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Abstrakt 

Ve své práci píšu o českém humanistovy, Přemyslu Pitterovi. Toto téma jsem si vybrala, 

když jsem v hodině dějepisu shlédla dokument „Milujte své nepřátelé“, který pojednává o 

jeho životě. Do této práce jsem zahrnula jeho snahu o záchranu židovských i německých 

dětí, výchovu těch, které prošli koncentračními tábory, Milíčův dům, Pitterovi 

spolupracovníky a také Olgu Fierzovou. Cílem práce je připomenout si tuto významnou 

osobnost a nejdůležitější události v jeho bohatém životě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

My final work is about Czech humanist Přemysl Pitter. My inspiration to write this work 

was a documentary film called “Love your enemies“. This film describes his life and his 

acts. In my work I write about his affort to save Jewish and German children, upbringing 

of those who passed through the concentration camp, Milíč’s house, Pitter’s collaborators 

and also about Olga Fierz. The aim of my work is to remind you of this outstanding 

personality and the most important events in his abundant life.  
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ÚVOD 

Ve své závěrečné práci jsem se soustředila na osobnost Přemysla Pittra, o kterém tato 

práce pojednává. Byl to humanista, zastánce demokracie, ekumenismu a jeden z mála, kteří 

pomáhají, aniž by museli. Jako sociální pracovník založil "Milíčův dům" v Praze na 

Žižkově, a za druhé světové války přes přísné zákazy navštěvoval a zásoboval Židy. Ve 

své práci mám také zakomponované úryvky, myšlenky a popisy o tom, jaký Přemysl Pitter 

ve skutečnosti byl podle jeho bývalých chovanců. Za svoji laskavou práci získal řadu 

ocenění, např. Záslužný kříž I. třídy Spolkové republiky Německo a Řád TGM I. třídy in 

memoriam. Cílem této práce je seznámit čtenáře s touto osobností, která vykonávala 

mnoho dobrých věcí, a také předpokládám, že se z toho můžeme poučit i v dnešní době. 

 

Motto: 

Bez lásky, bez lidskosti, 

bez soucítění člověka s člověkem 

 nic neobstojí.   

                        Přemysl Pitter 

             

Ohne Liebe, ohne Menschlichkeit, 

ohne Mitgefühl hält nichts stand. 

 

Nothing holds out  

without love, without humanity, 

without feeling for other people. 

Obr. 1 Přemysl Pitter 
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1 CESTA PŘEMYSLA PITTERA 

1.1 Pittrovo dětství a mládí 

Přemysl Pitter se narodil 21. června 1895 v Praze na Smíchově jako v pořadí sedmé dítě do 

rodiny Čechů, věřících katolíků. Všech jeho šest starších sourozenců zemřelo ještě 

v dětském věku. Nejstarší sestra Žofie zemřela v deseti letech, necelý rok před narozením 

Přemysla. Přemysl se narodil jako velmi slabé dítě, a proto byl dán na výchovu k tetě 

Antonii, u které v Židovicích u Kopidlna vyrůstal do čtyř let. Vyrůstal na venkově, kde, jak 

se příbuzní domnívali, bude na zdravém vzduchu prospívat lépe než v Praze. Až do svých 

čtyř let tak strávil dětský věk uprostřed přírody na statku svého otce. Hospodářství 

spravovala matčina mladší sestra se svým manželem. A protože neměli vlastní děti, vzali si 

malého Přemysla do péče. Zde začala jeho láska k přírodě a ke zvířatům. Dostatečně silný 

se pak vrátil ke svým rodičům do rodné Prahy, kde mezitím Pitterovi získali i lepší a větší 

byt ku prospěchu zdraví svého syna. Matka byla moudrá žena, která toužila po nových 

poznatcích. Navštěvovala různé přednášky, kulturní a vzdělávací akce, koncerty, kam 

brávala s sebou i Přemysla. Uvedla ho do prostředí, které ho všestranně inspirovalo. Tímto 

získával značné možnosti pro všeobecný rozvoj myšlení. Na obecné škole, kam začal 

docházet od roku 1901, měl štěstí na dobré učitele. Dokázali své žáky zaujmout a naučit je 

potřebné znalosti tak důkladně, že nebylo pro ně nutné se doma cokoliv samostatně učit. 

Kladli přitom důraz nejen na všeobecné vzdělávání, ale zejména na náboženskou výchovu. 

