
kálních a chemických vlastností 
vod v lomu Pohled. 

Grafiky či mlok
Výtvarník a muzejník Martin Kos 

ve čtvrtletníku představuje gra-
fiky ve sbírkách Muzea Vysočiny 
Jihlava, historik Radim Gonda zase 
sbírku jihlavských psích známek. 
Vedoucí přírodovědného oddělení 
muzea Klára Bezděčková bere čte-
náře na výpravu za mlokem skvr-
nitým do Žďárských vrchů.  

Další stránky čtvrtletníku patří 
výzkumu židovského domu č. 45 
v ulici L. Pokorného v Třebíči nebo 
cestě archeologa Zimoly za domo-
rodými  Australany. 

Sylva Pospíchalová se vrací ve 
svém zhodnocení situace ke koro-
navirovému jarnímu období a 
představuje práci muzea a muzej-
níků v této etapě. 

„Největší poučení pro mě je, jak 
snadné je ovládnout lidi vyvoláním 
strachu. Jak je snadné manipulo-
vat s čísly, lidi nasměrovat a vyvo-
lat paniku… A jak je potřeba udržet 
si nadhled a selský rozum,“ píše 
Pospíchalová. 

Velký prostor patří v 2. čísle 
čtvrtletníku Museum Factum roz-
hovoru s emeritním muzejním 
geologem Zdeňkem Laštovičkou 
u příležitosti jeho letošních osm-
desátin.  
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Ministryně spravedl-
nosti Marie Benešová 
(za ANO) v květnu opět  
odmítla aktuální snahy 
o rehabilitaci údajného 
vraha z Polné, židovského 
mladíka Leopolda Hils-
nera. Ten byl na přelomu 
19. a 20. století odsouzen 
za vraždy Anežky Hrůzo-
vé a Marie Klímové.  
� Jiří Varhaník 

  Polná 

O posmrtnou rehabilitaci Leo-
polda Hilsnera, který byl bez 
jakýchkoli relevantních důkazů 
nařčen z rituální vraždy švadle-
ny Anežky Hrůzové z Věžničky, 
usiluje v posledním roce právník 
Dr. Lubomír Müller z Prahy. 

Ministryně spravedlnosti Marie 
Benešová (za ANO) ale koncem 
května odmítla podat v tomto pří-
padu k Nejvyššímu sodu (NS) stíž-
nost pro porušení zákona. Setrvá-
vá tak na svém postoji z listopadu 
loňského roku, přestože zároveň 
nezpochybňuje, že v Hilsnerově 
případu nešlo o spravedlivý pro-
ces. 

Nařčení Židů z vraždy začátkem 
20. století vyvolalo  antisemit-
skou kampaň, zvanou hilsneriáda. 
Tehdy třiadvacetiletý Hilsner byl 
posléze řadu let vězněn, což vedlo 
i k podlomení jeho zdraví. 

Trestní kauza přesto i dnes 
zůstává pravomocná, ačkoli o 
nevině židovského tovaryše dnes 
již prakticky nejsou pochybnosti.    

Vražda v lese Březina
Anežka Hrůzová byla nalezena 

mrtvá a „bez krve“  na Bílou sobo-
tu roku 1899 v lese Březina u Pol-
né. Za její vraždu byl Leopold Hils-
ner odsouzen dne 19. 9. toho roku 
Krajským soudem v Kutné Hoře k 
trestu smrti. 

Odvolací soud ve Vídni rozsu-
dek zrušil a vrátil věc k novému 
projednání. Krajský soud v Písku 
poté 14. 11. 1900 Hilsnera znovu 
odsoudil k trestu smrti, přičemž 
mu k tíži přičetl i vraždu Marie 
Klímové ze 17. července 1898.

Tento rozsudek už Vídeň potvr-
dila. K nevůli řady obyvatel se 
proti Hilsnerovu odsouzení ostře 
vymezil profesor T. G. Masaryk, 
pozdější první československý 
prezident.

