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ÚVOD 

           

          Cílem této práce je pojednat o protipartyzánských operacích prováděných nacistic-

kým bezpečnostním aparátem na území Moravy v letech 1944 – 1945. České odbojové 

aktivity prošly v období okupace značně složitým vývojem a při střetávání s okupačním 

potlačovacím aparátem se také vyvíjely různé formy boje. Jednou z nich byla forma par-

tyzánská, která se na území Protektorátu Čechy a Morava rozvinula právě v těchto dvou 

letech. Postupně se začaly vytvářet první partyzánské skupiny a oddíly, které měly vytvo-

řit předpoklady pro všenárodní povstání v závěrečné fázi druhé světové války.  

          Nacistický bezpečnostní aparát, který nebyl tvořen pouze gestapem, ale i kriminální 

a pořádkovou policií, četnictvem atd., se pochopitelně snažil zjišťovat a potlačovat tyto 

aktivity již v zárodku a proti odbojovým skupinám byly posléze nasazovány i speciální 

protipartyzánské jednotky. Partyzánská forma odboje zesílila po příchodu 1. českosloven-

ského partyzánského oddílu (později brigády) Jana Žižky na Moravu a seskoky partyzán-

ských organizátorských výsadků, jež zahájily ve druhé polovině roku 1944 novou etapu 

odbojových aktivit, které nakonec vyvrcholily povstáním v květnu roku 1945. 

          O partyzánském odboji v českých zemích bylo v uplynulých šedesáti letech napsá-

no množství publikací, statí i článků v periodikách různého zaměření, avšak naprostá vět-

šina z nich je tak či onak tendenčně zaměřena. Do roku 1989 byli partyzáni, kteří působili 

v českých zemích i na Slovensku nekriticky oslavováni, přičemž se pozornost pochopitel-

ně zaměřila na takové skupiny, které byly plně napojeny na komunistický odboj. Jejich 

činnost se neúměrně zveličovala, jak co se týká počtu zlikvidovaných nepřátel, tak i zni-

čené a ukořistěné techniky a jiného vojenského materiálu, počtu provedených sabotáží, 

diverzí atd. Stejně tak práce, které se alespoň snažily přiblížit reálnému pohledu na tuto 

problematiku, musely obsahovat ideologicky zaměřené pasáže, jež by vyhovovaly tehdej-

šímu režimu. Bez nich nebylo možno publikovat a zejména po nástupu tzv. normalizace 

došlo k zákazu vydání některých prací již připravených do tisku. 

          Po roce 1989 se v nových společenských podmínkách otevřela cesta k objektivnímu 

posouzení nedávné minulosti, většina historiků zabývajících se českými dějinami 20. sto-

letí však věnovala pozornost spíše problematice česko – německých vztahů, zejména 

v souvislosti s odsunem. Jen část z nich (Tomáš Pasák, Václav Kural, Robert Kvaček a 

další) pracovala na monografických pracích věnujících se některým dílčím tématům 

z období okupace.  

          Ohledně partyzánského odboje se v posledních letech otevřela polemika, v níž se 

prosazují různá stanoviska. Prezentovány byly také četné vysloveně negativistické názory 

týkající se protinacistického odboje jako celku, takže se v některých publikacích můžeme 
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dočíst o kolaboraci českého národa, neexistenci relevantní domácí rezistence až do po-

sledních měsíců okupace, zcela negativní úloze prezidenta dr. Edvarda Beneše, vraždící a 

zločinecké roli partyzánů atd. Tyto teze našly svůj ohlas i v denním tisku a některých te-

levizních pořadech. Předkládaná práce se proto bude snažit alespoň dílčím způsobem 

uvést některé omyly, dezinformace a dezinterpretace na pravou míru.  
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I. PRAMENY A LITERATURA 

 

          Okruh pramenů a literatury k dané problematice je značně široký. Základními pra-

meny jsou materiály vzešlé z činnosti různých protipartyzánských jednotek, tedy četná 

situační hlášení, popisy a rozbory událostí atd. Tyto materiály byly dlouhá léta historiky 

z politických důvodů opomíjeny a podceňovány, což vyplývá ze skutečnosti, že  

v podstatě objektivně ukazují skutečný rozsah odbojové činnosti a zároveň podchycují 

řadu událostí, které k pozitivnímu pohledu na některé epizody z domácího odboje roz-

hodně nepřispívají. Proto nebylo v zájmu české historiografie až do konce osmdesátých 

let minulého století takovéto události popisovat, přecházely se mlčením a jestliže se o 

nich některý historik zmínil, interpretoval je pokud možno v nekonfliktní podobě. 

          Pro Moravu jsou zmíněné prameny soustředěny zejména v Moravském zemském 

archivu v Brně. Některé z nich byly sice již v minulosti pravidelně vytěžovány, avšak 

obvykle s nevelkým úspěchem. Faktem je, že se často pečlivě pročesávaly a prosívaly 

soubory hlášení četnických stanic i další materiály a vybíralo se z nich pouze to, co bylo 

možné přisoudit činnosti komunistického odboje. Jedná se přitom o značné množství 

pramenů, které musí být posuzovány komplexně. 

          Jedním z nejdůležitějšch fondů Moravského zemského archivu je pro zhodnocení 

činnosti partyzánských aktivit a protipartyzánských opatření nacistického bezpečnostního 

aparátu fond B 72 Zemské četnické velitelství Brno. Četnické stanice totiž musely telefo-

nicky a následně i písemně podávat v německém jazyce hlášení o událostech ve svých 

obvodech, zejména o výskytu partyzánů, seskoku parašutistů, přestřelkách, provedených 

diverzích, sabotážích na železnici atd. Tato hlášení byla z celého území Moravy v rozsahu 

tehdejších protektorátních hranic zasílána Zemskému četnickému velitelství, kde byla 

vyhodnocována a následně zařazena do kartoték. Soubor se kompletně zachoval a za ob-

dobí největší aktivity partyzánských skupin na území protektorátu, tedy od druhé polovi-

ny roku 1944 až do posledních dnů druhé světové války, obsahuje přes 3000 folií. Jedná 

se o hlášení četnických stanic i jejich nadřízených institucí, jimiž byla okresní četnická 

velitelství a četnická oddělení. Všechna tato hlášení jsou přesně datována i s uvedením 

odesilatele. Je ovšem nutné vzít v úvahu, že v některých případech poskytlo obyvatelstvo 

četníkům záměrně nesprávné informace o počtu partyzánů, časových údajích i možného 

směru jejich odchodu z dané lokality. Obdobné informace někdy poskytovali nacistickým 

úřadům i sami četníci, pokud byli zapojeni do odbojových aktivit a pokoušeli se tímto 

způsobem svést vyšetřování a případné protipartyzánské zásahy falešným směrem. 

          Dalším významným fondem je B 252 Zemský president Brno. Zde se jedná o hlá-

šení týkající se partyzánů, zaslaná Zemskému presidentu – správě z říšského příkazu. 
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Hlavní část materiálů v tomto fondu tvoří dálnopisy SS policejního pluku 21, který byl 

nejdůležitější protipartyzánskou jednotkou operující na území Moravy. Tyto dálnopisy 

byly denně zasílány v několika exemplářích nacistickým institucím a velitelům, kteří se 

na přípravě protipartyzánských operací tak či onak podíleli. Jednalo se například o velite-

le pořádkové policie v Praze (Befehlshaber der Ordnungspolizei Prag – BdO), či generál-

ního velitele uniformované protektorátní policie (Generalkommandant der Uniformierten 

Protektoratspolizei).  

          Dálnopisy obsahují informace o případech výskytu partyzánů a stručné popisy jak 

sabotáží, tak přepadů četnických stanic, hájoven, vynuceného zásobování a dalších akcí. 

Tyto písemnosti tak doplňují a v mnoha případech upřesňují materiály z fondu B 72. 

Hlavní přínos dálnopisů však představují informace o průběhu protipartyzánských opera-

cí, jejich výsledku, počtu nasazených sil, ztrátách na obou stranách, zatčených partyzá-

nech i jejich podporovatelích z řad domácího obyvatelstva atd. Ve většině případů nechy-

bí ani jména příslušníků nacistických bezpečnostních složek, kteří ve srážkách 

s partyzány padli či byli zraněni. Každý dálnopis má své číslo, přesné datum i hodinu 

odeslání a uvádí také jméno důstojníka, který jej odeslal. Kromě těchto dálnopisů SS po-

licejního pluku 21 obsahuje fond B 252 i dálnopisy a záznamy telefonátů okresních 

hejtmanů určených opět úřadu Zemského prezidenta, dále denní hlášení ředitelství protek-

torátní kriminální policie v Brně a některá hlášení četnická, pokud byla určena tomuto 

úřadu. Význam všech materiálů je prvořadý zejména z toho důvodu, že se s jejich využi-

tím lze dobrat skutečného rozsahu a výsledků partyzánské války na našem území.  

          Dalšími důležitými fondy k dané problematice v Moravském zemském archivu jsou 

B 300 Inspektor uniformované protektorátní policie na Moravě a v menší míře také B 301 

Inspektor neuniformované protektorátní policie na Moravě. Jednalo se o funkce, které 

byly zřízeny po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a je-

jich úkolem byl dozor nad protektorátními bezpečnostními složkami. Fond B 300 obsahu-

je písemnosti vzešlé z fungování úřadu inspektora uniformované policie, kterým byl  SS-

Standartenführer Georg Attenberger. Jsou zde opět různá hlášení týkajících se akcí pro-

vedených partyzány, avšak především zprávy o poradách, rozborech situace a opatřeních 

přijatých k potlačení domácího odboje, ať už se jednalo o posílení mužstva na četnických 

stanicích, zvýšení počtu hlídek podél železničních tratí atd. Pozoruhodné jsou rovněž po-

střehy a názory vysokých nacistických důstojníků týkající se činnosti četnictva a dalších 

protektorátních uniformovaných policejních složek. Obdobné materiály obsahuje též fond 

B 301, byť zdaleka ne v takovém rozsahu.  

          K doplnění údajů o přepadech četnických stanic, což byla jedna z typických forem 

partyzánského boje ne území protektorátu, lze využít fondu B 304 Velitelství četnického 
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oddělení Brno, kde jeden z kartonů obsahuje podrobné informace o těchto přepadech. 

Větší význam však má fond B 314 Velitel pořádkové policie Morava. Tuto funkci opět 

zastával Georg Attenberger podobně jako funkci inspektora uniformované protektorátní 

policie a fond obsahuje spisy v rozmezí od března 1943 do dubna 1945. Jedná se zde ze-

jména o soubor denních hlášení zaznamenávajících všechny důležité události, k nimž 

v tomto období na Moravě došlo, a to nejen odbojové akce a zásahy nacistického bezpeč-

nostního aparátu, ale i nálety, případy sestřelení či zřícení letounů jak spojeneckých, tak i 

německých, dále běžné kriminální činy, požáry, nehody, přírodní katastrofy atd. Konečně 

posledním z důležitých fondů shromažďujících materiály k protipartyzánským operacím 

je B 327 Velitelství uniformované vládní policie v Brně. Toto velitelství vzniklo opět 

roku 1942 a v jeho čele stál až do roku 1945 plukovník Jan Mahovský. Fond obsahuje 

mimo mnoha materiálů organizačního charakteru též některé směrnice k postupu a vypra-

cování hlášení při výskytu partyzánů. Dílčí prameny k dané problematice lze v menší 

míře nalézt také ve fondech B 26 Policejní ředitelství v Brně, B 40 Zemský úřad Brno a  

B 251 Říšský protektor v Čechách a na Moravě, služebna pro zemi Moravu v Brně.       

          Všechny spisy jmenovaných fondů umožňují poměrně přesně rekonstruovat pohyb 

partyzánských jednotek, hlídek i jednotlivců, a zejména podniknutá protiopatření ze stra-

ny nacistického bezpečnostního aparátu. Samozřejmě nelze při interpretaci těchto písem-

ností zapomenout, že se jedná o materiály sepisované osobami, které pochopitelně odboji 

nakloněny nebyly (s výjimkou některých protektorátních četníků a policistů) a jejichž 

cílem bylo rezistenci potlačit. Přesto je však jejich faktografický význam nezastupitelný. 

          Dalším, a dodnes jen málo využívaným pramenem, jsou poválečné soudní zápisy 

z vyšetřování a následných procesů s představiteli nacistického bezpečnostního aparátu, 

konfidenty a kolaboranty. Menší část se jich nachází ve fondu C 12 Krajský soud trestní 

Brno, kde lze nalézt například spis kriminálního komisaře Hanse Kocha, který ovšem 

nebyl po válce dopaden, nebo dozorce vězňů z Kounicových kolejí Franze Duby. Avšak 

pro činnost gestapa a dalších bezpečnostních složek proti domácímu odboji na celé Mora-

vě jsou pak důležité především spisy z fondu Mimořádný lidový soud v Brně, uložené 

v Moravském zemském archivu pod signaturou C 141. Zde lze získat cenné informace 

nejen o činnosti viditelné části gestapa, ale i o působení nacistické agentury v terénu, 

umožňující rekonstruovat okolnosti a pozadí řady protipartyzánských operací. Namátkou 

lze jmenovat například zásah gestapa proti příslušníkům skupiny Jermak ve Žďárné 

v prosinci 1944 či operaci v Polomu počátkem května následujícího roku. Kromě obžalob 

a rozsudků zde u každého odsouzence existuje více či méně obsáhlý fascikl výslechů jak 

jeho samotného, tak dalších obviněných, dále svědků především z řad příslušníků odboje, 
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kterým se podařilo válku přežít. Tyto materiály umožňují celkový pohled na průběh oku-

pace v letech 1939 – 1945 z mnoha různých aspektů.  

          V mimořádně rozsáhlém fondu C 141 se mimo jiné nachází výslechové protokoly a 

soudní spisy řady příslušníků brněnského gestapa, mezi nimiž jsou vrchní vládní a krimi-

nální rada a od prosince 1944 komandér bezpečnostní policie na Moravě Max Rausch, 

vládní rada a od února 1945 vedoucí gestapa na Moravě Hans Kraus, kriminální rada a 

vedoucí protilevicového oddělení brněnské řídící úřadovny gestapa Otto Koslowski, kri-

minální komisař a vedoucí referátu II BM Kurt Leischke, dále pak kriminální komisař 

Anton Mondorf, kriminální tajemníci Hans Becker, Leopold Eibl, Johann Trittner, Franz 

Radif, Josef Kemeter, Walter Hellwig, příslušníci gestapa František Prudký, Franz 

Aschauer, Leopold Potoschka, Hans Baumann, Walter Spinka, Richard Müller, Otto 

Nöhring, Alfred Wittmann, Franz Schwarz, Anton Rotter, Emil Seitz, Leopold Hübler či 

Marie Rittichová, dozorci vězňů Anton Roth a Wilhelm Schwabinger a také smluvní léka-

ři gestapa Walter Marquort a Friedrich Pilny. Ze spisů konfidentů je třeba jmenovat ze-

jména Viktora Ryšánka, Karla Paprskáře, Stanislava Jizeru či Otakara Chalupu. Zastou-

pení zde mají i Zemský viceprezident Karl Schwabe, kterému byla z titulu jeho funkce 

určena mnohá hlášení o průběhu operací proti partyzánům na Moravě, a také německý 

starosta Brna Oskar Judex. 

         Obdobné protokoly z výslechů a soudních procesů dalších příslušníků gestapa i kon-

fidentů obsahuje též fond C 143 Mimořádný lidový soud Uherské Hradiště. Mezi přísluš-

níky zlínské služebny gestapa, jejichž spisy se zde nachází, patří kriminální komisař a 

zástupce velitele gestapa ve Zlíně Helmuth Heinecke, dále vrchní kriminální tajemník 

Karl Raschka, který se podílel již na zásazích proti první skupině partyzánského charakte-

ru na Moravě Zelenému kádru, dále příslušníci gestapa Willi Kunze, Meinhardt Weikert, 

Rembrandt Lindenthal, Josef Urbánek, Karl Ulrich, Josef Schlögel, Friedirch Kiowski, 

Johann Nowok, Augustin Ruber, Alois Schlinger, Franz Wendl, Karl Heimerl, Rudolf 

Kraus a také vrchní tajemník německé kriminální policie ve Zlíně Fritz Rottels. Všichni 

jmenovaní se podíleli na protipartyzánských operacích, a to zejména v oblasti Moravsko-

slezských Beskyd, Vsetínských a Hostýnských vrchů. Z konfidentů lze jmenovat Jarosla-

va a Drahomíru Nogolovy či Oldřicha Baťu.  

          U těchto materiálů je však nutné konstatovat, že příslušníci gestapa a ostatních na-

cistických složek, stejně jako jejich spolupracovníci z řad protektorátního obyvatelstva, 

byli v poválečné době vyšetřováni jen k některým událostem a mnoho se jim podařilo 

před vyšetřujícími orgány zatajit, což ztěžuje objasnění některých zvláště problematic-

kých událostí. Vyšetřování mnoha z nich bylo kromě toho vedeno velmi povrchně, nepro-

fesionálně a s velkým spěchem. Také tuto skutečnost je třeba brát v úvahu, protože ztěžu-
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je objasnění pozadí řady záležitostí spjatých s odbojem. Typickým příkladem může být 

případ konfidenta Oldřicha Baťi, který je označován za hlavního viníka vypálení osady 

Ploština nacistickými oddíly 19. dubna 1945. Dotyčný byl popraven ve Zlíně již 30. srpna 

téhož roku a jeho spis obsahuje pouze 53 stran včetně rozsudku, aniž byl on sám i svěd-

kové řádně vyslechnuti, takže tento případ objasňuje Baťův spis jen velmi málo. Na druhé 

straně řada výslechů byla vedena na úrovni a tomu pak odpovídají i výsledky. Například 

kriminální komisař Kurt Leischke, který zastával na brněnské řídící úřadovně gestapa 

funkci vedoucího referátu II BM (později IV 1b) zabývajícího se „pravicovým“ odbojem, 

byl podrobně vyslýchán stejně jako jeho četní podřízení a výsledkem je obsáhlý spis, kte-

rý představuje bohatý zdroj informací o tomto referátu, jeho personálním složení i podílu 

vyšetřovaného na jednotlivých případech. 

          Značný problém ohledně soudních spisů z poválečného období spočívá v současné 

době v tom, že tyto materiály jsou souvislosti s přijetím Zákona č. 499 ze dne 30. června 

2004 o archivnictví a spisové službě nedostupné. 

          Velké množství materiálů, které nebyly dosud publikovány, uchovává ve svých 

sbírkách Historické oddělení Moravského zemského muzea. Jedná se z velké části o ru-

kopisné vzpomínky z pozůstalosti členů odboje nebo jejich přímých  příbuzných, dále o 

originály i kopie dobových dokumentů, policejních hlášení, množství fotografií souvisejí-

cích s partyzánskou tematikou atd. Ke vzpomínkám přímých účastníků partyzánských 

akcí je však nutné přistupovat se značnou opatrností, neboť u drtivé většiny z nich se pro-

jevuje tendence nekriticky zveličovat jak svůj osobní podíl a zásluhy na odbojové činnos-

ti, tak také sílu a účinnost jednotlivých partyzánských skupin. Proto je dobré znát osob-

nost pisatele i jeho vztah k těm, o nichž píše, jakož i dobu, ve které svou práci psal. Vzta-

hy mezi lidmi, kteří spolu za války působili ve stejné partyzánské jednotce, se často 

v průběhu let kvalitativně změnily až o 180 stupňů, což samozřejmě také v mnoha přípa-

dech ovlivňuje vypovídací hodnotu daného pramene a vyžaduje proto při práci s ním ma-

ximální obezřetnost.    

          Typickým příkladem může být třeba práce Františka Kouřila s názvem Domácí 

odboj na Malé Hané, kterou roku 1971 vydal „historicko – vlastivědný kroužek při ZV 

ROH Moravských šamotových a lupkových závodů Velké Opatovice.“ Tento spis obsa-

huje na svých pouhých 32 stranách přímo neuvěřitelné množství chyb jak co se týká popi-

sovaných událostí, tak i zúčastněných osob. Historické oddělení Moravského zemského 

muzea obsahuje ve svých sbírkách oponentský posudek Jana Plevače, který má více jak 

dvojnásobný rozsah než citovaná práce (69 stran) a bod po bodu jsou zde se znalostí věci 

vyvraceny údaje v této publikaci uvedené. Obdobných příkladů bychom v muzejních 

sbírkách mohli nalézt mnoho. 
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          Materiály historického oddělení jsou bohaté zejména na písemnosti vztahující se 

k činnosti 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky, která byla početně nejsil-

nější a nejaktivnější skupinou partyzánského charakteru na území protektorátu. I zde je 

ovšem k řadě materiálů nutný velmi kritický odstup. Týká se to zejména písemností, je-

jichž autory jsou sami příslušníci brigády, ať už se jedná o záznamy vzpomínek ve formě 

strojopisů, či publikované práce. Působení Žižkovy brigády totiž začalo být glorifikováno 

a neúměrně zveličováno již ve druhé polovině čtyřicátých let a klasickým příkladem toho-

to postupu mohou být například články vzešlé z pera jejích členů a publikované na strán-

kách časopisu Partyzán v letech 1946 - 1947. Také různá oficiální hlášení o bojových 

výsledcích brigády je nutno podrobit přísné kritice, jelikož dosažené výsledky co se týká 

zlikvidovaných nepřátel, počtu zničené techniky a provedených sabotážích obvykle něko-

likanásobně převyšují jejich skutečný počet. Z tohoto důvodu je nutná komparace 

s dobovými hlášeními uchovávanými především ve výše zmíněných fondech Moravského 

zemského archivu.  

         Zajímavé jsou dále vzpomínkové záznamy podporovatelů brigády z řad místního 

obyvatelstva, které v mnoha případech takto nekriticky nepřehání, přestože i zde se po-

chopitelně objevují tendence zveličovat vlastní zásluhy. Namátkou lze uvést vzpomínky 

hajného Jana Křenovského, který za okupace působil v polesí obce Čeladná na Valašsku, 

asistoval při zajišťování přechodu Žižkova odílu ze Slovenska na Moravu a počátkem 

listopadu 1944 pomáhal při zabezpečování lesního úkrytu pro zraněného druhého velitele 

tohoto oddílu Dajana Bajanoviče Murzina. Tyto paměti se vyznačují střízlivým pohledem 

na věc a místy nechybí ani kritická slova na adresu partyzánů, což v době jejich vzniku 

(rok 1972) rozhodně nebylo běžným jevem. 

          Dále lze v Historickém oddělení Moravského zemského muzea nalézt četné materi-

ály k historii oddílu Jermak, jehož činnost je spojena především s oblastí střední Moravy. 

Opět se zde nachází vzpomínkové práce příslušníků oddílu a jejich podporovatelů, pro 

něž platí totéž co pro materiály shora uvedené. Početný je též soubor vztahující se 

k činnosti Třetí československé úderné roty generála Luži, což byla skupina partyzánské-

ho charakteru operující v letech 1944 – 1945 v oblasti ne sever od Brna, zejména na úze-

mí tehdejších okresů Boskovice a Tišnov. Vyzdvihnout je třeba zejména práce jejího čle-

na Jaroslava Klenovského, které se vyznačují velkou mírou objektivity a dodnes patří 

k základním pramenům týkajících činnosti této skupiny. Muzejní sbírky obsahují i množ-

ství dalších písemností k partyzánským skupinám působícím na Moravě, jedná se opět 

v mnoha případech o materiály z pozůstalosti účastníků odboje nebo jejich příbuzných, 

značný rozsah tohoto souboru však představuje určitý problém při zpracování, jelikož je 
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třeba dát výsledkům jeho výzkumu pevnou a sevřenou formu, což je vzhledem k rozdílné 

výpověďní hodnotě těchto pramenů složitým úkolem. 

          Poslední dva okruhy pramenů z Historického oddělení k danému tématu pak před-

stavují jednak materiály vzešlé přímo z činnosti nacistických bezpečnostních jednotek a 

dále poválečné výslechové protokoly s příslušníky gestapa a konfidenty. Hlášení o proti-

partyzánských akcích byla obvykle vyhotovována v několika exemplářích, z nichž řada se 

dostala právě do sbírek Moravského zemského muzea. Totéž platí o poválečných vyšet-

řováních a soudních procesech před Mimořádným lidovým soudem, takže se zde nachází 

například protokoly členů gestapa Kurta Leischke, Hanse Beckera, Franze Schauschütze, 

Friedricha Dorsche a dalších, stejně jako poválečných vyšetřování některých událostí 

z období okupace. Zde lze namátkou jmenovat například spisy ohledně prozrazení činnos-

ti odbojové skupiny Michala Malíka na Vsetínsku a hromadného zatýkání jejích členů 

počátkem března 1945, nebo výslechové protokoly řady svědků okolností zavraždění de-

vatenácti obyvatel obce Zákřov na Olomoucku v odvetu za podporu partyzánů ve druhé 

polovině dubna téhož roku.      

          Důležité prameny, tématicky se vztahující k problematice partyzánského hnutí, lze 

nalézt také v pražských archivech. V Národním archivu se jedná o fond Úřad říšského 

protektora, kde se nachází měsíční situační hlášení o celkové situaci na území protektorá-

tu a také seznamy sabotáží za jednotlivá období, která umožňují si udělat představu o je-

jich skutečném rozsahu a počtu. Jsou zde také záznamy různých porad, situační hlášení 

atd. Těmito materiály je možno vhodně doplnit prameny z fondů Moravského zemského 

archivu. Dále se zde nachází fond Paměti bojovníků, v němž jsou shromážděny soutěžní 

práce členů Svazu protifašistických bojovníků a později Svazu bojovníků za svobodu 

s odbojovou tematikou. Ke značnému množství z nich je ovšem opět nutné přistupovat 

kriticky s ohledem na jejich větší či menší tendenčnost. Práce ve fondu uložené jsou vel-

mi rozdílného charakteru, některé vysoce kvalitní a jiné vysloveně špatné, a to nejen po 

stránce obsahové, ale i stylistické. 

          Také Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv v Praze uchovává ve 

fondu Domácí odboj 1939 – 1945 značné množství materiálu. Nachází se zde zejména 

poválečná hlášení a prověřovací materiály o činnosti jednotlivých partyzánských a odbo-

jových jednotek pocházející z bývalého pražského archivu Ústavu marxismu – leninismu. 

Množství poznatků zde obsažených je naprosto nesprávné, četné údaje jsou směšovány a 

výsledky partyzánských akcí nadhodnocovány mnohdy zcela neúměrným způsobem. Jas-

ným cílem při zpracovávání těchto materiálů v poválečném období bylo zveličovat půso-

bení partyzánských oddílů a jejich zásluhy ve snaze získat materiální výhody, ať již fi-

nančního (tzv partyzánské důchody) či jiného charakteru, snadnější přístup k určitým 
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funkcím atd. Proto je zcela nezbytné konfrontovat tyto prověřovací materiály se všemi 

výše zmíněnými prameny.  

         Konfrontací uvedených zdrojů různého původu a charakteru lze dospět k závěru, že 

jejich zpracovatelé, ať již domácí či zahraniční, v mnoha případech činnost partyzánských 

skupin více či méně zveličili a v poválečné době je pak oficiální historiografie nekriticky 

přejímala tak, aby byl především u partyzánských oddílů napojených na sovětské zpravo-

dajské orgány rozsah jejich činnosti pokud možno co největší.  

          Z těchto důvodů představuje značný problém také literatura k tématu. Již v prvních 

letech po ukončení druhé světové války začalo vycházet množství prací vesměs glorifiku-

jící partyzánské hnutí, a tento trend pokračoval i v období let padesátých. Teprve na jejich 

sklonku vychází první serióznější práce, jejichž autoři se na základě tehdy dostupných 

archivních materiálů pokusili pořídit soupis veškerých partyzánských destrukcí na želez-

ničních tratích v protektorátu.1 Některé údaje však nesouhlasí s prameny z Moravského 

zemského archivu a řada provedených akcí v těchto seznamech zcela chybí. Mimoto zde 

schází podrobnější údaje o skupinách, jež útoky provedly, přestože bylo již v této době 

možné původce řady z nich identifikovat. 

      V roce 1961 pak vychází první kolektivní dílo československých historiků, které se 

pokusilo komplexně zachytit partyzánský odboj na našem území.2 Tato syntéza je však 

plně poplatná době, ve které vznikla. Jak je uvedeno v úvodu, autoři přistoupili ke zpra-

cování problematiky především proto, že „...byli postaveni před skutečnost, že nejen ne-

máme žádné souhrnné zpracování dějin našeho partyzánského hnutí, které by mohlo od-

povědět na požadavky propagandy...“ 3 Je samozřejmé, že pokud toto měl být hlavní úkol 

celého díla, nemohlo se jednat o práci objektivní. Také z hlediska metodologického lze 

práci mnohé vytknout, což přesvědčivě dokládá další pasáž z úvodu: „Ukázalo se, že ces-

ta monografického zpracování jednotlivých dílčích úseků (krajů, brigád apod.), kterou 

chce Vojenský historický ústav při bádání o partyzánském hnutí u nás jít, je sice nutná a 

správná, má – li se dojít k správné a důkladné syntetické práci, že však je nutno jít kromě 

toho i opačným směrem, od obecného k jednotlivému, dosáhnout přehledu o tématu jako o 

celku...Ukázat v celkových rysech statečný zápas našeho lidu, který pod vedením KSČ a 

za nezištné a obětavé pomoci SSSR bojoval za okupace v partyzánských oddílech za své 

národní a sociální osvobození.“ 4 

                                                           
1 TESAŘ, Jan: Partyzánské destrukce na železnicích ve východních Čechách a na západní Moravě. In: 
Historie a vojenství, ročník 1959, č. 2, s. 209 – 255; KURAL, Václav: Partyzánské destrukční akce proti 
železniční dopravě na střední a východní Moravě a v západní polovině Čech. In: Historie a vojenství, ročník 
1959, č. 4, s. 629 – 675.     
2 BENČÍK, Antonín a kol.: Partyzánské hnutí v Československu za druhé světové války. Praha 1961.  
3 Tamtéž, s. 7. 
4 Tamtéž. 
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           Tato práce se stala základem a osnovou, která byla v dalších letech přebírána mno-

ha plagiátory a měněna jen v detailech. Obsahuje též řadu faktografických omylů a chyby 

se objevují například i u jmen některých příslušníků partyzánských skupin, ačkoliv 

v tehdejší době vzhledem k nevelkému časovému odstupu od popisovaných událostí by 

jistě nebylo velkým problémem je od jejich žijících spolupracovníků zjistit. Nemístná je 

také neustála kritika, či spíše pomluvy takzvaného „buržoazního“ odboje. 

          V době určitého uvolnění poměrů v průběhu šedesátých let sehrál významnou úlo-

hu Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje, který seskupil mnoho his-

toriků a usiloval o zpracování trilogie, která se měla stát prvním syntetickým pohledem na 

celé období okupace. Nástup tzv. normalizace však veškeré tyto plány znemožnil. Z prací 

k tématu, uveřejněných v této době, si zaslouží pozornost rozsáhlá stať Jiřího Radimské-

ho, pokoušející se vystihnout partyzánské akce na Moravě v chronologické posloupnosti.5 

Zde bylo ve velké míře poprvé využito i pramenů pocházejících z činnosti protipartyzán-

ských bezpečnostních sil, avšak práce není bez chyb a vzhledem ke zvolené formě jsou 

jednotlivé akce popsány pouze heslovitě. Přesto se jedná o přínosné dílo, z něhož poté 

vycházela řada dalších autorů. Lze jej také využít při konečném bilancování partyzán-

ských aktivit na našem území.  

