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Václav Píša: Čáslavský udavač ve službách gestapa

David Novák 

„Co jsem ztratil, nevážím,
ustoupím, kde překážím. -

Než jsem proved´, víc jsem toužil,
jiným víc než sobě sloužil.
V srdci často dravou tíž

vzdorně šel jsem k hrobu blíž,
k těše druha nepřilákal,

zakryt zmíral, nezaplakal.“1

Báseň nazvanou „O sobě“ si počátkem 30. let 20. století poznamenal do svého zápisní-
ku kolínský rodák Václav Píša, budoucí obyvatel Čáslavi, redaktor protektorátního listu 
Arijský boj a konfi dent gestapa. Vzhledem k tomu, jak se o přibližně patnáct let později 
naplnil jeho osud, projevil ve svém rýmování až neobvyklou jasnozřivost. 

Vácslav Josef Píša se narodil dne 13. září 1887 v Kolíně; jeho otec, také Vácslav, 
byl kolínským obuvníkem a později „kancelářským sluhou a petrolejcem“, dědeček byl 
dělníkem od Zásmuk. Píšova matka, Františka Hypešová, byla dcerou čeledína z Ledče 
nad Sázavou.2 O Píšových rodinných poměrech existují jen velmi kusé informace; měl 
nejméně dva sourozence, sestru Annu a bratra Josefa,3 vychodil kolínskou měšťanku 
a roční večerní kurs obchodní školy.4 Dne 26. srpna 1911 se v Praze u Panny Ma-
rie Sněžné oženil s Ludmilou Volnou, dcerou učitele ze Sendražic.5 Narodil se jim syn 
a jeho žena dne 17. června 1917 zemřela.6 

V letech 1920–1931 Píša pracoval v Nemocenské pojišťovně soukromých úředníků 
a zřízenců v Kolíně a nejpozději od roku 1926 byl jejím správcem. Svého postavení 
zneužíval několik let k defraudacím a tak jej v březnu 1931 krajský soud v Kutné Hoře 
odsoudil za zločin zpronevěry k deseti měsícům těžkého žaláře. Vrchní soud v Praze 
ovšem vzápětí tento trest prodloužil na celý trojnásobek, tedy na dva a půl roku, se 

1  Státní okresní archiv Kutná Hora (dále SOkA Kutná Hora), fond Píša Václav (dále PV) – torzo Píšova 

zápisníku, báseň „O sobě“, s. 27. 
2  Státní oblastní archiv v Praze (dále SOA Praha), fond Sbírka matrik – Kolín, Kniha narozených 

1886–1892, ev. č. 66 (dostupné na http://ebadatelna.soapraha.cz/d/6737/62).
3  SOkA Kutná Hora, PV – torzo Píšova zápisníku, zápis z 15. května 1933, s. 30. 
4  SOA Praha, fond Mimořádný lidový soud (dále MLS), Ls 646/46 – výslech Václava Píši z 24. září 

1945. 
5  Archiv Hlavního města Prahy, fond Sbírka matrik – Praha II, Nové Město, Kniha oddaných 1908–

1916, sign. PMS 08 (dostupné na http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=6B50CD-

9D6EDC4675B2C65CEDF986B18D&scan=156#scan156 (1. 3. 2019)
6  SOkA Kutná Hora, PV – torzo Píšova zápisníku, poznámka k básni „Památce Lidušky“, s. 26. 
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nostnictva a obchodnictva v Republice Československé, a po krátké korespondenci s re-
dakcí začal pro tyto noviny, přejmenované mezitím na Radikální střed, pracovat. Jeho 
honoráře však byly stále žalostné – v Národním středu a později Radikálním středu do-
stával měsíčně pouhých 300,– Kč, což v době, kdy denní plat nekvalifi kovaného dělníka 
činil deset korun, opravdu nebylo mnoho.11 Píša se proto neustále pokoušel uchytit 
i v dalších listech a hledal také jiné formy příležitostného přivýdělku – nechával se na-
příklad najímat jako smuteční řečník při pohřbech.12

