, zda  

a kdo jej mohl říšské tajné policii případně udat. Na vině mohla být animozita okolí, u nějž 

Mach pochopitelně zdaleka ne vždy a všude došel plného uznání a pochopení. Jako řada 

jiných obdobně zaměřených pedagogů a osvětových pracovníků tehdejší doby měl tendence 

svému okolí často až paternalisticky tvrdošíjným způsobem vštěpovat vše, co sám považoval 

za moderní a pokrokové. Zejména starší, konzervativně založení, oproti bezvěrci Machovi 

navíc zpravidla hluboce zbožní venkované, vnímali tyto učitelovy snahy nezřídka jako projev 
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zvůle až nepřátelství. Machovo zapojení do protinacistického odboje, jež se v neanonymním 

venkovském prostředí jistě neutajilo, mohlo jejich zaujatost vůči němu paradoxně ještě 

vyostřit vyvoláním obav z případné nacistické perzekuce vztažené v případě Machova 

odhalení nejen na něj, ale i na jeho okolí, a tak jej mohli nahlásit gestapu z obavy o vlastní 

bezpečí takříkajíc „preventivně“. Těžko však ve věci Machova sledování gestapem a jeho 

následného přeložení do Prahy činit definitivní závěry a vynášet jednoznačné soudy bez 

případných dalších dokumentů či bližších svědectví, jejichž eventuální objevení by mohlo 

mnohé objasnit a vnést do současného matného poznání uvedené záležitosti případné nové 

světlo.  

Vyjasnění okolností Machova přeložení do Prahy a případné bližší informace o jeho 

tamním působení by mohlo přinést další bádání zejména v pražských archivech. Především 

fondy specializovaných archivů (Vojenský ústřední archiv, Archiv bezpečnostních složek 

apod.) by mohly vydat eventuální svědectví o tom, zda se Mach nějakým způsobem zapojil 

aktivněji do protinacistického odboje i po svém přeložení do Prahy, jak naznačuje výpověď 

jeho dcery Naděždy, či vystoupil proti nacistům až během pro něj osudných bojů o rozhlas. 

Další eventualitu představují fondy v držení Archivu hlavního města Prahy, především 

samostatné archivní fondy z činnosti obou pražských škol, kde Mach ve válečných letech 

působil; fondy těchto škol jsou zatím nezpracované a nepřístupné, v budoucnu by však i ony 

mohly být využity zejména k případnému doplnění zatím kusého poznání především 

Machova učitelského působení v Praze. Informace o Machově pražském působení získané 

z archivních pramenů by mohly doplnit eventuální vzpomínky případných žijících pamětníků 

(zejména Machových bývalých žáků), je zde tudíž prostor i pro možné další využití metody 

orální historie. Ač tedy má bakalářská práce představuje dosud nejucelenější pokus  

o zmapování Machova životního příběhu, téma Machových životních osudů nemusí být ještě 

zdaleka kompletně vyčerpáno a může znamenat zajímavou výzvu pro případné další bádání.  
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RESUMÉ  

 

Cílem práce bylo vylíčit životní příběh Cyrila Macha (1888–1945) s akcentem na jeho 

společenské aktivity a jeho zapojení do protinacistického odboje. Práce se opírá o literaturu, 

tištěné a archivní prameny i informace zjištěné metodou orální historie.  

První kapitola pojednává o Machově mládí, jeho studiích a počátcích jeho učitelského 

působení na Valašsku. Přináší základní informace o jeho mobilizaci do rakousko-uherské 

armády a nasazení na frontu první světové války. Konečně líčí jeho poválečné působení na 

Slovensku a roli, již sehrál při příjezdu vládního vlaku Vavro Šrobára do Bratislavy.    

Druhá kapitola je věnována Machovu působení na Hutisku v letech 1920–1939. 

Popisuje jeho působení ve funkci řídícího učitele ve škole Za kopcem, zajišťování provozu 

školy, pojednává o výukových a výchovných aktivitách ve škole. Zabývá se Machovým 

veřejným působením, přibližuje jeho kulturně-osvětovou činnost a líčí okolnosti výstavby 

pomníků T. G. Masaryka a Charlotty Masarykové v blízkosti jeho školy. Věnuje se  

i Machovu sportovnímu působení, nastiňuje Machovu dráhu aktivního lyžaře a lyžařského 

instruktora.  

Třetí kapitola líčí okolnosti Machova zapojení do protinacistického odboje. Popisuje, 

jakým způsobem se Mach k odbojové činnosti dostal, přibližuje, jakým způsobem v roce 

1939 převáděl přes hranice do Polska. Líčí rovněž jeho sabotážní aktivity, nastiňuje okolnosti 

Machova sledování gestapem a jeho přeložení do Prahy. Pojednává o jeho působení v Praze, 

popisuje jeho zapojení do bojů pražského povstání, jež se mu stalo osudným.  