         S výhradami lze použít i práci Josefa Přikryla a Lubomíra Slezáka o odbojové čin-

nosti v oblasti jihovýchodní Moravy.6 První část zpracovává odboj od okupace 15. března 

1939 do příchodu tzv. partyzánských organizátorských skupin na podzim 1944. Druhá 

část je pak celá věnována partyzánům. Publikace sice částečně zpracovává prameny vze-

šlé z činnosti okupačních orgánů a uložené v Moravském zemském archivu, avšak i zde je 

na mnoha místech nekriticky zveličována úloha komunistického odboje a nekomunistický 

odboj je „shazován“ zcela v duchu marxistické historiografie, což názorně dokládá napří-

klad tento následující úryvek:   

         „Práce o partyzánském hnutí na jihovýchodní Moravě by nebyla úplná bez zhodno-

cení jeho významu, charakteru a rozsahu. Partyzánské hnutí zde, stejně jako kdekoliv jin-

de u nás, plnilo v podstatě dvojí funkci:  

           1. jako nejúčinnější forma odporu mělo rozvinout v součinnosti s širokými vrstvami 

národa boj na domácí půdě za naše národní osvobození a ve spolupráci se Sovětskou 

armádou maximálně přispět k porážce hitlerovského fašismu; 

          2. v průběhu tohoto boje za národní osvobození mělo partyzánské hnutí sehrát vý-

značnou roli v boji proti odbojové buržoazii, reprezentované londýnskou emigrací, 

s cílem dosáhnout hegemonie dělnické třídy a komunistické strany v národní a demokra-

                                                           
5 RADIMSKÝ, Jiří: Chronologie partyzánských a jiných bojových akcí na Moravě 1943 – 1945. In: Sborník 
archivních prací, roč. XV, 1965, s. 3 – 172.  
6 PŘIKRYL, Josef – SLEZÁK, Lubomír: Jihovýchodní Morava v boji proti okupantům. Brno 1965.   



 16

tické revoluci. Tím měly být současně vytvořeny předpoklady pro přerůstání revoluce 

národní a demokratické v revoluci socialistickou.“ 7 

           Počátkem 70. let vyšly dvě edice pramenů, které obsahovaly výběr dokumentů ze 

Státního ústředního archivu v Praze pocházející z dochovaných písemností německého 

státního ministra a Úřadu říšského protektora. Jedná se především o měsíční hlášení o 

situaci v Čechách a trosky materiálů pražské řídící úřadovny gestapa.8 Přes určitý přínos 

jsou ovšem některé aspekty těchto edicí opět poplatné době svého vzniku a cenzorními 

zásahy, které se v praxi projevily účelovým výběrem dokumentů a záměrným vynechá-

ním některých pasáží. Také zde se můžeme v předmluvách a komentářích k těmto prame-

nům setkat s „klasickými“ výroky typu:  

         „Jaký byl podíl komunistů na uvedených zápasech a jejich výsledcích ? Marxistická 

historiografie výsledky svého mnohaletého bádání a zejména už samotné praktické vý-

sledky revoluce v r. 1944 – 1945 prokázaly, že to byl podíl rozhodující. Tato skutečnost 

měla v celé historii KSČ mimořádný význam: Období 1938 – 1945 je totiž obdobím histo-

rického revolučního přelomu ve vývoji Československého státu i v postavení komunistické 

strany v české a slovenské veřejnosti. Od Mnichova do května 1945 proběhly v zemi kvali-

tativní společenské přesuny, v jejichž důsledku se česká a slovenská společnost z vnitřních 

příčin v převážné míře rozešla s kapitalismem a ve své většině rozhodla pro socialistické 

uspořádání státu. Bylo to logické poučení z krutého střetnutí s fašismem, v němž šlo o bytí 

či nebytí Československa, zejména v českém případě o život či vyhubení národa. Bylo to i 

logické poučení z postoje Západu v době Mnichova a války.“ 9  

          V roce 1974 vychází práce Miroslava Ivanova o tzv „Akci Tetřev,“ což bylo krycí 

označení rozsahem největší protipartyzánské operace nacistických jednotek na území pro-

tektorátu, ke které došlo v oblasti Moravskoslezských Beskyd ve dnech 16. – 21. listopa-

du 1944.10 Tato práce obsahuje řadu nepřesností a omylů, takže její faktografický význam 

je nevelký. V průběhu sedmdesátých let pak vyšlo množství dalších publikací zabývají-

cích se partyzánským odbojem, které však také obsahují četné nesrovnalosti a jsou více či 

méně poznamenány komunistickou ideologií.11  

                                                           
7 Tamtéž, s. 227. 
8 NOVÁK, Oldřich – SLÁDEK, Oldřich – ŽIŽKA, Jaroslav (ed.): Český odboj na sklonku války ve světle 
nacistických dokumentů. Praha 1970; NOVÁK, Oldřich – SLÁDEK, Oldřich – ŽIŽKA, Jaroslav (ed.): KSČ 
v boji proti nacismu. KSČ v dokumentech nacistických bezpečnostních a zpravodajských orgánů. Praha 
1971.       
9 KSČ proti nacismu..., s. 7.  
10 IVANOV, Miroslav: Akce Tetřev. Praha 1974. 
11 Viz například GLOSER, Jaroslav: Partyzánské hnutí na Svitavsku. Svitavy 1975; RIEDLOVÁ, Marie – 
NÁDVORNÍK, Miroslav: Místopis odboje a osvobození Severomoravského kraje. Olomouc 1975; PECHA, 
Adolf – GLOSER, Jaroslav – ADÁMEK, Oldřich: Činnost partyzánské skupiny Jermak – Kružilin na Mo-
ravskotřebovsku. Svitavy 1975; PŘIKRYL, Josef: 1. čs. partyzánská brigáda Jana Žižky (srpen – listopad 
1944). Ostrava 1976; MAREK, Josef: Partyzánské hnutí na Prostějovsku. Prostějov 1976; JOŽÁK, Jiří: 
památná místa protifašistického boje Severomoravského kraje. Praha 1978, KOPEČNÝ, Petr: Padáky nad 
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         V roce 1978 se v Kyjevě objevuje práce Afrikana Alexejeviče Stěnina o partyzán-

ském oddíle Jermak, která se o pět let později dočkala i pražského vydání.12 Tato kniha 

patří vůbec k tomu nejhoršímu, co lze v početném seznamu literatury o partyzánském 

odboji nalézt. Obsahuje mnoho chyb či dezinformací a je dokladem skutečnosti, že autor 

zcela upřednostnil svůj ideologický pohled na úkor faktů. Jako příklad snad postačí uvést 

tvrzení o tom, že ve druhé polovině října 1944 měl v Tišnově působit zástupce velitele 

brněnského gestapa a v Letovicích oddíly Jagdkommanda pod velením Herberta Kuky.13 

Oddíl však ve skutečnosti nesl název ZbV-Kommando 28 a do Letovic přišel až v lednu 

1945. Také v Tišnově se v té době žádný zástupce velitele gestapa nenacházel. Práce zce-

la ignoruje historická fakta a předkládá čtenáři takové pojetí činnosti skupiny Jermak, 

které by odpovídalo chápání úlohy komunistické strany a Sovětského svazu v „boji za 

svobodu.“14 Pro český překlad je typické, že neuvádí ty pasáže sovětského originálu, které 

nebyly vhodné z pohledu tehdejší vládnoucí československé garnitury. Mnoho přímých 

účastníků událostí v ní obsažených označilo její text za nejhrubší falzifikaci dějin. 

          V roce 1980 vyšla publikace Vojtěcha Žampacha.15 Autor se přes snahu překonat 

klišé a strnulosti marxistické historiografie neubránil opakování celé řady nepřesností a 

omylů. Z jeho knihy je navíc příliš cítit snaha udělat z partyzánů za každou cenu čítanko-

vě kladné hrdiny bez jakékoliv chyby, a to bez ohledu na historickou skutečnost. O čtyři 

roky později se pokusili popsat historii partyzánského hnutí v Československu Jan Geb-

hart a Ján Šimovček. Téma chtěli zpracovat na základě nových poznatků historiků přede-

vším z regionální problematiky. Zůstali však u původní konstrukce partyzánského hnutí 

známé z předchozích let a tím samozřejmě jejich kniha přináší zastaralou koncepci i ter-

minologii. I když byla tato syntéza v mnoha detailech přesnější než citované kolektivní 

dílo o partyzánech z roku 1961, také zde jsou četné údaje mylné.16  

          Ve stejném roce vydal Zdeněk Jelínek studii o partyzánských organizátorských 

výsadcích.17 Na rozdíl od svých prací vydaných v pozdějších letech se autor v tomto díle 

nijak nevzdálil od oficiální linie interpretace partyzánského hnutí, a to jak v celkové kon-

cepci, tak i v detailech. 

                                                                                                                                                                              
Drahanskou vrchovinou. Blansko 1980, PŘIKRYL, Josef: KSČ v čele boje proti nacistickým okupantům na 
střední a severní Moravě. Olomouc 1980.             
12 STĚNIN, Afrikan Alexejevič: Jermak na Moravě. Praha 1983.   
13 Tamtéž, s. 53. 
14 Jak se lakonicky vyjádřil jeden z odbojářů, o nichž se v knize píše, František Klouda z Moravské Třebové 
v nedatovaném dopise dr. Františku Čípkovi: „Autor udělal skoro ze všech domácích odbojářů komunisty.“ 
Viz korespondence dr. F. Čípka s F. Kloudou, Historické oddělení Moravského zemského muzea (dále HO 
MZM), inv. č. S 16 243 – 16 254. Klouda v těchto dopisech vyvrací Stěninovy omyly jeden po druhém.    
15 ŽAMPACH, Vojtěch: Partyzánské portréty. Brno 1980.  
16 GEBHART, Jan – ŠIMOVČEK, Ján: Partyzáni v Československu 1941 – 1945. Praha – Bratislava 1984.  
17 JELÍNEK, Zdeněk: Partyzánské organizátorské desanty v českých zemích v letech 1944 – 1945. Roztoky 
u Prahy 1984.  
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           Následujícího roku se objevila kniha Petra Kopečného a Vladimíra Poláka.18 Te-

maticky se zabývá odbojovou činností na Blanensku a Boskovicku. Přes dílčí připomínky, 

které se týkají zejména nedostatečného využití pramenů z Moravského zemského archivu, 

se jedná o celkem objektivní práci. Rozhodně patří k těm lepším, které před rokem 1989 

na dané téma vyšly. Obsahuje popis událostí v daném regionu za celé období let 1938 – 

1945, jsou zde uvedeny vzpomínky některých pamětníků a české překlady několika do-

bových hlášení o výskytu partyzánů a jimi provedených akcích. V poznámkovém aparátu 

pak autoři mimo jiné vyvrací některé mylné údaje, které se objevily v předchozích publi-

kacích na téma partyzánských skupin.  

          Poměrně kvalitní je též publikace Oldřicha Sládka o činnosti Tajné státní policie.19 

Kniha se opírá o široký okruh pramenů a přes některé pasáže, které se dají chápat jako 

úlitba tehdejšímu režimu, ji lze i v dnešní době využít jako jeden ze základních zdrojů o 

gestapu v českém jazyce. Autor pracoval  jak s materiály pocházejícími z činnosti nacis-

tických okupačních úřadů a bezpečnostních složek, tak také s poválečnými vyšetřovacími 

spisy příslušníků gestapa z Mimořádných lidových soudů v Praze, Plzni, Klatovech, 

Hradci Králové, Brně, Olomouci, Uherském Hradišti a Ostravě. Použil také literaturu 

vzešlou z činnosti historiků v západních zemích. Na svou dobu se jedná o zdařilou práci.   

          Rok 1987 přináší první díl sborníku statí, vzpomínek a dokumentů připravených 

pracovníky Moravského zemského muzea, jehož druhý díl byl poté vydán roku 1990.20 

Jsou to přínosné publikace, které obsahují řadu nových poznatků z období okupace, a to 

z mnoha různých pohledů. Lze zde nalézt příspěvky týkající se činnosti různých odbojo-

vých organizací Obranou národa počínaje a například Hnutím slovanské domoviny či 

výsadkovou skupinou Carbon konče, dále materiály o působení konfidentů, životě poli-

tických vězňů v koncentračních táborech a věznicích a také různé materiály z pozůstalosti 

popravených příslušníků odboje. Nechybí ani soupis pramenů k historii Obrany národa, 

které se ve sbírkách tohoto muzea nachází. Ohledně protipartyzánských opatření nacistů 

je zde důležitá zejména stať Vladimíra Fice.21 

          Roku 1988 byla publikována rozsáhlá kolektivní práce Český antifašismus a odboj. 

Tento slovník obsahuje mnohé cenné údaje týkající se období 1938 – 1945. Jednotlivá 

abecedně řazená hesla obsahují informace o domácím i zahraničním odboji, nacistickém 

okupačním a bezpečnostním aparátu, protektorátních institucích, koncentračních tábo-

rech, věznicích a káznicích, rasové perzekuci, průběhu druhé světové války, Květnovém 

                                                           
18 KOPEČNÝ, Petr – POLÁK, Vladimír: Žijeme jejich odkazem. Protifašistický odboj na Blanensku a Bos-
kovicku. Blansko 1985.      
19 SLÁDEK, Oldřich: Zločinná role gestapa.  Praha 1986.  
20 Morava v boji proti fašismu I - II. Brno 1987 a 1990. 
21 FIC, Vladimír: Protipartyzánská opatření fašistických okupantů na východní Moravě a ve Slezsku 
v letech 1943 – 1944. In: Morava v boji proti fašismu II. Brno 1990, s. 77 – 100. 
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povstání 1945 a osvobození. I zde se však ještě můžeme setkat s formulacemi typu: 

„...Naše krásná planeta je opět ohrožena, situace v mnohém připomíná 30. léta. Tehdy 

důsledně prosazoval politiku kolektivní bezpečnosti pouze Sovětský svaz. Nyní stojí tato 

velmoc v čele zemí socialistického společenství, početné a vlivné jsou i další pokrokové a 

mírumilovné síly v mnoha zemích světa. Není náhodou, že ve 30. a 40. letech, stejně jako 

dnes, patří komunisté k hlavním odpůrcům neofašismu a bojovníkům za mír.“ 22 S tím 

souvisí i přeceňování bojových výsledků některých partyzánských skupin, například u 

oddílu Jermak je uvedeno, že z boje „vyřadil přes 2000 nepřátel.“ 23 Toto číslo je samo-

zřejmě silně nadsazeno a neodpovídá skutečnosti, autoři jej zřejmě převzali 

z poválečných prověřovacích materiálů, kde se obdobné údaje často objevují. Přesto však 

lze s tímto slovníkem pracovat, informace v něm obsažené je však nutno konfrontovat 

s dalšími zdroji. 

          V roce 1988 vydalo regionální muzeum v Kolíně práci Zdeňka Jelínka o partyzán-

ském oddíle Zarevo.24 Jedná se o kvalitní publikaci, která detailně popisuje činnost oddílu 

od jeho vysazení až po konec druhé světové války. Zaznamenává všechny sabotáže, bojo-

vá střetnutí, přesuny a další akce provedené jeho členy. V příloze se nachází jmenný se-

znam příslušníků této skupiny včetně přesného časového vymezení jejich působení 

v řadách partyzánů, dále řada dokumentů, a to četnická hlášení o aktivitách Zareva, hlá-

šení velitele pražského gestapa dr. Ernsta Gerkeho a úryvky ze vzpomínek pamětníků. 

Autor mimo jiné vycházel i z materiálů obsažených ve fondech Moravského zemského 

archivu v Brně. 

           K literatuře nejen o partyzánském hnutí, ale o období let 1938 – 1945 jako celku, 

vydané do roku 1989, lze obecně říci, že až na některé výše uvedené výjimky se jedná o 

zdroje značně nevěrohodné, zaměřené spíše na politické a propagandistické cíle než sna-

hu  podat objektivní historický popis událostí. 

          Změna politických poměrů v Československu se v první polovině 90. let projevila 

velkým množství vydaných prací s tematikou druhého odboje. Roku 1991 se objevila 

další práce Oldřicha Sládka, tentokráte přímo věnovaná nacistickému protipartyzánskému 

aparátu.25 Přinesla řadu poznatků a opírala se o poměrně velké množství pramenů. Jde 

zejména o dochované materiály z agendy protipartyzánských oddílů a poválečné spisy 

z vyšetřování a procesů před Mimořádným lidovým soudem. Některé ze zásadních pra-

menů zde však chybí. Z materiálů Moravského zemského archivu je využíván fond         

B 252, avšak téměř opomenuta jsou četnická hlášení z fondu B 72, přestože se jedná o 

                                                           
22 Český antifašismus a odboj. Slovníková příručka. Praha 1988, s. 7.  
23 Tamtéž, s. 320. 
24 JELÍNEK, Zdeněk: Partyzánský oddíl zvláštního určení Zarevo. Kolín 1988.  
25 SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava. Praha 1991.  
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zásadní pramenný soubor k této problematice. Také fondy B 300, B 301, B 314 a B 327 

zde nemají své adekvátní zastoupení. Marně bychom na stránkách této publikace hledali i 

odkazy na materiály ze sbírek Historického oddělení Moravského zemského muzea.   

          Rovněž některá tvrzení v knize obsažená jsou nepřesná. Na několika místech autor 

například v souvislosti s činností konfidentů ruské a ukrajinské národnosti použil termínů 

„vlasovci“ či „vlasovští zrádci.“ 26 Toto nepřesné označení se objevuje již v publikacích 

vydaných v prvních letech po skončení druhé světové války a Oldřich Sládek je ve své 

práci nekriticky přejal. Ve skutečnosti se jednalo o osoby, které samy nebo s využitím 

konfidentské sítě navštěvovaly vesnice a jiná místa a zde se prohlašovaly za příslušníky 

odboje. Důvěřivé občany z řad místního obyvatelstva pak tito provokatéři vydávali do 

rukou gestapa. Pronikali také do již existujících partyzánských skupin, nebo je i sami vy-

tvářeli, a pokoušeli se různými jinými způsoby partyzánské hnutí diskreditovat. Toto se 

dělo například formou pitek, krádeží a podobně. S činností jednotek tzv. Ruské osvobo-

zenecké armády ( ROA) generála Vlasova však neměli nic společného.27  

          Zavádějící je také interpretace některých událostí. Například na str. 191 při popisu 

destrukce provedené příslušníky 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky na železniční trati 

Hranice – Valašské Meziříčí je uvedeno, že výbuch nálože poškodil trať a zničil lokomo-

tivu a devět vozů. Ve skutečnosti však byl explozí vytržen kus kolejnice v délce 92 cen-

timetrů, což vedlo pouze k vykolejení zmíněné lokomotivy a devíti vagónů a nikoli 

k jejich zničení.28 Autorem zvolená formulace musí nutně u čtenářů navodit dojem, že 

destrukce měla mnohem větší následky, než tomu bylo ve skutečnosti. Přes tyto výhrady 

je však nutno konstatovat, že Sládkova kniha představuje dosud jediný pokus o souhrnný 

popis protipartyzánské činnosti nacistů na území protektorátu, obsahuje řadu cenných 

informací a z těchto důvodů je třeba ji přes uvedené dílčí nedostatky věnovat pozornost.  

          Pozoruhodné je dále dílo Jiřího Šolce, věnující se problematice československých 

parašutistů vyslaných v průběhu druhé světové války ze Západu na území okupovaná 

nacistickým Německem.29 Jedná se o kvalitní syntetickou práci, výsledek mnohaletého 

studia archivních materiálů zejména ze Státního ústředního archivu a Vojenského histo-

rického archivu v Praze. Pozornost je věnována formování československého domácího i 

zahraničního odboje a jejich vzájemným vztahům, vzniku a úloze II. odboru exilového 

ministerstva národní obrany v Londýně, který se zabýval přípravou těchto výsadků, spo-

lupráci s britskými zpravodajskými organizacemi a dále pak jednotlivým paraskupinám, 

                                                           
26 Tamtéž, s. 47, 181 – 182, 184, 287 atd.  
27 O působení ROA viz AUSKÝ, Stanislav A.: Vojska generála Vlasova v Čechách. Praha 1992.     
28 K tomu viz Moravský zemský archiv Brno (dále MZA), fond B 72 Zemské četnické velitelství Brno, kart. 
124, č. 78, hlášení četnické stanice Hustopeče nad Bečvou č. 51/1945 z 9. ledna 1945. 
29 ŠOLC, Jiří: Bylo málo mužů. Českoslovenští parašutisté na západní frontě za druhé světové války. Praha 
1991.  
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jejich cílům, poslání a skutečným výsledkům. Kniha je vybavena rozsáhlým a kvalitním 

poznámkovým aparátem a obsahuje též jmenný seznam všech parašutistů z tzv. Zvláštní 

skupiny D, kteří se zúčastnili operačního nasazení, nebo pro něj alespoň byli vybráni.  

          Stejnou problematikou se zabývá další práce Oldřicha Sládka, jež byla připravena 

k vydání již počátkem 70. let minulého století. Z politických důvodů k tomu však nedošlo 

a práce se dočkala knižní podoby až roku 1993.30 Jde o v době svého vzniku záslužné 

dílo, které však obsahuje některé nepřesné údaje a dnes již překonané závěry týkající se 

působení československých paraskupin vyslaných do protektorátu ze Západu. 

          Dále je nutno se zmínit o encyklopedické publikaci kolektivu autorů, která vznikla 

z podnětu Českého svazu bojovníků za svobodu.31 Jedná se o práci koncipovanou obdob-

ným způsobem jako Český antifašismus a odboj, avšak již bez pasáží glorifikujících ko-

munistický odboj a nadsazujících jeho význam. Také zde lze hovořit o zdařilé formě i 

obsahu díla. Hesla jsou opět řazena abecedně a vystihují problematiku období 1938 – 

1945 z mnoha různých aspektů, od popisu jednotlivých složek nacistického bezpečnostní-

ho aparátu přes složení a působení vlád druhé republiky, protektorátu i vlád exilových. 

Dále zmínky o koncentračních táborech, perzekuci odboje až po stručné biografické me-

dailony osobností, které autorský kolektiv považoval v daném období za nejvýznamnější.  

         Zdeněk Jelínek je autorem další práce, kterou tentokrát věnuje historii partyzánské 

brigády Mistra Jana Husa.32 V první části publikace se věnuje historii tohoto desantu od 

jeho vysazení na území protektorátu v noci z 26. na 27. října 1944 až po ukončení bojové 

činnosti v květnu následujícího roku. Více jak polovinu knihy pak tvoří edice pramenů, 

v níž můžeme nalézt řadu zajímavých materiálů vztahujících se k činnosti této skupiny. 

Obsahuje četnická hlášení o destrukcích na železničních tratích, vypouštění lihovarů a 

dalších akcí provedených brigádou Mistra Jana Husa, dále texty některých partyzánských 

letáků, citace z obecních kronik, četné poválečné výpovědi z vyšetřování zničení štábu 

skupiny dne 26. března 1945 u Leškovic a vzpomínky pamětníků. Nechybí ani několik 

názorných mapek, které jsou dílem dalšího známého historika Jiřího Rajlicha. Práce dále 

obsahuje rozsáhlý poznámkový aparát a jmenný rejstřík. Toto vše dohromady tvoří zdaři-

lé dílo, které kvalitním způsobem zpracovává problematiku jedné z nejvýznamnějších 

partyzánských skupin, které operovaly na našem území.          

           Ve stejném roce jako Jelínkova práce vyšla také kniha autorů Čestmíra Šikoly a 

Jaroslava Pospíšila. Plukovník Šikola, který sehrál aktivní úlohu ve druhém odboji jakož-

to příslušník skupiny Clay, zde v první části popisuje osudy členů některých výsadků 

z Británie, které byly či měly být vysazeny v protektorátu (Steel, Out Distance, Antimony, 

                                                           
30 SLÁDEK, Oldřich: Přicházeli z nebe. Praha 1993.  
31 Za obnovu státu Čechů a Slováků. Slovníková příručka. Praha 1992.    
32 JELÍNEK, Zdeněk: Leškovice. Z historie partyzánské brigády Mistra Jana Husa. Havlíčkův Brod 1994.  
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Iridium, Bronse). Jaroslav Pospíšil se pak ve druhé části věnuje činnosti některých konfi-

dentů působících na Moravě, zejména Františka Šmída a Františka Bednáře.33 Publikace 

se také věnuje činnosti zlínské služebny gestapa – hraničního policejního komisariátu a 

v příloze je uvedeno její kompletní personální složení.34  

          Zajímavý a přínosný pokus představuje práce vydaná z podnětu okresního výboru 

Českého svazu bojovníků za svobodu ve Vsetíně.35 Jedná se o almanach všech obětí na-

cistické okupace ve vsetínském okrese, kde byla v letech 1944 – 1945 partyzánská čin-

nost na obzvláště vysoké úrovni, jak co se týkalo počtu provedených sabotáží, destrukcí 

na železnici, přepadů hlídek a jiných akcí, tak také co do protiopatření nacistických bez-

pečnostních složek. Tomu pak pochopitelně odpovídal vysoký počet obětí, které si tyto 

události vyžádaly. Práce obsahuje jmenný seznam obětí podle jednotlivých obcí, z nichž 

pocházely. Uvedeno je vždy jméno, datum narození, dále datum, místo a příčina úmrtí, 

pokud jsou známy. Na závěr je přípojen i stručný přehled o největších nacistických kon-

centračních táborech a mapa, která zachycuje rozmístění těchto táborů, věznic a káznic.  

          Olomoucký historik Josef Bartoš vydal roku 1995 publikaci zabývající se vypále-

ním vesnice Javoříčko nacistickými oddíly 5. května 1945. Pokouší se zde na základě 

maximálního využití dostupných pramenů popsat objektivně tuto tragickou událost a očis-

tit její okolnosti od tradovaných nepodložených výmyslů a dohadů. Zabývá se i některými 

problematickými momenty z působení partyzánské skupiny Jermak, které mají souvislost 

s tímto případem. Využity přitom byly zejména poválečné spisy z vyšetřování a procesů 

před Mimořádným lidovým soudem v Olomouci a záznamy vzpomínek pamětníků. Text 

je opatřen bohatým poznámkovým aparátem a také seznamem všech 38 obětí z řad míst-

ních občanů.36   

          Ve stejném roce bylo publikováno velmi kvalitní dílo Jindřicha Pecky zabývající se 

válečnými zajatci na území protektorátu.37 Autor sleduje fenomén instituce zajetí i jeho 

historický vývoj. Všímá si přístupu nacistů k válečným zajatcům, podmínek v zajateckých 

táborech a útěků z nich, stejně jako vlivu uprchlých zajatců na vývoj českého domácího 

odboje. Právě uprchlí váleční zajatci z řad Rudé armády se stali na Moravě významnou 

posilou odbojových organizací a v mnoha případech se zapojovali do činnosti partyzán-

ských skupin, kde se uplatňovaly jejich frontové zkušenosti. Peckova práce se také zabý-

vá postavením československých letců RAF v německém zajetí a obsahuje jejich kom-

pletní seznam. Důležitý je též chronologický přehled, který podrobně zpracovává jak me-

                                                           
33 ŠIKOLA, Čestmír – POSPÍŠIL, Jaroslav: Nešli stejnou cestou. Osudy parašutistů a konfidentů gestapa. 
Vizovice 1994.     
34 Tamtéž, s. 142 – 146. 
35 Almanach obětí nacismu v letech 1939 – 1945 v okrese Vsetín. Vsetín b. d. Obdobného charakteru je 
publikace Almanach obětí nacismu okresu Nový Jičín. Nový Jičín 1998. 
36 BARTOŠ, Josef: Javoříčko (pravda a legendy). Olomouc 1995.  
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zinárodní události, vztahující se k této problematice, tak i jednotlivé případy výskytu za-

jatců na území protektorátu. Pozornost zaměřuje na jejich působení v rámci partyzán-

ských skupin a srážek s příslušníky nacistického bezpečnostního aparátu.38   

          Prací, jež vyvolala rozsáhlou polemiku, je publikace Jaroslava Pospíšila Hyeny, 

která se v krátké době dočkala několika vydání.39 Autor v ní před veřejnost předstoupil se 

svědectvím o období let 1939 – 1948 na Zlínsku, Vsetínsku a Bystřicku. Zachytil zde 

různé problematické otázky odboje a partyzánského hnutí zejména v souvislosti 

s působením 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky a také praktiky komunistů 

na jejich cestě k moci. Věnuje se i činnosti zlínského gestapa a nevyjasněnému pováleč-

nému osudu některých jeho příslušníků. Práce obsahuje též vzpomínky mnoha osob, které 

se podílely na protinacistickém odboji a jako přílohu spis kriminálního komisaře Heinze 

Pannwitze o vyšetřování okolností atentátu na Reinharda Heydricha. Některá tvrzení ob-

sažená v této knize jsou však těžko ověřitelná a navíc je zde patrný záměr účelově hodno-

tit partyzánský odboj především na základě jeho negativních stránek.  

          Ve druhé polovině devadesátých let se vyskytly další práce, které chápou partyzány 

vysloveně negativně. K takovým patří zejména publikace Rudolfa Ströbingera.40 Autor 

zde líčí osudy Olgy Františákové, pozdější zástupkyně velitele partyzánského oddílu Ol-

ga, což byla jakási autonomní skupina podléhající 1. československé partyzánské brigádě 

Jana Žižky. Podle Ströbingerovy verze byla Františáková agentkou gestapa, která spolu-

pracovala s kriminálním radou Otto Koslowskim z brněnské řídící úřadovny již od roku 

1939.41 Důvodem se měla stát pomsta za to, že dotyčná byla zasnoubena 

s poddůstojníkem německé armády Michaelem Steinem, který padl v průběhu války 

s Polskem v září 1939.42 Problémem ovšem je, že Františákové bylo v roce 1939 teprve 

13 let, což lze doložit  dobovými dokumenty.43 Tím všechny tyto nepodložené teorie pa-

dají, protože si lze sotva představit, že by třináctiletá nezletilá dívka mohla být zasnoube-

na s příslušníkem Wehrmachtu a spolupracovat s gestapem.  