Zásluhou matky a katechety pátera Lásky bral Přemysl náboženství velmi opravdově až do 

svých deseti let. Pak, jak sám vzpomíná, nastala u něj krize víry, z níž vyšel jako 

přesvědčený ateista. V září roku 1906 složil přijímací zkoušky na střední školu, první 

českou reálku na Novém Městě. Ale tato škola byla pro něj velkým zklamáním. Studium 

mu dělalo nemalé potíže, protože nebyl zvyklý se učit z knih. Výuka ho nebavila, a proto 

školu opustil. Přemysl se posléze rozhodl vyučit sazečem v rodinné tiskárně. I z toho 

důvodu také absolvoval jednoroční večerní obchodní školu, aby mohl převzít závod po 

svém otci. Po smrti své matky, která po těžké nemoci zemřela v roce 1911, odjel v patnácti 

letech na otcovo přání studovat typografické technikum do Lipska. Studium však 

nedokončil, neboť stav jeho otce se po následcích mozkové mrtvice zhoršoval. Po 

několikatýdenním kurzu v Berlíně s výučním listem sazeče na linotypu nastoupil do 

rodinné tiskárny a zaučoval se v jejím vedení.  
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1.2 Vojákem ve válce 

Přemysl Pitter se vydal dobrovolně do války, jako mnozí z jeho generace, aby zažil něco 

nového. V očích mnohých měla být krátká. Z níž by se vrátili jako „hrdinové“ a začali 

nové životy. Prošel výcvikem a byl odveden 4. září 1914 k pěšímu 28. pluku. V lednu 1915 

byla “jeho“ jednotka odvelena na ruskou frontu, do zákopů v Haliči. Později se Přemysl se 

svojí jednotkou dostal na konečnou vlakovou stanici Slonina-Brzeska. On sám nebyl 

zvyklý na hrubou tělesnou práci, musel teď nosit klády, kopat zákopy, za nepřetržitého 

ostřelování od nepřítele. Celkově bylo toto prostředí velmi surové a on byl citlivě 

vychovaný. Byl nepřetržitě vystaven smrti i mnohým ztrátám svých kamarádů a 

spolubojovníků. Na jeho denním pořádku pro něj byla tedy otázka, proč jemu se kulky i 

střepiny vyhýbají a je stále naživu? Byla to náhoda, nebo to mělo nějaký jiný smysl? 

Přemysl byl během války dvakrát zatčen za dezerci a čekal ho trest smrti, ale vždy vyvázl a 

přežil. Během pokračující války byl přesunut se spolubojovníky do Korutan, do Alp. Zde 

prožíval jakési zklidnění. O to větší to byl psychický nápor po přesunutí ke Gorici ve 

Slovinsku. Tady to bylo hotové peklo na zemi. Bylo zde soustředěno vše hrozné a 

vražedné, co člověk do té doby vyrobil. Později se ještě několikrát stěhoval po frontách, 

např. do Karpat a Hercegoviny. Jeho jednotka se dále posunovala do Albánie, on však 

mohl zůstat v pevnosti v Bileći, ve funkci, která mu spíše vyhovovala. Nejdříve byl 

sanitním pomocníkem, později se vypracoval na vedoucího marodky. Přemysl si tady 

všiml malého černovlasého chlapce, který pocházel z nedaleké vesnice. Celá jeho rodina 

zahynula. On zůstal naživu, jen díky tomu, že se ho ujali nepřátelští vojáci a přijali ho za 

“syna pluku“. Vojáci mu dokonce nechali ušít malou důstojnickou uniformu, salutovali mu 

a plnili jeho “rozkazy“. Jmenoval se Gavro. Přemysl se hocha ujal už za války. Poté mu 

našel v Praze pěstouny a stal se jeho poručníkem. Bylo to první z mnoha dětí, které 

Přemysl zachránil před fyzickou a duševní bídou. Přemysl se z války vrátil zpátky do 

Prahy s malárií.  
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2 MILÍČŮV DŮM A OZDRAVOVNA V MÝTĚ 

Stavba Milíčova domu, zařízení pro mimoškolní výchovu dětí, byla financována z darů 

přátel a čtenářů časopisu Sbratření, který Přemysl Pitter vydával. Realizace se ujal 

vinohradský stavitel Karel Skorkovský, který postavil dům podle projektu architekta 

Ervína Katony na parcele u Olšanského rybníčku pod Vrchem sv. Kříže. Název domu byl 

zvolen na počest postavy kazatele Jana Milíče z Kroměříže, mravního reformátora našeho 

národa z doby Karla IV., který byl Přemyslův životní vzor. Milíčův dům byl otevřen 24. 

12. 1933. Byl to světlý, prostorný, jednopatrový dům se zahradou, vyhovující co nejlépe 

práci s dětmi. Děti zde pod dohledem vychovatelů dělaly školní úkoly, navštěvovaly 

zájmové kroužky, pracovaly v dílně i na zahradě a sportovaly. V roce 1936 bylo přistaveno 

další patro domu. Kromě výchovné péče bylo o děti postaráno i po stránce tělesné, 

pravidelně se koupaly, byly pod lékařským dohledem a dostávaly svačiny, doplněné v 

sezóně o své vlastní zahradnické výpěstky. Veškerá strava byla vegetariánská. Podle 

možností byly mezi nejpotřebnější rodiny rozdávány potraviny a šatstvo. Mnoho dětí žilo v 

nevyhovujících podmínkách a potřebovaly změnu prostředí. V roce 1938 se podařilo 

vybudovat celoroční ozdravovnu v Mýtě u Rokycan, která byla v létě rozšířena o stanový 

tábor. Milíčův dům byl ve své době ojedinělým dětským zařízením nejen v 

Československu, ale i ve světě. Jeho nejdůležitější funkcí byla pomoc sociálně nejslabším 

dětem, nejen žižkovským. Účelem práce byla výchova a smysluplné využití volného času 

dětí s cílevědomým výchovným křesťanským naplněním. Činnost Milíčova domu byla 

založena na dobrovolné spolupráci a vždy měla velmi blízko k solidaritě. V roce 1934 zde 

byly umístěny děti německých emigrantů, kteří museli uprchnout z nacistického Německa. 