Svoji systematickou novinářskou činnost zahájil Píša na konci roku 1939 v krajně 
pravicovém týdeníku, který se jmenoval Nástup Červenobílých; v tomto listu setrval až 
do jeho zákazu v srpnu následujícího roku.13

Klub Červenobílých, na nějž se list svým názvem odkazoval, byl jedním z prvních 
krajně pravicových subjektů v Československu, který vznikl v létě roku 1922. Tento 
Klub vydával od března 1922 do října 1923 týdeník Výzva Červenobílých; právě v říj-
nu rozhodlo vedení Klub Červenobílých o sloučení s Národním hnutím, jednou z prv-
ních organizovaných fašistických skupin. Následkem sloučení s Národním hnutím do-
šlo i ke změně názvu nového subjektu na Národní hnutí českoslovanské a svůj název 
změnil i tiskový orgán, vydávaný následně pod názvem Výzva s podtitulem List ústředí 
Národního hnutí českoslovanského.14

První číslo týdeníku Nástup Červenobílých s podtitulem „List hrdého a poctivého 
češství“ a původním mottem skupiny Červenobílých, tedy „Proti idei ideu - proti pěsti 
pěst“, vyšlo 21. října 1939. Týdeník se od počátku projevoval silně antisemitsky a brzy 
také začal útočit na deník Vlajka, který byl ústředním tiskovým orgánem stejnojmen-
ného českého krajně pravicového hnutí. Později se ukázalo, že Nástup Červenobílých 
byl založen na popud vedoucích činitelů Národního souručenství, jediné legální české 
politické strany v Protektorátu. List byl fi nancován ministrem Jiřím Havelkou a byl 
vydáván za účelem likvidace Vlajky, která na podzim 1939 vystoupila z Národního 
souručenství a stavěla se k němu silně negativně. Vlajka byla pro Národní souručen-
ství nebezpečná hlavně pro svou otevřenou kolaboraci s okupanty a také svou tou-
hou po moci v Protektorátu vedle Němců. Smyslem mnohaměsíčních ostrých tiskových 
sporů mezi Nástupem Červenobílých a listem Vlajka tak bylo Vlajku oslabit nejen per-
sonálně, ale také fi nančně, což se cestou různých žalob, uveřejňovaných v obou lis-
tech, podařilo. Vlajka ještě nějakou dobu vycházela, ale nepravidelně a samotné hnutí 
začalo upadat. Když Nástup Červenobílých svůj úkol splnil, dotace byly zastaveny. 
Poválečné vyšetřování ukázalo, že většina redaktorů byla nejen informována o způsobu 
fi nancování, ale že také zároveň spolupracovala se zpravodajskou službou SS zvanou 
Sicherheitsdienst.15 

11  SOA Praha, MLS, Ls 646/46 – výslech Václava Píši z 2. června 1945; viz též SOkA Kutná Hora, PV – 

korespondence.
12  SOkA Kutná Hora, PV – složka Smuteční projevy. 
13  SOA Praha, MLS, Ls 646/46 – výslech Václava Píši z 19. května 1945.
14  Otcovská 2014.
15  Tamtéž.

zdůvodněním, že odsouzený „jest velmi 
lehkomyslným“. Mimochodem, rozsu-
dek za zpronevěru jej spojoval s jeho 
budoucím nadřízeným, několikaletým 
šéfredaktorem Arijského boje Rudolfem 
Novákem, který se ve vězení za stejný 
zločin ocitl ve 20. letech.7 Píša byl pro-
puštěn na podmínku v červenci 1933, 
tedy poté, co si odseděl dvě třetiny tres-
tu. Soud mu zakázal „navštěvovati ko-
řalny“. 