          Zásadních omylů je v této práci ovšem více. Podle autorovy verze se měla Franti-

šáková na Koslowského příkaz pokusit proniknout do oblasti Českomoravské vrchoviny, 

aby zde navázala spojení s vojenským velitelem odbojové organizace Rada tří divizním 

                                                                                                                                                                              
37 PECKA, Jindřich: Váleční zajatci na území Protektorátu Čechy a Morava. Praha 1995.  
38 Tamtéž, s. 209 – 268.  
39 POSPÍŠIL, Jaroslav: Hyeny. Vizovice, 1. vydání 1996.   
40 STRÖBINGER, Rudolf: Rudá zrada. Archivy odhalují pravdu o partyzánském hnutí. Olomouc 1998.    
41 Tamtéž, s. 39 – 41. 
42 Tamtéž, s. 20 – 33. 
43 Olga Františáková se narodila 18. března 1926 v obci Dědovo, okres Berehovo na Podkarpatské Rusi. 
Dokladem toho je protokol z jejího výslechu při procesu s Josefem Houfkem před vojenským trestním sou-
dem v Brně 16. ledna 1947. Jeho opis viz dále HO MZM, inv. č. S 10 613. V rámci tohoto procesu sepsala 
Františáková popis působení partyzánského oddílu Olga od jeho vzniku po ukončení činnosti a zde opět 
uvádí přesné datum svého narození. 
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generálem Vojtěchem Lužou a získala jeho důvěru. Františáková se ovšem ve skutečnosti 

do této oblasti dostala až v lednu 1945, více jak tři měsíce po generálově tragické smrti 

v obci Hřiště.44 Příslušníci partyzánského oddílu Olga se bezesporu dopustili celé řady 

excesů včetně několika vyložených vražd, za což se jeho velitel Josef Houfek ocitl dva-

krát před soudem již v letech 1946 – 1947. Ve sbírkách Historického oddělení Moravské-

ho zemského muzea existuje k těmto událostem řada materiálů, které umožňují velmi 

podrobně sledovat činnost zmíněného oddílu a všechny akce jím provedené. Ströbingero-

va práce je však nevyužívá a jasně ukazuje autorovu snahu za každou cenu udržet své 

teorie na úkor faktů, a to přesto, že údajně používal prameny z domácích i zahraničních 

archivů. Jmenovitě Bundesarchivu Koblenz, Document center Berlin a také Státního 

ústředního archivu v Praze. Přesné citace jednotlivých fondů zde ovšem nenalezneme. 

          Další prací podobného charakteru je publikace Bořivoje Nebojsy, která rovněž roz-

poutala značnou polemiku na téma partyzánský odboj.45 Jsou zde uvedeny některé kon-

troverzní případy, týkající se partyzánského hnutí, jako například likvidace štábu maďar-

ského pluku 889 B u Štěpánova 14. dubna 1945 či tragédie ve Velkém Meziříčí 7. května 

téhož roku. Je pochopitelné, že rozmach partyzánského odboje s sebou přinesl řadu tragé-

dií a také jednání některých příslušníků těchto jednotek bylo bezesporu v mnoha směrech 

negativní. Nebojsova práce ovšem účelově popisuje události tak, aby z nich vyplynul ne-

zbytný závěr o zbytečnosti partyzánského boje v protektorátu, který pouze přinesl četné 

oběti na životech bez jakéhokoliv smyslu. To také dokládají pasáže typu: „Partyzánské 

hnutí na našem území určitě nijak neovlivnilo průběh války. Mnohdy jen přivedlo nevinné 

na popraviště.“ 46  

         Účelovost některých částí textu je zřejmá například i u popisu smrti generála Vojtě-

cha Luži a poručíka Josefa Koreše v obci Hřiště 2. října 1944. Je zde patrná snaha vysvět-

lit tento případ tak, aby vina za smrt obou příslušníků odboje padla především na ně sa-

motné z důvodu jejich údajně neopatrného jednání, kdy měli několika lidem prohlásit, že 

jsou ilegálními pracovníky na útěku. Ve vsi prý budili všeobecnou pozornost a autor tyto 

své teorie umocňuje následujícími větami: „Zatím však navštěvuje Aloisie Matějová sta-

rostu a ptá se na ty divné lidi, z nichž prý šla hrůza. Selka se celá třese a starosta přemítá, 

proč se mu ti cizinci hned svěřovali, že utíkají před gestapem.“ 47 A dále: „S časovým 

odstupem lze dnes konstatovat, že za celou tragédií bylo především podezřelé chování 

obou důstojníků, násobené navíc asketickým zjevem generálovým a přílišná              sdíl-

                                                           
44 Generál Luža byl 2. října 1944 zastřelen v obci Hřiště protektorátními četníky ze stanice v Přibyslavi. 
K tomu viz ČERNÝ, Vladimír – KOPEČNÝ, Petr – VAŠEK, František: Legenda bez legend. Životní osudy 
armádního generála Vojtěcha Borise Luži (1891 – 1944). Brno 2004.      
45 NEBOJSA, Bořivoj: Jak to bylo s partyzány. Brno 1998. 
46 Tamtéž, s. 7. 
47 Tamtéž, s. 11. 
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nost.“ 48 Ve skutečnosti však žádný z dobových pramenů zmíněné chování obou důstoj-

níků nepotvrzuje a tyto teorie se objevily až po válce. Generál Luža působil v ilegalitě od 

konce září 1941 a zjevně mu nečinilo potíže dodržovat zásady ilegální práce. To dokládá 

skutečnost, že se mu dařilo tři roky unikat před gestapem.  

          V závěru minulého a počátkem tohoto století ovšem vyšly i kvalitní práce, které 

jsou pro výzkum dané problematiky značně přínosné. Patří sem například studie Františka 

Vaška o působení brněnské řídící úřadovny gestapa proti partyzánům v oblasti severozá-

padní Moravy.49 Obsahuje podrobný popis organizační struktury této úřadovny i stručné 

charakteristiky jejích hlavních představitelů, stejně tak jako dalších nacistických i protek-

torátních bezpečnostních složek nasazených v protipartyzánských operacích, způsoby 

jejich vedení boje a také působení konfidentů ruské či ukrajinské národnosti.  

          Roku 1999 se pak objevil český překlad starší rozsáhlé práce německého historika 

Detlefa Brandese.50 Autor zde na základě dlouholetého studia pramenů zejména 

v německých, ale i českých archivech podal syntézu protektorátních dějin z mnoha růz-

ných aspektů. Kniha obsahuje popis obsazení zbytku Čech a Moravy v březnu 1939, pro-

ces utváření německých úřadů na území protektorátu, politiku jednotlivých říšských pro-

tektorů v oblasti národnostní, hospodářské, sociální a podobně, stejně tak jako působení 

prezidenta Háchy a protektorátní vlády. Dále se autor zaměřil na problematiku kolabora-

ce, vytváření jednotlivých odbojových organizací a zásahy okupační moci proti nim. Kni-

ha se opírá o mimořádně široký rozsah materiálů, což je patrné z poznámkového aparátu, 

který obsahuje celkem 3442 položek. Přes poměrně značnou dobu, která uplynula od prv-

ního vydání, představuje dodnes Brandesova kniha zdařilý pokus o komplexní pohled na 

tento úsek česko – německých vztahů a objektivní vylíčení nacistické okupace českých 

zemí. Samozřejmě že v některých otázkách již dnes existuje hlubší pohled na dané oblas-

ti, to však nijak nesnižuje mimořádný význam této práce. 

          Ve stejném roce vyšla v knižnici jižní Morava publikace věnovaná obětem světo-

vých válek a národně osvobozovacích bojů v okrese Brno – venkov. Uvedena jsou zde 

jména padlých a popravených účastníků domácího i zahraničního odboje spjatých s tímto 

regionem, dále obětí rasové perzekuce z řad místního obyvatelstva židovského a romské-

ho původu a obětí válečných událostí. V tomto posledním případě jde o osoby, které za-

hynuly v důsledku náletů spojeneckých letounů v letech 1944 – 1945 a také za osvobozo-

vacích bojů v dubnu a květnu 1945. Z partyzánských skupin zde jsou jmenováni přede-

vším členové Třetí československé úderné roty generála Luži, oddílu Jermak a jejich spo-

                                                           
48 Tamtéž, s. 13. 
49 VAŠEK, František: Řídící úřadovna gestapa v Brně proti partyzánskému hnutí na severozápadní Moravě. 
In: Sborník vojenské akademie v Brně, řada C –D, 1997, č. 1, s. 37 – 54.    
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lupracovníků z řad domácího obyvatelstva v obcích Drásov, Skalička, Všechovice, Šer-

kovice, Štěpánovice, Vohančice atd. Za východisko pro soupis jejich základních životo-

pisných údajů byl převzat územní rozsah okresu po správní reformě v roce 1960. Kniha 

obsahuje rovněž jména sovětských a rumunských vojáků (pokud se je podařilo zjistit), 

kteří  padli během frontových bojů Rudé armády a rumunské královské armády na jaře 

roku 1945. Každá z obcí okresu zde má svou samostatnou kapitolu, kde se nachází popis 

zapojení místního obyvatelstva do protinacistického odboje, průběh osvobozovacích 

střetnutí a následuje zmíněný soupis obětí a padlých. Kniha je rovněž doplněna rozsáhlou 

obrazovou přílohou. I v tomto případě lze konstatovat, že se jedná o zdařilé dílo, které 

podrobně seznamuje s průběhem okupace v okolí Brna.51 

          Konečně v roce 2003 se objevila další publikace Jiřího Šolce, tentokráte věnovaná 

výsadkovým operacím, podniknutým v letech 1941 – 1945 československými parašutisty 

na východní frontě.52 Práce je výsledkem dlouholetého studia archivních pramenů, svě-

dectví pamětníků a kritického pohledu na literaturu z období normalizace, která právě tyto 

operace glorifikovala. V první části se nachází podrobný popis událostí, které vedly 

k vyslání těchto výsadků, tedy československého odboje a sovětské politiky i vzájemné 

vojenské spolupráce. Dále je zde rozsáhlá kapitola, věnovaná partyzánskému hnutí jakož-

to prostředku boje i nástroji politiky a následuje seznam jednotlivých výsadkových akcí a 

jmenný rejstřík všech 410 československých parašutistů, kteří se zúčastnili zvláštních 

operací realizovaných v období druhé světové války do německého zázemí. Každý para-

šutista zde má svůj vlastní medailon doplněný fotografií, pokud se ji podařilo získat.53 Pro 

historii partyzánského hnutí na Moravě má význam zejména popis akcí výsadků Jan Žiž-

ka I a Jan Žižka II, Arap I, Jan Hus, Luč atd. Tato Šolcova práce významným způsobem 

přispívá k poznání problematiky činnosti výsadkových skupin. 

          Velmi přínosná je práce, kterou vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 

v rámci edice Vlastivěda moravská. Jedná se o čtvrtý svazek dějin Moravy věnovaný ob-

dobí 1918 – 1945. Téma okupace je zde zpracováno kvalitním způsobem a publikace vě-

nuje pozornost formování a činnosti nacistické správy, a to jak tzv. Oberlandratům, tak i 

bezpečnostnímu aparátu, činnosti řídící úřadovny gestapa v Brně a jejím podřízeným slu-

žebnám, kriminální policii, bezpečnostní službě SD, německému četnictvu a protektorát-

ním bezpečnostním složkám. Dále zde jsou také pasáže, věnující se policejním věznicím,      

                                                                                                                                                                              
50 BRANDES, Detlef: Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939 – 
1945. Praha 1999.  
51 ŽAMPACH, Vojtěch – KAŠUBOVÁ, Marie: Památník obětí světových válek a národně osvobozovacích 
bojů v okrese Brno – venkov. Rajhrad 2000.  
52 ŠOLC, Jiří: Za frontou na východě. Českoslovenští parašutisté ve zvláštních operacích na východní frontě 
za druhé světové války (1941 – 1945). Cheb 2003.  
53 Tamtéž, s. 181 – 295. 



 27

internačním a zajateckým táborům nacházejícím se na území Moravy, perzekuci domácí-

ho obyvatelstva, stejně tak jako hospodářským a sociálním poměrům i kulturnímu životu. 

Pozornost je rovněž zaměřena na formování různých organizací protinacistického odboje, 

a to od Obrany národa a Zemského národního výboru přes ilegální KSČ, Národní hnutí 

pracující mládeže a Komunistický svaz mladé generace, Petiční výbor Věrni zůstaneme, 

parašutistické výsadky vyslané z Velké Británie až po Radu tří.   

          Je zde rovněž popsána činnost nejvýznamnějších partyzánských skupin Zeleného 

kádru, Jiskry, Štramberských partyzánů, Bílé lvice, skupiny majora Petráše, Prokopa Ho-

lého, 1. československého partyzánského oddílu (později brigády) Jana Žižky, Jermaku a 

dalších, stejně jako potlačovacích aktivit nacistického bezpečnostního aparátu. Závěrečné 

pasáže jsou pak věnovány osvobozovacím bojům Rudé armády na jaře roku 1945. Publi-

kaci doplňuje obsáhlý seznam literatury.54   

          Po roce 1989 se tedy otevřela cesta k všestrannému zkoumání a posouzení období 

let 1938 – 1945 z mnoha různých pohledů a hledisek. Vyšla řada kvalitních publikací, 

které se zabývají touto problematikou, ať už se jednalo o pokusy o celkovou syntézu či 

monografie věnující se určitým dílčím problémům. Ovšem otázka partyzánských skupin a 

jejich úloha v domácím odboji, stejně tak jako snahy nacistického bezpečnostního aparátu 

tuto formu rezistence potlačit, dosud stály poněkud stranou zájmu a pokusy o zhodnocení 

událostí v protektorátu v posledním roce druhé světové války zatím nebyly příliš zdařilé. 

Literatura k historii okupace se po roce 1989 věnovala především událostem 17. listopadu 

1939, odbojovým organizacím v první fázi okupace a zejména období heydrichiády a 

následným nacistickým represáliím. Partyzánský odboj byl popisován spíše okrajově, 

většinou jako součást nějakých rozsáhlejších prací. Absence závažnějších pokusů o jeho 

objektivní posouzení mohla být jednou z příčin až příliš nadbytečné pozornosti, věnované 

některým z výše zmíněných publikací a také časopiseckým či novinovým článkům, které 

bez řádné znalosti věci a využití dostupných relevantních pramenů posuzují tento odboj 

veskrze negativně. Tyto práce se přitom v mnoha případech opírají o pouhé dohady a udá-

losti v nich uvedené nelze ničím doložit. Občas se můžeme setkat i s vyloženou fabulací 

autorů, kteří ve snaze vytěžit za každou cenu senzaci ignorují základní historická fakta. 

Z těchto důvodů je proto nutné se pokusit o pokud možno co nejobjektivnější pohled na 

toto složité období českých dějin. 

 

 

 

 

                                                           
54 BARTOŠ, Josef – TRAPL, Miloš: Dějiny Moravy, díl 4. Svobodný stát a okupace. Brno 2004.  
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II. NACISTICKÝ BEZPEČNOSTNÍ APARÁT V PROTEKTORÁTU  

 

II. 1. Tajná státní policie  

          Po okupaci českých zemí německou armádou 15. března 1939 došlo k zavedení 

vojenské správy, kterou vykonával tzv. vedoucí civilní správy při armádní skupině 3 

v Čechách a armádní skupině 5 na Moravě. Tato vojenská správa byla zrušena k 15. dub-

nu a poté se ujal funkce říšský protektor Konstantin von Neurath jako přímý zástupce 

Adolfa Hitlera a zmocněnec říšské vlády. Jeho zástupcem byl státní tajemník, do kteréžto 

funkce jmenoval Hitler již 18. března 1939 Karla Herrmanna Franka. Hlavním článkem 

okupační správy se stali tzv. Oberlandräte, dosazení rovněž již v období vojenské správy, 

kteří se postupně stali kontrolními a dohlížecími orgány nad českou správou politických 

okresů. Jejich úřady podléhaly přímo říšskému protektorovi, počet se však postupem doby 

měnil. Zpočátku bylo na území protektorátu zřízeno třicet devět Oberlandratů, v dubnu 

1939 jejich počet klesl na dvacet (z toho dvanáct v Čechách a osm na Moravě) a po reor-

ganizaci v květnu 1942 nakonec na sedm. 

          Mezi nejdůležitější součásti říšské správy patřil policejní aparát, podléhající vyšší-

mu vedoucímu SS a policie v protektorátu K. H. Frankovi. Struktura tohoto aparátu byla 

taková, že nejvýše stál velitel bezpečnostní policie a bezpečnostní služby, jemuž podléha-

la tajná státní policie (Geheime Staatspolizei – Gestapo), dále bezpečnostní služba (Si-

cherheitsdienst – SD) a kriminální policie (Kriminalpolizei – Kripo).55  

          V počátečních měsících okupace prováděly policejní akce operační skupiny a oddí-

ly bezpečnostní policie, protože teprve na počátku července 1939 bylo ukončeno formo-

vání nové sítě gestapa v protektorátu. Po zrušení vojenské správy jmenoval šéf bezpeč-

nostní policie a SD Reinhard Heydrich do funkce velitele vládního radu SS-Oberführera 

dr. Otto Rasche, jehož přesný titul zněl „vůdce SD a velitel bezpečnostní policie 

v Protektorátu Čechy a Morava.“ Na počátku okupace však nebylo při zřizování bezpeč-

nostního aparátu postupováno podle předem připraveného plánu a Rasch se původně do-

mníval, že řídící úřadovna (Staatspolizeileitstelle) bude zřízena pouze v Praze, zatímco 

v Brně dojde k vybudování pouhé úřadovny (Staatspolizeistelle). Ještě v květnu 1939 

označoval řídící úřadovnu za úřad říšského protektora a mluvil také o tom, že služebny 

gestapa budou vybudovány v každém okrese. Předpokládala se přitom úzká spolupráce 

jejich velitelů s okresními hejtmany. Situace se vyjasnila až po vydání Himmlerova výno-

su o zřízení dvou řídících úřadoven gestapa, a sice v Praze s působností pro území Čech 

(Geheime Staatspolizeileitstelle Prag) a v Brně s působností pro Moravu (Geheime Staa-

tspolizeileitstelle Brünn). Tyto úřadovny přejaly úkoly někdejších operačních skupin a 
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podléhaly přímo centrále gestapa v Berlíně. Ta také rozhodovala na základě návrhu veli-

tele SD a bezpečnostní policie při úřadu říšského protektora o zřizování venkovních slu-

žeben, komisariátů a stanic pohraniční policie.56  

          První nacistické bezpečnostní oddíly dorazily na Moravu, konkrétně do Brna, již 

15. března 1939. Jednalo se zejména o příslušníky služebny gestapa ve Vídni pod vede-

ním kriminálního komisaře Ewalda Taudta.57 Ti tvořili v počtu asi 70 – 80 úředníků tzv. 

Einsatzgruppe 2 a přijeli se skupinou třiceti členů stuttgartského gestapa (Einsatzkom-

mando VI), kterou řídil vládní rada Walter Blomberg. Kolona překročila hranice v ranních 

hodinách u Znojma a po 13. hodině zastavila před budovou policejního ředitelství na Pa-

lackého třídě č. 8. Zde obsadilo gestapo všechny kanceláře prezidia a zajistilo úředníky 

státně – bezpečnostního oddělení. Ihned po příjezdu gestapa do Brna začali být zatýkáni 

němečtí emigranti, kteří sem uprchli po příchodu nacistů k moci v roce 1933 a také čle-

nové komunistické strany. Toto zatýkání probíhalo ještě pod zodpovědností armády a 

stalo se první ukázkou toho, co mohlo obyvatelstvo od okupační moci očekávat.58 Pod-

klady k výběru zatčených komunistů a také sociálních demokratů převzal vrchní krimi-

nální tajemník Leopold Eibl a dodala je kartotéka bývalé české státní policie, která byla 

ihned 15. března příslušníky gestapa zajištěna. Celou akci řídil kriminální komisař a ve-

doucí protilevicového referátu II A Kittel.59  

          Po obsazení Brna příslušníky Einsatzkommanda VI byli jeho členové ubytováni 

v obsazených židovských bytech Na hradbách, v Sadové ulici a v ulici V hlinkách. Po 

přechodném pobytu úřadovny gestapa v budově policejního ředitelství bylo zabráno sídlo 

Zemské školní rady v Mozartově ulici č. 3, kam se gestapo během tří týdnů přestěhovalo. 

Avšak ani tato budova svou kapacitou nedostačovala, takže došlo k pronájmu třetího patra 

sousedícího dvorního traktu banky Union. Toto poschodí bylo probouráním spojeno 

s budovou na Mozartově č. 3 a došlo zde k vybudování dalších dvanácti kancelářských 

místností. V takto upraveném komplexu pak orgány gestapa působily až do konce roku 

1940, kdy se přesunuly na právnickou fakultu Masarykovy univerzity.60 

                                                                                                                                                                              
55 KROUPA, Vlastislav – MOULIS, Miloslav – KAMENEC, Ivan: Fašistický režim v českých zemích a na 
Slovensku (1939 – 1945). Praha 1983, s. 5 – 8.  
56 SLÁDEK, Oldřich: Zločinná role gestapa..., s. 72 – 73.  
57 Ewald Taudt se narodil 18. května 1909 v Berlíně. Kriminální rada a SS – Hauptsturmführer, roku 1938 
byl přidělen ke karlovarské služebně gestapa a v následujícím roce postaven do čela referátu II BM brněn-
ské řídící úřadovny, který měl na starosti pravicově orientovaný odboj. Do konce roku 1941 řídil podreferá-
ty II BM/1, II BM/2, II BM/So a působil také ve funkci přísedícího stanného soudu. Jako jeden 
z nejschopnějších úředníků gestapa dal svému oddělení pevnou koncepci, ve srovnání s Prahou dokonce se 
značným předstihem. Později řídil  zpravodajský referát IV N. Po roce 1945 je jeho osud neznámý.   
58 NAUDÉ, Horst: Erlebnisse und Erkenntnisse. Als Politischer Beamter im Protektorat Böhmen und 
Mähren 1939 – 1945. München 1975, s. 63.  
59 MZA, fond C 141 Mimořádný lidový soud v Brně, kart. 281, inv. č. 3240, spis Lsp 417/47 Otto Ko-
slowski, fol. 13, zápis z výslechu na oblastní úřadovně Státní bezpečnosti v Brně z 1. dubna 1947. 
60 KOLEKTIV AUTORŮ: Nacistický bezpečnostní aparát na Moravě v letech 1939 – 1945. In: Sborník 
Matice moravské LXXXIV, 1965, s. 232 – 257.  
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          Po zrušení Einsatzkommanda VI byla 1. srpna 1939 zřízena brněnská služebna ge-

stapa v čele s vládním radou SS-Sturmbannführerem Güntherem Herrmannem.61 Ke dni 1. 

září došlo k povýšení této služebny na úřadovnu, které byly podřízeny všechny venkovské 

služebny gestapa na Moravě. Ty se nacházely v Jihlavě, Olomouci, Prostějově, Kroměří-

ži, Hranicích na Moravě, Vsetíně, Zlíně, Uherském Hradišti a poslední v Moravské Ost-

ravě.62 V roce 1940 byl ze služebny gestapa ve Zlíně vytvořen hraniční policejní komisa-

riát (Grenzpolizeikommisariat), který nadále podléhal brněnské řídící úřadovně. Služebny 

se nacházely v relativní nezávislosti na německé státní správě a tak se jejich spolupráce 

s Oberlandraty omezovala na příležitostnou výměnu informací či požadavky gestapa na 

tyto úřady a jejich aparát. V této době se také dovršil systém vnitřního rozčlenění služeb-

en, který se pak až do období let 1943 – 1944 podstatně nezměnil. Brněnská řídící úřa-

dovna byla organizačně rozdělena do tří oddělení, z nichž první řídilo osobní, technické a 

hospodářské záležitosti. Nejdůležitějším se stalo oddělení druhé, které sestávalo z celkem 

třinácti referátů.63 Třetí oddělení mělo na starosti obranné zpravodajství a tvořily jej čtyři 

referáty. 

          Odbojovou činnost sledovaly referáty druhého oddělení. Referát II A se konkrétně 

zabýval komunisty, marxisty, levicovým hnutím odporu, interbrigadisty a ruskými pore-

volučními emigranty. Referát II BM byl personálně nejsilnější, vyšetřoval nekomunistic-

kou opozici a členil se dále na tři podreferáty. Z nich podreferát II BM/1 měl za úkol sle-

dovat činnost dosud legálních spolků (Sokol, Orel, DTJ a jiné), dále pátrání po letácích a 

odhalovaní jejich kolportérů atd. Podreferát II BM/2 sledoval činnost jednotlivců a nepřá-

telské projevy proti říši, stejně tak jako projevy defétismu a konečně podreferát II BM/So 

se věnoval konkrétním odbojovým organizacím, zejména Obraně národa, Petičnímu vý-

boru Věrni zůstaneme a dalším.64 

          Základním zdrojem pro personální obsazení jednotlivých funkcí na brněnské řídící 

úřadovně se stali příslušníci gestapa z Vídně a Stuttgartu, kteří se do Brna dostali v řadách 

Einsatzkommanda VI. U mnoha z nich se jednalo o bývalé rakouské policisty, kteří byli 

po anšlusu převzati gestapem a později získali většinu vedoucích funkcí jak na řídící úřa-

                                                           
61 Günther Herrmann se narodil 15. září 1908. Do 15. března 1939 působil jako šéf služebny gestapa 
v Kasselu, poté byl přeložen do Prahy a od srpna 1939 stál v čele brněnské služebny a později řídící úřa-
dovny gestapa. Tuto funkci opustil v květnu 1941. Po zahájení války se Sovětským svazem v červnu téhož 
roku se stal velitelem Einsatzkommanda 4b v rámci Einsatzgruppe C. Po válce byl v Německu trestně stí-
hán, avšak výsledek stíhání není znám. K tomu viz RÜCKERL, Adalbert a kolektiv: NS – Prozesse. Nach 
25 Jahren Strafvervolgung: Möglichkeiten – Grenzen – Ergebnisse.  Karlsruhe 1971, s. 105.  
62 MZA, fond B 251 Říšský protektor v Čechách a na Moravě, služebna pro zemi Moravu v Brně 1939 – 
1945, kart. 4, sign. 1041, inv. č. 73, fol. 1 – 3, hlášení řídící úřadovny v Brně č. I D – 49/39 g o přehledu 
rozmístění gestapa na Moravě a jeho kompetencích z 30. července 1940. Nachází se zde i adresy jednotli-
vých služeben.   
63 Tamtéž, fol. 6 – 8.  
64 ČERNÝ, Vladimír: Geneze úvodní fáze protinacistického odboje na Brněnsku (březen 1939 – září 1941). 
Rigorózní práce na Historickém ústavu filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2003, s. 45.   
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dovně, tak i na venkovských služebnách. Níže postavená místa, zejména v dozorčí a tlu-

močnické službě a dopravě, obsazovali především brněnští a jihlavští Němci. Mezi ve-

doucími pracovníky, zapojenými do potírání odbojových organizací, vynikal kriminální 

rada SS-Hauptsturmführer Otto Koslowski.65 Patřil k nejaktivnějším, nejobávanějším a 

také nejbrutálnějším důstojníkům brněnského gestapa a byl činný jak v protilevicovém 

referátu II A, tak i v potlačování nekomunistického odboje v rámci oddělení II BM/So. To 

řídil společně s odděleními II BM/1 a II BM/2 do konce roku 1941 již zmíněný Ewald 

Taudt. 

          K 27. září 1939 došlo Himmlerovým výnosem na základě sloučení všech bezpeč-

nostních a zpravodajských složek ke zřízení Říšského hlavního bezpečnostního úřadu 

(Reichssicherheitshauptamt – RSHA) v Berlíně, který byl organizačně rozdělen do úřadů. 

Každý z nich plnil funkci ústřední centrály jednotlivých bezpečnostních, policejních a 

správních složek, přičemž gestapo spadalo pod úřad IV. Ten vystupoval v nomenklatuře 

RSHA jakožto orgán pro odhalování a potírání nepřátel (Gegnererforschung und 

Bekämpfung) a jeho šéfem se stal SS-Gruppenführer Heinrich Müller.66 Úřad byl rozdělen 

na pět základních sekcí, z nichž nejdůležitější byla první, která měla za úkol boj proti 

opozici levicové, a druhá proti opozici nelevicové, zejména ze strany kléru. Později pak 

došlo ještě k určité reorganizaci.67  

          Důležité personální změny ve vedení brněnské řídící úřadovny gestapa proběhly 

roku 1941 v souvislosti se zahájením války se Sovětským svazem. Dosavadní vedoucí 

úřadovny vládní rada Günther Herrmann odešel a jeho nástupcem byl jmenován vládní 

rada Wilhelm Nölle.68 Do Brna přijel také kriminální komisař Kurt Leischke, který zaujal 

místo Koslowského zástupce a zároveň se stal vedoucím referátu II BM.69  

                                                           
65 Otto Koslowski se narodil 17. dubna 1900 v Riesenburgu. Nejprve pracoval jako bankovní úředník,          
1. července 1926 byl přijat do řad kriminální policie a roku 1936 převzat do služeb gestapa. V letech 1936 – 
1939 působil u gestapa v Kasselu a od června 1939 do května 1945 v Brně jako vedoucí referátu II A  (poz-
ději IV 1 a). Hodnosti kriminálního rady dosáhl 1. října 1940. Osobně řídil některé popravy v Kounicových 
kolejích a v březnu 1945 zde sám zastřelil dva příslušníky odboje. Po válce byl zatčen v internačním táboře 
v Německu a předán československým úřadům. MLS jej odsoudil k trestu smrti a 3. května 1947 byl Ko-
slowski v brněnské věznici krajského soudu trestního na Cejlu č. 71 popraven. Viz MZA, fond C 141, kart. 
281, inv. č. 3240, spis Lsp 417/47. 
66 GRÜNBERG, Karol: SS, Hitlerova černá garda. Praha 1981, s. 144 – 151. 
67 Podrobně o pravomoci a kompetencích IV. úřadu RSHA viz tamtéž, s. 155 – 164. 
68 Wilhelm Nölle se narodil 26. ledna 1904 v Brächenu. Do května 1941 působil ve funkci šéfa vedoucí  
úřadovny gestapa v Trevíru a poté byl přeložen do Brna. V období stanných práv zde předsedal stannému 
soudu a v září 1943 nařídil veřejnou popravu v Lískovci. Pod jeho vedením vyvinuli příslušníci gestapa 
maximální úsilí na dopadení příslušníků výsadků z Velké Británie Zinc a Bivouac. Z Brna odešel Nölle 
v květnu 1944 do Marseille, kde však působil jen několik měsíců, jelikož na podzim téhož roku jej přeložili 
k frontovým jednotkám SS, údajně za zbabělost. Po válce nebyl v Československu trestně stíhán.  
69 Kurt Leischke se narodil 22. listopadu 1905 v Gittersee, okres Drážďany. Jím vedený referát II BM nesl 
po reorganizaci v květnu 1944 název IV 1b a personál referátu byl na brněnské řídící úřadovně nejpočetněj-
ší. V rozsudku byl Leischke mimo jiné uznán vinným z toho, že dal celkem asi v padesáti případech souhlas 
k provedení tzv. zostřeného výslechu. MLS v Brně jej odsoudil k trestu smrti a 9. dubna 1947 byl ve věznici 
na Cejlu popraven. Viz MZA, fond C 141, kart. 257, inv. č. 2950, spis Lsp 44/47.  
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          Významný přínos pro gestapo představovala činnost Němců jak z Brna, tak i 

z Jihlavska a pohraničních oblastí Sudet. Tito lidé vesměs ovládali český jazyk a z tohoto 

důvodu bývali úspěšně nasazováni jako provokatéři. Mezi nimi vynikal především Franz 

Prudky, nejprve příslušník protilevicového referátu II A a později zpravodajského referátu   

IV N.70 Proniknout do několika odbojových skupin se podařilo také Ernstu Florianovi. 