Poslední kapitola je věnována Machovu soukromému životu a jeho osobnostní 

charakteristice. Všímá si vlivu Machových četných aktivit na jeho osobní a rodinný život, 

snaží se nastínit Machovu povahovou charakteristiku a tím učinit portrét jeho osobnosti 

plastičtější.   
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SUMMARY 

 

This thesis describes life of Cyril Mach (1888–1945) in context of his communal 

activities and activism against nacism in 1939-1945. It is based on literature, pressed and 

archival documents and oral history method.  

The first chapter of thesis opens with youth of Cyril Mach, his studies and beginning of 

his teacher´s occupation in Moravian Wallachia. It outlines fundamental informations about 

his mobilization to Austro-Hungarian army and his battle participation in the First World 

War. Another subchapter describes after-war activity of Cyril Mach in Slovakia and his 

contribution to preparing arrival of Vavro Šrobár´s ministerial train in Bratislava.   

Another chapter focuses on Mach´s life and work in Hutisko in 1920–1939. It deals 

with his headteacher work in basic school called „Za kopcem“, taking care for regular 

functioning of his school, outlines school teaching and formative activity in his school. The 

chapter also describes his public activities including adult education and cultural activity as 

well as building-up monuments of Tomáš Masaryk and Charlotta Garrigue-Masaryková near 

his school. In addition, it outlines Mach´s sporting agency, especially his functioning as  

a skier and ski instructor.     

Third chapter depicts Mach´s participation on anti-nazi resistance. It describes his 

beginnings in nati-nazi resistance, focuses on his methods of illegal transfers of persons 

across the border to Poland in 1939. Furthermore it deals with Mach´s sabotaging activity 

and outlines circumstances of his stalking by gestapo and his relocation to Prague. Finally, 

Mach´s life in Prague and circumstances of his death in Prague uprising are outlined.  

The last chapter focuses on Mach´s private life and outlines his personal nature. It seeks 

for influence of Mach´s numerous communal activities on his private life and his family and 

tries to depict Mach´s personal character in order to completete his portrait.  
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Příloha č. 1: Cyril v jámě a v úloze čerta 

 

       Když Cyril Mach učil na Horní Bečvě, jezdíval v zimě každou sobotu na lyžích  

na Pústevně za krčmářem Jaroslavem Krejčím, který naň čekával pod Čertovými mlýny. 

Jednou se krčmář nemohl Cyrila dočkat, a aby se trochu zahřál, nanosil si klestí a zapálil 

velký oheň. Sníh žárem tál, až vznikla jáma na metr hluboká. Milý Cyril šak nešel  

a tu se krčmář sebral a vrátil se domů. Asi za hodinu slyší krčmář rány na okno,  

a sotva otevře, spustí pozdní host, jímž nebyl nikdo jiný než sám Cyril: „Set sakra mordyje,  

co to bylo za vola?" – „A copak se ti stalo?" – „Ale, nějaký vůl si zapálil na trati oheň, sníh  

se vypálil, já tam spad' a nemohl jsem se vyhrabat." Krčmář z pochopitelných důvodů honem 

začal o něčem jiném a záhy poslal Cyrila spat.  

       Druhý den přišel na Pústevně súsed, který měl chalupu pod Čertovými mlýny a vyprávěl 

krčmáři: "Tak vám včera večer besedujeme při šklebíku (lampičce) a vypravuju ogarům  

o čertách. Vtom prásk do okna a taková dvě černá rožiska se objeví. Na mů dušu sem myslel, 

že je to čertisko. Žena křičí: "Svatý Ozefku" a pokřižuje se, ale milý čert prál: „Dejte ňa 

vody.“ Byl to pan učitel. Milý Cyril si v noci spletl cestu a vjel lyžemi rovnou do okna.“  

       Teprve po letech se krčmář přiznal, že byl tím volem, který, nechtě, políčil na Cyrila.      

 

Z cyklu Radhošťské pokroutky, zapsal Emil Borek.  

 

[Zdroj: Valašské muzeum v přírodě, sbírka Písemnosti a tisky] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



 
                                                                                                                                                  79 

 

Příloha č. 2: Podobizny Cyrila Macha 
 
 
       Rok 1914, v uniformě c. a k. armády                                          Rok 1918 

 
 
 
 
               
 
 
 
 
      
 
 

 

 

 

 

 

 

 
       [Zdroj: VMP, sbírka Písemnosti a tisky]                       [Zdroj: Rodinná pozůstalost Cyrila Macha] 

                                                                                                

                  Nedatováno, asi 20. léta                              Ak. mal. František Hlavica: Cyril Mach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 
      [Zdroj: Rodinná pozůstalost Cyrila Macha]                   [Zdroj: ZEMAN, F.K. a kol.: Cyril Mach…] 
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Příloha č. 3: Cyril a Antonie Machovi se svými žáky v Hutisku Za kopcem 