V době německé okupace se Milíčův dům stal střediskem tajné podpory pronásledovaných 

židovských rodin. Provoz Milíčova domu jako útulku byl v prosinci 1949 násilně ukončen.  

 

 

 

Obr. 2 Milíčův dům v roce 1933 Obr. 3 Milíčův dům po dostavbě v roce 1937 
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Obr. 4 Ozdravovna v Mýtě u Rokycan se stanovým táborem 40. léta 20. století  

Obr. 5 Herna malých dětí 

Obr. 6 Děti v Milíčově domě při výtvarném kroužku 
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2.1 Milíčův dům – dnes 

V dnešní době nese budova název: Mateřská škola Milíčův dům. Ve 2. poschodí domu byl 

v pokoji, který Přemysl obýval a kde měl pracovnu, zřízen Pamětní kout Přemysla Pittra, 

podle námětu dřívější ředitelky p. M. Vrabcové. Můžeme zde nalézt jeho psací stroj, 

vyznamenání, knížky a řadu fotografií. Na internetových stránkách dnešní mateřské školy 

Milíčův dům můžeme nalézt slova: „Naše koncepce vychází z myšlenek a odkazu 

Přemysla Pittra, snažíme se, aby tolerantnost a příkladný vztah k dětem byly 

samozřejmostí.“ 

  

Obr. 7 Milíčův dům dnes 

Obr. 8 Pamětní deska na Milíčově domě 
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3 „AKCE ZÁMKY“ 

V letech 1945-1947 provozoval Přemysl Pitter tzv. „Akce Zámky“. Po krátkém jednání 

s představiteli České národní rady, se Přemyslovi podařilo získat zámky Štiřín, Olešovice, 

Kamenice a Lojovice, které přeměnil v ozdravovny. Soustředil se na děti různých 

národností z německých koncentračních táborů i z českých internačních táborů. Kuchařky 

vařily lehká vegetariánská jídla, což nebylo jednoduché v době lístkového přídělového 

systému a nedostatku potravin. Dětem byla poskytnuta také lékařská péče, v olešovickém 

Lékařském domě působil MUDr. Emil Vogl. Tento židovský lékař se vrátil 

z koncentračního tábora s podlomeným zdravím, ztratil během války všechny své příbuzné 

včetně manželky. Obětavě pomáhal dětem všech národností. Přemysl Pitter odsuzoval 

poválečné násilí na německém obyvatelstvu a kritizoval špatné zacházení s Němci 

v internačních táborech, které navštěvoval jako člen sociální komise Zemského národního 

výboru. Zasazoval se o humanizaci těchto táborů. Jeho názor, že děti jsou děti a že je 

nelidské a nekřesťanské, aby trpěly za činy svých rodičů, nebylo snadné u tehdejších 

českých úřadů a české veřejnosti prosadit. Při odsunu Němců, který v roce 1945 na 

Postupimské konferenci odsouhlasily vítězné mocnosti, zprostředkovával Přemysl se 

svými spolupracovníky spojení dětí s jejich rodiči nebo příbuznými. Zdravotní a sociální 

péče se po zotavení dětí prolínala s výchovou a přívětivým zacházením. K prvním 

spolupracovníkům Přemsla Pittra v ozdravovnách patřili manželé Teichmanovi, manželé 

Růžičkovi a profesorka Otuše Dürrová. Postupně pro péči o děti získávali další dobrovolné 

spolupracovníky. „Akcí zámky" prošlo více než 800 dětí, z nichž asi polovina byly děti 

německé národnosti. 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Kamenice 1947 

Obr. 10 MUDr. Emil Vogl 
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Obr. 11 Štiřín 1945 

 

Obr. 12 Z. Teichmann v roce 1995 

Obr. 13 Bývalé vychovatelky v roce 2000 zleva Eva Kvapilová, Jarka Danešová, 

Helena Klápová 

Obr. 14 Děti z koncentračních táborů, Štiřín 1945 
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4 PITTER A SPOLUPRACOVNÍCI 

O děti v Milíčově domě a později i v ozdravovně v Mýtě u Rokycan pečovali vychovatelé 

a správci objektů. Práci vykonávali dobrovolně a zdarma. Město Praha platilo do podzimu 