K dalším aktivním představitelům brněnského gestapa patřili Richard Schetke, Willibald 

Braun, Wolfgang Dyck a další. Nárůst česky hovořících spolupracovníků umožnil gesta-

pu vytvářet tzv. volavčí sítě. Jednalo se o napojení provokatérů a spolehlivých konfidentů 

na odbojové organizace, tyto posléze pokud možno ovládnout, získat co nejvíce informací 

a jejich prostřednictvím obstarat kontakt na další, obvykle ještě významnější skupiny. 

Tato taktika byla pro domácí odboj značně nebezpečná a konkrétně na Brněnsku zazna-

menaly orgány gestapa díky jejímu využití značné úspěchy nejen při likvidaci odbojové 

organizace Obrana národa, ale i ilegální komunistické strany. Samostatný referát N, za-

bývající se touto činností, zřídilo gestapo pod vedením kriminálního rady Taudta v létě 

1942. V kancelářích tohoto referátu byla také vedena ústřední kartotéka konfidentů na 

Moravě. 

          Další příslušníci gestapa z řad sudetoněmeckého obyvatelstva vykonávali službu 

dozorců v brněnských věznicích. K nim patřili například Franz Duba,71 Anton Roth72 ne-

bo Wilhelm  Schwabinger.73 Při potlačování odbojové činnosti českého obyvatelstva pak 

sehrálo svou úlohu rovněž působení německých lékařů, zejména přednosty první interní 

kliniky nemocnice u sv. Anny MUDr. Waltera Marquorta, který se účastnil řady akcí 

                                                           
70 František Prudký se narodil 11. října 1901 v Brně. Po 15. březnu 1939 se již jako Franz Prudky přihlásil 
do služeb brněnského gestapa, ale přesto si zachoval určité vazby k českému prostředí, jemuž v některých 
případech za úplatu pomáhal. Působil v referátech II BM (později II BM/So), následně do roku 1943 ve 
zpravodajském referátu IV N a poté v levicovém referátu II N, a to nejprve jako tlumočník a posléze i ve 
funkci vyšetřovatele. Spolupracoval s konfidenty a také se podílel na vedení konspirační kanceláře „Erlan.“ 
Podle vyšetřovacího spisu zavinil zatčení více jak 2000 osob. Po válce byl 28. května 1948 odsouzen MLS 
k trestu smrti a 2. června téhož roku popraven. Viz MZA, fond C 141, kart. 58, inv. č. 150, spis Ls 155/48.  
71 Franz Duba se narodil 27. dubna 1902 v Brně. v období 1. republiky pracoval jako pomocný dělník u 
dráhy a zemědělský dělník. Od roku 1937 byl členem SdP. Počátkem roku 1940 nastoupil do Kounicových 
kolejí jako člen vězeňské stráže a posléze byl povýšen do funkce vedoucího služby, kterým zůstal do konce 
války. V období stanných práv k němu podřízení dozorci přiváděli vězně určené k popravám, které pak 
Duba odváděl na popraviště. Osobně se také zúčastňoval brutálně vedených tzv. „vanových“ výslechů. Jako 
agent provokatér byl příčinou zatčení několika osob a v prvních měsících roku 1945 se podílel na popra-
vách zajatých partyzánů a jejich pomocníků. Po válce byl zatčen, avšak dne 16. března 1946 se mu podařilo 
uprchnout z vazby a veškerá další pátrání po jeho osobě zůstala bezvýsledná. Spis Franze Duby viz MZA, 
fond C 12 Krajský soud trestní Brno, č. Tk XVII 1123/47.     
72 Anton Roth se narodil 1. října 1906 v Brně. Původním povoláním byl pekař. Službu v Kounicových kole-
jích nastoupil po atentátu na Reinarda Heydricha a mezi vězni byl obáván jako jeden z nejbrutálnějších 
dozorců. Doprovázel také transporty do koncentračních táborů. Po válce jej MLS v Brně odsoudil k trestu 
smrti a 5. března 1947 byl Roth popraven. Viz MZA, fond C 141, kart. 263, inv. č. 3009, spis Lsp 118/47.  
73 Wilhelm Schwabinger se narodil 13. června 1898 v Augsburgu jako Vilém Svoboda. Od roku 1929 byl 
členem DNSAP a po jejím zrušení přešel k SdP. Jako příslušník gestapa působil nejprve ve funkci dozorce 
vezňů v budově služebny na Mozartově ulici, poté na právnické fakultě, roku 1944 byl přeložen do věznice 
v ulici Pod kaštany a posléze do Kounicových kolejí. Zde se zúčastňoval poprav. Po válce odsouzen MLS 
k trestu smrti a 22. listopadu 1946 popraven. Viz MZA, fond C 141, kart. 229, inv. č. 2535, Lsp 1627/46. 
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bezpečnostních orgánů při pronásledování odbojářů v terénu a také mnoha poprav, po 

nichž vyplňoval ohledací listy.74 Podobnou činnost vykonával též MUDr. Friedrich Pil-

ny.75 

          Stejně tak jako v jiných okupovaných zemích, i v protektorátu představuje gestapo 

nejvýznamnější perzekuční složku nacistické okupační moci. Nejinak tomu bylo v Brně, 

které se jakožto správní centrum Moravy stalo sídlem jeho řídících složek pro celou ob-

last. To se také plně projevilo v období obou stanných práv, která v činnosti gestapa před-

stavují novou epochu. První stanné právo bylo vyhlášeno po příjezdu Reinharda Heydri-

cha do Prahy v nové funkci zastupujícího říšského protektora. Jeho oficiální název byl 

civilní výjimečný stav a platil ve všech významných okresech českých zemí.76 V jeho 

rámci došlo ke zformování stanných soudů, které měly stíhat činy narušující veřejný po-

řádek a bezpečnost, hospodářské delikty, nedovolené držení zbraní a podobně.  

          Tyto stanné soudy byly zřízeny u řídících úřadoven gestapa v Praze a Brně a jejich 

prezidenty jmenoval Heydrich 29. září 1941. V Praze se jím stal vládní rada Joachim 

Ernst Illmer a v Brně Wilhelm Nölle. Ihned však bylo zřejmé, že pouze tito dva vzhledem 

k vysokému počtu zatčených nemohou úkol zvládnout sami, takže již následujícího dne 

došlo ke jmenování dalších předsedů stanných soudů z řad důstojníků gestapa, přičemž 

tato jmenování již neprovedl Heydrich, nýbrž K. H. Frank. Pro brněnský senát byli vy-

bráni vládní radové Herrmann Ebert a JUDr. Bruno Letow a dále Otto Ernesty, Otto Ko-

slowski, Konrad Nussbaum, Ewald Taudt a další. Zasedání soudu probíhala v posluchárně 

2 právnické fakulty Masarykovy univerzity.77  

          Stanné soudy mohly v období prvního stanného práva vynášet pouze tři druhy roz-

sudků, a to trest smrti, zprostit obžalovaného viny, nebo jej předat gestapu. Pobočky br-

něnského stanného soudu v Olomouci a Moravské Ostravě však nemohly ukládat trest 

smrti, nýbrž pouze zproštění viny či předání gestapu. Proti rozsudkům neexistovala mož-

nost odvolání a vykonávaly se okamžitě. V případě odsouzení k předání gestapu byli věz-

                                                           
74 MUDr. Walter Marquort se narodil 23. dubna 1905 v Dortmundu. Jako vysoký úředník SD přijal po 
osobní rozmluvě s K. H. Frankem v březnu 1940 místo primáře 1. interního oddělení Zemské nemocnice 
v Brně. Zde brzy po svém příchodu zrušil interní oddělení české kliniky. Velmi surově zacházel s pacienty 
– vězni a v mnoha případech nařídil jejich předání do věznic gestapa. V květnu 1944 byl určen jako smluvní 
lékař do Kounicových kolejí, kde byl mnohokrát přítomen výslechům. Po válce odsouzen MLS k trestu 
smrti a popraven 11. prosince 1946. Viz MZA, fond C 141, kart. 202, inv. č. 2156, spis Lsp 1212/46. O 
Marquortovi také ŠTĚPÁNEK, Zdeněk: Postrach pacientů. In: Forum Brunense 1995/1996, s. 111 – 120.    
75 MUDr. Friedrich Pilny se narodil 29. června 1912 ve Vídni. Roku 1940 nastoupil  na interní kliniku u sv. 
Anny a jako smluvní lékař zahájil dobrovolnou spolupráci s gestapem. Pravidelně docházel do Kounico-
vých kolejí, kde neblaze proslul brutálním zacházením s vězni zejména židovského původu. Podával lékař-
ské posudky na transport jednotlivých vězňů do koncentračních táborů. V období stanného práva se zúčast-
ňoval poprav a sám dával v některých případech zastřeleným ránu z milosti. Po válce byl odsouzen MLS 
k smrti a 21. května 1948 popraven. Viz MZA, fond C 141, kart. 55, inv. č. 126, spis Ls 131/48.  
76 Podrobně o okolnostech vyhlášení prvního stanného práva viz BRANDES, Detlef: Češi pod německým 
protektorátem..., s. 251 – 254.  
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ni podle Heydrichova rozhodnutí z 27. září 1941 umístěni do koncentračních táborů 

v Mauthausenu a Osvětimi.78 V době výjimečného stavu bylo v období od 27. září do 29. 

listopadu 1941 podle německých veřejných oznámení popraveno na základě rozsudků 

stanných soudů celkem 404 odsouzených, z nichž bylo 379 uvedeno jménem a 25 dalších 

se na seznamech objevilo pouze pod označením „osoby.“79 

          V Brně se popravy prováděly na dvoře Kounicových kolejí a vykonával je strážní 

oddíl SS Čechy a Morava pod velením SS-Obersturmbannführera Michaela Kneissla.80 

V době stanného práva zde bylo popraveno celkem 142 mužů z celé Moravy.81 V 80 pří-

padech byly příčinou jejich rozsudku smrti politické důvody, což znamenalo především 

odbojovou činnost, dále ve 48 případech šlo o delikty hospodářské a 14 odsouzených bylo 

židovského původu. Stanné soudy v Brně zasedaly v období od 28. září 1941 do 20. ledna 

1942, přičemž zasedání proběhlo nejméně 49.  

          Dosud bezprecedentní vlna represí zasáhla protektorát po atentátu na Heydricha, 

který byl proveden 27. května 1942. Ihned došlo k vyhlášení druhého stanného práva a 

zahájení rozsáhlých razií, na nichž se kromě gestapa podílely i všechny ostatní složky 

nacistického bezpečnostního aparátu a asistovat bylo nuceno i protektorátní četnictvo. Od 

29. května v Brně opět zasedl stanný soud v budově právnické fakulty.  

          Na rozdíl od prvního stanného práva, kdy se úředníci ve funkci jeho prezidenta 

střídali, předsedal nyní ve všech případech kromě 14. června Herrmann Ebert. Pouze 

v tento jediný den byl předsedou vedoucí služebny SD Otto Ernesty, který se jinak nejčas-

těji střídal s Franzem Höferem, Ewaldem Taudtem a Hugo Römerem ve funkci přísedící-

ho. Rozhodující vliv na to, kdo bude před soud postaven, však měl opět Nölle. Trest smrti 

byl v nejvíce případech uložen za schvalování atentátu a podporu atentátníků a dále oso-

bám, které se policejně nepřihlásily. Mnoho lidí bylo také odsouzeno za říši nepřátelské 

výroky. Do 24. června 1942 bylo stanným soudem v Brně odsouzeno k smrti celkem 247 

osob, jejichž popravy byly vykonávány stejně jako v období prvního stanného práva 

v Kounicových kolejích. 

                                                                                                                                                                              
77 VAŠEK, František – ŠTĚPÁNEK, Zdeněk: První a druhé stanné právo na Moravě (1941 – 1942). Brno 
2002, s. 49 – 50.       
78 ČERNÝ, Vladimír: Geneze úvodní fáze protinacistického odboje na Brněnsku..., s. 145.   
79 BRANDES, Detlef: Češi pod německým protektorátem..., s. 253.  
80 Michael Kneissl se narodil v Mnichově 30. listopadu 1891. Roku 1933 vstoupil do NSDAP a v letech 
1936 – 1937 byl vedoucím pracovního tábora Ranis v Durynsku. Od srpna 1939 působil v protektorátu, a to 
nejprve u pražského pozemkového úřadu a později v řadách SS Wachbataillonu Böhmen und Mähren, který 
byl zřízen v červnu 1940. Po válce během výslechů Kniessl doznal, že jeho oddíl zastřelil v průběhu první-
ho stanného práva celkem asi 250 – 300 osob a za druhého okolo 400. MLS jej 29. března 1947 odsoudil 
k trestu smrti a tentýž den byl v Brně popraven. Viz MZA, fond C 141, kart. 269, inv. č. 3098, spis Lsp 
227/47.  
81 Seznam popravených osob v Kounicových kolejích v období prvního a druhého stanného práva viz          
VAŠEK, František – ŠTĚPÁNEK, Zdeněk: První a druhé stanné právo na Moravě..., s. 142 – 146 a 149 – 
160.       
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          Tyto koleje se staly největší ze sestavy brněnských věznic, které gestapo v průběhu 

okupace používalo. Ihned po příjezdu do Brna se pro německé bezpečnostní orgány zača-

la jevit nutnou volba vhodných míst, do nichž by bylo možné soustřeďovat rukojmí a po-

litické vězně. Z tohoto důvodu byl prováděn vyhledávací průzkum po budovách, které by 

tomuto účelu nejlépe vyhovovaly.82 Zpočátku byla využívána věznice brněnského poli-

cejního ředitelství na Orlí ulici, která však disponovala pouze omezenou kapacitou.83 Sem 

byli umístěni zatčení z tzv. akce Gitter (mříže), která trvala od března do května 1939 a 

zaměřila se především na komunisty, sociální demokraty a německé emigranty do Česko-

slovenska po roce 1933. Po krátkém pobytu v této věznici byli zatčení převezeni na Špil-

berk, který se v prvním období okupace stal hlavním místem soustředění zadržených 

osob.84 

          Tato někdejší věznice habsburské monarchie byla využívána především v průběhu 

akce Albrecht I. Jednalo se o rozsáhlou zatýkací operaci, zahájenou v den vypuknutí dru-

hé světové války 1. září 1939. Měla zajistit klidné zázemí v okamžiku, kdy německá ar-

máda přepadla Polsko a postihla především osoby z nekomunistických kruhů, které se 

staly rukojmími okupačního režimu. V řadách zatčených se nacházeli bývalí legionáři, 

učitelé všech stupňů a směrů, důstojníci československé armády, členové Sokola a Orla, 

činitelé Národního souručenství i správní úředníci. Zadržování vytipovaných osob prová-

dělo gestapo a jednotky SS takřka bez pomoci českých policejních orgánů a jen ve výji-

mečných případech došlo k zapojení protektorátního četnictva. Zadržení z Brna a dalších 

větších měst Moravy byli umístěni v prostorách Špilberku, odkud pak část z nich trans-

portovali do koncentračního tábora v Dachau.85   

          Jelikož však počet zadržených osob v protektorátu narůstal, bylo nutné pro jejich 

umístění získat další budovy. Volba padla na studentské Kounicovy a Sušilovy koleje, o 

jejichž zabrání požádalo brněnské gestapo počátkem listopadu 1939 nadřízený úřad BdS 

(Befehlshaber der Sicherheitspolizei) v Praze. Žádosti bylo vyhověno a obě budovy obsa-

dili v rámci tzv „zvláštní akce“ 17. listopadu 1939 úředníci gestapa a příslušníci SS To-

tenkopfstandarte Oberbayern.86 Jako první se pak ve věznici gestapa proměnily koleje 

Sušilovy. Krátce po jejich zabrání sem byl umístěn referát II BM pod vedením kriminál-

ního komisaře Taudta, který zahájil rozsáhlé zatýkání příslušníků domácího odboje. Vý-

                                                           
82 NEDBÁLEK, František: Charakteristika nacistických věznic a táborů v době okupace na území země 
Moravskoslezské. Brno 1984.  
83 KLIMEŠ, Ladislav: Věznice bývalého policejního ředitelství. In: Žalm Moravy. Brno 1948, s. 23 – 34.   
84 MENŠÍKOVÁ, Miroslava: Špilberk v době nacistické okupace. In: Morava v boji proti fašismu I. Brno 
1987, s. 33 – 38.     
85 MENŠÍKOVÁ, Miroslava – VAŠEK, František: Akce Albrecht I. v Brně. In: Forum Brunense 1993, s. 
137  146. 
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slechové místnosti se nacházely přímo v této budově a s narůstajícím počtem zatčených 

stoupal také počet vězňů, kteří zde byli umístěni. Tato situace trvala prakticky po celý rok 

1940, avšak když došlo k vybudování sídla gestapa na právnické fakultě, byly Sušilovy 

koleje koncem ledna 1941 vyklizeny a předány německé kriminální policii, která je vyu-

žívala jako věznici pro osoby obviněné z hospodářských deliktů. Politické vězně sem tedy 

již nacisté od počátku roku 1941 až do konce války neumisťovali.87   

          Do Kounicových kolejí byli převezeni první vězni ze Špilberku ve dnech 4. a 5. 

ledna 1940 a ve zvýšeném přízemním bloku B byl umístěn referát II A pro levicový odboj 

pod vedením kriminálního komisaře Koslowského, který zde zůstal až do 17. prosince 

téhož roku, kdy se podobně jako ostatní referáty brněnské řídící úřadovny gestapa přesu-

nul do nově adaptovaného sídla v budově právnické fakulty na Veveří 70. Kounicovy 

koleje se pak staly definitivně majetkem gestapa, které je proměnilo na policejní věznici, 

kam byli ze všech moravských poboček gestapa přiváženi zatčení účastníci odboje. 

V době více než pětileté působnosti této věznice prošlo kolejemi od 4. ledna 1940 do 19. 

dubna 1945 okolo 30 – 35 000 vězňů, zejména příslušníků českého a moravského odboje, 

přičemž se zde v letech 1944 – 45 ocitlo mnoho členů partyzánských skupin a jejich pod-

porovatelů z řad civilního obyvatelstva. Dále také větší počet vojáků Rudé armády, kteří 

uprchli ze zajateckých táborů a válečných zajatců z Velké Británie, USA a dalších zemí. 

Jejich cesta odtud vedla do věznic a koncentračních táborů a životy mnoha z nich skonči-

ly na popravištích ve Vratislavi, Berlíně – Plötzensee, Frankfurtu nad Mohanem, Drážďa-

nech i jiných místech.88  

          Z kapacitních důvodů dále došlo v roce 1940 ke zřízení policejní věznice Pod kaš-

tany v budovách kasáren vozatajského praporu na Veveří ulici 112. Umístění této věznice 

bylo pro nacistický aparát výhodné zejména s ohledem na blízkost sídla gestapa na práv-

nické fakultě a Kounicových kolejí. Zatčení sem byli umisťování do srpna roku 1944, kdy 

byl komplex na základě rozkazu vojenského velitelství vyklizen. Po zrušení tábora nacisté 

část vězňů eskortovali do Kounicových kolejí a část rozmístili v různých věznicích a kon-

centračních táborech.89   

          Co se týká organizačních změn ve struktuře gestapa na Moravě, tak k 1. lednu 1940 

byly hraniční komisariáty Moravská Ostrava a Uherské Hradiště změněny na venkovní 

služebny a ochranu hranic poté převzal jediný hraniční komisariát ve Zlíně, kterému pod-

                                                                                                                                                                              
86 O průběhu zabrání budov kolejí nacistickým bezpečnostním aparátem viz NEDBÁLEK, František – 
HEJL, Vilém: Zvláštní akce 17. listopad a její průběh v Brně. Brno 1985. Z nepublikovaných prací pak 
PRUSEK, Josef: Vzpomínky na akci „17. listopad 1939“ v Brně. HO MZM, inv. č. S 740. 
87 TOMÁŠEK, Bohumír: Sušilova kolej. In: Žalm Moravy...,s. 47 – 48.    
88 O Kounicových kolejích viz HABŘINA, Rajmund – ZATLOUKAL, Jaroslav a kolektiv: Golgata. Věčné 
memento brněnských žalářů. Brno 1946; dále VAŠEK, František: Kounicovy studentské koleje v Brně, Gol-
gota Moravy. In: Forum Brunense 1995/96, s. 97 – 110.   
89 ZATLOUKAL, Jaroslav: Pod kaštany. In: Žalm Moravy...., s. 59 – 66.  
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léhaly stanice pohraniční policie (Grenzpolizeiposten) v Lanžhotě, Hodoníně, Velké, Byl-

nici, Horní Lidči a Bílé. Dále došlo k 31. srpnu 1941 ke zrušení služeben v Hranicích, 

Kroměříži a Prostějově a nově byla vytvořena služebna v Přerově. V závěrečných měsí-

cích okupace vznikly tzv. venkovní stanice (Aussenposten) v Třebíči a Velkém Meziříčí. 

Jednalo se o nejnižší složky v organizační struktuře gestapa a pohraniční policie, určené 

k boji proti partyzánům. K personálním změnám ve vedení brněnské řídící úřadovny do-

šlo v květnu 1944, kdy byl dosavadní vedoucí Nölle vystřídán a jeho funkci převzal vrch-

ní vládní rada SS-Obersturmbannführer dr. Ernst Rennau, jež působil na školském úseku 

a neměl praktické zkušenosti. V prosinci téhož roku se pak řízení policejních operací na 

celé Moravě ujal vrchní vládní rada SS-Obersturmbannführer Max Rausch.90  

          Také řídící úřadovna prošla jistými organizačními změnami. Koncem roku 1942 

zde bylo vytvořeno nové oddělení SBF (Sabotage, Bahnen, Fallschirmagenten), které po 

proškolení v berlínském RSHA vedl kriminální komisař SS-Hauptsturmführer Karl 

Schmitz. Oddělení se zabývalo bojem proti parašutistům a pachatelům sabotáží, 

v průběhu roku 1943 do jeho pracovní náplně přibylo rozvíjející se partyzánské hnutí. 

Významnou změnou byl také příchod kriminálního rady SS-Sturmbannführera Hugo Rö-

mera v březnu 1942, který poté převzal kontrarozvědné III oddělení.91 Společně 

s Koslowskim a Taudtem vytvořil trojici důstojníků, kteří na řídící úřadovně nadále roz-

hodovali prakticky o všech důležitých záležitostech.  

          K 15. červenci 1943 došlo na základě rozhodnutí RSHA k vnitřní reorganizaci 

všech řídících úřadoven gestapa. Jednotlivé referáty měly být přesně a účelně rozděleny a 

organizačně mělo dojít k začlenění těch úseků, které vznikly dodatečně, jako například 

výše zmíněného oddělení SBF. Služebny se nadále dělily do čtyř oddělení, z nichž 

z hlediska potlačování odbojových aktivit mělo největší význam exekutivní oddělení IV 

(Gegnererforschung und Bekämpfung).92 Toto oddělení se skládalo ze třinácti referátů, 

z nichž se partyzánským hnutím zabývaly zejména referát IV 2 – sabotáže a dále referát 

                                                           
90 Max Rausch se narodil 14. října 1898 v Georgenthalu, kraj Gotha. Od roku 1919 sloužil u kriminální 
policie nejprvě v Gotě a od roku 1923 ve Výmaru. V květnu 1930 vstoupil do NSDAP a v prosinci 1932 byl 
jmenován kriminálním komisařem, o čtyři roky později pak kriminálním radou. V Brně byl nejprve od         
1. srpna 1939 do 15. března 1941 vedoucím služebny kriminální policie, poté zastával stejnou funkci 
v Katovicích, načež se stal 15. prosince 1944 šéfem bezpečnostní policie pro celou Moravu. MLS v Brně jej 
odsoudil k trestu smrti a Rausch byl popraven obdobně jako další příslušníci gestapa ve věznici krajského 
soudu na Cejlu č. 71, a to 1. března 1947. Viz MZA, fond C 141, kart. 253, inv.č. 2920, spis Lsp 8/47. 
91 Hugo Römer se narodil 21. září 1897. Po přeložení do Brna se stal v období druhého stanného práva 
přísedícím stanného soudu a podílel se na mnoha případech uložení trestu smrti. Vydal také společně 
s šéfem zlínského gestapa Zieglerem 29. března 1944 rozkaz k zavraždění britských leteckých důstojníků 
S/Ldr Thomase Kirby – Greena a F/O Gordona Kiddera, kteří uprchli ze zajateckého tábora Stalag Luft III 
v Saganu (k tomuto případu viz KUDRNA, Ladislav: Českoslovenští letci v německém zajetí 1940 – 1945. 
Praha 2005, s. 282 – 283). V letech 1944 – 1945 řídil boj proti partyzánům a v dubnu 1945 byl předsedou 
stanného soudu. V Brně působil do konce války a jeho další osud není znám.  
92 PAUL, Gerhard – MALLMANN, Klaus Michael a kolektiv: Die Gestapo im Zweiten Weltkrieg. „Hei-
matfront“ und besetztes Europa. Darmstadt 2000, s. 47 – 58. 
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IV 3 obranné zpravodajství (kontrašpionáž).93 Tento referát v závěrečném období války 

velmi úzce spolupracoval s frontovými zpravodajskými složkami. 

          Problematikou partyzánských aktivit se pak zabýval přímo podreferát IV 2 b 

s názvem „parašutisté a partyzáni, rádiové protihry.“ Převzal jej právě Hugo Römer, který 

zaměřil pozornost především proti československým parašutistům, vysílaným v této době 

z území Itálie. Významnou úlohu zde hrál také kriminální komisař SS-Obersturmführer 

Hans Koch, jehož specializací byl boj s parašutisty a partyzány vysílanými ze Sovětského 

svazu. Později převzal na brněnské řídící úřadovně vedení podreferátu IV 2 b.94    

          Jednotlivým podreferátům podléhaly jakožto nižší organizační jednotky sektory. 

Podreferát IV 2 b se skládal jednak ze sektoru IV 2 b 1, který měl za úkol sledovat sabo-

táže na železnicích, komunikacích a poštovním či telegrafním spojení, elektrárnách, vo-

dárnách, přehradách, dále přestupky proti pracovní morálce a politické vraždy. Další sek-

tor  IV 2 b 2 měl bezprostředně potírat parašutisty a partyzány a v jeho rámci byla také 

řešena otázka domácích spolupracovníků a vytváření tzv. volavčí sítě. Významnou slož-

kou činnosti se stala rovněž organizace rádiových protiher. Sektor IV 2 b 3 se zabýval 

dešifrováním, obranou proti zahraničnímu vysílání a sledováním zpráv vysílaným zahra-

ničním rozhlasem. Konečně poslední sektor tohoto podreferátu s označením IV b 4 vedl 

kartotéku osob, fotografií a otisků prstů. 

          Celkově lze říci, že takto vytvořený aparát gestapa byl odborně velmi zdatný a také 

na tehdejší dobu technicky kvalitně vybavený. Vedle teroru a brutality byly používány 

dovedné metody zjišťování, odhalování a vyšetřování odbojové činnosti a také rafinované 

zpravodajské metody nevyjímaje provokace, využívání konfidentů a volavčích sítí a také 

technických prostředků, jako je například kontrola poštovních zásilek, odposlechy atd. 

Gestapo již přišlo na území Čech a Moravy připraveno a vyškoleno dlouholetou zpravo-

dajskou činností a jeho úspěšnému působení značně napomohlo také to, že česká policejní 

ředitelství předala jeho úředníkům ve velké většině nedotčené kartotéky, které jim usnad-

nily celkovou orientaci. Všechny uvedené skutečnosti se tak staly příčinou mnoha úspěš-

ných zásahů vůči domácímu odbojovému hnutí, včetně parašutistických skupin ze západu 

i východu a partyzánských oddílů. 

 

                                                           
93 Rozčlenění řídících úřadoven gestapa viz SLÁDEK, Oldřich: Zločinná role gestapa..., s. 274 – 278.  
94 Hans Koch se narodil 27. února 1914 ve Stuttgartu. Do Brna byl přemístěn v květnu 1944, když předtím 
působil na území Sovětského svazu. Působil nejprve na oddělení III a koncem roku 1944 se stal vedoucím 
podreferátu IV 2 a – sabotáže, zbrojní průmysl a zbraně. Zúčastnil se více akcí proti parašutistům a partyzá-
nům, k čemuž využíval několika ruských a ukrajinských provokatérů, které naverboval v rámci svého půso-
bení na východě. Ještě 1. května 1945 jako velitel zvláštního útvaru, složeného z brněnských příslušníků 
gestapa, vydal rozkaz k popravě dvou československých občanů z obce Polom u Polné. Po válce se dostal 
do sovětského zajetí a jeho další osud není znám, pravděpodobně však byl popraven. Kochův spis viz MZA, 
fond C 12, č. TK 3552/47.      
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II. 2. Kriminální policie  

          Významné postavení v systému nacistického bezpečnostního aparátu na území pro-

tektorátu zaujímala německá kriminální policie (Kriminalpolizei – Kripo). Tato policie 

měla mnohaletou tradici již z období výmarské republiky a velký rozmach zaznamenala 

po Hitlerově nástupu k moci 30. ledna 1933. Přestože zůstala kriminální policie institucí 

jednotlivých zemí Německa, postupně se její vliv zesiloval především v největší z nich – 

Prusku. Podobně jako u gestapa se pak začal rozvíjet centralizační proces i zde.  

          Tyto integrační tendence dosáhly vrcholu 17. června 1936, kdy převzal Heinrich 

Himmler v říšském ministerstvu vnitra funkci šéfa všech složek německé policie, čímž ji 

absorboval do stále rostoucího vlivu SS. Dne 26. června téhož roku rozdělil Himmler ně-

meckou policii na pořádkovou v čele s pozdějším SS-Oberstgruppenführerem Kurtem 

Daluegem a bezpečnostní, jejímž vedoucím se stal SS-Obergruppenführer Reinhard 

Heydrich.95 Tímto opatřením byla kriminální policie začleněna do svazku policie bezpeč-

nostní. Heydrich v duchu Himmlerových intencí posiloval vliv SS a úzké sepětí mezi ge-

stapem a kriminální policií, čemuž napomohlo opatření z 20. září 1936, které v každé 

zemi zřizovalo funkci inspektora bezpečnostní policie. Organizační vývoj byl dovršen 27. 

září 1939, kdy došlo k vytvoření již zmíněného Říšského hlavního bezpečnostního úřadu, 

přičemž kriminální policie spadala pod jeho úřad V. Tím se tato policejní instituce stala  

integrální součástí zastřešující organizace, ve které bylo také gestapo a bezpečnostní služ-

ba SD. 