Vzápětí po svém propuštění se Píša 
na inzerát seznámil v Luhačovicích se 
svojí budoucí ženou, kancelářskou ofi -
ciantkou Pavlou Šulcovou, která praco-
vala na Okresním fi nančním ředitelství 
v Čáslavi. Namluvil jí, že je správcem 
likvidované továrny na hole a deštní-
ky v Kunraticích a že likvidaci podniku 
provázejí různé machinace. Na její žá-
dost údajné zaměstnání opustil, ale pak 
zřejmě – alespoň částečně – přiznal pra-
vý stav věcí. Pouhé tři měsíce po Píšově 
propuštění z vězení, koncem září 1933, uzavřeli Václav Píša a Pavla Šulcová sňatek.8 
Novomanželé bydleli nejprve v Kutné Hoře a později se přestěhovali do Čáslavi; Píšův 
syn z prvního manželství bydlel trvale u Píšovy matky v Kolíně. Podle pozdějšího vyjád-
ření Pavly Šulcové-Píšové byl manželský svazek z důvodu jejího blíže nespecifi kovaného 
zdravotního stavu ryze platonický.9 

Píša si v následujících letech neúspěšně hledal práci a stal se zcela fi nančně zá-
vislým na platu své manželky. Oba oslovovali nejrůznější potenciální zaměstnavatele, 
rozesílali prosebné dopisy, Píša posílal do redakcí různých listů své fejetony a jiné texty, 
které se sice občas dočkaly publikace, většinou však nikoli honoráře.10  

Po třech letech bez řádného zaměstnání konečně na jaře roku 1936 získal práci 
v redakci deníku Národní střed, což byl tehdy ústřední tiskový orgán Československé 
živnostensko-obchodnické strany středostavovské. Současně pracoval pro redakci No-
vého večerníku, což byly dvacetihaléřové noviny téže strany, a to nejen jako redaktor, 
ale také jako lokální distributor. Někdy v první polovině roku 1937 požádal o místo 
redaktora listu Právo středu, což byl ústřední tiskový orgán Radikální strany čsl. živ-

7  Národní archiv, fond Národní soud v Praze 1945–1947, Trestní národní soud (dále TNS) 6/47, kart. 

115, poř. č. 301–302 – rozsudek ve věci Rudolfa Nováka z 26. března 1947. 
8  SOkA Kutná Hora, PV – korespondence, blahopřejný telegram z 25. září 1933. 
9  SOA Praha, MLS, Ls 646/46 – dopis Pavly Píšové z 18. května 1945.
10  Tamtéž.

Obr. 1. Václav Píša, nedatováno. 

Archiv autora 
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Redakce při tom opakovaně vyzývala veřejnost: „Pište nám, telefonujte (…), navštivte 
nás. Zúčastníte se tak očistného protižidovského boje.“22 Podle poválečných výpovědí 
podobné výzvy fungovaly a do redakce docházelo i několik stovek udavačských dopisů 
týdně, z nichž většina se týkala židů a tzv. židomilů či bílých židů. Většina udavačů se 
přitom zaměřovala na zcela konkrétní osoby ve svém okolí.23 

Nejinak tomu bylo i s fi liální redakcí Arijského boje v Čáslavi, kde Píša shromaž-
ďoval, upravoval a sám psal příspěvky z politických okresů Kolín, Čáslav, Kutná Hora 
a Ledeč nad Sázavou. Zřídil si nejprve kancelář v Komenského ulici, po několika měsí-
cích a delším onemocnění pak úřadoval ze svého bytu v tehdejší Husově ulici, později 
třídě Victoria.24 Konkrétně vypadala Píšova práce pro Arijský boj takto:

• Každý týden vybral z došlých dopisů ty, jejichž obsah uznal za vhodný ke zveřej-
nění, text formálně upravil, zkrátil nebo zcela přepsal. Některé z těchto dopisů 
byly anonymní a redakce Arijského boje opakovaně zveřejňovala oznámení, že 
bude takovou korespondenci házet do koše, ale například Píša se obsah někte-
rých anonymů pokoušel ověřit z jiných zdrojů a poté je uveřejnil. 