1938 jen učitelku ručních prací. Později sem byla přidělena učitelka mateřských škol a 

během války vypomáhaly absolventky vychovatelské školy. Po válce byly některé 

vychovatelky za svou práci placeny. Mezi nejzkušenější pracovníky patřil vynikající 

pedagog a vydavatel dětských časopisů Ferdinand Krch. Margit Becková učila v Milíčově 

domě hudbu a Líza Sattlerová vedla pravidelný kroužek rytmiky. Míla Vavrda vedl 

chlapecké družiny a praktická Anna Rottová vedla kroužky dívčích ručních prací. Její 

manžel Josef Rott byl hospodářským správcem. V administrativě pracovaly Anna 

Pohorská a Marie Mejtská. Později k nim přibyla Magda Pilbauerová, která se starala o 

výtvarnou a pracovní výchovu, a Milada Horáková, ta zajišťovala provoz a pedagogické 

vedení ozdravovny v Mýtě. Ida Tyčová působila jako tělovýchovná instruktorka. Správci 

ozdravovny v Mýtě byli manželé Paškovi. V rozmezí let 1944 – 1945 začal Přemysl 

připravovat plán pomoci židovským dětem, které přežily nacistické koncentrační tábory. 

Založil Výbor křesťanské pomoci židovským dětem. Okruh ilegálního výboru byl sestaven 

z pracovníků YMCA a YWCA, pedagogů, církevních pracovníků z církve československé 

a českobratrské církve evangelické. Po skončení “akce zámky“ v dubnu 1947 se Přemysl 

a jeho spolupracovníci opět soustředili na obětavou práci v Milíčově domě.  

  

Obr. 15 Jan Pašek Obr. 16 Ferdinand Krch Obr. 17 Milada Horáková 

http://cs.wikipedia.org/wiki/YMCA
http://cs.wikipedia.org/wiki/YWCA
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4.1  Olga Fierzová 

Olga Fierzová se narodila ve Švýcarsku. Vystudovala učitelský ústav a působila jako 

domácí učitelka a později pracovala v anglickém dívčím penzionátě. V roce 1926 se na 

konferenci Hnutí pro mezinárodní mír seznámila s Přemyslem Pittrem, následovala ho do 

Prahy a stala se jeho spolupracovnicí na celý život. Věnovala se dětem v Milíčově domě, 

spoluorganizovala akci “Zámky“, pracovala s uprchlíky v táboře Valka. Po smrti Přemysla 

převzala vydávání časopisu Hovory s pisateli. Olga Fierzová obdržela četná vyznamenání - 

čestný list vydaný židovským památníkem Yad Vashem v Jeruzalémě, izraelské 

vyznamenání Medaile spravedlivých, strom v Aleji spravedlivých v památníku Yad 

Vashem v Jeruzalémě, Čestné uznání in memoriam od ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky a in memoriam Medaile Za zásluhy I. stupně. 

Obr. 18 Ida Tyčová 

Obr. 19 Vychovatelé na terase Milíčova domu, zleva P. Pitter, A. 

Rottová, J. Rott, O. Fierzová, M. Horáková, A. Pohorská, F. Krch 

http://pitter.npmk.cz/node/6
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5 PITTEROVY DĚTI 

V prvních dnech po osvobození byly urychleně evakuovány děti z terezínského ghetta 

kvůli epidemii tyfu. Zámecké budovy bylo nutno upravit a připravit na provoz ozdravoven, 

shánělo se vybavení, šatstvo, obuv a lékařské vybavení. S tím vším pomohla Mezinárodní 

humanitární organizace pro pomoc zemím zpustošeným druhou světovou válkou, ale i  

čeští podnikatelé a řada dobrovolníků. Děti  po zotavení doháněly vzdělání, které jim bylo 

za války odepřeno, pátralo se také po jejich příbuzných. Většina židovské mládeže 

hledala nový domov v Palestině či později v Izraeli. Přátelské styky se svojí původní vlastí 

udržují po celý život, jak je patrné z osudů několika z nich. Od konce července 1945 začaly 

být do ozdravoven přijímány i děti z internačních táborů, ve kterých za strastiplných 

podmínek žilo německé obyvatelstvo určené k odsunu z Československa. Pro ubytování 

německých dětí sloužil převážně zámek v Kamenici. Nejdéle zde působily 

jako vychovatelky Marie Černíková a Dobroslava Štěpánková, děti je oslovovaly teta Mája 

a teta Dobruška. Tyto dvě hluboce věřící evangeličky našly cestu k německé mládeži, 

vychovávané do té doby v pocitu nadřazenosti a nenávisti. Odměnou jim byla láska a 

Obr. 20 Olga Fierzová v roce 1957 
Obr. 21 O. Fierzová a P. Pitter 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

16 

vděčnost, kterou jim jejich svěřenci prokazovali i po mnoha letech. Někteří z nich se spolu 

přátelsky stýkají i v současné době. 

5.1 Židovské děti 

Během okupace Československa se Přemysl snažil materiálně i morálně pomáhat 

židovským rodinám. Poté, co byly židovské děti z ozdravovny v Mýtě povolány se svými 

rodiči do transportů, jim posílal potravinové balíčky do koncentračních táborů. Se svými 

spolupracovníky promýšlel zajištění bezprostřední pomoci těmto dětem v poválečném 

období. V prvních dnech po skončení války obdržel od zdravotně sociální komise České 

národní rady pověření k realizaci svých záměrů a zahájil akci “Zámky“.  