          V. úřad RSHA prošel určitým vývojem a jeho vnitřní struktura se nakonec ustálila 

tím způsobem, že jej tvořily čtyři skupiny, kterým podléhaly jednotlivé referáty. Skupina 

V A se zabývala kriminální politikou a předcházení zločinnosti, skupina V B vlastním 

nasazením policie, skupina V C měla na starosti pátrání a služební psy a konečně skupinu 

V D tvořil kriminálně technický institut bezpečnostní policie. Pod úřad V dále spadal 

kriminálně biologický institut a kriminálně medicínský institut bezpečnostní policie.96 

V čele kriminální policie stál SS-Obergruppenführer generálporučík policie Arthur Nebe, 

který tuto funkci zastával až do 24. července 1944, kdy byl vzhledem ke svým kontaktům 

s německou opozicí kolem Carla Goerdelera a Ludwiga Becka odvolán a jeho místo poté 

zaujal SS-Oberführer Friedrich Panzinger.97  

          Kriminální policie se zpočátku zabývala obecně kriminálními delikty. Politické 

trestné činy náležely do její pravomoci pouze dokud nebylo založeno gestapo. Po vypuk-

nutí druhé světové války však byly kompetence kriminální policie rozšířeny, takže vedle 

                                                           
95 VAŠEK, František: Německá kriminální policie v letech 1938 – 1945 na území východních Čech, s. 2.  
Strojopis, soukromý archiv Františka Vaška.   
96 K vnitřnímu členění nacistických organizací viz publikace Daten der Geschichte der NSDAP. Berlin 
1943. 
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postihu nejrůznějšího porušování předpisů o ochraně hospodářství, ať už se jednalo o čin-

nost namířenou proti lístkovému systému, spekulace, černý obchod, černé porážky hově-

zího a vepřového dobytka, to bylo zejména pátrání po uprchlých válečných zajatcích.  

          Po okupaci Čech a Moravy se pravomoc německé kriminální policie v plném roz-

sahu vztahovala na místní obyvatelstvo a příslušel jí také dozor nad protektorátní krimi-

nální službou. Podle nařízení z 1. září 1939 měla kriminální policie „vykonávat odborný 

dozor nad kriminální policií Protektorátu pokud to vyžadují společné úkoly. Protektorátní 

úřady mají v tomto rámci zajistiti pomoc německé kriminální policii.“ 98 Vedoucím orgá-

nem pro území celého protektorátu se stala řídící úřadovna v Praze (Deutsche Kriminal-

polizei, Kriminalpolizeileitstelle Prag). Spadalo pod ní i území Moravy, v čemž byl rozdíl 

oproti gestapu, které mělo dvě řídící úřadovny pro Čechy a pro Moravu. Řídící úřadovna 

podléhala RSHA v Berlíně, dále veliteli bezpečnostní policie a SD v Praze99 a také K. H. 

Frankovi jakožto vyššímu vedoucímu SS a policie.  

          V čele řídící úřadovny stále nejprve SS-Obersturmbannführer vrchní vládní rada P. 

Smichtz – Voigt, po něm od března 1941 SS-Standartenführer kriminální ředitel Friedrich 

Sowa. Do kompetence řídící úřadovny spadaly kriminálně policejní služebny (Kriminal-

polizeistellen). Zřizovaly se v sídlech Oberlandratů obdobně jako služebny gestapa a 

SD.100 Služebně byly nadřazeny venkovským služebnám a kriminálním oddělením (Aus-

sendienstellen – Kriminalabteilungen) v Jihlavě, Zlíně, Olomouci a Moravské Ostravě. 

Kromě toho mělo každé z venkovských kriminálních oddělení v obvodu své působnosti 

několik kriminálních stanic (Aussenposten – Zweigstellen).101 Podřízené složky byly ve-

doucí úřadovnou řízeny především formou porad vedoucích. Na těchto poradách byly 

projednávány hlavní současné úkoly, směrnice pro výkon služby došlé od V. úřadu 

RSHA z Berlína atd. Pražské ústředí také pořádalo odborné kurzy pro pracovníky jednot-

livých úřadoven. Ti z nich, kteří měli politické a odborné předpoklady pro postup do vyš-

ších hodností a funkcí, byli vysíláni do dlouhodobých škol a kurzů pořádaných centrálou 

v berlínské čtvrti Charlottenburgu. Jednalo se zejména o tzv. komisařské kurzy pro adepty 

důstojníků SS v hodnostech kriminálních komisařů. V tomto kurzu byli školeni 

                                                                                                                                                                              
97 GRÜNBERG, Karol: SS, Hitlerova černá garda..., s. 166. 
98 VAŠEK, František: Německá kriminální policie..., s. 8.  
99 Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD. Tuto funkci zastával od 1. července do 1. září 1942 SS – 
Standartenführer a plukovník policie Horst Böhme a po něm od 1. září 1942 do 9. května 1945 SS Standar-
tenführer a podplukovník policie (od 21. prosince 1944 Oberführer a plukovník policie) dr. Erwin Wein-
mann. 
100 Národní archiv Praha (dále NA), fond Zemské četnické velitelství, kart. 916, všeobecné informace o 
organizaci policejních složek 1920 – 44, čj. 27 255, oběžník o rozdělení kriminální policie z 11. listopadu 
1941.   
101 MZA, fond B 26 Policejní ředitelství Brno, kart. 2806, inv. č. 4055, sign. 291, organizace německé kri-
minální služby; dále inv. č. 4056, sign. 305, umístění německé kriminální policie v Brně.  
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z jednotlivých kriminalistických disciplin a po jeho ukončení se konala závěrečná zkouš-

ka před zvláštní komisí vyšších důstojníků.102  

           Z kriminální policie přecházela řada jejích příslušníků, kteří vyhovovali přísným 

měřítkům, ke gestapu. Někteří úředníci kriminální policie měli značné znalosti 

z kriminalistické taktiky, techniky, zpravodajství, trestního práva, soudní medicíny, psy-

chologie, psychiatrie a dalších odvětví důležitých pro výkon kriminální služby, které nově 

získaní příslušníci gestapa často postrádali. To byl také případ prvního šéfa kriminální 

policie v Brně Maxe Rausche, po jehož odchodu do Katovic převzal funkci policejního 

ředitele SS-Sturmbannführer Konrad Nussbaum. Ten ji zastával až do prosince roku 1944, 

kdy byl vyměněn kriminálním radou Geisslerem. Brněnská služebna sídlila nejprve na 

Orlí ulici 30 a od roku 1941 v budově Sušilových kolejí. 

          V závěrečných měsících druhé světové války se příslušníci kriminální policie podí-

leli společně s gestapem na operacích proti partyzánům, asistovali vyšetřování případů 

sabotáží, diverzí a požárů v továrnách, na železničních tratích apod. a prováděli také vý-

slechy některých zatčených. Mnoho z nich se také zúčastnilo těchto operací v řadách tzv. 

stíhacích oddílů (Jagdkommandos), což byly speciální protipartyzánské jednotky, o nichž 

bude podrobněji pojednáno dále. Přestože z nacistických bezpečnostních složek sehrála 

kriminální policie při těchto akcích vzhledem ke svým nepříliš vysokým početním stavům 

nejmenší roli, vystupovali její příslušníci aktivně. Tato kooperace ještě zesílila poté, co se 

koncem roku 1944 gestapo s kriminální policií sloučilo a společně tvořily IV. a V. oddě-

lení bezpečnostní policie. K tomuto sloučení došlo v rámci racionalizace a úspory sil, 

jednotného velení a operativnosti nasazení. Dosavadní šéf řídící úřadovny gestapa v Brně 

nyní tedy disponoval funkcí velitele bezpečnostní policie.103  

            

II. 3. Pořádková policie 

          Pořádková policie (Ordnungspolizei) představuje početně nejsilnější součást nacis-

tického bezpečnostního aparátu na území protektorátu. Tvořily ji různé složky, a to 

ochranná policie (Schutzpolizei), četnictvo (Gendarmerie), obecní ochranná policie 

(Schutzpolizei der Gemeinden), požární ochranná policie (Feuerschutzpolizei), protiletec-

ká ochranná policie (Luftschutzpolizei) a konečně technická pomocná služba (Technische 

Nothilfe). 

          V případě jednotek pořádkové policie se jednalo o vojensky organizované útvary, 

které měly za úkol vykonávat hlídkovou službu, potírat nepokoje a být ve výjimečných 

                                                           
102 VAŠEK, František: Německá kriminální policie..., s. 14.  
103 VAŠEK, František: Řídící úřadovna gestapa v Brně..., s. 39.   
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případech nasazeny k udržení klidu a pořádku.104 Výnosem z 25. dubna 1939 pověřil říš-

ský protektor v Praze velitele pořádkové policie dohledem nad protektorátní uniformova-

nou policií. Útvary pořádkové policie tvořily na počátku okupace dvě jednotky, a to Poli-

zeieinsatzgruppe 1 rozmístěnou v Čechách a Polizeieinsatzgruppe 2 na Moravě. Dne 17. 

června 1939 došlo k přejmenování těchto jednotek na policejní pluky 1 a 2, načež v říjnu 

téhož roku byl název opět změněn, tentokrát na policejní pluky Čechy a Morava (Polizei-

regimenten Böhmen und Mähren). Policejní pluk Čechy se skládal ze šesti praporů. Jed-

notky praporu I/1 byly rozmístěny v Poděbradech, Mladé Boleslavi, Mělníce a Kutné 

Hoře; prapor II/1 se nacházel v Klatovech a Plzni, prapor III/1 byl dislokován přímo 

v Praze, zatímco prapor IV/1 v Táboře a Českých Budějovicích. Prapor V/1 se nacházel 

jako rezervní na Kladně a konečně oddíly posledního praporu VI/1 v Hradci Králové, 

Pardubicích a Náchodě.105  

          Policejní pluk Morava byl rozdělen do čtyř praporů. Každý z nich se skládal ze tří 

setnin a setnina ze tří družstev. Jeho rozmístění se přizpůsobovalo změnám německé 

správy a v pozdějších fázích okupace také ohniskům odbojové činnosti. Zpočátku byl štáb 

a některé části praporu I/2 dislokovány přímo v Brně a zbytek praporu v Jihlavě, prapor 

II/2 se nacházel v Moravské Ostravě.106  

          Prapor III/2 měl umístěn štáb v Olomouci a ostatní jednotky v Prostějově, Kroměří-

ži a Zlíně, prapor IV/2 se nacházel jako záloha rovněž v Brně. V červnu 1939 došlo 

k přemístění I. praporu do Jihlavy, II. prapor zůstal trvale v Ostravě, velitelství III. prapo-

ru se nacházelo v Olomouci a jeho tři setniny byly rozmístěny ve Zlíně, Lipníku nad Beč-

vou a Holešově a IV. prapor nadále v Brně. Následně došlo roku 1940 k další změně, a to 

když byly jednotlivé prapory pluku očíslovány tím způsobem, že v Jihlavě se nacházel 

policejní prapor 207, v Ostravě prapor 208, v Olomouci a Zlíně prapor 209 a konečně 

v Brně prapor 210.107 Brněnskému praporu velel dr. Gottfried Fischer až do února 1941, 

kdy byl tento prapor vystřídán policejním praporem 315 pod velením majora Rodeho. 

Oddíly pořádkové policie vykonávaly v tomto období především ostrahu důležitých ob-

jektů a běžnou hlídkovou službu.  

          Velitelem pořádkové policie při úřadu říšského protektora byl od května 1939 do 1. 

května 1941 generálporučík policie Jürgen von Kamptz, dále do 22. srpna 1941 generál-

major policie Otto von Ölhafen, od 1. října 1941 až do 15. září 1943  SS-Gruppenführer   

                                                           
104 K historii pořádkové policie viz NEUFELDT, Hans Joachim – HUCK, Jürgen – TESSIN, Georg: Zur 
Geschichte der Ordnungspolizei 1936 – 1945 I – II. Koblenz 1957. 
105 Tamtéž, II. Teil, s. 11.  
106 MZA, fond B 251, kart. 4, inv. č. 65, sign. 1031, fol. 1, hlášení služebny říšského protektora pro Moravu 
v Brně úřadu říšského protektora v Praze o organizaci německé ochranné a pořádkové policie na Moravě z 
29. dubna 1939 č. 207/39. 
107 Tamtéž, fol. 8, hlášení ze 14. října 1940.  
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a generálporučík policie Paul Riege, následně od 15. září 1943 do 15. února 1945 SS- 

Gruppenführer a generálporučík policie Ernst Hitzegrad a po něm do 9. května 1945 na-

konec SS-Brigadeführer a generálmajor policie Paul Otto Geibel. 

          Po atentátu na Heydricha se pořádková policie aktivně podílela na pátracích akcích 

a její jednotky se zúčastnily vyhlazení Lidic a Ležáků. Z jejích příslušníků byly také se-

stavovány popravčí čety, které prováděly v období druhého stanného práva exekuce od-

souzenců. Pořádková policie byla rovněž zapojena do tzv. akce „E“ (Emigration) od 17. 

září 1942, při níž byli internováni rodinní příslušníci emigrantů a ilegálních pracovní-

ků.108 

          K dalším administrativním změnám v rámci pořádkové policie došlo poté, co byly 

policejní pluky Čechy a Morava přejmenovány na policejní pluky 20 a 21 a tento název 

nesly do 12. března 1943, kdy měly být na základě výnosu říšského vedoucího SS Him-

mlera policejní pluky označeny jako SS, takže oba pluky dislokované na území protekto-

rátu nesly od té doby do konce války označení SS policejní pluk 20 a 21 (SS-

Polizeiregiment 20, 21). Velitelem 21. pluku se štábem v Brně byl od roku 1942 až do 9. 

května 1945 SS-Standartenführer plukovník četnictva Georg Attenberger s výjimkou ob-

dobí od 15. února do 29. března 1945, kdy jej pouze dočasně nahradil podplukovník 

ochranné policie (Schutzpolizei – Schupo) Danz.109 

          V souvislosti s rozvojem partyzánských aktivit roku 1944 byly vytvořeny mobilní 

síly, které se měly nasazovat do akcí podle momentální potřeby. Byly to v podstatě zá-

rodky budoucích speciálních protipartyzánských jednotek, tzv. oddíly ke zvláštnímu pou-

žití (zur besonderen Verwendung /ZbV/ Kommandos) v Holešově a Moravské Ostravě. 

Z příslušníků pořádkové policie se skládaly stíhací oddíly (Jagdkommandos), které měly 

obvykle okolo 30 mužů. Jejich úkolem byla především průzkumná a rozvědná činnost 

v oblastech se zvýšeným výskytem partyzánů, ovšem v případě nutnosti byly nasazovány 

také do bojových akcí.  

          Na protipartyzánských operacích se velmi aktivně podílelo též německé četnictvo, 

kterému na Moravě velel major Rothenburger. Velitelství četnictva působilo u každého 

Oberlandratu, jemu byly podřízené služebny (Aussenstellen) a stanice (Aussenposten). 

Četníci vykonávali běžnou službu a v rámci jejího výkonu úzce spolupracovali 

s příslušníky gestapa i kriminální policie. V závěrečných měsících války bývali nasazo-

váni jako posila na protektorátní četnické stanice. 

                                                           
108 Pro tyto osoby byl zřízen internační tábor ve Svatobořicích, kterým prošlo v období jeho existence asi 
2900 osob. K tomu viz KUX, Jan: Internační tábor Svatobořice. Brno – Svatobořice 1995; dále VAŠEK, 
František – ŠTĚPÁNEK, Zdeněk: Akce Emigration a Svatobořice. In: Jižní Morava, vlastivědný sborník, 
ročník 37, 2001, sv. 40, s. 137 – 152.      
109 SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava..., s. 28 – 29.  
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II. 4. Zpravodajská služba SD 

          Vedle gestapa, kriminální a pořádkové policie byla do akcí proti domácímu protiv-

níkovi nasazována i tzv. bezpečnostní služba říšského vedoucího SS, známá pod zkratkou 

SD (Sicherheitsdienst). Její počátky spadají již do roku 1919, kdy byla založena jakožto 

zpravodajská služba strany NSDAP. Rozvoj SD nastal poté, co byl 14. června 1931 

Himmlerem pověřen organizací zpravodajské služby bývalý námořní důstojník Reinhard 

Heydrich.110  

         Hlavní úkol tehdy představovalo sledování politických odpůrců, a to jak v jiných 

stranách, tak i uvnitř NSDAP samé. Ústředním sídlem SD byl v období před nástupem 

Hitlera k moci Mnichov a poté přesídlila do Berlína na Wilhelmstrasse 102. Po vzniku 

gestapa roku 1933 byly obě bezpečnostní složky podřízeny jednotnému velení a došlo 

k vytvoření funkce šéfa bezpečnostní policie a SD (der Chef der Sicherheitspolizei und 

des SD). Tuto funkci zastával až do své smrti v červnu 1942 Heydrich a poté do konce 

války Ernst Kaltenbrunner. SD však přitom i nadále zůstávala součástí NSDAP, i když 

plnila státní úkoly. 

          Aby se zabránilo zdvojení činnosti SD a gestapa, vydal Heydrich 1. července 1937 

nařízení, podle něhož se gestapo mělo soustředit na pronásledování odpůrců režimu a 

jejich zneškodnění, zatímco do kompetence SD spadalo politické posuzování širších spo-

lečenských souvislostí. Hlavní úřad SD v Berlíně měl rozmístěny služebny po celém 

území říše, a to v místech shodných s rozložením jednotek SS. V době okupace zbytku 

Československa existovalo celkem 9 vrchních úseků SD (Oberabschnitte SD) a 22 úseků 

(Abschnitte SD). Každému z těchto úseků byly podřízeny venkovské služebny (SD Aus-

senstellen). Po zřízení hlavního bezpečnostního úřadu RSHA v Berlíně došlo následně 

k ještě větší centralizaci všech nacistických bezpečnostních a zpravodajských složek, při-

čemž SD spadala pod úřad III (Amt III) RSHA v čele s Ottou Ohlendorfem.111  

          Značný význam měla SD při obsazování pohraničních území Československa po-

čátkem října 1938, kdy stáli její vedoucí činitelé v čele tzv. Einsatzkommand SD a bez-

pečnostní policie. Plány na rozvinutí těchto speciálních jednotek nebyly plně uskutečně-

ny, jelikož dobrovolné odstoupení Sudet nevyvolalo potřebu provést všechny plánované 

úkoly. Záměr byl realizován v podstatě při okupaci českých zemí 15. března 1939, kdy 

předem zorganizované a připravené skupiny jejích členů ihned začaly na obsazeném 

území zřizovat v předem určených místech jednotlivé služebny. Na počátku okupace bylo 

v Praze vybudováno náhradní velitelství, které se v květnu 1939 změnilo na ústřednu SD 

                                                           
110 K počátkům SD viz ARONSON, Shlomo: Reinhard Heydrich und die Frühgeschichte von Gestapo und 
SD. Stuttgart 1971.  
111 NIPPERT, Erwin: Prinz Albrechtstrasse 8. Ereignisse – Tatsachen – Zusammenhänge. Berlin 1988, s. 
97 – 98.  
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pro Čechy a Moravu. Bezpečnostní služba na území protektorátu bezprostředně podléhala 

státnímu tajemníkovi a vyššímu vedoucímu SS a policie K. H. Frankovi. Její činnost se 

přitom již v roce 1939 soustředila na „vyhledávání nepřítele,“ a jeden z hlavních úkolů 

představovalo budování zpravodajských sítí z řad domácího obyvatelstva. Příslušníci 

bezpečnostní služby byli oprávněni provádět zatýkání, domovní prohlídky i výslechy. 

Jednotlivé případy pak předávali gestapu k zahájení stíhání zjištěné nepřátelské činnosti. 

Mezi oběma složkami však panovala určitá rivalita, což se v praxi projevovalo mimo jiné 

i tím, že SD dosti laxním způsobem sdělovala gestapu zdroje svých informací a poznatků. 

          Centrála SD (Leitabschnitt) působila v Praze s podřízenými pobočkami. Služebny 

SD byly na Moravě v Brně, Ostravě, Zlíně, Olomouci, Jihlavě, Přerově a od roku 1941 do 

konce války také v Třebíči.112 Bezpečnostní služba měla potíže s vyhledáváním spolupra-

covníků z řad českého obyvatelstva, takže se orientovala především na Němce, kteří 

ovládali češtinu. Vedoucí poboček SD byli povinni získat v každé obci jednoho nebo více 

tzv. V – mannů (Vertrauensmänner), z nichž každý měl budovat síť svých informátorů. 

Tato organizace byla nazývána „systém sněhového balonu.“ V – manni byli povinni po-

dávat denně zprávy i telegraficky. Kromě nich existovali také tzv. čestní spolupracovníci 

(ehrenamtliche Mitarbeiter), dále donašeči (Zubringer – ZB) a nakonec agenti a informá-

toři (Gewährsmänner). Počet systemizovaných pracovníků SD na území protektorátu 

činil roku 1941 přes 300 osob a počátkem roku 1945 již údajně pouze 120.113   

          V Brně došlo k vybudování služebny ve vile továrníka Löw – Beera v Hlinkách č. 

132/134, která měla jakousi podřízenou pobočku ve služebně vybudované v pasáži Alfa 

na Poštovské č. 8. Do kompetence služebny patřilo Brno – město a okresy Brno – venkov, 

Boskovice a Vyškov. Organizačně byla rozdělena do šesti referátů a během okupace se na 

její činnosti podílelo asi 85 stálých úředníků a zaměstnanců. Prvním vedoucím služebny 

SD v Brně se stal SS-Standartenführer Wilhelm Benedikt Biermann, který přijel do Brna 

se skupinkou několika dalších členů SD již 15. března 1939.114 Jeho nástupcem byl od 

července 1939 do srpna 1941 SS-Sturmbannführer Erich Endlicher.115 V srpnu 1941 po 

něm převzal funkci SS-Sturmbannführer JUDr. Otto Ernesty, který ji zastával do konce 

následujícího roku.116 Po něm následoval SS-Sturmbannführer Otto Kohl a posledním 

                                                           
112 VAŠEK, František: Bezpečnostní služba říšského vedoucího SS. NA, fond Paměti bojovníků (soutěž 
SPB/SBS), soutěžní práce č. 2778, s. 163.     
113 Český antifašismus a odboj..., s. 24 – 25.  
114 Wilhelm Benedikt Biermann se narodil 6. února 1907. Stál u zrodu služebny SD v Hlinkách č. 132/134, 
kde zajišťoval získávání informací o českých vysokoškolských profesorech a dalších vědeckých a pedago-
gických pracovnících. MLS v Brně jej odsoudil k trestu těžkého žaláře v trvání 15 let. Jeho spis viz MZA, 
fond  C 141, spis Lsp 299/47.   
115 Erich Endlicher se narodil 21. prosince 1908. Jako šéf služebny SD se podílel na rozpracovávání vyso-
kých škol v Brně. Po válce nebyl v Československu trestně stíhán.  
116 JUDr. Otto Ernesty se narodil 11. listopadu 1900 v Münsteru. Po okupaci působil nejprve v Pardubicích, 
odkud byl v srpnu 1941 přeložen do Brna. V období prvního i druhého stanného práva se stal přísedícím 
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vedoucím brněnské služebny SD byl dr. Werner Landmann. Zrušena byla vzhledem 

k přibližující se frontě dne 17. dubna 1945, část jejího personálu se poté zapojila do bojů 

s Rudou armádou a část evakuovala s příslušníky gestapa ve směru na Jihlavu, kde se její 

příslušníci podíleli na posledních akcích proti partyzánům. 

          Organizačně se brněnská služebna členila na šest referátů. Referát I/II zpracovával 

osobní a správní záležitosti, referát III A se věnoval německému společenskému životu, 

českým správním úřadům a státním záležitostem, referát III B českému společenskému 

životu, politickým a národnostním otázkám, pravicově orientovaným politickým stranám 

a odpůrcům z řad církve a šlechty. Dále zde existoval referát III C, který sledoval kulturní 

život, filmy, divadelní představení a podobně. Referát III D se věnoval hospodářským 

otázkám a konečně referát III LB vypracovával situační zprávy o náladách obyvatelstva, 

hospodářské situaci a podával denní hlášení (Tagesberichte). 117  

          SD tedy svou činností vytvářela předpoklady pro represivní zákroky policejních 

složek. Rozsudkem mezinárodního tribunálu v Norimberku byla proto i ona označena za 

zločineckou organizaci.118 

 

II. 5. Protektorátní bezpečnostní složky 

          Svou roli při potlačování aktivit domácího odboje sehrály také protektorátní bez-

pečnostní složky. V prvé řadě se jednalo zejména o četnictvo. To vzniklo již v období 

rakousko – uherské monarchie a také po vzniku samostatného Československa pro něj 

platila v podstatě stejná pravidla.119 Hlavním úkolem bylo udržovat veřejný pořádek a 

bezpečnost, v případě vypuknutí válečného konfliktu mělo mít funkci polního četnictva 

pod přímým velením armády. Organizační názvosloví vzniklo již roku 1873 a udrželo se 

v nezměněné podobě až do roku 1945. Nejvyšším orgánem bylo Zemské četnické velitel-

ství (Gendarmerielandeskommando) v Praze a Brně, jemuž bylo podřízeno velitelství 

četnického oddělení (Gendarmerieabteilungskommando). Nižší instanci představovalo 

okresní četnické velitelství (Gendarmeriebezirkskommando) a konečně četnická stanice 

(Gendarmerieposten). Jednotlivé složky četnictva představovali jednak důstojníci zbraní a 

služeb a jednak gážisté, kteří se dělili na mužstvo, strážmistry zbraní a služeb a vrchní 

strážmistry zbraní a služeb. Samostatnou skupinu tvořili kancelářští zřízenci.120  

                                                                                                                                                                              
stanného soudu a některých zasedáních tomuto soudu i předsedal. Celkem se podílel na vynesení 152 roz-
sudků smrti. Roku 1943 z Brna odešel a další údaje o jeho osobě a činnosti nejsou známy. Poválečné pátrá-
ní zůstalo bezvýsledné.  
117 Tyto situační zprávy jsou cenným dokumentem k historii období okupace a bohatě z nich čerpá Detlef 
Brandes ve své práci Češi pod německým protektorátem.   
118 EČER, Bohuslav: Norimberský soud. Praha 1946, s. 348.   
119 Kompetence a pravomoci četnictva upravoval zákon č. 299/1920 Sb. ze 14. dubna 1920.  
120 Jednací řád četnictva čj. 31841/13 – 1928 byl uveřejněn ve Věstníku četnictva č. 9 z roku 1928.  
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          Funkci hlavního velitele vykonával tzv. generální velitel četnictva. Tím byl 

v počátečním období okupace generál Josef Šustr a po něm plukovník (od 19. dubna 1940 

generál) Josef Rejf, ovšem s tím, že  se stal pouze vedoucím agendy. Toto místo zastával 

do 31. června 1942. Generálním velitelem byl 30. září 1939 jmenován protektorátní mi-

nistr vnitra generál Josef Ježek, který měl nastoupit úřad po skončení ministerské funkce. 

Zemskému četnickému velitelství pro zemi Moravskoslezskou v Brně velel od 22. prosin-

ce 1936 do 31. července 1939 plukovník Josef Rejf, dále od 1. srpna 1939 do 18. března 

1942 podplukovník (od 19. dubna 1940 plukovník) Ladislav Klofanda a konečně od 18. 

března 1942 do dubna 1945 podplukovník (od 1. července 1943 plukovník) Vilém Lang-

hammer. Podřízená četnická oddělení se nacházela v Brně, Jihlavě, Třebíči, Prostějově, 

Kroměříži, Olomouci, Uherském Hradišti, Hodoníně, Hranicích a Moravské Ostravě. 

Oddělení v Hodoníně bylo později zrušeno a místo něj bylo zřízeno v Novém Městě na 

Moravě. Tato změna souvisela s úpravami moravsko – českých hranic z 1. listopadu 

1940, kdy bylo k Moravě přičleněno Jindřichohradecko, Polensko, Poličsko a některé 

další oblasti. 

          Četnictvo se v období protektorátu nacházelo pod velkým tlakem nacistických úřa-

dů. Přesto ale nikdy nepředstavovalo pro nacistický aparát zcela spolehlivou složku a 

mnoho jeho příslušníků bylo perzekvováno pro účast v odboji.121 Většina četníků se sna-

žila provádět příkazy pouze formálně bez přílišné horlivosti. Avšak jako celek mělo pro 

gestapo a ostatní nacistické bezpečnostní složky značný význam, který spočíval přede-

vším v tzv. hlásné službě. Četnické stanice byly povinny podávat v německém jazyce 

telefonicky a následně i písemně hlášení o událostech ve svých obvodech, zejména o vý-

skytu podezřelých osob, seskoku parašutistů, provedených sabotážích, požárech apod. 

Samotná účast při pátrání po pachatelích činů proti říši pak byla ze strany četnictva ob-

vykle nepříliš významná, alespoň pokud jde o efektivnost.  

          Do systému protipartyzánských opatření byla začleněna i protektorátní kriminální 

policie, jejíž vrcholnou instituci na Moravě představovalo brněnské policejní ředitelství 

s pobočkami v Jihlavě a  Olomouci a s venkovskými kriminálními úřadovnami v Třebíči, 

Novém Městě na Moravě, Boskovicích, Vyškově a Prostějově. Také kriminální úřady 

byly nuceny podávat nacistickým orgánům podrobná hlášení a v některých případech, 

pokud se jevila nutnou znalost kriminální techniky, se též zúčastňovaly vyšetřování pří-

padů.122 

          Nacisté se po celou dobu okupace snažili přizpůsobit bezpečnostní aparát 

v protektorátu organizaci, která platila v říši. V praxi se to projevilo nejprve zrušením 

státní policie, tajné bezpečnostní služby a části kriminální policie, přičemž některé jejich 

                                                           
121 Tyto případy viz MZA, fond B 314 Velitel pořádkové policie Morava, kart. 4, inv. č. 70 – 259. 
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úkoly převzalo gestapo. Zásadní změny byly provedeny po nástupu Reinharda Heydricha 

do funkce zastupujícího říšského protektora v souvislosti s jeho reformou veřejné správy.  

          Nařízením velitele německé pořádkové policie ze dne 12. února 1942 došlo ke 

sjednocení složek protektorátního bezpečnostního aparátu, tedy četnictva, uniformované 

vládní a uniformované obecní policie do jedné složky s názvem „Uniformovaná protekto-

rátní policie.“ 123 Ta byla po všeobecné stránce podřízena Oberlandratům, ale po stránce 

odborné veliteli německé pořádkové policie. V záležitostech, které se týkaly „říšských 

zájmů“ pak velitelům policejních pluků v příslušné zemi. Tato úprava však trvala jen 

krátce. K 1. červenci 1942 byla u ministerstva vnitra zřízena generální velitelství jak pro 

uniformovanou, tak pro neuniformovanou policii.124 Dosavadní služebna generálního 

velitele četnictva byla zrušena a spojena se štábem generálního velitele uniformované 

policie. Pod jednotným vedením generálního velitele tak byla soustředěna veškerá uni-

formovaná exekutiva, a to četnictvo, uniformovaná vládní policie, uniformovaná obecní 

policie a policie požární.125 Dále byla roku 1944 k uniformované policii přičleněna jako 

pomocný útvar také protektorátní nouzová pomoc. Funkci generálního velitele uniformo-

vané protektorátní policie zastával od 1. července 1942 do září následujícího roku SS- 

Gruppenführer generálporučík policie Paul Riege, následně pak do 15. února 1945 SS- 

Gruppenführer generálporučík policie Ernst Hitzegrad.126 Jej pak nahradil od 15. února 

do 9. května 1945 SS-Brigadeführer generálmajor policie Paul Otto Geibel.127  

          Generálnímu veliteli byli bezprostředně podřízeni dva inspektoři uniformované 

policie, jeden pro Čechy a druhý pro Moravu.128 Tito inspektoři byli přiděleni k zemským 

úřadům, avšak zemští viceprezidenti měli vůči nim pouze věcné přikazovací právo. 