• Kromě zpracování došlé korespondence dále Píša napsal příspěvky na základě 
ústních oznámení od různých místních obyvatel, která si heslovitě poznamená-
val po příslušných setkáních. Lístečky s některými z těchto zápisů se zachovaly 
v poválečném soudním spisu. Píša si během války vytvořil okruh denunciantů, 
které obcházel či objížděl a kteří mu sdělovali nejrůznější informace.

22  Arijský boj, 1941, č. 2 z 26. července 1941.
23  Např. vyšetřující hlídka četnické stanice Čáslav (19. května 1945), výslech V. Píši či dopis č. 35, obé 

viz SOA Praha, MLS, Ls 646/46.
24  Po válce ulice Maršála Stalina, dnes opět Husova ulice.

Obr. 2. Závěr jednoho z udavačských dopisů. Archiv autora 

Významnou část obsahu časopisu tvořily – podobně jako dříve u listu Štít národa 
nebo později u Arijského boje – příspěvky čtenářů; zde konkrétně v rubrice „Pošta z na-
šich měst“, v níž byly jmenovitě denunciovány různé osoby či organizace, zejména židé. 
Tuto rubriku řídil – spolu s Josefem Opluštilem – právě Václav Píša, který byl současně 
výhradním dopisovatelem z Čáslavi odpovědným za zpracování příspěvků z celého čá-
slavského regionu.16 V této rubrice publikoval také řadu útoků proti čáslavským Vlaj-
kařům a lze konstatovat, že významně přispěl k rozbití místní pobočky tohoto hnutí, 
mimo jiné díky tomu, že se mu podařilo získat – údajně za úplatu – jednoho z čáslav-
ských exponentů Vlajky, konfi denta SD a pozdějšího šéfredaktora Arijského boje Josefa 
Ilju Šarouna.17

Dne 5. září 1940 bylo vydávání Nástupu Červenobílých úředně zastaveno, zřejmě 
v souvislosti s udáním, které na gestapu podali zástupci Vlajky, podle které byl časo-
pis vydáván za účelem poškození a roztříštění tohoto hnutí. Vydavatel Nástupu Červe-
nobílých, významný představitel Národní obce fašistické a rovněž spolupracovník SD 
Zdeněk Zástěra, byl gestapem zatčen a skončil v Terezíně; v květnu 1942 pak zemřel 
v Ravensbrücku. Řada redaktorů a spolupracovníků Nástupu Červenobílých však i na-
dále působila v různých médiích.18

Potíže s gestapem se nevyhnuly ani Píšovi. Tři týdny po úředním zastavení Nástupu 
Červenobílých, konkrétně 26. září 1940, provedlo gestapo spolu s místní policií pro-
hlídku v Píšově kutnohorském bytě. Píša byl následně umístěn do vazby, údajně obvi-
něn z distribuce komunistických letáků a propuštěn po slibu, že bude spolupracovat 
s gestapem.19   

V době zatčení se v Arijském boji, ústředním listu Protižidovské ligy, který vychá-
zel od 18. května 1940, objevily první články, jejichž autorem byl zřejmě Václav Píša. 
Dne 12. října 1940 pak vyšlo 22. číslo Arijského boje, v němž ústředí Protižidovské ligy 
oznamuje, že byl v Čáslavi zřízen její župní sekretariát spolu s fi liální redakcí a admini-
strací Arijského boje a že kontaktní osobou je v obou případech, cituji, „známý nacio-
nální a protižidovský pracovník, bratr Václav Josef Píša“.20 Píšův honorář činil zpočátku 
obvyklé tři stovky, ale postupně mu byl zvyšován až na 1 000 korun měsíčně. Ovšem 
v téže době byla Píšova manželka odeslána ve svých 50 letech do penze, takže si Píšovi 
opět fi nančně příliš nepolepšili. Píša si navíc z honoráře musel platit veškeré náklady 
na svoji činnost.21

Týdeník Arijský boj se soustřeďoval především na tři témata: zaprvé na podporu 
nacismu, Německé říše a kolaborace, za druhé na očerňování meziválečné českosloven-
ské republiky, jejích vůdců a pokračovatelů v Londýně; a zejména za třetí na propagaci 
antisemitismu, obhajování nacistické vyhlazovací politiky a pranýřování tzv. židomilů. 