Císař František Josef I. změ-
nil trest na doživotní žalář. Hils-
ner byl nakonec propuštěn v roce 
1918. Změnil si jméno na Heller, 
zemřel po deseti letech ve Vídni ve 
věku 51 let.

Pochyby jsou už dávno 
Hilsnerova vina a průběh soudu 

byly v průběhu let zpochybňová-
ny.

Jak v souvislosti s aktuálními 
snahami o Hilsnerovu rehabilitaci 
připomněl právník L. Müller, sdě-
lilo přesto Nejvyšší státní zastu-
pitelství v Brně dne 9. 8. 1996: 
„Nebylo zjištěno nic, co by odůvod-
ňovalo závěr, že se Leopold Hils-
ner nedopustil zločinů, za něž byl 
bývalým Krajským soudem v Pís-
ku odsouzen.“

Tehdejší ministryně sprave-
dlnosti JUDr. Vlasta Parkanová 
pak 5. 2. 1998 napsala: „V trestní 
věci obžalovaného Leopolda Hils-
nera byl podle výsledku přezkou-
mání porušen zákon. I přes shora 
uvedené zjištění není možno dnes 
toto porušení zákona odstranit 
podáním stížnosti pro porušení 
zákona.“

Podle výkladu právníka Mülle-
ra ministryně dospěla k závěru, 
že když byl konečný rozsudek 
vynesen ve Vídni, musí věc řešit 
rakouská justice. 

„Jenže rakouské orgány tvrdily - 
k nespravedlnosti došlo, ale zločin 
se stal na území České republiky. 
My s tím nic dělat nemůžeme,“ kon-
statuje právník. 

Proces bezpochyby 
nebyl spravedlivý 

Snahy o Hilsnerovu rehabilitaci 
pokračovaly v roce 2019. Jak uvá-
dí  Müller, v lednu toho roku Nej-
vyšší soud České republiky vyho-
věl stížnosti pro porušení zákona 
proti rozsudku Nižšího vojenské-
ho soudu v Brně, ačkoli koneč-
ný verdikt byl vydán na Sloven-
sku, konkrétně rozhodoval Vyšší 
vojenský soud v Trenčíně.

„Jinak řečeno, v Hilsnerově kauze 
by bylo možné napadnout stížností 
rozsudek z Písku,“ vysvětluje práv-
ník.

Jak dodává, uznala 27. 11. 2019 
také  ministryně spravedlnosti 
Benešová, že „dnes není seriózních 
pochyb o tom, že odsouzení Leopol-
da Hilsnera bylo ovlivněno mimo-
právními okolnostmi, a nebylo tak 
v souladu se zásadami spravedlivé-
ho procesu.“

Jak ale  Müller připomíná, minis-
tryně zároveň dodala, že „stížnost 
pro porušení zákona jako mimo-
řádný opravný prostředek v trest-
ním řízení (by) měla být uplatňová-
na v případech, kdy její projednání 
může mít alespoň do jisté míry reál-
ný dopad na současnost. Neměla by 
být nástrojem ryze symbolickým, 
sloužícím k nápravě historických 

křivd bez ohledu na to, jaká doba 
uplynula od jejich spáchání...“ 

Jak ministryně v tomto svém 
vyjádření uvedla, nejeví se, „že by 
rozhodnutí o stížnosti pro porušení 
zákona bylo způsobilé mít konkrét-
ní a individuální účinky.“

Cítíme se dotčeni
Podle advokáta Müllera tu však 

takové konkrétní účinky pro řadu 
osob jsou. Jednou z nich byl polen-
ský badatel a publicista Jan Prchal, 
jednatel Klubu za historickou Pol-
nou. 

Jak zdůrazňuje právník Müller, 
prokazuje J. Prchal svůj „konkrét-
ní a individuální“ zájem už léta 
tím, že v Hilsnerově případu dlou-
hodobě veřejně poukazuje na roz-
pory v rozsudku a neochotu justi-
ce revidovat tuto kauzu. 

Navíc Prchalova vzdálená pra-
teta Blandina, majitelka krejčov-
ské dílny v polenském Židovském 
městě, se přátelila se zavražděnou 
Anežkou Hrůzovou a svědčila v 
Hilsnerově procesu.