5.1.1 Jehuda Bacon  

Narodil se v Moravské Ostravě v roce 1929 v rodině podnikatele, jako třináctiletý byl 

zařazen do transportu do Terezína, pak prošel Osvětimí. Po osvobození se dostal do 

Štiřína, zde absolvoval lekce v malířství a o dějinách umění mu přednášel dr. Vogel. Po 

odjezdu do dnešního Izraele vystudoval výtvarné umění a stal se významným výtvarníkem, 

vystavoval v řadě měst na celém světě.  „Každé setkání s nimi dokázalo člověka povzbudit, 

protože v nich viděl v období plném negace a nevíry živé příklady dobrých činů, které 

přinášejí ovoce, a víry, že tenhle životní postoj funguje.“ Přesně takhle popisuje Jehuda 

Bacon každé setkání s P. Pitterem. 

5.1.2 Magda Bar – Or  

Narodila se v roce 1928 na Podkarpatské Rusi, která byla tehdy součástí Československé 

republiky. V roce 1944 Magda se sestrou a maminkou skončily v transportu do Osvětimi, 

otec zahynul v maďarském pracovním táboře. Přežít se podařilo pouze Magdě a její sestře i 

díky tomu, že zůstaly spolu a pomáhaly si. Spolu s bratrancem Míšou se dostali do vlídné 

péče zámeckých ozdravoven: „A tak dobře o nás v zámeckých ozdravovnách pečovali, tak 

pečlivě se o nás starali, že se to ani slovy vylíčit nedá. Jen jako pohádku si to člověk může 

představit.“ 

Obr. 16 Jehuda Bacon v roce 2014 
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5.2 Německé děti 

Výchova německých dětí nebyla snadná, zvlášť v případě starších německých dětí 

ovlivněných nacistickou propagandou v Hitlerjugend. Vychovatelkám se přesto podařilo k 

těmto dětem přiblížit. Dokázaly s nimi rozmlouvat i o válečné minulosti jejich rodin, a také 

jim ukázaly krásu německé kultury, aby pomohly budovat národní hrdost na hodnotných 

základech. Hans Wunder, jeden z Pitterových dětí napsal: „Můj prožitek a mé setkání s 

Přemyslem Pittrem a tetou Olgou, s tetami Dobruší, Majou, Helenou, paní Blankou… nám 

ukázaly, že existují ještě jiní lidé, kteří jsou také Češi, kteří ale myslí úplně jinak, než ti, 

kterým Němci možná strašně ublížili a kteří jsou naplnění nenávistí vůči nim, a já jsem 

šťastný, že jsem mohl strýčku Přemyslovi snad správně porozumět, že láska mezi lidmi je to 

pravé, že to platí a že nás to chrání před tím, abychom sami pociťovali nenávist, která 

nikoho nepřivede dál. Jen porozumění mezi lidmi a to, čím Přemysl žil, totiž láska k dětem 

je to správné. Že zcela určitě německé, ale ani jakékoli jiné děti nemohou za to, co dělali 

jejich rodiče, a když tady dokážeme najít ta správná slova a dosáhneme, aby se děti staly 

součástí velkého společenství národů, jen to je ta cesta, kterou on nastoupil a kterou svůj 

celý život šel, prosazoval a zastupoval.“ 

5.2.1 Hand Wunder 

Narodil se v Berlíně roce 1935 v rodině knihkupce a nakladatele, kvůli bombardování 

Berlína se spolu s matkou, sestrou a mladšími bratry dostali do malé vesnice u Liberce. 

Před blížící se ruskou frontou prchala rodina na západ Čech, u Prahy se dostali do 

přestřelky. Do zámeckých ozdravoven se malý Hans dostal po pobytu v různých 

internačních táborech. Zde teprve získal zprávy o rodičích. Zpět do Německa se vrátil až v 

roce 1947, vystudoval a stal se stavebním inženýrem, cestoval po světě. Nyní s velkou 

vděčností vzpomíná: „…v mém srdci zůstává velká láska k těmto lidem a jejich 

pomocníkům. To byla teta Dobruše a teta Maja, ty byly naše náhradní matky, ohromní 

lidé.“ 

5.2.2 Edeltraud Kretschmer 

Narodila se v roce 1931 v Opavě v rodině německého krejčího, do Prahy se dostala v 

únoru roku 1945 jako uprchlík před ruskou armádou. Během bombardování Prahy se jí 
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zhoršilo zranění nohy a páteře, putovala do různých nemocnic a po osvobození Prahy 

do internačních táborů pro německé obyvatelstvo. Dostala se do zámecké ozdravovny v 

Kamenici a pomalu se opět učila chodit s pomocí berlí. Zde se také setkala se svojí 

maminkou, po roce 1947 byly odsunuty do Německa. Později se provdala a pracovala jako 

knihovnice. Stále vzpomínala: „…když jsem něco rozhodovala třeba už jako dospělá, 

vždycky jsem přemýšlela o tom, co by tomu řekla teta Olga a co by o tom soudil strýček 