V kompetenci inspektorů byla úprava služby a služebního dozoru, výcvik, školení, výstroj 

a výzbroj, služební kázeň, osobní a hospodářské záležitosti protektorátní policie, věci 

požární ochrany a pomoc při katastrofách. Pro zemi moravskoslezskou byl do této funkce 

jmenován SS-Standartenführer plukovník četnictva Georg Attenberger (oficiální označení 

jeho funkce tehdy znělo „der Inspekteur der uniformierten Protektoratspolizei in 

                                                                                                                                                                              
122 Záležitosti týkající se kriminální policie viz MZA, fond B 72, kart. 97, inv. č. 384 a 385.  
123 MZA, fond B 254 Okresní hejtman v Brně, správa z říšského příkazu, kart. 2, sign. pol. 303. 
124 Jednalo se o výnos ministerstva vnitra č. Pol – 2140 – 17/6 – 42 z 24. června 1942 s platností od 1. čer-
vence téhož roku. 
125 Tento stav upravovalo vládní nařízení č. 250/1942 Sb. Veřejnosti však byly tyto zásadní změny oznáme-
ny až vládním nařízením z 28. března 1944 č. 77/1944 Sb.  
126 Jeho jmenování bylo oznámeno denním rozkazem Zemského četnického velitelství č. 82/1943. 
127 Činnost generálního velitele viz MZA, fond B 300 Inspektor uniformované protektorátní policie na Mo-
ravě, kart. 3, inv. č. 40, služební porady u generálního velitele uniformované protektorátní policie; dále pak 
fond B 327 Velitelství uniformované vládní policie v Brně, kart. 16, inv. č. 165, sign. ADJ, zvláštní rozkazy 
generálního velitele uniformované protektorátní policie.  
128 Tato funkce byla ustanovena výnosem generálního velitele uniformované protektorátní policie z 15. 
července 1942 a uvedena v denním rozkaze ZČV č. 55/1942.  
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Mähren.“ 129 Ten byl zároveň velitelem SS policejního pluku 21 a zastával funkci velitele 

pořádkové policie Morava (Kommandeur der Ordnungspolizei Mähren). Personální pro-

pojení těchto funkcí umožnilo nacistickému bezpečnostnímu aparátu provádět vůči pro-

tektorátnímu četnictvu a policii jednotnou politiku. Attenbergera pak ve funkci dočasně 

nahradil 15. února 1945 SS-Standartenführer plukovník ochranné policie (Schutzpolizei) 

Josef Heischmann, který byl velitelem do konce března, načež se opět vrátil Attenber-

ger.130 Služebna inspektora uniformované protektorátní policie sídlila v Brně na Příční 

ulici 31 v budově Zemského četnického velitelství, pouze oddělení IVa bylo dočasně 

umístěno v budově Zemského domu na ulici Kounicově (tehdy Giskrastrasse), dokud 

v únoru 1944 také nepřesídlilo na Příční. V čele úřadu stál po celé období jeho existence 

velitel uniformované vládní policie plukovník Jan Mahovský. Organizační schéma ze 

srpna 1942 bylo pouze prozatímní a postupně docházelo ke změnám. Po konečných úpra-

vách v únoru 1945 zde existovala oddělení Ia, Ib, II, III, IVa, IVb, F, L a adjutantura.131      

          Souběžně s těmito funkcemi a úřady vznikla také funkce generálního velitele pro 

neuniformovanou protektorátní policii, kterým se stal k 1. červenci 1942 velitel německé 

bezpečnostní policie a bezpečnostní služby SS-Standartenführer plukovník policie Horst 

Böhme.132 Po něm zastával toto místo od 1. září 1942 až do konce války SS-

Standartenführer podplukovník policie (později Oberführer a plukovník) dr. Erwin We-

inmann. Rozsah jeho pravomocí byl v podstatě vymezen řízením a vedením protektorátní 

kriminální služby a bezpečnostně – policejními záležitostmi politické povahy. Také zde 

byly zřízeny funkce inspektorů, přičemž inspektor neuniformované protektorátní policie 

na Moravě (der Inspekteur der nichtuniformierten Protektoratspolizei in Mähren) byl 

nadřízeným vedoucího protektorátní kriminální policie – kriminálního ředitelství 

v Brně.133 Při společném nasazení německé kriminální policie a neuniformované protek-

torátní policie měl inspektor převzít velení, dále dohlížel na způsob práce úřadoven a 

úředníků neuniformované protektorátní policie. Jeho služebna se nacházela v budově 

Zemského úřadu na Adolf Hitler Platz 1 (dnes Moravské náměstí). Funkci inspektora na 

Moravě zastával od 18. července 1942 do 10. ledna 1945 SS-Sturmbannführer kriminální 

ředitel Konrad Nussbaum a od 19. ledna do 9. května 1945 SS-Sturmbannführer Geissler. 

                                                           
129 Výnos říšského protektora z 18. července 1942 čj. BdO – Pr – 1000, uveden v denním rozkazu ZČV č. 
54/1942.   
130 Jeho působení viz MZA, fond B 327, kart. 17, inv. č. 170, sign. ADJ, denní rozkazy inspektora unifor-
mované protektorátní policie. 
131 Prameny týkající se této problematiky viz MZA, fond B 327, kart. 1, inv. č. 1, sign. 1/3, rozdělení agen-
dy velitelství uniformované protektorátní policie v Brně; dále inv. č. 3, sign. 1/6, denní rozkazy a oběžníky, 
pokyn pro předkládání generálnímu veliteli v Praze; kart. 16, inv. č. 162, sign. ADJ, kancelářský řád a spi-
sový plán; kart. 18, inv. č. 173, péče o uniformovanou protektorátní policii. 
132 Jmenování uvedeno v denním rozkazu ZČV č. 40/1942.  
133 MZA, fond B 301 Inspektor neuniformované protektorátní policie na Moravě 1944 – 1945. Z agendy 
jeho úřadu se zachovaly materiály až od roku 1944. 
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III. POČÁTKY PARTYZÁNSKÉHO ODBOJE 

 

III. 1. Otázka pojmu partyzánský boj     

         Pod pojmem partyzánský boj si obvykle představujeme otevřený ozbrojený odpor 

na území obsazeném nepřítelem. Tento způsob vojenství se v Evropě objevuje již 

v období napoleonských válek jakožto živelná reakce domácího obyvatelstva na okupaci 

své země a také jako prostředek sebeobrany s omezenými ofenzivními možnostmi. Vý-

znamnou úlohu zde vždy hrál silný nacionalistický motiv. Partyzánský boj se tehdy vý-

razně projevil zejména v letech 1808 – 1814 ve Španělsku, kde celonárodní povstání 

v členitém a obtížném terénu Pyrenejského poloostrova ztížilo a nakonec zcela zlikvido-

valo francouzský plán na ovládnutí této země. Zde se také zrodil pojem guerilla, obecně 

poté používaný pro označení tohoto způsobu boje. V obdobném duchu proběhlo i povstá-

ní v Tyrolsku pod vedením Andrease Hofera roku 1809 a zejména partyzánská válka 

v Rusku za tzv. vlastenecké války roku 1812, která způsobila Napoleonově armádě znač-

né ztráty. Známé jsou také akce francouzských partyzánů v průběhu války s Pruskem 

v letech 1870 – 1871. Jednalo se vždy o množství různých přepadů a léček, které měly 

destabilizovat týl nepřítele a narušit zásobování, spojení i přesuny vojenských jednotek.  

          V období druhé světové války zaznamenal partyzánský způsob boje dosud nevída-

ný rozmach, zejména na území Sovětského svazu a také na Balkáně v Jugoslávii a Řecku, 

kde je pozdější německý kancléř Willi Brandt označil za skutečnou třetí frontu.134 Situaci 

ovlivnil i v Polsku, Itálii a Francii. Problém ovšem představuje přesná definice pojmu 

partyzánský boj a čím se tento lišil od jiných forem odboje. Pokud totiž přijmeme definici 

partyzánského boje jakožto otevřeného ozbrojeného odporu, pak lze jeho kořeny vysto-

povat od počátečního období okupace českých zemí nacistickým Německem.  

         Již první rezistenční skupiny, které na území Čech a Moravy začaly vznikat krátce 

po 15. březnu 1939, totiž s ozbrojeným bojem proti okupační moci počítaly a činily pří-

pravy k jeho uskutečnění. V této souvislosti je třeba jmenovat zejména organizaci Obrana 

národa, založenou z podnětu generality a důstojnického sboru bývalé československé ar-

mády. Její počátky sahají již do druhé poloviny března 1939 a na Moravě získala v letech 

1939 – 1940 mezi odbojovými organizacemi hegemonní postavení.135 V čele Zemského 

velitelství Obrany národa zde stanul brigádní generál Bohuslav Všetička. Pod jeho vede-

ním se tato organizace na Moravě připravovala k přípravě všeobecného ozbrojeného po-

vstání proti okupační moci, ke kterému mělo podle představ jejích vedoucích činitelů do-

                                                           
134 BRANDT, Willi: Draussen. Schriften während der Emigration. München 1966, s. 183.  
135 K organizaci a rozčlenění skupin Obrany národa na Moravě viz např. FRANCL, Ota: Vznik a vývoj do-
mácího odboje Obrana národa na Moravě v roce 1939. Strojopis, HO MZM, inv. č. S 66; dále NOVÁK, 
Zdeněk: Obrana národa. Strojopis, HO MZM, inv. č. S 303.  
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jít v blízké budoucnosti, jelikož počítali s vytvořením koalice západních mocností se So-

větským svazem a brzkým zhroucením Německa. Přestože k takovému vývoji situace 

nedošlo, byly již v průběhu roku 1939 činěny přípravy k ozbrojenému vystoupení a zís-

kávání zbraní, které by poté byly pro připravované povstání k dispozici. Tím nejrozšíře-

nějším způsobem jejich získávání se v té době stalo rozebírání armádních skladů.136                                                                                                                     

Politická ani vojenská situace se však nevyvíjela podle představ vedení Obrany národa a 

tato byla na přelomu let 1939 – 1940 nacistickým bezpečnostním aparátem prakticky roz-

bita, to však nemění nic na skutečnosti, že přípravy k ozbrojenému boji byly činěny ze 

strany domácího odboje již roku 1939.  

          Také další odbojové skupiny s povstáním proti okupační moci ve svých plánech 

počítaly. Lze zde zmínit například tzv. Přípravný revoluční národní výbor (PRNV), který 

se měl stát jakousi střechovou organizací všech složek domácího odboje po rozbití svého 

předchůdce Ústředního vedení odboje domácího.137 Vytvořen byl na konci roku 1942 a 

jeho představitelé v čele s Kamilem Kroftou, Jaroslavem Kvapilem a Emilem Lánym po-

čítali v plánovaném povstání se všestranným využitím vládního vojska a četnictva, které 

měly doplnit partyzánské jednotky.138 Obdobnou představu prosazovala také organizace 

Rada tří, jež se utvořila kolem divizního generála Vojtěcha Luži, profesora Josefa Grni, 

Josefa Císaře, Karla Veselého – Štainera a dalších osob. Také zde bylo uvažováno o pou-

žití členů vládního vojska a policie pro připravované povstání, stejně jako ilegální sítě 

českých a moravských hasičů. Zapojit se do něj měli i ti z bývalých příslušníků českoslo-

venské armády, kteří žili na území protektorátu.139    

          Myšlenka na ozbrojený odpor byla tedy u domácích rezistenčních organizací pří-

tomna stále a neobjevuje se zde teprve se vznikem prvních partyzánských skupin. Stejně 

tak určité formy sabotážních a diverzních akcí, později hojně používané partyzány, mů-

žeme sledovat již od počátku okupace. Jestliže jsou za typický způsob partyzánského boje 

považovány například diverze na železnici pomocí trhavin, pak první případy tohoto dru-

hu byly na Moravě zaznamenány již na podzim roku 1939 v souvislosti s výročím vzniku 

Československé republiky 28. října.  

                                                           
136 K prvnímu případu tohoto druhu došlo již krátce po okupaci v březnu 1939, kdy bylo odvezeno větší 
množství zbraní a munice z vojenského skladu v Boskovicích, a to s vědomím zdejšího velitele plukovníka 
Karla Čejky. Přes veškeré snahy získat co největší počet kvalitních zbraní však nebyla situace na podzim 
1939 příznivá. Obrana národa disponovala na Moravě pouze asi 30 – 40 kulomety, několika tisíci puškami a 
nepříliš velkým množstvím vhodné munice. K tomu viz fotokopie obžalovacího spisu č. 12 j 68/40 g proti 
generálu Bohuslavu Všetičkovi, plukovníku Ladislavu Kotíkovi, štábnímu kapitánu Čestmíru Jelínkovi a 
kapitánu Jaroslavu Gardavskému u Lidového soudu v Berlíně, HO MZM, inv. č. S 8251.   
137 Za obnovu státu Čechů a Slováků..., s. 84.   
138 ŠTĚPÁNEK, Zdeněk: Partyzánské hnutí v českých zemích. In: Národní osvobození, ročník 2000, č. 18, 
s. 1 a 7. Štěpánek nazývá ozbrojenou rezistenci jako celek „střílející odboj.“ 
139 VESELÝ – ŠTAINER, Karel: Cestou národního odboje. Praha 1947, s. 131 – 135.   
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          Tehdy došlo v nočních hodinách k výbuchům třaskavin pod projíždějícími lokomo-

tivami. Jednak na železniční trati u Chrlic při průjezdu rychlíku 83 z Přerova do Brna 

mezi kilometry 9,5 a 9,6, dále potom pod lokomotivou 8738 jedoucí z Brna do Prahy 

v Maloměřicích u kilometru 160,5 a konečně v Bohunicích u kilometru 148,6 pod osob-

ním vlakem 1510 jedoucím ze Střelic do Brna.140 Výbuchy naplánovali a provedli pří-

slušníci levicového odboje z řad zaměstnanců brněnské Zbrojovky, kde působili pod ve-

dením Františka Hausera, Arnošta Klimeše a Františka Kejíka.141 Autorem plánu na pou-

žití rozbušek k těmto akcím byl příslušník levicové odbojové mládežnické organizace 

Národní hnutí pracující mládeže František Šmíd, který se později stal konfidentem gesta-

pa.142 Přestože exploze měly spíše výstražný charakter a nezpůsobily žádné škody, vyšet-

řování probíhalo důkladně a pátrání po pachatelích bylo rozsáhlé. Nepřineslo však žádné 

výsledky a původci nakonec zůstali neodhaleni. 

          Sabotáže různého druhu se na Moravě objevují i v následujícím období. Roku 1940 

vyvolal u německých bezpečnostních orgánů pozornost zejména pokus o zapálení budovy 

Zemského divadla v Brně 3. května 1940, kdy v jeho sklepních prostorách explodovaly tři 

zápalné nálože, které sem byly vhozeny oknem. Jen shodou okolností přitom nevznikly 

velké škody, protože vznikající požár byl v zárodku zlikvidován službu konajícími zří-

zenci.143 Vyšetřováním bylo zjištěno, že použité nálože jsou totožné s těmi, které byly 

použity při obdobném pokusu o sabotáž v Napajedlech. Zde ve dnech 20. – 21. dubna 

explodovaly výbušniny na pěti místech. Nedošlo sice ke zraněním osob ani materiálním 

škodám, avšak i v tomto případě proběhlo rozsáhlé pátrání.144  

          Počet sabotáží různého druhu pak výrazně narostl roku 1941, zejména po vypuknutí 

války se Sovětským svazem 22. června 1941, což se stalo signálem ke zvýšení útoků, 

                                                           
140 MZA, fond B 26 Policejní ředitelství v Brně, kart. 548, čj. 4013/39, hlášení policejního prezidenta prezi-
diu Zemského úřadu z 29. října 1939 č. 4064/pres. 2/39; dále kart. 549, hlášení četnické stanice Chrlice        
č. 4122/2 z téhož dne.  
141 KEJÍK, František: Zpráva o mé činnosti za okupace soudruhů ze Zbrojovky v Brně. Strojopis, HO MZM, 
inv. č. 10 705; HAUSER, František: Ilegální činnost za okupace soudruhů ze Zbrojovky v Brně. HO MZM, 
inv. č. 10 706.  
142 František Šmíd se narodil 5. října 1913 v Rosenbergu (nyní Růžový, součást obce Chrlice jižně od Brna). 
Vyučil se strojním zámečníkem a pracoval v brněnské Zbrojovce. Politicky se hlásil k národním socialis-
tům. V odboji jakožto emisar Národního hnutí pracující mládeže kontaktoval bývalého národně socialistic-
kého poslance Ferdinanda Richtera, na jehož doporučení získal spojení i na členy Obrany národa a další 
odbojové organizace, tzv. Zemského národního výboru, který udržoval spojení s Politickým ústředním 
v Praze. Šmíd byl zatčen na udání v Chrlicích 14. listopadu 1939 a po zostřeném výslechu učinil rozsáhlé 
výpovědi o své odbojové činnosti a kontaktech na další osoby. Roku 1942 byl propuštěn z vězení a stává se 
konfidentem gestapa pod krycím číslem B 105. V letech 1943 – 1944 působil při odhalování příslušníků 
rezistenčních organizací Jiskra, Bílá lvice, Předvoj a dalších na Ostravsku, podařilo se mu také napojit na 
paraskupinu Clay vyslanou z Londýna a jeho působení v úloze konfidenta mělo za následek zatčení stovek 
osob. Posléze však byla Šmídova činnost odhalena a 7. února 1945 jej ve Valašském Meziříčí příslušníci 
místního odboje Emil Hanzlík, Václav Březík a Vladimír Kurovec zlikvidovali.      
143 MZA, fond B 26, kart. 555, čj. 1385/40, hlášení uniformovaného policejního strážního sboru v Brně, 
oddělení Brno – vnitřní město prezidiu Zemského úřadu ze 4. května 1940. 
144 Tamtéž, hlášení četnické stanice Napajedla č. D – 4 – 1940 z 22. dubna 1940. 
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které se zaměřovaly především na zařízení železnic a pošt. V červenci tohoto roku bylo 

zaznamenáno celkem 31 případů sabotáží. Nejčastěji docházelo k přeřezávání brzdových 

hadic u železničních vagónů. Jednalo se o velmi účinný způsob, neboť jeho provedení 

nebylo po technické stránce nijak obtížné a vlaky nebyly schopny bez odstranění těchto 

poškození provozu. V průběhu srpna 1941 se vyskytlo na území protektorátu celkem 20 

takových případů a v následujícím měsíci již 115. V říjnu pak došlo pouze na Moravě ke 

205 poškozením brzdových hadic, v listopadu ke 130 a v prosinci potom k 56.145  

          Dalším typem sabotáže prováděné ve větších počtech až do roku 1945 se stalo pře-

řezávání a přestřihávání telefonního a telegrafního vedení. V letním období roku 1941 

prováděli tyto akce na Brněnsku členové odbojové organizace Komunistický svaz mladé 

generace. Jeho člen Ludvík Zavřel provedl 28. srpna přerušení telefonního vedení, při-

čemž podle policejního hlášení tehdy bylo „v noci na 28. srpna 1941 přestříháno telefon-

ní vedení na státní silnici Domašov – Velká Bíteš, u km. 23 – 24 u cihelny, na telegrafním 

sloupu č. 176/33. Přerušeno bylo 8 telegrafních drátů těsně u sloupu.“146 Krátce poté se 

podílel na akci v lomu u Čebína, kde se členům jeho organizace podařilo získat dynami-

tové patrony a několik rozbušek, stejně jako asi 10 kilogramů dynamitu a 3 rozbušky 

v lese u Deblína.147 Vzhledem ke značnému nedostatku trhavin pro destrukční akce pro-

váděli občas příslušníci domácího odboje přepady lomů a stavenišť, na nichž byl využí-

ván dynamon a další výbušniny, přičemž i toto se později stalo častou činností partyzán-

ských oddílů. Členové Komunistického svazu mladé generace provedli sabotáž i o něko-

lik dní později, kdy „dne 6. 9. 1941 mezi 18 – 22 hod. přerušil neznámý pachatel vojen-

ské telefonní vedení u křižovatky obecní silnice Bosonohy – Žebětín, asi 100 m. od kance-

láře fy. Lozowski tak, že na jednom konci u tyče drát přestříhl a druhý konec utrhl a asi 

20 m. odcizil. Porucha byla odstraněna vojenskou hlídkou dnes odpoledne od útvaru     

Flughafendienst Brünn.“148 K obdobnému přerušení telefonního vedení došlo v Brně také 

19. září 1941.  

          Kromě těchto sabotáží spíše drobnějšího charakteru se ovšem roku 1941 staly i 

závažnější případy. V noci z 30. srpna na 1. září 1941 podpálil student Jindřich Puš skla-

diště se 100 000 litry benzínu a petroleje firmy František Welzel v Náchodě – Bělovsi. 

Gestapo zde poté v rámci odvetných opatření vzalo do vazby 71 osob.149 Na Moravě pak 

provedli 20. září 1941 příslušníci odbojové organizace Za svobodu Jan Veselý, František 

                                                           
145 VAŠEK, František – ŠTĚPÁNEK, Zdeněk: Změny ve formách moravské rezistence – druhá polovina 
roku 1941. In: Sborník Státního okresního archivu Přerov, ročník 1999, č. 7, s. 77 – 93.      
146 MZA, fond B 72, kart. 83, č. 761/41, fonogram nadpor. Srostlíka ministerstvu vnitra z 28. srpna 1941. 
147 Vzpomínky na Marii Kudeříkovou – vzpomínka Josefa Zavřela. HO MZM, inv. č. S 10 650. 
148 MZA, fond B 72, kart. 83, č. dův. 831/41, telefonické hlášení četnické stanice Bosonohy Zemskému 
četnickému velitelství v Brně z 8. září 1941. 
149 Podrobnosti k tomuto případu viz ŠIMÁNĚ, Jan: Je tady gestapo! Záznam některých událostí na Ná-
chodsku za okupace Československa 1938 – 1945.  Červený Kostelec 1946, s. 73 – 75.      
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Lepka a František Kříž pumový útok na hotel Lamplota v Letovicích, který sloužil jako 

domov německé mládeže. Ke zranění nikoho z 61 ubytovaných příslušníků Hitlerjugend 

z Essenu nedošlo, protože se právě nacházeli na nočním cvičení v okolí města, budova 

hotelu však byla vážně poškozena.150  

          V reakci na tuto a další sabotáže pak bylo po nástupu Reinharda Heydricha do 

funkce zastupujícího říšského protektora vyhlášeno první stanné právo, které vstoupilo 

v platnost 28. září 1941 a mělo mimo jiné zamezit dalším podobným akcím. Přes tvrdé 

represe a značné množství rozsudků smrti u stanných soudů však počet provedených sa-

botáží neklesal, nýbrž naopak vzrůstal. Jestliže v září 1941 bylo na území protektorátu 

zaznamenáno celkem 114 sabotážních činů či podezření na ně, v říjnu jejich počet stoupl 

na 246, za listopad bylo nahlášeno 157 případů a výraznější pokles nastal až v prosinci, 

kdy jich bylo již pouze 75.151 Obvykle se opět jednalo o přeřezávání brzdových spojek u 

železničních vagónů, poškozování telefonního a telegrafního vedení a rozšířilo se také 

úmyslné zakládání požárů. Menší počet sabotáží zaznamenaných v prosinci souvisel se 

zvýšenými bezpečnostními opatřeními na železnici, kterými nacistický aparát reagoval na 

vzniklou situaci. Na Moravě docházelo v této době především k poškozování brzd zejmé-

na na nádražích v Prostějově, Přerově, Vsetíně, Holešově, Bylnici a Vranovicích.152  

          Případy ozbrojeného odporu proti okupační moci se tedy v českých zemích objevují 

již od roku 1939 a nevyskytují se až v souvislosti s rozvojem partyzánského odboje 

v letech 1944 – 1945. Také některé způsoby provedení sabotáží a dalších akcí zorganizo-

vaných domácím odbojem a později používaných partyzány lze nalézt již v tomto období. 

 

III. 2. První partyzánské skupiny na Moravě 

          V letech 1942 – 1943 se na Moravě objevují první odbojové skupiny partyzánského 

charakteru. Mezníkem jejich vzniku se stalo období tzv. heydrichiády, kdy nastalá vlna 

represí ohrozila velký počet odbojových pracovníků, kteří z tohoto důvodu hledali zá-

chranu v odchodu do ilegality, přičemž se ukrývali na venkově, v lesích a v horských ob-

lastech, kde je podporovalo místní obyvatelstvo. Morava v tomto ohledu předstihla Če-

chy, a to z důvodů odbojových, vojenských a také geografických. 

          Jako první je třeba jmenovat skupinu Zelený kádr, která operovala v oblasti Hos-

týnských vrchů.153 Jejími zakladateli se stali František Vychodil ze Dzbelu poblíž Konice 

                                                           
150 MZA, fond B 72, kart. 83, č. dův. 868/41, zvláštní zpráva Zemského četnického velitele ministerstvu 
vnitra v Praze z 25. září 1941. Lepku, Kříže a Veselého zatklo gestapo v souvislosti s jejich další odbojovou 
činností a všichni tři byli popraveni 13. července 1944 ve Vratislavi. K tomu viz PLEVAČ, Jan: Boskovická 
odbojová skupina Za svobodu 1940 – 1943. Strojopis, HO MZM, inv. č. S 15 762.   
151 BRANDES, Detlef: Češi pod německým protektorátem... , s. 297. 
152 Hlášení o těchto případech viz MZA, fond B 72, kart. 84 a 85. 
153 K historii skupiny viz PŘIKRYL, Josef: Skupina „Zelený kádr.“ In: Středisko, ročník 66, 1983, s. 10 – 
35; TÝŽ: První partyzánská skupina Zelený kádr. Kroměříž 1985.     
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a Josef Masný z Kroměříže. Oba již od počátku okupace organizovali letákovou činnost a 

vytvořili si postupně na Kroměřížsku síť spolupracovníků. Místem ilegálních schůzek a 

zároveň základnou se stala Masného chata v lese u Chomýže. Ta byla od počátku roku 

1942 útočištěm osob pronásledovaných gestapem. V průběhu května došlo k vybudování 

stanového tábora asi kilometr od chaty, přičemž se jednalo o vůbec první partyzánský 

tábor na území protektorátu. Počet jeho osazenstva postupně vzrostl až na 30 osob a zde 

také vznikl původní název skupiny, který byl používán i v hlášení nacistických policej-

ních úřadů. Stany k jeho vybudování poskytli členové kroměřížské sokolské organizace. 

Skupina si na východní Moravě vybudovala síť spolupracovníků a podporovatelů, kteří ji 

zásobovali a opatřovali prostředky nezbytné k diverzní činnosti.154  

          Zelený kádr navázal spojení se členy organizací Bílá lvice na Ostravsku a Nemo na 

Brněnsku. Gestapo usilovně po skupině pátralo, Masného chata byla 13. září 1942 vypá-

lena a několik členů Zeleného kádru zatčeno. Značné úsilí přitom vyvíjeli zejména členo-

vé zlínské služebny gestapa, která měla významný podíl na protipartyzánských akcích i 

v letech 1944 – 1945. V čele služebny stál od počátku roku 1940 až do konce války kri-

minální rada SS-Sturmbannführer Hans Ziegler.155 Personálně nejsilnější zde byl referát II 

A(od roku 1944 IV 1 a) k potírání levicového odboje v čele s kriminálním tajemníkem 

SS-Oberscharführerem Karlem Raschkou.156    

       Podle Raschkovy výpovědi došlo k průlomu při pátrání po členech Zeleného kádru 

tehdy, když byl zatčen jeden z jeho členů Ladislav Konečný, který byl donucen přislíbit 

spolupráci a poté dělat průvodce během pátrací akce. Té se vedle Zieglera a Raschky sa-

motného zúčastnili všichni významnější příslušníci zlínské služebny, kteří se následně  

v letech 1944 – 1945 podíleli na akcích proti partyzánské brigádě Jana Žižky a dalších 

skupinách. Byli to Johann Kraiger, Johann Machotka, Josef Urbanek, Anton Kraus, Her-

bert Doletschek, Hans Supparitsch, Jakub Wiener, Erich Zacharias, Robert Holzheuer, 

Kurt Krüger, Emil Langer, Karl Westphal, šoféři Friedrich Kiowski, Meinhardt Weikert, 

Alois Schlinger a Karl Ulrich, dále pak dva automobily obsazené úředníky brněnského 

gestapa a příslušníci Schutzpolizei. Konečný však příslušníky gestapa úmyslně mátl a 

                                                           
154 DUBOVSKÝ, Aleš: Kroměříž ve stínu hákového kříže. Kroměříž 1995, s. 53 – 57; BRAVENEC, Milan: 
Signály k nástupu. Strojopis, HO MZM, inv. č. S 5064.  
155 Hans Ziegler nebyl po válce v Československu trestně stíhán a o jeho dalších osudech nejsou k dispozici 
spolehlivé informace.  
156 Karl Raschka se narodil 21. března 1901 ve Vrchlabí. Od roku 1923 působil v řadách uniformované 
policie ve Vídni, kde sloužil nejprve jako strážník, v letech 1931 – 1937 ve funkci vrchního inspektora a 
1937 – 1938 rajónového inspektora. Po anšlusu převzat vídeňským gestapem. Během okupace 15. března 
1939 byl poslán s dalšími členy gestapa do Břeclavi, poté krátce působil v Modré a ještě roku 1939 byl 
přidělen do Zlína, kde působil do konce války, nejprve ve funkci kriminálního tajemníka a od roku 1944 
vrchního kriminálního tajemníka. Mimořádný lidový soud v Uherském Hradišti jej 13. září 1946 odsoudil 
k smrti a téhož dne byl Raschka popraven.     
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v místě jím označeném u obce Ráztoka byl nalezen pouze prázdný maskovací stan pro asi 

tři osoby. Konečný byl později popraven.157  

          Operace gestapa však pokračovaly nadále a ve druhé polovině října dochází 

k zatýkání dalších spolupracovníků partyzánské skupiny. František Vychodil se nakonec 

zastřelil v obklíčení gestapem v obci Žleb u Budětska. Poslední, kdo unikal, byl Josef 

Masný, který se měl podle informací olomouckého gestapa nacházet v domku železniční-

ho zřízence Kapouna v obci Dzbel. K jeho dopadení se v Prostějově soustředili členové 

gestapa ze Zlína, Olomouce i Brna. Ve Dzbelu byl Kapounův dům obklíčen a s Masným 

se nacisté pokusili vyjednávat, ten však v bezvýchodné situaci volil dobrovolnou smrt.158  

          Dne 24. listopadu tak definitivně skončilo působení první partyzánské skupiny na 

území protektorátu. V důsledku stálého tlaku nacistického bezpečnostního aparátu ještě 

nemohla plně rozvinout svou činnost, avšak v následujícím období se vytvořily další or-

ganizace, jejichž akce již působily výrazněji. 