„Na rozhodnutí paní ministryně 
jsem přímo nereagoval, ale zastá-
vám stoprocentně názor pana 

advokáta Müllera. Kdyby byla vůle, 
tak by se to dalo uskutečnit,“ kon-
statuje na dotaz ohledně mož-
né revize Hilsnerova procesu JL 
samotný Jan Prchal. 

Že pro ně Hilsnerova kauza 
„konkrétní a individuální účin-
ky“ má, napsali podle Müllera též 
Charles Heller z Toronta (vnuk 
Siegfrieda Hellera, představeného 
židovské obce v Polné a opatrov-
níka L. Hilsnera, který byl kauzou 
traumatizován a zemřel krátce po 
procesu).

Dále je to např. Dr. Petr Vašíček 
z Berlína, který od 90. let usiluje o 
Hilsnerovu rehabilitaci (jak uvádí, 
sám čelí antisemitismu živenému 
i tím, že rozsudek nad Hilsnerem 
je stále pravomocný).

Advokát Müller dále zmiňuje 
reakci historika a redaktora Lido-
vých novin Petra Zídka, podle 
něhož se Hilsnerův proces tak tro-
chu týká nás všech: „Nedělí nás od 
něj věky, jako třeba v případě Husa. 
Před necelými sto dvaceti lety byl u 
nás někdo neprávem odsouzen k 
smrti na základě antisemitských 
pověr. Zrušení tohoto skandálního 
rozsudku by mohlo mít symbolický 
význam pro celou společnost.“

S tímto názorem souhlasí i Jan 
Prchal z Polné: „Mně se zdá, že prá-
vě v současné době, v době nárůs-

tu antisemitismu i xenofobie, by to 
bylo pro společnost, pro vnímání 
občanů  a všech lidí, kteří to sledu-
jí, úplně vynikající,“ komentuje pří-
padné zrušení rozsudku nad Hil-
snerem.  

Z jeho badatelského hlediska je 
Hilsnerova nevina nezpochybni-
telná.

„Pokud si nějaký badatel, histo-
rik, novinář, student prostuduje 
všechny dostupné spisy, tak musí 
dojít k jednoznačnému poznání, 
jako došel historik pan dr. Bohu-
mil Černý, jako došel pan Jiří 
Koftun, který o tom  vydal obsáh-
lou publikaci (Tajuplná vražda - 
Případ Leopolda Hilsnera, vydáno 
1994, Sefer, autor je americkočeský 
historik, překladatel a publicista, 
bývalý novinář Svobodné Evropy 
a bývalý vedoucí pracovník Kon-
gresové knihovny ve Washingtonu: 

pozn. red.), a další. 
Včetně těch lidí, kteří se v roce 

1999 zúčastnili třídenní konferen-
ce k hilsneriádě na Karlově uni-
verzitě, kde jsem měl také tu čest 
být pozván a účasten. Tam to zně-
lo jednoznačně, že došlo nepochyb-
ně k justičnímu omylu. Že řada těch 
svědeckých výpovědí byla pochyb-
ná a nevěrohodná, to je úplně jisté,“ 
argumentuje Prchal. 

Stanovisko ale trvá 
Ministryně spravedlnosti Marie 

Benešová po seznámení s těmito 
vyjádřeními letos 29. 5. „dospěla 
k závěru, že (uváděné) skutečnosti 
svědčí o zájmu historickém a celo-
společenském spíše než o dostateč-
ně intenzivním konkrétním a indi-
viduálním zájmu“. Setrvala proto 
na svém dosavadním stanovisku 
a stížnost pro porušení zákona v 
předmětné věci nepodá.

„Ministryně Benešová tedy na 
rozdíl od kutnohorských, píseckých 
i vídeňských soudců ví, že ´odsou-
zení Leopolda Hilsnera... nebylo... v 
souladu se zásadami spravedlivé-
ho procesu´. A na rozdíl od dřívěj-
ší ministryně Parkanové neříká, že 
by případ museli řešit ve Vídni. Je si 
vědoma i ´historického a celospo-
lečenského´ zájmu na celé kauze. 
Přesto stížnost nepodá,“ shrnuje 
výsledek snah právník Müller.

