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Z úvodu: 
 
Historie se píše tak, aby vlastní národ, stát vypadal hezky. 
Nicméně vědomí nepříjemných historických pravd má být sou-
částí sebereflexe každého národa a schopnost otevřeného 
vyrovnání se s nimi je nezbytným atributem každé standardní 
civilizované společnosti. V tomto ohledu mají Češi vlivem více 
než po jeden a půl století tradovaných nepravdivých výkladů 
historie, dějepisných mýtů, bludů a lží obrovské manko. 
Historiografie počínajíc Jungmannem a Palackým slouží 
českému národu bez ohledu na pravdu a od roku 1918 
dějepisci plní požadavky českého národního státu – jsouce jím 
živeni – nepříjemná fakta nechávají bez povšimnutí, 

https://paprsky1.com
https://paprsky1.com/nase-knihy/co-v-ceskem-dejepisu-chybi/
https://paprsky1.com/produkt/co-v-ceskem-dejepisu-chybi/


 
    

 
 

 
https://paprsky1.com/nase- knihy/co- v- ceskem- dejepisu- chybi/           

ISBN 978-80-904552-6-9 (epub) - ISBN 978-80-904552-7-6 (mobi) - ISBN 978-80-904552-8-3 (pdf A5) - ASIN B07X9DLPVH (amazon)  
https://paprsky1.com/produkt/co- v- ceskem- dejepisu- chybi/ 

 

vynechávají, dezinterpretují a uchylují se k vysloveným lžím. Dodnes. Mladí historici po roce 1989 
s oficiální interpretací dějin občas nesouhlasí, leč dobře si uvědomují, že oponovat zavedenému 
státnímu (národnímu) výkladu dějin znamená riskovat své uplatnění v oboru, doživotní 
ostrakizaci, takže jejich připomínky a výtky jsou umírněné. Je třeba českým historikům stále 
připomínat jimi vyřčená slova, byť teprve v roce 2006: „Učme se žít s tím, že některé prameny čte-
me a interpretujeme rozdílně, že se naše závěry… mohou rozcházet“. Ale takový přístup k dějinám 
si může dovolit jen člověk na české oficiální historiografii nezávislý. Ostatně nechme o tom pro-
mluvit jednoho z historiků placených státem, Jana Křena, který si před lety výjimečně dopřál 
luxus být v této věci upřímný: „Vášnivé, úporné a nezištné hledání pravdy, zejména v rizikových 
tematikách, nepatří, žel, k předním ctnostem (českých) státních historiků, kteří jsou povětšinou 
vědeckou a občanskou odvahou vybaveni dost skromně. Mnozí z těch nejschopnějších – a jsou 
mezi nimi vynikající odborníci – uplatňují svou brilanci hlavně v tématech, která nejsou tak 
brizantní a žhavá; kolem těch nejpalčivějších, na něž veřejnost nejvíc čeká, jako by stále měli na-
staveny ukazatele s nápisem ‚Objížďka‘“. 

Existuje i názor Boženy Vikové- Kunětické z doby mezi světovými válkami: „Nikdo nemá právo 
bráti národu iluse, ať jsou jakékoliv; vžitá iluse jest jedním ze sloupů, na nichž spočívá národ; 
v takových případech není dovoleno klásti si otázku pravdy; pravda jest v citu.“ Takový náhled na 
dějiny přežívá v české společnosti dodnes. Dnešní česká společnost svým vnímáním historie se 
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nikdy nezbavila romantismu, nevymanila se ze způsobu myšlení z druhé poloviny 19. století, 
dějiny českých zemí a českého státu považuje dodnes mylně za dějiny českého národa a ignoruje 
zásadu, že zveřejněním nepříjemných historických pravd se národní vývoj nedehonestuje ani 
nedevalvuje. Na mysli je nutné mít i výrok historika Františka Grause, že „dějepisectví může 
selhat i při zachování všech vědeckých pravidel“. 
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2. československá paradesantní brigáda 

1. československý armádní sbor 
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KAPITOLA XV 

VOJENSKÉ JEDNOTKY VE FRANCII A VELKÉ BRITÁNII 

Odvody k Luftwaffe a vypuzování letců z protektorátu 

Českoslovenští vojáci ve Francii 

Cholmondeley Park 

Letci v Royal Air Force 

1. československá smíšená brigáda 

Československá samostatná obrněná brigáda 

Povolávání do československé armády 

Zastoupení národností v československých zahraničních armádách 

KAPITOLA XVI 

ČEŠI V NĚMECKÝCH OZBROJENÝCH SILÁCH 

Nabývání německé státní příslušnosti 

Německý národnostní soupis – Deutsche Volksliste 

Povolávání do ozbrojených složek 
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KAPITOLA XVII 

PROTEKTORÁTNÍ ODBOJ 

Zpravodajství 

Sabotáže 

Parašutisté 

Okolnosti domácího odboje 

Jaltský mýtus a demarkační linie 

Povstání na konci války 

Britské zhodnocení domácího odboje 

 

