
Roman Karl Scholz

Karl Scholz se narodil 16.1. 1912
jako nemanželský syn Josefy
Scholzové a byl vychován
prarodiči. I přes finanční těžkosti v
Šumperku navštěvoval německé
gymnázium. 

V roce 1930 vstoupil do kláštera v Klosterneuburgu,
kterému se říkalo "český klášter", protože adepti na
kněžství a řeholníci sem přicházeli s Čech, Moravy a
Slezska. Zde byl Scholz fascinován nacistickým
německem. V klášteře se snažil vybudovat tajnou buňku
NSDAP a v primici (první mši po vysvěcení) si přál
uniformu SS a na sutaně by nosil hákový kříž.

V roce 1936 (nebo 1837)
Roman Scholz navštívil
říšský sjezd NSDAP. Byl ale
zklamán. 
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Světaznalý odbojář, hluboce
věřící kanovník

444

4) TULLN4) TULLN4) TULLN   
Po svém návratu z Norimberku ze začal s nacistickou ideologií rozcházet.
Vystupoval proti ní, vzdělával mladé lidi a ve svých 26 letech založil odbojovou
skupinu Rakouské hnutí svobody. 



Spolek Rakouské hnutí svobody měl vlastní hymnu, jejíž text sepsal Karl Roman Scholz.
Přečtěte si její část. Jak slovům rozumíte? Co myslíte, že bylo cílem skupiny? Co myslíte, že
může znamenat metafora bouře?

Prochází bouře jako předtucha jara / všemi národy široko i daleko/a vlaky vlají,
černé vlajky/nato rudý blesk spravedlnost/ ...../ A musíme také my první zemřít

/pěsť zaťatou, na bouři připraveni/teprve naši dědicové zvítězí / a budou pak mít:
spravedlnost.
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Po návratu do Klosterneuenburgu působil jako
profesor teologie a filosofie. Se svými
spolupravocníky šířil protinacistické letáky a
provozovali protinacistickou propagandu.

Na svých cestách po Anglii v roce
1938 navázal Roman Scholz
kontakty s rakouskými odbojáři,
kteří tam žili. Pravděpodobně doufal
v podporu při zakládání nového
státu nezávislého na Německé říši,
ale orientovaného na habsburskou
monarchii, neboť právě to byla jeho
utopie: nové Rakousko.

Dne 1. července 1940 byl Karl Roman Scholz přímo v klášteře Klosterneuenburg zatčen.
Rakouské hnutí svobody prozradil herec, který byl do skupiny nastrčený a pravděpodobně z
finančních důvodů prozradil všechny členy hnutí. Karl Roman Scholz strávil ve vězení čtyři roky a
10. května 1944 byl ve Vídni popraven.

Karl Roman Scholz zemřel se slovy "Za Krista a
za Rakousko!" 

Jak jim poté, co jste se seznámili s jeho životními
osudy rozumíte?