16  Tamtéž, s. 33.
17  Tamtéž, s. 74.
18  Tamtéž.
19  SOA Praha, MLS, Ls 646/46 – výslech Václava Píši z 19. května 1945.
20  Arijský boj, 1940, č. 22 z 12. října 1940.
21  SOA Praha, MLS, Ls 646/46 – nedatovaný Dodatek k prohlášení (vznikl pravděpodobně 5. května 

1945).
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delně zaměřovalo na osoby 
udávané či kritizované na jeho 
stránkách33 a například bývalý 
šéf kolínské pobočky SD Bed-
řich Erdmann při poválečném 
soudním procesu s Píšou tvr-
dil, že se o příspěvky, zveřej-
ňované v rubrice řízené Píšou, 
zajímal.34 Během procesu s Pí-
šou řada dalších svědků upo-
zorňovala na to, že je gestapo 
vyslýchalo na základě konkrét-
ních článků, které jim při vý-
sleších předkládalo. Například 

čáslavský poštovní úředník Viktor Kačer, jehož babička byla židovka, byl po opakova-
ných upozorněních v Píšově rubrice propuštěn z práce a později odeslán na nucené 
práce do Německa.35

Píša však německým zpravodajským a bezpečnostním orgánům neudával pouze 
zprostředkovaně, prostřednictvím Arijského boje, ale i přímo. Zmíněno již bylo Píšovo 
zatčení gestapem v říjnu 1940 a jeho propuštění na základě příslibu spolupráce. Píša 
později obdržel krycí jméno „Vincent“ a číslo „144“ a zejména kolínskému vyšetřo-
vateli gestapa, oberscharführerovi SS Emilu Laufkovi, dodával po celou válku různé 
informace.36

Vyskytly se i ojedinělé případy, kdy se Píša osobně, nikoli jen zprostředkovaně, podí-
lel na zákrocích proti židům. Marie Mullerová, například, po válce vypověděla, že se o ni 
Píša několikrát ve svých článcích „otřel“, zjišťoval, s kým se v Čáslavi stýká, a jednou 
ji zadržel a zavolal na ni policii, aby tato prověřila obsah kufru, který nesla na poštu.37

Za protektorátu Píša také v různých městech přednesl několik desítek přednášek 
coby člen České ligy proti bolševismu.38

5. května 1945 sepsal Václav Píša nedatované Prohlášení, Dodatek a poté Druhý 
dodatek, v nichž mimo jiné uvedl, že spálil řadu udavačských dopisů a jmenoval asi 
20 jejich autorů. Poté z Čáslavi uprchl.39 

33  Frommer 2010, s. 230. 
34  SOA Praha, MLS, Ls 646/46 – výpis z výslechu Bedřicha Erdmanna před Trestní vyšetřující komisí 

ONV Čáslav z 22. ledna 1947.
35  Tamtéž – protokolární výslech svědka Viktora Kačera z 8. března 1947 provedený na stanici SNB 

v Krnově.
36  Tamtéž – výslech Václava Píši z 24. května 1945.
37  Tamtéž – svědecký protokol Marie Mullerové z 6. března 1947 před Trestní vyšetřující komisí ONV 

Čáslav.
38  Tamtéž – děkovný dopis adresovaný Píšovi podepsaný Karlem Korpem, generálním tajemníkem Čes-

ké ligy proti bolševismu, z 10. srpna 1944.
39  Tamtéž – nedatované Prohlášení a Dodatek k prohlášení (vznikly pravděpodobně 5. května 1945); viz 

též Frommer 2010, s. 236.