Přemysl, to nás formovalo.“  

5.2.3 Brigitte Zarges 

Narodila se v roce 1933 v rodině německého bankovního úředníka, která žila v Čechách již 

po generace. Během pražského květnového povstání byli otec a 16letý bratr odvedeni, 

později pracovali na statku. Brigitte s maminkou a roční sestřičkou skončily v internačním 

táboře, malá sestřička zemřela. Nemocná a zesláblá Brigitte naštěstí putovala do 

ozdravovny v Lojovicích a Kamenici, její matka zde pak pomáhala v kuchyni. Dnes žije 

Brigitte se svojí rodinou v Německu a rok strávený v Kamenici pokládá za osudový: „Jsem 

rozhodně vděčná, že jsem všechny tyto lidi (v ozdravovnách) směla potkat. Oni obohatili 

můj život a doufám, že mnohé bude prostřednictvím mých čtyř dětí a sedmi vnoučat šířeno 

do snad mírumilovného a tolerantního světa dále.“ 

6 PŘÍBĚH ZACHRÁNĚNÉHO ŽIDOVSKÉHO DÍTĚTE 

Ve své knize “Nad vřavou nenávisti“  v kapitole Pod hákovým křížem na str. 51-53 

popisuje Přemysl situaci s malou židovskou holčičkou takto: 

 Počátkem ledna 1945, kdy Židé i ze smíšených manželství museli do koncentračních 

táborů, objevila se u mne mladá žena, „árijka“, jejíž muž byl volán na transport. „Bojím se 

o manžela, že by koncentrák nepřežil. Nepustím ho od sebe. Budeme se skrývat. Ale co 

mám udělat s naší devítiměsíční Janičkou? Prozradila by náš úkryt pláčem. Ujměte se jí 

na dobu, než zase budeme svobodni!“ Snažím se jí vysvětlit, že je mně nemožné skrývat 

dítě rodičů, které hledá gestapo. Ale maminka jen pláče a nedá se zviklat v důvěře, že když 

budu chtít, tak to půjde. Co dělat? Tu mi napadá myšlenka: „Co kdybyste si zahrála na 

krkavčí matku a dítě tajně někde odložila? „Byla bych radši, kdybych to nemusela sama 

udělat.“ Brzo byl plán hotov. Za temného pozdního večera odložila moje spolupracovnice 
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teple zabalené děťátko v odlehlých sadech. Zpovzdálí jsem ji sledoval. Čekal jsem, až se 

ukáže někdo nablízku, načež jsem „objevil“ odložené dítě a požádal náhodného chodce, 

aby šel se mnou na vinohradské policejní komisařství, kde nalezené dítě odevzdáme. Muž 

ochotně svolil. Strážmistr byl nemálo překvapen, když jsme mu na stůl položili živý nález. 

Janička spala. Když jsme ji rozbalili, našli jsme cedulku, psanou hůlkovým písmem: 

„Ujměte se mé Zdeničky!“ Nabídl jsem se, že dítě odevzdám do péče mladým bezdětným 

manželům, kteří se ho radostně ujmou. Strážmistr sepsal protokol, svědek spolupodepsal a 

já si chtěl dítě odnést. Vtom do úřadovny vešel komisař, v rozhalené blůze. „Nemám sice 

službu, ale co to tu máte?“ Prohlédl si dítě, přečetl cedulku i protokol, rozloučil se 

svědkem, a pak povídá: „Tak jednoduché to není. Zítra jde nový transport Židů do 

Terezína. To dítě se nejmenuje Zdenička, ale Esterka nebo Ráchelka. Stačí nahlédnout do 

seznamů deportovaných Židů, který z nich má nemluvně, a hned budeme moci vrátit 

mamince její „odložené“ dítě – ovšem se všemi následky pro ni i jejího muže. Ale co tady 

budeme dělat s dítětem? Když chcete, vezměte si je zatím do úschovy a zítra hlaste se na 

sociálním oddělení policejního ředitelství. Protokol tam už budou mít.“ Dítě jsem vzal a 

odnesl domů. Druhého dne mne přijala sociální referentka na policejním ředitelství. 

„Protokol jsem četla a souhlasím s tím, abyste dítě odevzdal do prozatímní péče oněch 

manželů. Nález dítěte budu ovšem muset oznámit v úřední vyhlášce, kde bude otištěna i 

jeho fotografie.“ Maminku a tatínka jsem vyhledal v jejich úkrytu v odlehlém mlýně, kde 

jim mlynář upravil komůrku, k níž byl nesnadný příchod, ale snadný únik v případě 

nebezpečí. Byli na výsost šťastni, že Janička – nyní Zdenička  - je v dobré péči. O vyhlášce 

jsem se nezmínil, abych jim nezvětšil obavu, že podvod bude objeven. Hitler dovítězil, 

jeho „tisíciletá“ říše se zhroutila. Manželé se u mne objevili a žádali zpět Janičku. Bolestně 

se loučili pěstouni se „Zdeničkou“, která jim přirostla k srdci. Šel jsem k referentce na 

policejní ředitelství, abych jí oznámil, že Zdenička je zase Janičkou a v péči rodičů. 