          Zhruba ve stejném období jako Zelený kádr vzniká v oblasti Frýdku Místku skupi-

na Jiskra. U jejího zrodu stáli v květnu 1942 odbojáři pronásledovaní za komunistickou 

činnost ve Fryčovicích, Kateřinicích a Brušperku v čele s Jakubem Bílkem a někdejším 

interbrigadistou Františkem Harabišem.159 K nim se přidali Josef Süser s Adolfem Ada-

movským a dále pak příslušníci Rudé armády Viktor Kononov a Vladimír Alexejev, jimž 

se podařilo uprchnout ze zajateckého tábora. Těchto šest osob tvořilo základ celé organi-

zace, která si vytkla za cíl budování podzemních úkrytů, provádění sabotážní činnosti, 

získávání zbraní a hledání spojení s dalšími rezistenčními skupinami. První odbojovou 

akci provedla Jiskra údajně 20. února 1943, kdy měla zlikvidovat německého vojáka.160  

         Zvláštní charakter Jiskry spočíval v tom, že její členové nevybudovali společnou 

základnu v lesích, jako tomu bylo v případě Zeleného kádru, nýbrž byli rozmístěni jednot-

livě a ukrývali se v domech svých spolupracovníků. Jejich síť byla postupně vybudována 

ve vsích okolo Fryčovic. Členové prováděli drobnější akce zaměřené na narušení dopravy 

a spojů a postupně navazovali kontakt s dalšími odbojovými organizacemi. Přes určité 

zásahy gestapa se vedení skupiny dopadnout nepodařilo a Jiskra vytvořila na jaře 1944 

štáb s politickým i vojenským výborem, který rozšiřoval svůj vliv po celé oblasti. Štábu 

velel Jakub Bílek, politické záležitosti řídil ing. Vladimír Chamrád, vojenské štábní kapi-

                                                           
157 MZA, fond C 143 Mimořádný lidový soud v Uherském Hradišti, kart. 61, inv. č. 589, spis č. Ls 473 
Karel Raschka, fol. 207 – 215, zápis výslechu Karla Raschky před vyšetřující komisí Okresního národního 
výboru ve Zlíně ze dne 25. února 1946.  
158 Tamtéž.  
159 PŘIKRYL, Josef: Protifašistický odboj v českých zemích v letech 1939 – 1945. Olomouc 1975, s. 23;   
PROKEŠOVÁ, Nina – PŘIKRYL, Josef: Národně osvobozenecký boj na území Severomoravského kraje 
v letech 1938 – 1945. Strojopis, HO MZM, inv. č. S 6147, s. 16.     
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tán Alfréd Geier, spojařskou problematiku Bohumil Hajný a zpravodajskou činnost řídil 

František Varzecha.161  

          Roku 1942 se dále objevuje skupina Štramberští partyzáni, která začala rozvíjet 

svou činnost v oblasti odtržených Sudet. Základem se stali mladí lidé, jejichž působení 

byla zaměřeno především na rozšiřování ilegálního tisku a drobné sabotáže zejména 

v kopřivnické Tatře, kde například přeřezávali elektrické kabely a podobně. Pod vedením 

Vladimíra Rajnocha si také vybudovali svůj první úkryt pod mostem u cementárny ve 

Štramberku, na kterém pracovali od června do října 1942.  

          K zakládajícím členům organizace patřili Alois Ledvina, Adolf Sopuch, Ferdinand 

Holub, Vojtěch Veřmiřovský, Jaroslav Jašek a další. Gestapo však začalo poměrně brzy 

činnost této skupiny monitorovat a první člen, Ferdinand Holub, byl zatčen již v prosinci 

1942. Udání na jeho osobu je spjato s osobou konfidenta Jana Cwirze. Zatčen byl i Voj-

těch Veřmiřovský a ostatní členové skupiny v čele s Rajnochem byli nuceni ze Štramber-

ku uprchnout, přičemž samotnému Rajnochovi se to podařilo 24. ledna 1943.162 Dne 18. 

února provedlo gestapo za asistence protektorátního četnictva ve Štramberku další zátah 

na příslušníky levicového odboje a došlo k zatčení mnoha osob, nicméně dalším se poda-

řilo uprchnout a přidali se pak k Rajnochově skupině. Nejprve si vybudovali úkryt u obce 

Veřovice a později na přelomu dubna a května 1943 v lesích za Bordovicemi u Frenštátu 

pod Radhoštěm. Ke skupině se postupně přidávali další uprchlíci a v polovině července 

také tři ruští utečenci ze zajateckých táborů.163  

          V červenci 1943 podniklo gestapo na členy Štramberských partyzánů nový zátah, 

takže byli nuceni několikrát změnit místo svého pobytu. Neustálé pronásledování ze stra-

ny bezpečnostních sil mělo za následek dočasný rozchod skupiny v říjnu 1943. Jednotliví 

členové se poté ukrývali v bytech a domech svých známých. Teprve v květnu roku 1944 

začal Jaroslav Jašek dávat skupinu znovu dohromady a v červenci došlo k vybudování 

několika bunkrů v blízkosti obce Zubří nedaleko Rožnova pod Radhoštěm.164 V okolí této 

vsi působila skupina i v období povstání na Slovensku, avšak nepodařilo se jí spojit 

s dalšími partyzánskými oddíly ve větší jednotku. Teprve až v dubnu 1945 se  Štramberští  

                                                                                                                                                                              
160 PŘIKRYL, Josef: Přehled Ilegálních odbojových organizací, skupin, partyzánských jednotek, zpravodaj-
ských oddílů apod., které působily 1938 – 1945 na území Severomoravského kraje. Strojopis, HO MZM, 
inv. č. S 6139, s. 49. Likvidace německého vojáka Bohumilem Hajným 20. února u Brušperka není ověřena. 
161 KOVÁŘ, Josef: Protifašistický odboj v Pobeskydí. Frýdek – Místek 1981, s. 18 – 21; CHAMRÁD, Vla-
dimír: Hrst vzpomínek. Strojopis, HO MZM, inv. č. S 11 865.   
162 VÚA – VHA, fond Domácí odboj, ijč. 370 – Štramberští partyzáni. V tomto fondu se nachází poválečné 
prověřovací materiály partyzánských skupin, které ovšem rozhodně nelze použít bez důsledné konfrontace 
s dalšími materiály, jelikož údaje zde jsou nepřesné a zkreslené s tendencí zveličovat vlastní zásluhy na 
odbojové činnosti. K činnosti Štramberských partyzánů se zde nachází několik strojopisů sepsaných po 
válce jejími veliteli Vladimírem Rajnochem a Jaroslavem Jaškem, které jsou poměrně objektivní.     
163 Tamtéž, strojopis Komunistická revoluce ve Štramberku sepsaný Rajnochem a Jaškem, nedatováno.  
164 Tamtéž, strojopis Zpráva o činnosti skupiny „Štramberští partyzáni,“ nedatováno.  
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partyzáni napojili na partyzánský oddíl Za vlast pod vedením kapitána M. J. Saveljeva, 

s nímž se zúčastnili závěrečných bojů s německými jednotkami v okolí obcí Čeladná a 

Horní Bečva. Svou činnost oficiálně ukončili 8. května 1945.  

          Další skupinou partyzánského charakteru se na Moravě stala Bílá lvice, později 

nazývaná Jan Žižka. Utvořila se postupně v průběhu roku 1941 z roztříštěných skupin 

vojenského odboje Obrana národa, které na Ostravsku působily již od roku 1939.165 Mezi 

členy Bílé lvice se objevili také příslušníci protektorátního četnictva. Skupina zasahovala 

do oblasti Přerovska a Hranicka, spojení měla i v oblasti Sudet na Opavsku. Její činnost 

zprvu spočívala zejména v podporování osob pronásledovaných gestapem, shromažďová-

ní zbraní, drobných sabotážních akcích atd. V roce 1942 navázala spojení se Zeleným 

kádrem, jemuž poskytovala materiální pomoc. Koncem téhož roku však došlo k prozraze-

ní, následovalo zatýkání a faktické rozbití oddílu na přelomu let 1942 a 1943.166 Na svo-

bodě zůstala pouze část mladých důstojníků v čele s poručíkem Josefem Čapkou 

z Paskova, jeho bratrem Janem a Richardem Gospošem. Organizace se následně rozdělila 

na čtyři skupiny se středisky v Ostravě, Olomouci, Hranicích a Frýdku Místku.167  

          Sabotážní činnost probíhala jednak do té doby obvyklou formou, tedy zejména pře-

rušováním telefonního a telegrafního vedení, ovšem zrodil se také plán na provedení vět-

ších destrukcí pomocí trhavin, k čemuž byly získávány nálože z důlní šachty František. 

V zámečnické dílně této šachty pak došlo ke zhotovení obalů pro výbušné nálože, které 

byly tajně vynášeny ze závodu. Pro první akci byl vybrán úsek na trati Kojetín – Morav-

ská Ostrava za stanicí Lískovec u kilometru 18 v blízkosti železáren Karlovy huti. Pět 

kilogramů vážící nálož byla připravena Janem Čapkou a Karlem Martínkem v Čapkově 

bytě, poté společně odnesena na určené místo, kde ji Martínek umístil na kolejnice. Při 

tomto prvním pokusu však došlo k selhání trhaviny, která neexplodovala.  

         Sabotáž byla proto opět zopakována v noci z 31. srpna na 1. září 1943.168 

K výbuchu došlo v 01.05 hodin pod koly nákladního vlaku 8257. Celkem devět nalože-

ných vagónů vykolejilo, z nichž některé se zřítily do řeky Ostravice. Z vlakového perso-

nálu utrpěli 4 lidé zranění, výbuch vytrhl asi 80 centimetrů kolejnice a provoz byl přeru-

šen na 15 hodin.169 Ostravské gestapo se bezúspěšně pokoušelo pachatele vypátrat, takže 

nakonec bylo rozhodnuto popravit na místě výbuchu pět příslušníků odbojové organizace 

Jiskra, kteří již byli delší dobu vězněni a s touto akcí tedy nemohli mít nic společného. 

                                                           
165 K činnosti Obrany národa v této oblasti viz SKÝPALA, Marek: Obrana národa na Ostravsku. Přerov 
2002.  
166 PŘIKRYL, Josef: Přehled ilegálních odbojových organizací..., s. 23; TÝŽ: Slovenské národní povstání a 
partyzánské hnutí v českých zemích. Strojopis, HO MZM, inv. č. S 6065.   
167 K historii Bílé lvice a ostatních skupin viz také PŘIKRYL, Josef: Příspěvek k počátkům partyzánského 
hnutí na Moravě. In: Odboj a revoluce, ročník VII, 1969, č. 1, s. 8 – 70.  
168 KOVÁŘ, Josef: Protifašistický odboj v Pobeskydí..., s. 22 – 23.   
169 Zločiny nacistů za okupace a osvobozenecký boj našeho lidu. Praha 1961, dokument č. 29, s. 105 – 106. 



 59

K popravě došlo 3. září 1943 v odpoledních hodinách, přičemž byli oběšeni Josef Lich-

novský z Vlčovic, Zdeněk Žáček z Fryčovic, Jan Ermis ze Sklenova, Josef Drozd 

z Bordovic a Bohumil Janáček z Brušperku.170   

          Na další působení skupiny měl vliv parašutista Rudolf Peschel, vyslaný na území 

protektorátu ze Sovětského svazu. Vycvičen byl jako zpravodajec a radista a vysazen spo-

lečně s Rudolfem Procházkou 10. září 1943 v polském Ostrowie u Smielowa, odkud se 

s pomocí příslušníků polského komunistického odboje dostal 25. září u Heřmanic na 

území protektorátu. Poslání obou parašutistů spočívalo především ve zřízení rádiového 

spojení s moskevským vedením KSČ, dále získávání zpráv o politické, vojenské, hospo-

dářské a sociální situaci na Moravě, zřizování ilegálních národních výborů a zkoumání 

podmínek pro rozvoj partyzánského hnutí v daném regionu. Peschel nalezl úkryt 

v Rychvaldě č. 724 u Stanislava Valečka, odkud také navázal spojení s Moskvou. Postup-

ně zde rozšiřoval okruh spolupracovníků, mezi něž patřili zejména Robert a Bedřich To-

máškovi, Přemysl a Oluše Valečkovi, Evžen Gelnar a František Pytel. Přes ně navázal 

Peschel kontakty s Čapkovou skupinou a společně vytvořili organizaci s názvem Jan Žiž-

ka – Moravskoslezský.171            

          Další činnost této skupiny řídilo vedení, v němž Peschel zastával funkci politického 

vedoucího, výkonné vedení tvořili poručíci Josef Čapka, ing. Rudolf Ichnovský a Jan Ba-

řina. Dne 8. listopadu 1943 umístili členové skupiny dvě nálože na trati Přerov – Morav-

ská Ostrava – Bohumín u stanice Hrušov. První exploze nastala při průjezdu nákladního 

vlaku 7146, kolejnice byly přerušeny v délce 1 metru a lokomotiva byla poškozena. Dru-

hou nálož nalezli nevybuchlou, avšak neopatrnou manipulací došlo také k explozi, která 

vytrhla další 2 metry kolejnic a strojvedoucí utrpěl zranění. Poškozený vlak byl odtažen 

zpět do Bohumína a provoz na trati pokračoval po jedné koleji.172  

          Dne 5. prosince 1943 vyhodili členové skupiny do vzduchu dva betonové sokly 

stožárů vysokého napětí u Kunčic u Ostravy v místě, kde se křižovalo vedení 100 000 a 

200 000 voltů. Dodávka proudu byla přerušena na čtyři hodiny.173 Následně pak 16. února 

1944 přerušili náloží telefonní kabel vedoucí pod silničním mostem přes říčku Olešnou 

v Místku.174 Tímto kabelem vedlo 150 dálnopisných linek mezi Varšavou a Vídní. De-

strukce vyřadila na celý den z provozu důležitá vojenská spojení. 

          Úspěšné akce skupiny Jan Žižka nadále pokračovaly. Dne 18. března 1944 explo-

dovala nálož na pravé kolejnici železniční trati Frýdek Místek – Moravská Ostrava mezi 

                                                           
170 KOVÁŘ, Josef: Protifašistický odboj v Pobeskydí..., s. 23 – 24.   
171 ŠOLC, Jiří: Za frontou na východě..., s. 66 – 67.  
172 KURAL, Václav: Partyzánské destrukční akce proti železniční dopravě..., s. 644. 
173 MZA, fond B 314, kart. 1, denní hlášení inspektora uniformované protektorátní policie na Moravě č. 54 
ze 17. prosince 1943. 
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stanicemi Vratimov a Kunčice u kilometru 9,6 při průjezdu nákladního vlaku 90 063. Lo-

komotivu výbuch lehce poškodil a také telefonní a telegrafní vedení podél trati bylo pře-

rušeno. Provoz nefungoval 5,5 hodiny.175 Aby mělo gestapo ztíženo pátrání po původcích 

těchto útoků, rozhodlo se vedení Jana Žižky uskutečnit další útok mimo oblast Ostravska. 

Proveden byl 13. května 1944 v katastru obce Velká v okrese Hranice na Moravě. Explo-

ze poškodila sloup vysokého napětí 100 000 voltů, přičemž bylo pět ze sedmi drátů vý-

buchem přerušeno. Dodávka proudu v prostoru střední Moravy hodinu nefungovala.176 

Vyvrcholením operací tohoto druhu se stala série útoků v první polovině června 1944 

v oblasti ostravského uhelného revíru. Nejprve byl 10. tohoto měsíce krátce po půlnoci 

vyhozen do vzduchu ocelový sloup vysokého napětí na Těšínské ulici ve Slezské Ostravě, 

po sedmi hodinách provedli členové Jana Žižky druhý výbuch v blízkosti Ignácovy šachty 

v Mariánských horách. Jednalo se o sloup vysokého napětí 100 000 voltů, který dodával 

proud na Slovensko. V tomto případě však byly způsobeny jen menší škody.177 O den 

později následoval pumový útok na sloup o napětí 23 000 voltů vedoucí z koksovny Ka-

rolina do Kunčiček a nakonec 13. června 1944 nalezl protektorátní četník čtyři připravené 

nálože u sloupu vysokého napětí ve vsi Bartovice v okrese Frýdek Místek.178  

          Operace skupiny Bílá lvice – Jan Žižka tedy nabyly dosud bezprecedentního cha-

rakteru a rozsahu, což se pochopitelně projevilo v odvetných opatřeních nacistického 

bezpečnostního aparátu. Od 11. června začaly být sloupy vysokého napětí hlídány slož-

kami uniformované vládní policie, přičemž každá hlídka musela sestávat ze dvou, 

v nepřehledném terénu (lesy a podobně) pak ze tří mužů.179 Tyto nepřetržité hlídky měly 

zamezit opakování obdobných útoků. Vedení Jana Žižky poté rozhodlo skupinu rozdělit a 

provádět útoky na rozsáhlejším prostoru, takže jednotlivé části operovaly v Moravské 

Ostravě, Místku, Hranicích a Olomouci.  

          Dne 1. července proběhl další pokus o sabotáž na železnici, když byly v Moravské 

Ostravě položeny na trať dva dřevěné telegrafní sloupy asi 7 minut před odjezdem osob-

ního vlaku 1328 ve směru na Frýdlant nad Ostravicí. Po přestřelce strážného s partyzány 

hlídka vlak zastavila a překážka byla odstraněna, čímž došlo ke zpoždění v trvání 1 hodi-

                                                                                                                                                                              
174 MZA, fond B 301, kart. 1, sv. 13, fol. 15, denní hlášení ředitelství protektorátní kriminální policie Brno 
č. 322 ze 17. února 1944. 
175 MZA, fond B 314, kart. 1, dálnopisné hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 82 z 19. 
března 1944 a hlášení velitelství uniformované vládní policie v Moravské Ostravě č. 167 z téhož dne. 
176 Tamtéž, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 78 ze 13. května 1944; dále NA, fond   
ÚŘP, kart. 1212, sign. BdO Ia, fol. 398, hlášení velitele pořádkové policie z 15. května 1944.    
177 MZA, fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 44 z 10. června 1944.  
178 Tamtéž, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 54 z 11. června a 58 ze 13. června 
1944; dále NA, fond ÚŘP, kart. 1212, sign. BdO Ia, fol. 425, hlášení velitele pořádkové policie v Praze ze 
14. června 1944.    
179 MZA, fond B 300, kart. 3, hlášení velitelství uniformované vládní policie Moravská Ostrava z 11. června 
1944. Stručné zmínky o těchto sabotážích viz RADIMSKÝ, Jiří: Chronologie partyzánských a jiných bojo-
vých akcí..., s. 14 – 27.  
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ny.180 Dne 25. července 1944 ve 23.20 hodin byl proveden pumový útok na zastávce Fer-

dinandovy severní dráhy ve Slezské Ostravě při průjezdu vlaku 8840 naloženého uhlím 

na trati z šachty Hermenengilda do šachty Johann Maria na dole Zárubek. Exploze po-

škodila lokomotivu, které se přesto podařilo projet poškozeným místem, kde byly kolejni-

ce přerušeny v délce 1,5 metru. Provoz na trati pokračoval po vedlejší koleji. Ani v tomto 

případě nebyl nikdo z personálu vlaku zraněn.181  

          O dva dny později došlo k nálezu nevybuchlé nálože u transformátoru nedaleko 

šachty Hermenengilda ve Slezské Ostravě.182 30. července proběhl atentát na transportní 

vlak Wehrmachtu č. 12 834 v Mariánských horách u kilometru 264,6. Pravá kolejnice 

byla poškozena, stejně jako tendr lokomotivy a strojvedoucí utrpěl lehké zranění.183 Ná-

sledně došlo 10. srpna u Michálkovic k přestřižení 22 drátů telefonního vedení 

z Moravské do Slezské Ostravy.184  

          V průběhu srpna však byly především provedeny tři pumové útoky na železničních 

tratích v okolí Olomouce. První proběhl 20. srpna na trati Česká Třebová – Olomouc 

v katastru obce Štěpánov u kilometru 82,02. Lokomotivu nákladního vlaku 6503 výbuch 

poškodil, takže nebyla schopna jet dále a kolejnice byla vytržena v délce 51 centimetrů. 

Provoz byl přerušen na 4,5 hodiny a odhad škod činil 5000 protektorátních korun.185 Dne 

25. srpna došlo k explozi na trati Olomouc – Kostelec na Hané u kilometru 15,7 mezi 

stanicemi Senice na Hané a Příkazy. Kolejnice byly přerušeny v délce 58 centimetrů, ná-

kladní vlak 8420 zůstal v místě exploze 5 minut stát a poté odjel do Příkaz, kde teprve 

železniční personál celou událost ohlásil.186 Úspěšnější sabotáž se uskutečnila 29. srpna 

1944 na trati Prostějov – Olomouc mezi kilometry 82,4 a 82,5 nedaleko prostějovského 

hlavního nádraží.187 Exploze přerušila asi 60 – 80 centimetrů kolejnic při průjezdu ná-

kladního vlaku 8285, u něhož došlo k poškození brzdové hadice mezi třetím a čtvrtým 

vagónem. Doprava na trati byla přerušena od 22. 40 hodin 29. srpna do 4.43 hodin násle-

dujícího dne.188     

                                                           
180 MZA, fond B 252, kart. 101, fol. 117, telegram policejního ředitelství Moravská Ostrava č. I/P – 263 
Zemskému prezidentovi v Brně ze 2. července 1944.  
181 MZA, fond B 72, kart. 122, inv. č. 458, č. 3, telefonické hlášení uniformované vládní policie Moravská 
Ostrava Zemskému četnickému velitelství v Brně č. 10001/73/44 z 26. července 1944; dále fond B 252, 
kart. 101, fol 119, dálnopis policejního ředitele v Moravské Ostravě dr. Merlera č. 95 z téhož dne. 
K případu též fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 119 z téhož dne. 
182 MZA, fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 148 z 28. července 
1944. 
183 MZA, fond B 252, kart. 101, fol. 123, dálnopis policejního ředitele v Moravské Ostravě dr. Merlera č. 
360 ze 31. července 1944. 
184 MZA, fond B 314, kart.1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 62 z 10. srpna 1944. 
185 Tamtéž, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 119 z 20. srpna 1944. 
186 MZA, fond B 72, kart. 122, inv. č. 458, č. 9, hlášení četnické stanice Příkazy ZČV Brno č. 10001/250/44 
z 28. srpna 1944. 
187 Tamtéž, č. 11, hlášení četnické stanice Prostějov ZČV Brno č. 10001/290/44 ze 30. srpna 1944. 
188 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 9, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 950 ze 30. srpna 1944. 
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          Působení skupiny Jan Žižka tedy bylo rozsáhlé a poměrně úspěšné, rozšiřování 

organizace ji však přivedlo do kontaktu s konfidenty ostravského gestapa, které v září 

1944 provedlo řadu zatčení jejích příslušníků. Sám Peschel padl do rukou gestapa 13. 

října 1944 a do konce války byl vězněn v Kounicových kolejích, Flossenbürgu a Dachau. 

Podařilo se mu však přežít.189 Ze členů vedení se podařilo uprchnout pouze Josefu Čap-

kovi, který přešel hranice na Slovensko, kde se zúčastnil povstání. Při pokusu dostat se 

k Rudé armádě však byl zajat, odvezen na gestapo v Brně a vězněn v Kounicových kole-

jích, odkud byl počátkem dubna 1945 převezen do Mauthausenu a zde jej nacisté zlikvi-

dovali společně s mnoha dalšími partyzány a jejich spolupracovníky z Moravy. 

          Obdobnou činností jako předcházející skupina se zabýval i oddíl zformovaný 

v srpnu 1943 na Olomoucku pod vedením majora bývalé československé armády Aloise 

Petráše. Stal se první ozbrojenou partyzánskou jednotkou v oblasti střední Moravy.190 

Dne 14. prosince 1943 provedla skupina svou první akci, když mechanickými prostředky 

přesekla kabel dálkového telefonního spojení mezi Olomoucí a Svitavami mezi obcemi 

Mladeč a Sobáčov na Litovelsku. Petrášova organizace se pak rozdělila na dvě části, a to 

olomouckou, kterou vedl Petráš osobně, a litovelskou v čele s Miroslavem Havlíčkem. 

Zaměřovala se především na akce narušující železniční dopravu a dodávky elektrického 

proudu do významných průmyslových podniků na střední Moravě. V této oblasti také 

členové rozšiřovali ilegální časopis Zteč. Vyvrcholení činnosti organizace majora Petráše 

proběhlo na přelomu července a srpna 1944. Dne 26. července provedli její příslušníci 

několik pumových útoků na železničních tratích v okolí Olomouce. První nálož explodo-

vala na trati Konice – Dzbel u kilometru 27,6, přičemž byly kolejnice přerušeny v délce 

40 centimetrů a došlo k zastavení provozu.191 Další útok byl proveden na trati Brodek – 

Grygov u kilometru 197,4, kde explodovaly dvě nálože pod oběma kolejnicemi, z nichž 

pravá byla přerušena v délce 65 a levá v délce 90 centimetrů. Došlo k tomu při průjezdu 

nákladního vlaku 8040.192 Třetí exploze přerušila 43 centimetrů kolejnic na nádraží 

v Kostelci na Hané.193 Poslední destrukce poškodila toho dne kolejnici trati Česká Třebo-

vá – Přerov na mostě vedoucím do obce Moravičany u kilometru 58.194  

          Další akcí skupiny majora Petráše se stal 2. srpna útok na dva sloupy vedení vyso-

kého napětí mezi Přerovem a Olomoucí asi kilometr východně od obce Holice.195 U slou-

                                                           
189 ŠOLC, Jiří: Za frontou na východě..., s. 259.  
190 Český antifašismus a odboj..., s. 327. 
191 MZA, fond B 252, kart. 101, fol. 121, hlášení policejního ředitelství v Brně z 26. července 1944. 
192 MZA, fond B 72, kart. 122, č. 1, hlášení četnické stanice Velký Týnec ZČV Brno č. 10001/81/44 z 28. 
července 1944. 
193 Tamtéž, č. 2, hlášení četnické stanice Kostelec na Hané ZČV Brno č. 10001/80/44 z 26. července 1944. 
194 MZA, fond B 301, kart. 1, sv. 18, hlášení ředitelství protektorátní kriminální policie v Brně z 28. červen-
ce 1944.   
195 MZA, fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 9 ze 2. srpna 1944. 
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pu č. 382 bylo vedení o napětí 110 000 voltů explozí přerušeno, u sloupu č. 121 

s vedením 22 000 voltů došlo k poškození pouze samotného sloupu.196 Obdobný útok 

následoval 9. srpna západně od obce Velký Týnec, kde byly explozemi náloží poškozeny 

dva sloupy vysokého napětí, avšak k přerušení elektrického vedení v tomto případě nedo-

šlo.197 Nejvíce pozornosti nacistických bezpečnostních orgánů však vzbudil pumový útok 

na budovu krajského vedení NSDAP v Olomouci, provedený téhož dne okolo 23. hodiny. 

Exploze lehce poškodila zdivo zadního traktu budovy, zdemolovala okno a vytvořila 20 

centimetrů hluboký kráter. Nikdo však nebyl zraněn.198  

         Činnost Petrášovy skupiny poté pokračovala 28. srpna útoky na sloupy elektrického 

vedení. V průběhu prvního byly poškozeny dva sloupy vysokého napětí vedoucího do 

továrny Sigmund – Chema Lutín.199 Tragičtější následky měl druhý útok dvěma pumami 

na sloup elektrického vedení u silnice z Lutína do Olšan, kdy byli střepinami náloží těžce 

zraněni dva náhodně kolemjdoucí obyvatelé Lutína.200 

          Po vypuknutí povstání na Slovensku se Petrášova skupina připravovala k rozšíření 

své činnosti získáním dalších prostředků k provádění destrukčních akcí. Výše zmíněné 

útoky však pochopitelně vyvolaly maximální úsilí gestapa o eliminaci jejího působení. 

Počátkem září došlo na Olomoucku k rozsáhlému zatýkání a skupina byla prakticky celá 

likvidována. Sám Alois Petráš byl zatčen 8. září.201 Členové skupiny však již nebyli po-

staveni před soud a k procesu s nimi vzhledem k ukončení války nedošlo. Zatčení unikl 

Miloš Petráš, který se poté nadále zapojoval do partyzánských aktivit, zejména v oblasti 

Zlínska. 

          Petrášova organizace spolupracovala na některých akcích s další jednotkou, ozna-

čovanou jako Nikolskij – Typner – Sever nebo jen zkráceně Sever. Vznikla v průběhu 

roku 1943 v Droždíně a u jejího zrodu stál Rajmund Typner. Prvními členy byli Rudolf 

Zeman, Josef Řehák, František Konařík, Josef Klepper a další. Typnerova skupina zpo-

čátku akce zásadnějšího rázu nepodnikala, alespoň hlášení četnických stanic ani vzpo-

mínkové práce účastníků II. odboje se o ní nezmiňují. Major Petráš byl po určitou dobu 

ve spojení s Typnerem osobně a později převzal funkci spojky jeho syn Miloš. Spojení 

                                                           
196 MZA, fond B 72, kart. 122, č. 4, hlášení četnické stanice Holice ZČV Brno č. 10001/118/44 ze 4. srpna 
1944. Nálož zde položili Petrášův syn Miloš a Rajmund Typner.   
197 Tamtéž, fol. 5, hlášení četnické stanice Velký Týnec ZČV Brno č. 10001/158/44 z 9. srpna 1944. Útok  
provedl Miloš Petráš s Rajmundem Typnerem a Josefem Klepperem.  
198 MZA, fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 61 z 10. srpna 1944, 
dále fond B 301, kart. 1, sv. 19, fol. 27, denní hlášení ředitelství protektorátní kriminální policie Brno č. 468 
z téhož dne.  
199 MZA, fond B 72, kart. 122, č. 10, hlášení četnické stanice Lutín ZČV Brno č. 1001/272/44 ze 31. srpna 
1944.  
200 MZA, fond B 252, kart. 101, fol. 403, dálnopis olomouckého okresního hejtmana dr. Wielanda Zem-
skému viceprezidentovi v Brně Schwabemu z 29. srpna 1944, 
201 GEBHART, Jan – ŠIMOVČEK, Ján: Partyzáni v Československu..., s. 164.     
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však bylo nepravidelné.202 V březnu 1944 přišel Typner k tvořící se skupině partyzánů ve 

Velké Bystřici, kde vznikla několikačlenná skupinka skládající se jednak z místních oby-

vatel a jednak z uprchlých ruských zajatců. Členové skupiny odešli do lesů v prostoru 

Smilova a Domašova nad Bystřicí, kde byl na kótě 617 již koncem roku 1943 vybudován 

bunkr.  