Obr. 3. Arijský boj, 26. července 1941. Archiv autora 

• A za třetí, psal zcela původní zprávy na základě poznatků, které získal vlastní 
činností.25 

Veškeré příspěvky přepsal – v prvním období ručně, perem a inkoustem, pozdě-
ji na vypůjčeném psacím stroji, uspořádal, na titulní list sepsal pořadí jednotlivých 
článků a jejich zařazení podle názvů měst a celý materiál odeslal pražské redakci. 
A tak to dělal každý týden až do dubna 1945. Množství Píšových příspěvků se v jed-
notlivých vydáních Arijského boje měnilo, v některých číslech dokonce zaplnilo celou 
stranu. 

Pokud jde o obsah a skutečné autorství příspěvků, naprostá většina z nich byla 
publikována bez uvedení původního autora a sám Píša se podepisoval pouze pod 
fejetony, které v rámci jím řízené rubriky občas vycházely, a to buď celým příjme-
ním nebo šifrou „-ša“. Tematické zaměření těchto fejetonů či sloupků se pohybovalo 
od oslavných ód na velkoněmeckou říši přes útoky na Masaryka či Beneše až po zda-
leka nejčastější protižidovské útoky. Jen pro ilustraci, názvy těchto Píšových fejeto-
nů zněly „Josef Kajetán Tyl uštván Židem“,26 „Vlci v rouše beránčím“,27 „Přátelství se 
židy dotýká se naší národní cti!“28 a podobně. Píšovi lze dále vcelku jednoznačně při-
psat většinu příspěvků týkajících se lokálních kulturních podniků a krátké nekrology 
místních osobností.29 

Obecně lze konstatovat, že rubrika řízená Píšou se obsahově příliš nelišila od cel-
kového zaměření týdeníku. Základ tvořily nejrůznější konkrétní denunciace místních 
židovských i nežidovských občanů. Vycházely zde články o stycích tzv. Árijců s židy, se-
znamy prvorepublikových rotariánů, seznamy osob, které měly za manžele či manželky 
židy, opakované jmenovité upozornění na tzv. Árijce, kteří na ulici pozdravili některého 
z členů místní židovské komunity. Publikované příspěvky ale kromě ochoty mnoha Če-
chů udávat své spoluobčany také mimoděk ukazují, že se našlo i dost lidí, kteří židům 
pomáhali.30 

Arijský boj věnoval zvláštní pozornost případům Čechů ve významných funkcích, 
kteří nerespektovali nacistické rasové zákony. Píša se jmenovitě zaměřil na čáslavského 
starostu Spáčila, kterého v mnoha příspěvcích kritizoval za nejrůznější skutečné či do-
mnělé prohřešky.31 V tomto případě šlo o osobní pomstu; Píša před válkou opakovaně 
a neúspěšně Spáčila žádal o jakoukoli placenou práci.32 

Poválečné vyšetřování ukázalo, že příslušníci německých zpravodajských a bez-
pečnostních složek patřili k pečlivým čtenářům Arijského boje. Gestapo se pravi-

25  SOkA Kutná Hora, PV – složka Arijský boj, rkp. článků 1944, s. 9–127. 
26  Arijský boj 1941, č. 16 z 26. dubna 1941, s. 6.
27  Tamtéž.
28  Tamtéž, č. 10 z 15. března 1941, s. 6.
29  SOA Praha, MLS, Ls 646/46 – vyjádření k obžalobě z 9. března 1947.
30  Frommer 2010, s. 229.
31  SOA Praha, MLS, Ls 646/46 – žádost Jana Spáčila adresovaná okresními soudu v Čáslavi z 18. čer-