KAPITOLA XVIII 

VLIV PROTEKTORÁTU NA ČESKÉ MYŠLENÍ 

Iluze v českých myslích 

Obranná opatření 

Protektorátní realita 
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Přesídlování 

Fašistická uskupení, získávání konfidentů 

Víra v sovětské Rusko 

Kultura 

Česká porodnost a nasazení v říši 

Studium na německých vysokých školách 

Nenávist vůči Němcům 

Mechanismy psychických změn 

 

KAPITOLA XIX 

KARL HERMANN FRANK 

Frankův vztah k Čechům 

Snaha o stejné zacházení, spory s Berlínem a NSDAP 
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KAPITOLA XX 

JAK TO BYLO S PLÁNOVANÝM VYHUBENÍM ČECHŮ 

Německá národně socialistická ideologie a národnost 

První úvahy 

Hitlerovo zásadní rozhodnutí 

Heydrichův nástin nakládání s Čechy 

Plány SS 

Pozdější představy 

 

KAPITOLA XXI 

SOVĚTSKÁ INFILTRACE ČESKOSLOVENSKA 

Emigrace z Ruska 

Zapouštění kořenů 

Udržet vše v tajnosti 

Česká lhostejnost 
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Poslední možnosti pro změnu názoru 

Bolševická připravenost 

Protektorát a „osvobozování“ Československa 

Poválečná repatriace do SSSR 

 

KAPITOLA XXII 

ČESKOSLOVENSKÉ OBĚTI – ALE ČEHO? 

Československé oběti rasového pronásledování 

Kdo byl židem a kdo ne 

Odhady a metodologické chyby 

 

KAPITOLA XXIII 

HOLOCAUST 

Co předcházelo 

Vývoj německých úmyslů jak naložit s židy 
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Kdo přikázal vyhlazování židů? 

Popírání holocaustu 

Podíl Neněmců na židovském šoa 

Počet obětí holocaustu 

 

KAPITOLA XXIV 

SNAHY O ÚZEMNÍ ZISKY 

Česká územní nenasytnost 

Vládní návrhy k připojení nových území 

 

KAPITOLA XXV 

POVÁLEČNÉ REPARACE A RESTITUCE 

Reparace pro Československo 

Falšování podkladů 

Další československé podvody v reparacích 

Restituce československého majetku 
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KAPITOLA XXVI 

TŘETÍ REPUBLIKA – NACIONÁLNĚ SOCIALISTICKÝ STÁT 1945–1948 

Karpatská Ukrajina 

Postoje USA 

Nedemokratičnost poválečného státu 

Retribuční soudnictví 

Poválečná realita 

Změny, které českým politikům nedocházely 

Závěrečné dějství 

 

KAPITOLA XXVII 

POVÁLEČNÉ VYHÁNĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉHO OBYVATELSTVA 

Tlak domova na vyhnání Němců 

Souslednost dalších událostí 

„Divoký odsun“ – první fáze vyhánění organizovaného vládou 
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Konference v Berlíně 

Organizovaný transfer a právní postavení vyháněných 

Kolize s retribučním soudnictvím 

Počet obětí mezi československými Němci 

Počty obětí z řad dalších Němců 

Zacházení s československými Maďary 

Hledisko mezinárodního práva 

Vyhánění jiných národnostních skupin v rámci státu 

Klíčová role Beneše 

 

KAPITOLA XXVIII 

DEVASTACE POHRANIČÍ 

Poválečná migrace 

Likvidace živností a průmyslové výroby 

Demolice a odliv obyvatelstva 
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KAPITOLA XXIX 

MÝTUS O PRAŽSKÉM JARU 1968 

Málo známé výchozí předpoklady 

Sovětský agent selhal 

Vojenské memorandum coby spouštěč invaze? 

 

 

KAPITOLA XXX 

ROZPAD TÁBORA MÍRU 

Zásadní role Karola Wojtyły 

Ekonomické vlivy 

Politika vytlačování 

Ovlivňování Ruska Spojenými státy 
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KAPITOLA XXXI 

ZVLÁŠTNOSTI ČESKÉ POVAHY ANEB CO JSME NAKRADLI, NEVYDÁME 

Kdo je Čech? 

Byl Josef Švejk inteligentní člověk, nebo blb? 

Zlaté české ručičky 

Egalitářství a závist 

Sebehodnocení 

Vztah k Němcům, nutnost odčinění křivd 

Nacionalismus, neúcta k vlastnímu státu, česká jedinečnost 

Čas pro změnu zástavy? 

 

KAPITOLA XXXII 

MÝTY KULTURNÍ 

Česká kuchyně 

Neblahé stravovací zvyklosti 
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Mýtus báječných českých piv 

Přivlastňování si zásluh 

Italský kulturní vliv 

 

KAPITOLA XXXIII 

JAK DÁL? 

 

Poděkování 

Místo doslovu – slovo vydavatele 

Seznam použité literatury a zdrojů 

Jmenný rejstřík 

Zkratky 

 

 

https://paprsky1.com
https://paprsky1.com/nase-knihy/co-v-ceskem-dejepisu-chybi/
https://paprsky1.com/produkt/co-v-ceskem-dejepisu-chybi/