 

 

 

 

 

(Cyril Mach stojící třetí zprava) 

 [Zdroj: VMP, sbírka Písemnosti a tisky] 

  Příloha č. 4: Folklorní skupina Hutiščané 
 

[Zdroj: VMP, sbírka Písemnosti a tisky] 
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     Příloha č. 5.a: Článek Cyrila Macha o Valašsku v Měsíčníku dorostu ČsČK 

  
[Zdroj: Měsíčník dorostu ČsČK, listopad 1924] 
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  Příloha č. 5.b: Článek Cyrila Macha o zvycích na Valašsku v Měsíčníku dorostu ČsČK 

 

  [Zdroj: Měsíčník dorostu ČsČK, listopad 1924] 



 
                                                                                                                                                  83 

 

Příloha č. 6: Cyril Mach v závodech na lyžích 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 7: Účastníci lyžařského učitelského kurzu Cyrila  

a Antonie Machových v r. 1934 
 

 

  Závod ve sjezdu v r. 1932 

 

       Závod v běhu v r. 1932 

 

  [Zdroj: VMP, sbírka Písemnosti a tisky]  [Zdroj: VMP, sbírka Písemnosti a tisky] 

[Zdroj: VMP, sbírka Písemnosti a tisky] 
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Příloha č. 8: Lyžařský kurz Cyrila Macha – nácvik jízdy na lyžích 

 

 

 

 

 

Příloha č. 9: Účastnice lyžařských závodů dorostu v Hutisku Za kopcem v r. 1927 

 

 
[Zdroj: Rodinná pozůstalost Cyrila Macha] 

[Zdroj: VMP, sbírka Písemnosti a tisky] 
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  Příloha č. 10: Článek o třetích lyžařských závodech dorostu ČsČK v Hutisku Za kopcem 

          
[Zdroj: Měsíčník dorostu ČsČK, květen 1925] 

 



86 

 

Příloha č. 11.a: Pomník Charlotty G. Masarykové v Hutisku Za kopcem 

 

           

 

      Příloha č. 11.b: Pomník Charlotty G. Masarykové v Hutisku Za kopcem 

                                                             (detail) 
 

[Zdroj: vlastní fotografie autora] 

] 

 

[Zdroj: vlastní fotografie autora] 

] 
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Příloha č. 12: Fotografie z přechodu vojenské skupiny K. Mrázka do Polska 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porada nad mapou (Cyril Mach vpravo)                    Porada nad mapou (Cyril Mach uprostřed) 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

Společný oběd před rozloučením Macha (zcela vlevo) s letci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

[Zdroj: RAJLICH, J.: Na nebi sladké Francie…] 

 

   Josef Baroš se svým automobilem Praga 

 

           Letci v Barošově automobilu 
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[Zdroj: Rodinná pozůstalost Cyrila Macha] 

  Příloha č. 13: Prohlášení F. Fajtla a R. Fialy o odbojové činnosti C. Macha z 11. října 1945 
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Příloha č. 14: Prohlášení K. Mrázka o odbojové činnosti C. Macha z 11. října 1945 

 

 

   

[Zdroj: Rodinná pozůstalost Cyrila Macha] 
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[Zdroj: Rodinná pozůstalost Cyrila Macha] 

 Příloha č. 15: Potvrzení o totožnosti C. Macha úředně zaznamenané dne 22. července 1945 
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   Příloha č. 16: Osvědčení o udělení Československého válečného kříže 1939 in 

memoriam Cyrilu Machovi 

 

 
 

[Zdroj: Rodinná pozůstalost Cyrila Macha] 
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Příloha č. 17.b: Pamětní deska s bustou Cyrila Macha na budově  

bývalé školy v Hutisku Za kopcem 
 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 17.a: Pozvánka na slavnost odhalení pamětní desky  

Cyrila Macha v Hutisku Za kopcem 

Za kopcem 

[Zdroj: VMP, sbírka Písemnosti a tisky] 

[Zdroj: vlastní fotografie autora] 

] 
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Příloha č. 18.a: Pietní slavnost uložení prsti ze společného hrobu padlých  

v pražském povstání na Valašský Slavín Valašského muzea v přírodě do 

symbolického hrobu Cyrila Macha dne 24. července 1981 
               

(zleva K. Mrázek, F. Fajtl, ředitel Valašského muzea v přírodě J. Štika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 18.b: Symbolický náhrobek Cyrila Macha na Valašském Slavíně 

Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

[Zdroj: Rodinná pozůstalost Cyrila Macha] 
 

] 

 

[Zdroj: DRÁPALA, D. – PREJDOVÁ, R. – SOBOTKA, R.:  

Valašský Slavín: průvodce. Rožnov pod Radhoštěm 2006.] 
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