vence 1945.
32  Tamtéž – nedatované Prohlášení (vzniklo pravděpodobně 5. květen 1945).
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Píša se po válce bránil tím, že se stal novinářem Arijského boje pouze kvůli své ma-
teriální nouzi. Tvrdil, že přispěl k likvidaci Vlajky a že kritizoval lokální vedení Kurato-
ria pro výchovu české mládeže, což mu obojí přivodilo potíže s německými orgány. Dále 
prohlašoval, že pouze slepě věřil ve vítězství německé říše a že jej vždy vedla upřímná 
snaha pomoci milovanému českému národu. Své styky s gestapem ospravedlňoval tak, 
že jako novinář byl pouze jakýmsi prostředníkem a že „této úloze se coby veřejná osoba 
nemohl vyhnouti“.49 Součástí jeho sebeobhajoby bylo i dnes těžko pochopitelné tvrzení, 
že jeho udávání židovských spoluobčanů bylo vlastně mírné a že jej za tuto mírnost 
někteří místní opakovaně kritizovali.50 

Jak ve své knize uvádí historik Benjamin Frommer, Píšova nebezpečnost coby do-
pisovatele Arijského boje spočívala zejména v tom, že na něj čeští udavači ochotně 
přenášeli vlastní odpovědnost, a že místním antisemitům a nespokojencům poskyto-
val jisté alibi, díky čemuž byli mnohem ochotnější udávat. Existovala zde sice mož-
nost obrátit se přímo na německé orgány, ale spousta Čechů se přirozeně zdráhala 
oslovit kupříkladu gestapo, protože by na ně podobný krok přitáhl pozornost české 
komunity, ale i jim samotným hrozil výslech. Píša byl ovšem Čech a někteří autoři 
anonymních i neanonymních dopisů dokonce zdůrazňovali, že záleží zcela na něm, 
jak s příslušným udáním naloží. Tím na Píšu současně přenášeli i odpovědnost za to, 
jaký byl následný osud udávané osoby.51 Po válce se jeden čáslavský úředník z vy-
šetřovací komise vyjádřil: „Faktem jest to, že bez těchto udání neměl redaktor Píša 
žádného materiálu pro své noviny a gestapo nevědělo by ničeho o soukromém živo-
tě českého obyvatelstva... Možná tudíž za jistých okolností taková udání v nejširším 
slova smyslu [lze] charakterisovati jako anonymní udání učiněná říšským orgánům 
veřejným tiskem.“52

 Stručně řečeno – Václav Píša pomohl během protektorátu vytvořit platformu, která 
umožňovala nepřímou, leč účinnou komunikaci mnoha českých antisemitů s německý-
mi represívními orgány, platformu, která svou podstatou tuto komunikaci nejen podpo-
rovala, ale přímo podněcovala.  

Prameny

Archiv Hlavního města Prahy, fond Sbírka matrik – Praha II, Nové Město, Kniha oddaných 1908–1916, sign. 

PMS 08 (dostupné na http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=6B50CD9D6EDC4675B2C-

65CEDF986B18D&scan=156#scan156) – cit. 1. 3. 2019

Arijský boj, 1940, 1941

Národní archiv, fond Národní soud v Praze 1945–1947, TNS 6/47

Státní oblastní archiv v Praze, fond Sbírka matrik – Kolín, Kniha narozených 1886–1892, ev. č. 66 (dostupné 

na http://ebadatelna.soapraha.cz/d/6737/62) – cit. 1. 3. 2019

49  Např. Tamtéž – výslech Václava Píši z 19. května 1945.
50  Tamtéž – Vyjádření k obžalobě z 9. března 1947.
51  Frommer 2010, s. 234–235.
52  SOA Praha, MLS, Ls 646/46 – dopis dr. Blahoty Vyšetřovací komisi ONV Čáslav ze 7. srpna 1945.

Dne 8. května 1945 místní Národní výbor nechal zatknout pět osob, které měly 
na Píšu osobní vazbu, včetně jeho manželky Pavly. Když se Píša v noci z 8. na 9. května 
vrátil domů, byl na rozkaz čáslavského Národního výboru obratem zatčen a odveden 
do věznice okresního soudu v Čáslavi.