„Věděla jsem od počátku, oč jde, a proto jsem protokol pečlivě ukryla a v dorozumění 

s komisařem nikde nic neoznámila. Teď to tedy mohu dát ad acta.“ Chtěl jsem jí 

poděkovat, ale ona mne přerušila: „Já děkuji vám!“ 
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7 DĚTSKÉ OSUDY 

Kromě péče o děti v ozdravovnách se rozeběhlo v kanceláři Milíčova domu i téměř 

detektivní pátrání po ztracených dětech, které zůstaly ve válečném chaosu bez kontaktů 

s příbuznými. Pátrací stanice z okupačních zón v Německu se obracely na Přemysla a jeho 

spolupracovníky s žádostmi o pomoc při pátrání po hledaných dětech. Stále narůstající 

případy pomáhala řešit řada dobrovolníků, prováděli různá šetření u místních úřadů, 

v nemocnicích, vyřizovali rozsáhlou korespondenci. Takto se hledaly stovky ztracených 

dětí. V případech, kdy bylo jisté, že se již nemůže objevit žádný příbuzný, se nacházely pro 

děti pěstounské rodiny.  

 

 

  

Obr. 16 Leták pátrací služby Suchdienst v Mnichově 

Obr. 22 Leták pátrací služby Suchdienst v Mnichově 
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8 VZPOMÍNKY NA ZÁZRAK 

Po odjezdu ze zotavoven po některých z dětí jakoby se zem nadobro slehla, jiné udržovaly 

mezi sebou i nadále písemné, řidčeji osobní styky. To, že na tety, strýčky, kamarády ze 

zámků a zde prožité chvíle nezapomněly, svědčí řada dochovaných dopisů se 

vzpomínkami a ohlasy.  

Z dopisu Jehudy Bacona: "Věřte mi, že moje nejkrásnější poválečné vzpomínky jsou na 

život ve Štiříně a v Kamenici. Jsme už tady přes rok - ten čas ubíhá rychle - ale nikdy 

nezapomeneme na vás všecky. Teď teprve si začínám uvědomovat to štěstí, ten zázrak, že 

jsem se po válce dostal do vašich domovů, kde jsem začal opět věřit v člověka, když jsem 

viděl kolem sebe tolik lásky. Hledím z okna na západ slunka, rádio mi přináší zprávy z 

celého světa a je mi u srdce tak divně...Neboť vidím před sebou Milíčův dům, když poprvé 

jsme s Volfíkem do něho vstoupili a potom, když jsem ho spatřil naposled, kdy mi bylo u 

srdce právě jako teď. Doufám, že to nebylo naposled....." váš Jirka  

Šestnáctiletý Werner Glonska, nejzarytější z hochů z hitlerovské mládeže, po návratu do 

Německa napsal Přemyslovi dopis následujícího znění: "Milý pane řediteli! Dnes 13. 

prosince vzpomínám na Vás s láskou. Snad se podivíte, proč právě dnes. Právě před 

rokem, když mně a mým kamarádům bylo nejhůř, přišel náhle obrat. Přiblížily se vánoce. 

Vzpomínali jsme na rodiče a sourozence, o kterých jsem nic nevěděli, a na krásné vánoce, 

které jsme prožívali v milém domově. Tohoto roku bude všechno jiné, říkali jsme si 

navzájem. Se srdcem plným bolesti seděli jsme každého večera v pevnosti a často ten či 

onen hořce zaplakal. Pak jste přišel Vy a vzal jste nás s sebou do jednoho ze svých 

domovů. Starali jste se o nás jako rodiče, připravili nám krásné svátky, obdarovali jste 

nás, zpívali jste s námi boží písničky a zmírnili naši bolest. Nikdy jsme od Vás neslyšeli 

zlého slova. Dělal jsem Vám zpočátku mnoho zármutku, ale Vy jste mi odpustil. Tu jsem šel 

do sebe. Začal jsem se zajímat o Vaše proslovy. Náhle jsem něco nalezl, počátek správné 

cesty. Na ní chci setrvat...."  

Olga Fierzová v roce 1984 tyto řádky: "My tři, Gréta, David a Jehuda, jsme se zas jednou 

sešli a vzpomínáme na dobu našeho prvního setkání se strýčkem Přemyslem a jeho 

spolupracovníky. Když se dnes přeneseme zpět do oněch dnů, cítíme mnohem jasněji než 

tehdy, jak vzácná byla lidská velikost, které jsme se dívali do tváře. Bylo nám patnáct, 
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šestnáct let a to, co jsme od svých devíti let prožívali, nedovolilo nám spojovat křesťanství 

s pojmem láska k bližnímu. Teprve dík Vaší obětavosti vůči nám se to podařilo. Dali jste 

našim srdcím tušení lepšího světa. Pokaždé, když se sejdeme, je nám jasné, že zárodek naší 

víry v lepší život - navzdory tomu, co prožíváme - byl položen Přemyslem dlouho před tím, 

než jeho strom zde v Jad-va-Šem o tom vydal svědectví."  