Trestní kauza, která počátkem 
19. století účelově vyvolala antise-
mitské šílenství, tak zůstává nadá-
le pravomocná i přesto, že je při-
nejmenším velmi pochybné, že to 
byl židovský tovaryš Leopold Hil-
sner, kdo v lese Březina zavraždil 
Anežku Hrůzovou.

Výhružné dopisy 
„Stanovisko ministryně Bene-

šové mě velice, velice zklamalo. 
Očekával jsem, že ten postoj bude 
přece jen trošku vstřícnější, troš-
ku jiný a hlavně objektivní. A to 
není,“ zamýšlí se polenský badatel 

Prchal nad aktuálním oficiálním 
postojem české justice k Hilsnero-
vu případu. 

Na svém postoji badatel setr-

V neochotě revidovat sto dvacet let starý skandální 
rozsudek nad L. Hilsnerem pokračuje i dnešní justice

Snaha advokáta 
L. Müllera zatím

očištění údajného
vraha nepřinesla

DR. PETR Vašíček z Berlína usiluje 
od roku 1990 o Hilsnerovu oficiál-
ní rehabilitaci.  

LEOPOLD Hilsner před procesem poté, kdy byl v roce 1899 obviněn z polenské vraždy švadleny Anežky Hrů-
zové. Na snímku vpravo JUDR. Zdenko Auředníček, Hilsnerův obhájce, na dobové fotografii. 
 Obrazové přílohy na dvoustraně: archiv Jana Prchala, Polná

TOMÁŠ Garrigue Masaryk (1850 
- 1937), pozdější první českoslo-
venský prezident, vystoupil hned v 
roce 1899 s požadavkem na revizi 
procesu s Hilsnerem a proti antise-
mitským pověrám a předsudkům. 
Ty vedly v dané době až k celospole-
čenské hysterii zvané hilsneriáda. 

PROTIŽIDOVSKOU kampaň provázela na začátku 20. století i řada posměšných karikatur či kramářských písní. DOBOVÁ kresba ilustrující proces s Leopoldem Hilsnerem. 

LEOPOLD Hilsner po propuštění na amnestii v roce 1918. Zemřel 9. ledna 1928 ve Vídni ve věku 51 let jako 
rakouský občan židovského původu, pravomocně odsouzený za vraždu Anežky Hrůzové a Marie Klímové. 
Rozsudek dodnes oficiálně platí, ačkoli o Hilsnerově nevině už prakticky nejsou pochyby.  

Jak sdělil JL polenský badatel Jan 
Prchal, advokát Müller věc nevzdal 
ani poté, kdy nepochodil u  minis-
tryně Benešové. S datací 8. 6. 2020 
odeslal ve věci Hilsnerova očištění 
dopis k rukám prezidenta Miloše 
Zemana. 

„Poté, co mně paní ministry-
ně odpověděla, že pánové Heller, 
Vašíček, Prchal a Zídek projevili 
o nápravu v kauze Hilsner zájem 
pouze ,historický a celospolečen-
ský´’ nikoli ,dostatečně intenziv-
ní a konkrétní’, obrátil jsem se na 
pana prezidenta Miloše Zemana s 
tím, aby on jako nástupce prof. T. G. 
Masaryka v prezidentském úřadu 
vyjádřil na ,revizi procesu polen-
ského’ svůj ,intenzivní a konkrétní 
zájem’,“ argumentuje L. Müller.

Odpověď na jeho žádost dorazi-

la 10. června. „Ředitel odboru legis-
lativy a práva Kanceláře preziden-
ta republiky JUDr. Václav Pelikán 
mně z pověření pana prezidenta 
odpověděl, že pokud paní ministry-
ně podnět opakovaně odmítla, není 
důvod, aby se případem zabýval i 
pan prezident, který by mohl půso-
bit ve věci jen ,vahou své osobnosti’,“ 
konstatuje Müller.