Pavla Píšová byla po několika dnech propuštěna; dne 18. května 1945 napsala velmi 
emotivní dopis adresovaný zřejmě jednomu z právníků okresního soudu, v němž vy-
světlovala nevinu jednoho ze zatčených a některé detaily ze svého soukromého života.40 
Vzápětí spáchala sebevraždu podřezáním žil. O její smrti se Píša dozvěděl až po šesti 
měsících od jednoho z dalších podezřelých.41

Již 16. května dorazila do Čáslavi první žádost o prověření válečných aktivit Václava 
Píši coby redaktora Arijského boje; odeslal ji JUDr. Karel Pošva alias Jiří Zhor, právník, 
básník, spisovatel a publicista, který v Čáslavi vystudoval gymnázium a později zde 
pracoval. Ve své žádosti uvedl, že byl během války pronásledován protektorátními úřa-
dy na základě denunciací, které měly mít přímou souvislost s opakovanými útoky proti 
jeho osobě ze strany Arijského boje zveřejněnými v Píšou spravované rubrice.42

    Vyšetřovatelé podrobili Píšu několika výslechům, začali se probírat zachovanými 
dokumenty a zjišťovat jména jednotlivých udavačů, kteří začali být zatýkáni.43 

Čáslavský rozhlas také vyzval všechny obyvatele, kteří se cítili poškozeni články 
v Arijském boji, aby se v určený den dostavili k soudu spolu s důkazy.44 Sešlo se 
jich velké množství, začaly také chodit žádosti od jiných soudů o výslech Píši ve věci 
konkrétních článků.45 První dva muži souzení kutnohorským soudem byli právě do-
pisovatelé Arijského boje zatčení na základě informací od Píši, pak následovala řada 
dalších. Dostali různě dlouhé tresty odnětí svobody, včetně doživotí, byli odsouzeni 
k peněžitým trestům, konfi skaci majetku, ztrátě občanských práv a došlo i na tresty 
smrti.46 

Píša se dostal před soud až v dubnu 1947, zřejmě proto, aby mohl svědčit proti au-
torům jednotlivých udání.47 Důkazů proti němu bylo víc než dost, obžaloba se nakonec 
omezila na 12 případů, kdy jeho udání mělo za následek uvěznění či smrt. Byl také 
obviněn z propagace a podpory nacismu a fašismu, z toho, že byl donašečem gestapa 
a členem Protižidovské ligy, Českého svazu pro spolupráci s Němci a České ligy proti 
bolševismu. Dne 26. dubna 1947 jej kutnohorský lidový soud odsoudil k trestu smrti 
oběšením a rozsudek byl ihned vykonán.48

40  SOA Praha, MLS, Ls 646/46 – dopis Pavly Píšové z 18. května 1945.
41  Tamtéž – rozsudek nad Václavem Píšou z 26. dubna 1947.
42  Tamtéž – dopis dr. Karla Pošvy ze 17. května 1945.
43  Příkladně Tamtéž – výslechy Václava Píši z 19., 24. a 29. května 1945.
44  Tamtéž – výzva Okresního soudu v Čáslavi tamnímu Místnímu národnímu výboru ze 7. června 

1945.
45  Frommer 2010, s. 238.
46  Tamtéž, s. 238–239.
47  Tamtéž, s. 241.
48  SOA Praha, MLS, Ls 646/46 – Rozsudek nad Václavem Píšou z 26. dubna 1947; rovněž Tamtéž – 

Zápis o výkonu trestu smrti provazem nad odsouzeným Václavem Píšou z 26. dubna 1947.
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Státní okresní archiv Kutná Hora

 - fond Mimořádný lidový soud, Ls 646/46 – Václav Píša

 - fond Píša Václav, nezpracovaný fond.
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