K setkání Pittrových dětí a přátel v Československu došlo až po pětačtyřiceti letech dne 16. 

června 1990 na zámku Štiřín. Bývalým odchovancům se tak poprvé naskytla příležitost 

vrátit se na místa svého znovuzrození či zotavení po útrapách způsobených válečnými 

událostmi. Přestože zde prožili poměrně krátký úsek svého života, pro některé z nich tento 

úsek znamenal téměř hotový "zázrak." Protože devadesátileté Olze Fierzové zdravotní stav 

již nedovolil účastnit se tohoto shromáždění, poslala "svým" dětem alespoň kazetový 

záznam s pozdravným poselstvím a duchovním odkazem Přemysla Pittra. Následujícího 

dne, 17. června, zemřela, aniž by stačila přečíst dopis, který jí účastníci setkání obratem 

napsali.  

9  KONEC ŽIVOTA, OCENĚNÍ A VYZNAMENÁNÍ 

Pomoc, kterou Přemysl Pitter po desetiletí poskytoval bez rozdílu všem, kteří ji 

potřebovali, byla po právu oceněna. Za poválečné úsilí o záchranu židovských dětí získal v 

60. letech 20. století oficiální uznání izraelské vlády. Za záchranu židovského dítěte, malé 

Janičky-Zdeničky, obdržel v Izraeli vyznamenání památníku Jad Vašem Spravedlivý mezi 

národy. O několik let později jej získala i Olga Fierzová. Od roku 1964 je na hoře Jad 

Vašem v tzv. Aleji spravedlivých zasazen strom označený jménem P. Pittra. „Svůj“ strom 

(zasazovaný na počest Nežidů, kteří za války zachránili život Židům) zde má i Olga 

Fierzová. Také Spolková republika Německo vyslovila P. Pittrovi poděkování za pomoc 

internovaným německým dětem. V r. 1973 obdržel Záslužný kříž I. třídy Spolkové 

republiky Německo. U příležitosti 80. narozenin mu byl udělen čestný doktorát teologie 

curyšské univerzity. V roce 1991 propůjčil prezident Václav Havel P. Pittrovi Řád T. G. 

Masaryka III. třídy in memoriam za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. Zemřel 

v roce 1976 v Curychu.  
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10  KDO BYL NICHOLAS WINTON? 

Již z názvu “Přemysl Pitter – český Nicholas Winton“ jde poznat, že tyto dvě osoby mají 

něco společného. Přemysl Pitter nezískal svojí přezdívku “český Nicholas Winton“ jen pro 

nic za nic. Nicholas Winton byl totiž člověk, který se se svým skutkem Pittrovi velmi 

podobal. Nicholas Winton totiž zachránil 669 převážně židovských dětí z okupovaného 

Československa před transportem do koncentračních táborů tím, že jim zajistil odjezd 

vlakem do Spojeného království. Když se ho zeptali, proč o svém skutku neřekl své 

manželce, odpověděl, „přece každý muž má před svou ženou nějaké tajemství“. Ve 

skutečnosti mu však bylo líto, že poslední transport dětí do Spojeného království, který měl 

vyjet 1. září 1939, v den, kdy začala 2. světová válka, už do Spojeného království nedojel a 

všechny děti z vlaku zemřeli v koncentračním táboře. Sir Nicholas Winton vždy byl a taky 

zůstal skromným člověkem, „ty děti potřebovaly pomoc, a já byl schopen jim ji 

poskytnout“. 1. září 2009 v 9:01 vyjel z pražského hlavního nádraží vlak Winton Train na 

čtyřdenní cestu. Mimořádná souprava projela trasu, kterou by přesně před 70 lety 

absolvovaly děti z posledního transportu do Spojeného království, který zmařilo vypuknutí 

války. Před dvěma lety převzal od prezidenta Miloše Zemana nejvyšší české státní 

vyznamenání Řád bílého lva. Už v roce 1998 mu prezident Václav Havel udělil Řád 

Tomáše Garrigua Masaryka. Anglická královna mu propůjčila titul nejvznešenějšího řádu 

britského impéria, jeho celé jméno tak zní Sir Nicholas Winton. Zemřel v roce 2015 ve 

svých 106 letech.  

Obr. 23 Nicholas Winton 
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Závěr 

Při psaní této práce jsem se o Přemyslu Pitterovi dozvěděla spoustu nových věcí. Po 

celou dobu psaní a dozvídání se nových informací jsem si potvrdila, že výběr tématu 

byl trefou do černého. Psaní této práce mě velmi bavilo, protože dozvídání se o 

takových osobnostech jako byl Přemysl Pitter mě velmi zajímá, a ráda se o nich něco 

nového naučím. Doufám, že i vám se moje práce líbila a bavila vás a že jste se z ní 

dozvěděli také hodně zajímavých věcí jako já. Přesně za tímto účelem jsem totiž tuto 

práci napsala a v žádném případě svého výběru tématu nelituji. 
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Prohlašuji, že na celé práci jsem pracoval samostatně a uvedl jsem použitou literaturu.  

 

 

  

V Olomouci, červen 2016 _______________________  
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