Jak dodává, bylo mu v závěru 
odpovědi panem ředitelem dopo-
ručeno, aby své „právnické schop-
nosti a erudici“ uplatnil na jiném, 
aktuálnějším a naléhavějším pří-
padu než trestní věci 120 let staré, 
ve které již dávno došlo ke spole-
čenskému konsenzu při nahlížení 
na ni a u které palčivost potřebné-
ho zásahu uplynulým staletím již 
vyprchala.

Ani dopis prezidentovi nepomohl

vává, přestože podle svých slov i 
dnes neustále dostává do poštov-
ní schránky různé antisemitské 
materiály, a dokonce i výhružné 
dopisy  

Možná další vysvětlení o reál-
ném průběhu polenské vraždy a 
jejím možném pachateli přinesl 

např. dvoudílný film Zločin v Polné 
(2016, režie Viktor Polesný). 

Premiéra filmu, který popsal zji-
třenou atmosféru doby a procesu 
i jeho tendenčnost, se před čtyř-
mi lety odbývala za velkého zájmu 
veřejnosti právě v městském kině 
v Polné. 

NÍŽKOV (jv) – Historie obce a 
místní pověsti jsou předmětem 
nově  vydané publikace, za jejímž 
vznikem stojí autorská dvojice 
Jan Prchal a Zdeněk Jeřábek.  

Více než šedesátistránkovou 
knihu Pověsti Nížkova a okolí, 
Nížkov – historie v datech vydala 
obec Nížkov na Žďársku v červnu,  
na kvalitním papíře a nákladem 
500 kusů. 

Práce na knížce začaly letos v 
únoru. V první části se polenský  
badatel a publicista Jan Prchal, 
předseda Klubu za historickou 
Polnou, věnuje tématu nížkov-
ských pověstí. 

Pro ten účel literárně upravil 
některé z těch, které již zařadil 
do své dřívější publikační řady  
pověstí z Polné a širokého okolí 
(pět knih z let 2016 – 2018).

Prchal v úvodu knihy o Nížko-
vě připomíná i zdroje, díky nimž 
staré regionální pověsti zůstaly 
zachovány - sběratele Břetislava 
Rérycha (1872 – 1936), Rudolfa 
Radouše (1920 – 1994), Karolinu 
Tesařovou (1891 – 1961) a dal-
ší nadšence. Sám sbírky pověstí 
doplňuje od roku 1985, v součas-
nosti eviduje na 1280 vyprávěnek 
z Vysočiny.  

Pro nížkovskou knížku vybral 
22 pověstí. Vyprávění ilustrovala 
Marcela Makovská. Příběhy jsou 
zabydleny čerty, lesními světýl-
ky, divoženkami a hejkaly, lou-

pežníky a pytláky, čarodějnicemi, 
duchy a zjeveními.

Slavná kostnice
Jeden z příběhů se věnuje i vzni-

ku pověstné kostnice při kostele 
v Nížkově. Čtenáře vrací do doby 
tereziánských válek o habsburské 
dědictví, do doby ukrutných bitev, 
v nichž umírali Sasové, Pruso-
vé, Bavoři, Rakušané, Francouzi, 
Poláci, Rusové i Češi. Válkami zle 
trpělo i civilní obyvatelstvo kraje, 
Vysočinu nevyjímaje. 

Na hřbitovech už nebylo pro 
zesnulé místo, a tak byli hromad-
ně narychlo pohřbíváni do šachet. 
Mrtvé také zahrabávali u cest. 
Kosti více než šesti tisíc padlých 

a zemřelých pak byly sváženy do 
Nížkova. 

Kostnice zde byla postavena při-
činěním polenského děkana Pav-
la Haberlandta v roce 1708. Kos-
ti jsou sestaveny do hranic lebek 
a hnátů. Hranice postavil místní 
dobrovolník, slepý mládenec. 

Knihu v druhé části doplnil pře-
hlednými daty autor Zdeněk Jeřá-
bek, člen Klubu za historickou 
Polnou, který působí v zastupitel-
stvu Nížkova. 

Obec Nížkov leží 12 km od Žďá-
ru nad Sázavou, její součástí jsou 
též místní části Buková a Špinov. 
„Po celou dávnou historii patři-
la ves k polenskému panství,“ píše 
Jeřábek a přidává další údaje o 
obci až do současnosti.  

Samotný přehled dat začíná 
rokem 1206 a první písemnou 
zmínkou o vsi Nížkov (Nesekow), 
jednom z vůbec nejstarších osídle-
ní na Vysočině. Desítky hesel pak 
vedou čtenáře až k roku 2016, kdy 
bylo za místní sokolovnou  vysta-
věno nové sportoviště, a k roku 
2019, kdy v obci žilo 981 obyvatel.  

„Jihlavský Jiprint odvedl opět bez-
vadnou práci,“ oceňuje Jan Prchal 
kvalitu tisku knihy. Jak informuje 
starosta obce Josef Vlček, rozhod-
lo zastupitelstvo Nížkova, že kníž-
ku zdarma obdrží každá rodina 
v obci. Ostatní zájemci ji mohou 
sehnat v polenském papírnictví 
Linda.  

Nížkov, ves z polenského panství,
vydal knížku plnou pověstí a dat

JIHLAVA (jv) – V červnu vydalo 
Muzeum Vysočiny Jihlava 2. čís-
lo letošního 10. ročníku svého 
populárně-naučného čtvrtletní-
ku Museum Factum. 

Titul a významný prostor 
věnuje tentokrát občasník ukon-
čení tříleté stavební a expoziční 
rekonstrukci hradu Roštejna ve 
správě jihlavského muzea. Další 
prostor patří obsáhlé výstavě, 
která v muzeu mapuje archeolo-
gické nálezy na Jihlavsku, a záro-
veň obor dendrochronologie. 

Tato výstava potrvá do 25. říj-
na. Jihlavské listy během prázd-
ninových měsíců přinesou sed-
midílný cyklus, který zmapuje 
vývoj archeologie v regionu od 
první republiky po současnost 
a v tematickém řazení předsta-
ví významné nálezy i osobnosti 
oboru. Cyklus byl připraven ve 
spolupráci s muzejním archeo-
logem Davidem Zimolou. 

Vedoucí telčské pobočky jih-
lavského muzea Helena Gryco-
vá připomíná ve čtvrtletníku 
velkou osobnost Telče, sochaře 
Františka Vladimíra Foita. Ten 
byl po komunistickém převra-
tu v roce 1948 nucen zůstat v 
Africe, zahynul v sedmdesátých 
letech v Jugoslávii při návratu 
do Evropy. 

V Hasičském domě v Telči měla 
být v letošním roce ke 120. výro-
čí Foitova narození prezento-
vána putovní výstava o Foitovi, 
připravená ve slovinské Veleniji. 

„Vše, až na pár drobností, bylo 
připravené,“ popisuje Grycová. 
Vinou koronavirové pandemie 
ale musela být výstava zrušena. 
Uskutečnit by se měla v příštím 
roce, kdy připomene i 50. výročí 
Foitova úmrtí.  

Ředitel Muzea Vysočiny Karel 
Malý představuje ve čtvrtletní-
ku spolupráci nadaných studen-
tů s odborníky z muzea v rámci 
Středoškolské odborné činnosti. 
Velkého úspěchu dosáhli např. 
studenti chotěbořského gymná-
zia Eliška Ondráčková  a Matěj 
Moravec s prací na téma fyzi-

Druhé Museum Factum:
otevření Roštejna, 
zhodnocení časů 

koronaviru a jubileum
geologa Z. Laštovičky

Výstavu o „africkém“ sochaři 
Foitovi museli v Telči odložit

NÁDVOŘÍ hradu Roštejna bylo v červnu otevřeno návštěvníkům po 
dokončené rekonstrukci hradu. Ta je jedním z hlavním témat 2. vydání 
čtvrtletníku Museum Factum.  Foto: Jiří Varhaník 