          Úkolem zbývajících členů velkobystřické skupiny, kteří se z různých důvodů ne-

mohli k partyzánům připojit, bylo je zásobovat potravinami. Partyzáni se také ukrývali 

v domě Karla Hynka ve Velké Bystřici č. 497. Na udání jeho nájemníka Jana Böhma byl 

dům v ranních hodinách 24. dubna 1944 obklíčen. Akci vedl okresní četnický velitel 

v Olomouci poručík Straka s 15 četníky, dále příslušníci olomouckého gestapa a německé 

četnictvo. Podle zprávy inspektora uniformované protektorátní policie o této akci bylo 8 

partyzánů zatčeno a dvěma se podařilo uprchnout do blízkého lesa.203 Ze zatčených bylo 

šest Rusů, jejichž příjmení nejsou známa, dále Otto Madar a Vítězslav Andrés. Dva 

uprchlíci byli Karel Hynek mladší a železniční zřízenec Zdeněk Matěj. Při razii byli také 

zatčeni Karel Hynek starší a jeho snacha Marie Hynková, které následně převzalo olo-

moucké gestapo.204  

         Hynek mladší se dostal k Typnerovi do Droždína a poté odjeli s Matějem na severní 

Moravu, kde se ukrývali v bunkru u Radomilova nedaleko Bludova. 18. května 1944 zde 

byl Hynek zatčen příslušníky gestapa ze Zábřehu, zatímco Matějovi se opět podařilo 

uprchnout. Další spolupracovníci skupiny Václav a Stanislav Mikoláškové, Josef Jedlič-

ka, Bedřich Schneider a Walter Knappe se chtěli pokusit překročit hranici na Slovensko, 

avšak 5. května byli oba bratři Mikoláškové s Jedličkou zadrženi na nádraží ve Valaš-

ském Meziříčí při kontrole cestujících českými policisty příslušníkem protektorátní kri-

minální policie Albertem Šedou a Františkem Tvarůžkem od městské policie ve Valaš-

ském Meziříčí. Když byli odváděni na četnickou stanici, došlo u mostu přes řeku Bečvu 

k přestřelce, během níž byl Tvarůžek zastřelen a Šeda zraněn. Osobní průkazy však zůsta-

ly u četníků, takže mohla být ihned zjištěna totožnost pachatelů a vypsána odměna na 

jejich dopadení. Bratři Mikoláškové, Jedlička a Schneider pak prchali směrem k Novému 

Jičínu. K další přestřelce došlo v lese u obce Poluvsí, kde byl těžce zraněn Bedřich Schne-

                                                           
202 ČÍŽEK, Miloslav: Partyzánský odboj na Velkobystřicku. Strojopis, NA, fond Paměti bojovníků, soutěž 
SPB/SBS, soutěžní práce č. 1378 z roku 1968, s. 13 – 14.        
203 MZA, fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 82 z 24. dubna 1944. 
204 Tamtéž, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 89 z 25. dubna 1944. Karel Hynek st. 
Později zemřel v koncentračním táboře Flossenbürg. Je zajímavé, že tato skupina disponovala celkem so-
lidní výzbrojí s ohledem na skutečnost, že partyzánský odboj byl v této době na Moravě ještě v zárodku. 
Zajištěno bylo celkem 6 kulovnic, z toho 4 vojenské značek Mannlicher a Steyer, dále lovecká puška, 5 
pistolí, z toho 1 vojenská čs. výroby a 1 bubínkový revolver, 351 kusů munice do pušek, 202 kusů munice 
do pistolí, 46 kusů lovecké munice, 52 rozbušek, 15 kusů munice „dum dum“ a část samopalu sovětské 
výroby. 
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ider. Jelikož již neexistovala možnost jeho záchrany, byl údajně na vlastní žádost Sta-

nislavem Mikoláškem zastřelen. Ostatní pak pokračovali v útěku.205  

          Dne 7. května 1944 se dostali do blízkosti obce Přestavlk u Přerova, kde narazili na 

dvoučlennou hlídku četníků ze stanice Horní Moštěnice. V nastalé přestřelce došlo ke 

zranění Stanislava Mikoláška, avšak partyzánům se přesto podařilo uprchnout. Další 

srážka s četníky potom proběhla ve Staré Vsi. K pátrání po této skupince vyslalo četnic-

tvo z Bystřice pod Hostýnem jako posilu 30 mužů. Akci vedlo gestapo a kriminální poli-

cie z Olomouce.206 Mikoláškovi se poté podařilo dostat až k Dubu nedaleko Tovačova, 

kde postřelil německého poddůstojníka Wehrmachtu.207 Nakonec gestapo Mikoláška do-

padlo 10. května 1944 v obci Věrovany, téhož dne byl převezen do Olomouce a po výsle-

chu veřejně popraven 11. května na katastru obce Poličná u Valašského Meziříčí.208 Vác-

lavu Mikoláškovi, Walteru Knappovi a Josefu Jedličkovi se podařilo před gestapem ukrýt 

v Bukovanech, kde žili v ilegalitě až do poloviny srpna, kdy se přemístili do Droždína.  

          Rajmund Typner mezitím pokračoval v akcích se svou skupinou a 14. srpna 1944 

provedli diverzi s nevelkým účinkem na železniční trati Olomouc – Krnov u kilometru   

7,637 v katastru obce Velká Bystřice.209 Exploze nastala při průjezdu nákladního vlaku č. 

8268 a vyražena byla část kolejnice v délce asi 25 centimetrů. Vlak však nebyl poškozen 

a na místě výbuchu zůstal stát pouze 3 minuty.210 Po této akci následovala odvetná razie 

gestapa, v důsledku čehož se Typner byl nucen ukrývat, jelikož na něj byla vypsána peně-

žitá odměna. Úkryt nalezl u Bedřicha Zedníka v Droždíně a také v Bystrovanech. Dne 4. 

října 1944 byl však Zedník s celou svou rodinou po udání zaměstnance olomoucké elek-

trárny Bedřicha Laštůvky zatčen. Ještě téhož dne byli manželé Marie a Bedřich Zedníkovi 

odsouzeni k smrti a popraveni 23. března 1945 v Praze na Pankráci.211 Typner se však 

v době razie gestapa již v jejich domě nenacházel a podařilo se mu uniknout zatčení. 

          Partyzánské skupiny vznikaly také za tehdejší protektorátní hranicí na území říšské 

župy Sudety. Na Zábřežsku se v průběhu března a dubna 1944 vytváří skupina kolem  

bratří Ferdinanda a Leopolda Daňkových, kteří se ukrývali v bunkru v lese Vlčí hory u 

Zábřeha. Na ně se napojil Jaroslav Tůma, již dříve zapojený do odbojových aktivit 

v tomto městě. Postupně vznikla skupina, kterou ale již 7. dubna nacisté obklíčili a její 

                                                           
205 ČÍŽEK, Miloslav: Partyzánský odboj na Velkobystřicku..., s. 18 – 19.    
206 MZA, fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 29 ze 7. května 1944. 
207 Tamtéž, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 33 z 8. května 1944. 
208 MZA, fond C 143, kart. 61, inv. č. 589, spis Ls 473 Karl Raschka, fol 232, zpráva prozatímního velitele 
stanice SNB ve Valašském Meziříčí vrchního strážmistra Beneše ze 17. března 1946. Určeno vyšetřující 
komisi při Okresním národním výboru ve Zlíně. 
209 MZA, fond B 72, kart. 122, č. 6, hlášení četnické stanice Velká Bystřice ZČV Brno č. 10001/181/44 ze 
16. srpna 1944.   
210 MZA, fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 86 z 15. srpna 1944. 
211 KAREL. R.: Žaluji. Pankrácká kalvárie, díl II, Praha 1946, příloha rejstřík odsouzených k smrti, s. XX-
VI. 
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příslušníci se museli přesunout na jiná místa. Obdobná skupinka vznikla také v Hrabové. 

Partyzáni vyvíjeli aktivity i v obcích Cotkytle, Crhov a Písařov, na Šumpersku potom 

zejména v Olšanech, Sudkově a Dolních Studénkách. Dne 8. července došlo k přestřelce 

u obce Cotkytle, v níž padl Jaroslav Tůma a další partyzán Jaroslav Tannert byl zraněn. 

V reakci na zvýšenou partyzánskou činnost se nacisté rozhodli zastrašit místní obyvatel-

stvo veřejnou popravou v obcí Jedlí. Zde byli 10. července veřejně oběšeni místní odbojá-

ři Jan Filip, Martin Pavlík a Vladimír Juránek.212    

          Zábřežská skupina pod vedením Ferdinanda Daňka pak početně narůstala a sou-

středila se zejména v oblasti Drozdova a Hrabové. Počátkem srpna zde vytvořila větší 

skupinu s názvem Prapor dr. Edvarda Beneše. Tehdy se na ni napojil také velitel výsadku 

Glucinium kapitán Vítězslav Lepařík, který byl v noci na 3. července vysazen společně 

s dalšími třemi muži nedaleko Českých Budějovic. Výsadek měl kontaktovat domácí od-

boj, provádět zpravodajskou činnost a udržovat pravidelné rádiové spojení s Londýnem. 

Lepařík ztratil po seskoku kontakt s ostatními členy skupiny a nakonec se rozhodl odejít 

na Moravu, jelikož pocházel z Olomoucka. S pomocí místních odbojářů se napojil na 

zdejší ilegální síť a získal kontakt na partyzány v Hrabové. Koncem srpna se nakonec 

objevil na základně v Drozdovské Pile. O jeho pobytu však získala informace pražská 

řídící úřadovna gestapa, která do oblasti vyslala konfidenta Nestora Holejka a později 

také nadporučíka Adolfa Horáka.213 Ten byl velitelem dalšího desantu z Británie 

s názvem Sulphur a po svém zajetí začal spolupracovat s gestapem. Lepaříka se mu poda-

řilo v polovině října vylákat společně s partyzány Karlem Holoušem a Jaroslavem Tan-

nertem do Prahy, kde byli zatčeni. Velitele Glucinia gestapo rovněž získalo ke spolupráci. 

          Vedoucí opavské úřadovny gestapa SS-Hauptsturmführer E. Grauel se mezitím 

rozhodl narůstající aktivity partyzánů zlikvidovat a zapojil proti nim zejména personál 

služeben v Zábřehu, Šumperku a Lanškrouně. Do terénu byli nasazeni také konfidenti, 

s jejichž pomocí byl určen jako centrum partyzánů prostor Drozdovské Pily. Dne 23. září 

1944 jej obklíčili příslušníci protipartyzánské jednotky ZbV-Kommanda 24, dále německé 

četnictvo a gestapo v celkovém počtu několika set mužů. V té době se zde zdržovalo asi 

20 partyzánů od 1. čety Praporu dr. Edvarda Beneše, kteří byli při ústupu napadeni palbou 

a rozptýleni. Většině z nich se ale podařilo z obklíčení uniknout a v přestřelce padl pouze 

Jan Háječek.214  

          Neúspěch této akce se nacisté snažili vyvážit další veřejnou exekucí spolupracovní-

ků partyzánů. Došlo k ní 5. října nedaleko rozhledny na vrchu Lázek (714 metrů) jihozá-

                                                           
212 BARTOŠ, Josef: Národně osvobozenecké hnutí na severní Moravě. Šumperk 1965, s. 36 – 37.  
213 ŠOLC, Jiří: Za frontou na východě..., s. 156 – 158.  
214 BARTOŠ, Josef: Odboj proti nacistickým okupantům na severozápadní Moravě. Šumperk 1986, s. 100 - 
105; SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava..., s. 81 – 83.     
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padně od Cotkytle. Popraveni zde byli hajný Jan Bartoš z Hoštejna, cestář Josef Kessel-

gruber z Cotkytle a jeho osmnáctiletý syn Svatoslav.215 Partyzánské aktiviy byly v této 

oblasti po zásazích nacistického bezpečnostního aparátu utlumeny, i když se je zcela po-

tlačit nezdařilo a v omezené míře pokračovaly do konce války. 

          V oblasti jižní Moravy vznikla na Brněnsku z iniciativy parašutisty Rudolfa Pro-

cházky skupina Prokop Holý. Utvářela se kolem buněk ilegální komunistické strany ve 

Škodových závodech v Adamově i v Brně. Jednotka také působila v okolí Bystřice nad 

Pernštejnem a na Konicku, kde stál v popředí Alois Zahajský. Členové se zpočátku sou-

středili na propagandu a od března 1944 vydávali ilegální časopis Boj o zítřek.216 První 

destrukční akci provedla skupina pod vedením Zahajského 14. července 1944 na trati Br-

no – Česká Třebová nedaleko Bílovic mezi kilometry 160,3 a 160,4. K explozi došlo při 

průjezdu nákladního vlaku 5801, levá kolejnice byla vytržena v délce asi 30 centimetrů. 

Lokomotivu výbuch poškodil a partyzáni také přerušili telefonní vedení podél trati.217  

         Další dva útoky následovaly 17. srpna. První byl proveden na trati ve Starých Čer-

novicích u kilometru 3,85 během jízdy nákladního vlaku 6462 z Přerova. Pravá kolejnice 

byla vytržena v délce 40 centimetrů, u lokomotivy exploze rozbila okna a poškozen byl 

také služební vůz. Nikdo z obsluhy vlaku neutrpěl zranění.218 Druhý výbuch nastal pod 

koly nákladního vlaku 8066 na cestě z Vlárského průsmyku do Brna v Juliánově u kilo-

metru 3,5. Exploze vytrhla padesáticentimetrový kus levé kolejnice a tlaková vlna vyrazi-

la okna lokomotivy a jednoho z vagónů. Ani v tomto případě nebyl nikdo zraněn, došlo 

však k přerušení provozu na trati.219  

          Následující destrukci provedli členové Prokopa Holého na trati Brno –  Česká Tře-

bová 22. září při průjezdu nákladního vlaku 5801 nedaleko Bílovic v blízkosti tunelu č. 2 

u kilometru 163,3.220 Pravá kolejnice byla přerušena v délce 36 centimetrů a strojvedoucí 

utrpěl lehké zranění.221 Oddíl Prokop Holý poté pokračoval v činnosti až do konce války.    

         Působení prvních partyzánských skupin na Moravě bylo tedy přes určité úspěchy až 

do léta roku 1944 poměrné omezené a gestapo společně s dalšími složkami nacistického 

bezpečnostního aparátu prozatím vystačilo s dosavadními formami boje s domácí re-

zistencí. Řídící úřadovna gestapa v Brně s řadou podřízených služeben byla schopna po-

tlačovat odbojové aktivity a rozbíjet rezistenční skupiny, přičemž využívala zejména roz-

                                                           
215 BARTOŠ, Josef: Lázek – symbol odboje. Šumperk 1970, s. 10 – 11.  
216 Český antifašismus a odboj..., s. 328; Za obnovu státu Čechů a Slováků..., s. 69.  
217 MZA, fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 58 z 15. července 
1944; dále GEBHART, Jan – ŠIMOVČEK, Ján: Partyzáni v Československu..., s. 161.     
218 MZA, fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 103 z 18. srpna 1944. 
219 Tamtéž, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 104 z  téhož dne. 
220 Tamtéž, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 142 z 22. září 1944. 
221 MZA, fond B 72, kart. 122, č. 12, hlášení četnické stanice Bílovice nad Svitavou ZČV Brno č. 
10008/47/44 z 22. září 1944.  
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sáhlou síť konfidentů, kterou se jí postupně podařilo vybudovat. Toto se ale v průběhu 

roku 1944 v souvislosti s celkovou vojenskou a politickou situací začalo pozvolna měnit 

ve prospěch domácího odboje. 
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IV. ROZMACH PARTYZÁNSKÉ ČINNOSTI VE DRUHÉ POLOVINĚ ROKU 

1944    

 

IV. 1. Celková situace roku 1944 a posilování nacistického bezpečnostního aparátu 

          Rok 1944 představuje v činnosti partyzánských skupin na území protektorátu i 

v působení nacistického bezpečnostního aparátu rozhodující zlom. Souviselo to 

s celkovou situací na frontách, kde došlo v tomto roce k rozhodujícím úderům spojenců 

proti nacistickému Německu. Dne 6. června se vylodily spojenecké jednotky v Normandii 

a přes tvrdé ztráty se jim dařilo postupně pronikat do francouzského vnitrozemí. Strate-

gické letectvo Spojených států a Velké Británie pokračovalo v plánované ofenzívě proti 

průmyslovým cílům na území Německa i okupovaných zemí. Nálety se zaměřily zejména 

na továrny k výrobě syntetického benzínu, protože pohonných hmot byl roku 1944 

v Německu již velký nedostatek. Obdobné útoky zasáhly i území protektorátu, kde mezi 

první cíle patřily rafinérie v Pardubicích a Kolíně, průmyslové komplexy v Brně atd.222 

Také na východě zahájila Rudá armáda 23. – 24. června rozsáhlou ofenzívu ve střední 

části fronty a postupovala na území Běloruska a Ukrajiny. Německá armáda utrpěla řadu 

porážek a fronta se stále více přibližovala k někdejším československým hranicím.  

          Týlu německých armád na východě způsobovaly vážné problémy útoky partyzán-

ských jednotek. V tzv. „bitvě o koleje“ bylo citelně narušováno zásobování a početné 

ztráty způsobovali partyzáni na lidech i materiálu.223 Z tohoto důvodu vydalo vrchní veli-

telství německé branné moci (OKW) postupně několik směrnic pro boj s partyzány. Tak 

například 6. května 1944 podepsal náčelník operačního oddělení německé armády gene-

rálplukovník Alfred Jodl rozkaz, který zdůrazňoval nebezpečí „band“ a nutnost nejužší 

spolupráce armády, jednotek SS a civilních orgánů.224 Velký důraz byl v tomto rozkaze 

kladen na vytváření Jagdkommand, malých, rychle se pohybujících jednotek, které měly 

neustále zneklidňovat partyzány a působit na civilní obyvatelstvo s cílem omezit podporu 

partyzánských oddílů z jeho řad.  

                                                           
222 K průběhu letecké války na území protektorátu viz RAJLICH, Jiří: Mustangy nad protektorátem. Opera-
ce britského a amerického letectva nad českými zeměmi a německá obrana. Praha 1997. 
223 SCHULZ, Gerhard: Partisanen und Volkskrieg. Göttingen, rok vydání neuveden, s. 112 uvádí tvrzení 
sovětské strany, že roku 1942 na sebe partyzáni vázali asi 10 % početního stavu Wehrmachtu na východní 
frontě, v následujícím roce to prý bylo 12 – 15 divizí polního vojska. Jen ke střežení železničních tratí mělo 
být nasazeno 300 000 – 600 000 příslušníků armády a místních policejních sil. Podle německých pramenů 
však byl efekt partyzánské války daleko nižší. Pro bezpečnostní úkoly mělo být nasazeno zhruba 250 000 
vojáků a příslušníků jednotek SS. Schulz uznává, že partyzánské akce na železničních tratích v průběhu 
bitvy u Kurska roku 1943 a v souvislosti s letní ofenzívou Rudé armády o rok později způsobily Wehrmach-
tu značné potíže, avšak způsobit totální rozvrat v dopravě se partyzánům nepodařilo. 
224 Merkblatt 69/2 Bandenbekämpfung – gültig für alle Waffen. Šlo o směrnici platnou pro pozemní vojsko, 
letectvo i jednotky SS. Viz VAŠEK, František: Řídící úřadovna gestapa v Brně proti partyzánskému hnu-
tí..., s. 40.      
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          Události na frontách se pochopitelně odrazily v postupu nacistů i na území protek-

torátu, stejně tak jako v celé protektorátní společnosti. Další impulz ke zvýšení odporu 

představovalo vypuknutí povstání na Slovensku, přičemž se nacisté pochopitelně snažili o 

to, aby v českých zemích nedošlo k obdobnému vývoji událostí. V tomto úsilí se angažo-

val zejména vyšší vedoucí SS a policie v protektorátu Karl Hermann Frank, tehdy nejvýše 

postavený představitel gestapa, kriminální policie i jednotek SS dislokovaných jak na 

území protektorátu, tak i v sudetské župě.  

          Gestapo, stejně jako další bezpečnostní složky, si bylo dobře vědomo nebezpečí 

nárůstu partyzánských aktivit už z toho důvodu, že se od jara 1944 zvyšoval počet za-

znamenaných seskoků parašutistických skupin. Jednalo se o výsadky vyslané II. odděle-

ním ministerstva národní obrany z Londýna a dále o partyzánské organizátorské výsadky 

ze Sovětského svazu. Nová vlna parašutistů z Velké Británie začala být v protektorátu 

vysazována počátkem dubna 1944. Není cílem této práce popisovat činnost jednotlivých 

výsadků, protože tato problematika již byla zpracována.225 Je ovšem důležité uvést, jakým 

způsobem byl nacistický bezpečnostní aparát o vysazení jednotlivých skupin informován 

a jaká opatření byla přijata při pátrání po jejich členech. První byl na jaře 1944 

v protektorátu vysazen  desant Calcium.226 Skupina přistála 4. dubna v blízkosti Čejkovic 

ve složení nadporučík JUDr. Jaroslav Odstrčil, rotný Josef Gemrot, rotný František Širo-

ký a rotný Karel Niemczyk. Jejich nízko letící letoun byl zaměřen a německé pátrací ko-

mando se také zmocnilo jednoho balíku s radiostanicí a dalším materiálem, který předtím 

členové výsadku marně hledali.227 Gestapo tak bylo již od počátku působení tohoto desan-

tu informováno o jeho existenci, přesto však členové Calcia dokázali úspěšně kontaktovat 

odbojovou organizaci Rada tří a jejich zpravodajská činnost byla díky mnoha spolupra-

covníkům z řad domácího odboje velmi úspěšná. 

          Dále byl na Moravě dne 13. dubna 1944 u Vacenovic jihovýchodně od Kyjova vy-

sazen desant Carbon ve složení kapitán František Bogataj, rotný František Kobzík, rot-

mistr Josef Vanc a četař aspirant Jaroslav Šperl. Gestapo ve Zlíně jejich seskok zazname-

nalo a ještě týž den umístilo hlídky na výpadové silnice v okolí Uherského Hradiště, Ky-

jova, Zlína a Vsetína.228 Téhož dne hlásilo okresní četnické velitelství v Hodoníně, že 

dopoledne v 8.45 hodin nalezl dělník Josef Pekař z Ratíškovic, okres Hodonín, v lese 

Rúdník nedaleko této vsi padák a kombinézu, další padáky pak byly objeveny přímo 

v katastru Vacenovic, o čemž bylo vyrozuměno gestapo z Uherského Hradiště. Celkem 

                                                           
225 Viz  citované práce Jiřího Šolce a Oldřicha Sládka.   
226 ŠOLC, Jiří: Bylo málo mužů..., s. 133 – 137.   
227 KUTHAN, Pavel J.: Muži zvláštní skupiny D. Paradesantní akce československého západního odboje za 
druhé světové války.  Brno 2001, s. 20.  
228 MZA, fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 34 ze 13. dubna 
1944. 
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došlo k nálezu čtyř padáků pro osoby a jednoho pro výstroj, které převzal kriminální rada 

Hugo Römer z brněnského gestapa. Místa nálezu byla hlídána příslušníky protektorátního 

četnictva.229 Také o existenci výsadku Carbon tedy byl nacistický bezpečnostní aparát 

informován ode dne jeho vysazení, což mělo v tomto případě tragické následky. Skupině 

se po seskoku nepodařilo dát dohromady a její členové Kobzík a Vanc se proto samostat-

ně přesunuli do Uherského Hradiště, kde měli v úmyslu kontaktovat osoby na záchytných 

adresách. Všude ale byli odmítnuti, takže se nakonec ukryli na půdě domku Františka 

Lukáše v Rudicích čp. 89. 

      Majitel domu však nebyl o jejich úkrytu informován a protože výsadkáře považoval 

za tuláky či zloděje, udal je na četnické stanici. Dům byl poté obklíčen příslušníky protek-

torátního četnictva a vrchní strážmistr Karel Zwund zahájil společně se štábními strážmis-

try Josefem Farníkem a Josefem Konopkou ze stanice v Bojkovicích na oba výsadkáře 

palbu.230 Během přestřelky byli Kobzík i Vanc zraněni a když poznali, že z obklíčení ne-

uniknou, zvolili si dobrovolnou smrt.231 Činnost obou zbývajících členů výsadku Carbon 

však byla velmi úspěšná. Podařilo se jim navázat rádiové spojení s Londýnem a také za-

jistili velký počet shozových míst, přičemž přijali více jak 20 zásilek zbraní a materiálu o 

váze několika tun. František Bogataj postupně zorganizoval rozsáhlou organizaci, která 

provedla v závěrečných týdnech války řadu přepadů a diverzí.232 

          Ve stejný den jako Carbon byl na Moravě vysazen desant Clay tvořený četaři aspi-

ranty Antonínem Bartošem, Jiřím Štokmanem a Čestmírem Šikolou.233 Jejich úkolem 

bylo navázat a udržovat rádiové spojení s Londýnem, kontaktovat odbojové organizace a 

připravovat je na povstání v závěru války, shromažďovat zpravodajské informace a navá-

zat spojení se Slovenskem. Skupina seskočila u obce Hostišova v okrese Holešov a o dva 

dny později získalo gestapo o skupině první zprávy, když Jaroslav Kelnar z Hostišova č. 

29 nalezl asi 800 metrů jižně od vsi jeden z jejich padáků. Na místo byly povoláni pří-

slušníci gestapa ze Zlína a také posily z tamního okresního četnického velitelství, načež 

byly objeveny další dva padáky.234 Přes rozsáhlé pátrání se parašutistům podařilo ukrýt na 

záchytné adrese a navázat spojení s Londýnem. Skupina si pak postupně vytvořila počet-

nou síť spolupracovníků a mimo jiné kontaktovala i členy výsadku Carbon a představitele 

                                                           
229 Tamtéž, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 35 a 36 z téhož dne. 
230 MZA, fond B 300, kart. 3, přípis generálního velitele uniformované protektorátní policie č. Ia 9061/44 z 
11. května 1944, určeno inspektorovi uniformované protektorátní policie na Moravě. Dále tamtéž, přípis 
generálního velitele uniformované protektorátní policie č. Ia 10014/1944 z 25. května téhož roku. 
231 MZA, fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 30 ze 7. května a 
hlášení č. 46 z 9. května 1944. 
232 MAREK, Jindřich: Poznámky ke vzniku a vývoji odbojového seskupení Carbon na jihovýchodní Moravě 
v letech 1944 – 1945. In: Morava v boji proti fašismu II. Brno 1990, s. 101 – 119.  
233 K historii této skupiny viz KUNC, Radomír: Clay – Eva volá Londýn. Brno 1947. 
234 MZA, fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 48 ze 16. dubna 
1944. 
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odbojové organizace Rada tří. Činnost desantu Clay patřila ze všech paraskupin vysla-

ných z Británie k těm nejúspěšnějším. 

          Gestapo zachytilo krátce po seskoku také stopy dalších dvou výsadků, které na Mo-

ravě seskočily 5. května 1944. U Třebíče byla vysazena skupina Spelter ve složení štábní 

kapitán Břetislav Chrastina, rotný Jaroslav Kotásek, rotný Rudolf Novotný a četař Jan 

Vavrda. Prostor Slušovic se pak stal cílovou oblastí další skupiny s názvem Potash v čele 

s nadporučíkem Janem Bartejsem. Skupinu dále tvořili rotný Oldřich Pelc, rotný Stanislav 

Zuvač a četař aspirant Josef Machovský.235 O obou skupinách získalo gestapo povědomí 

již v den jejich vysazení. Místo přistání Spelteru bylo nalezeno v lese mezi obcemi Kra-

molín a Popůvky, kde gestapo zajistilo tři osobní padáky a jeden padák pro výstroj, dále 

tři batohy s proviantem a dva vařiče. Místo bylo hlídáno 50 příslušníky motorizovaného 

pátracího četnického oddílu z Brna a ze stanice v Mohelnu. Jihlavské gestapo provedlo 

rozsáhlé pátrání v okresech Třebíč, Moravské Budějovice a Brno – venkov, které však 

nepřineslo žádný výsledek.236  

          V tentýž den došlo v blízkosti Slušovic k nálezu dvou padáků členů výsadku Pota-

sh, které převzalo zlínské gestapo.237 Skupině se podařilo dostat na Vsetínsko do obce 

Držková, kde potkali místního domkáře Hrušku, který jim přislíbil pomoc. Jednalo se 

však o agenta gestapa. Vše udal a poté přivedl jeho členy na místo smluvené schůzky 

v lese mezi obcemi Držkovou a Kašavou. Došlo k přestřelce, ve které se rotnému Pelcovi 

podařilo tři Němce vyřadit, ale sám utrpěl zranění. Parašutisté z obklíčení uprchli, zane-

chali však na místě veškerou výstroj i záložní rádiovou stanici. Pátrání pak vedli přísluš-

níci zlínského gestapa a také Schutzpolizei z Holešova společně s německými i protekto-

rátními četníky.238 Skupina Potash ale byla akcí u Držkové rozprášena a jejím členům se 

nikdy nezdařilo společně sejít. Již 9. května 1944 byl Stanislav Zuvač zatčen četníky 

v Radvanicích u Přerova a předán gestapu v Moravské Ostravě a později v Brně, kde po-

stupně prozradil řadu informací a přistoupil také na účast v rádiové protihře gestapa 

s krycím názvem Moldau. Tato protihra měla doplňovat a navazovat na záchytnou síť 

provokatérů, jejímž prostřednictvím se gestapo snažilo pronikat do ilegálních organizací.  

          Provokatérské sítě budovalo brněnské gestapo již od podzimu roku 1939 a do jejich 

vedení nasazovalo někdejší příslušníky odboje, kteří po zatčení projevili ochotu nadále 

předstírat odbojovou činnost a získávat při tom další potenciální spolupracovníky. Ti po-

tom měli působit především jako informátoři v českém prostředí, přičemž získané infor-

mace měly gestapu sloužit k dalším protiopatřením. Agenturní sítě byly řízeny příslušníky 

                                                           
235 SLÁDEK, Oldřich: Přicházeli z nebe..., s. 150 – 153.  
236 MZA, fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 25 z 5. května 1944. 
237 Tamtéž, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 27 ze 6. května 1944. 
238 Tamtéž, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 28 ze 7. května 1944. 
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referátu N v čele s kriminálním radou Ewaldem Taudtem. K nejaktivnějším konfidentům 

patřil Viktor Ryšánek, který působil v konspirační kanceláři skryté v pasáži Alfa pod ob-

chodním názvem Erlan.239 Nasazován byl také i mimo území Moravy, například v Praze, 

kde se pokoušel získat informace o činnosti Přípravného revolučního národního výboru a 

gestapo se jej pokoušelo využívat i při pokusech o odhalení odbojových organizací na 

Slovensku. Podobné aktivity vykonávali také někdejší podplukovník československé ar-

mády Stanislav Jizera,240 Karel Paprskář a další.241 Tito agenti se vydávali za příslušníky 

odbojových skupin a shromažďovali poznatky zejména o ilegální organizaci Přípravný 

revoluční výbor, přičemž gestapo zvolilo metodu postupného pronikání do této organiza-

ce, kterou chtělo dostat pod kontrolu. Později se konfidenti pokoušeli napojit také na Ra-

du tří a další rezistenční skupiny. 

          V květnu a červnu 1944 došlo však postupně k prozrazení činnosti agenturní sítě. 

Prvním krokem k tomu bylo přiznání konfidenta Paprskáře, který 20. května odhalil svou 

pravou identitu jednomu ze členů domácího odboje Josefu Robotkovi. Ten poté varoval 

příslušníky Rady tří. O úloze Ryšánka a Jizery byly prostřednictvím vysílací stanice de-

santu Calcium informovány také československé zpravodajské orgány ve Velké Británii, 

které později zajistily varování domácího odboje před těmito konfidenty v českém vysílá-

ní rozhlasové stanice BBC.242  

          Vysílání způsobilo, že agenturní síť vedená Ryšánkem byla dekonspirována a stala 

se pro gestapo prakticky nepoužitelnou, i když pokusy o její oživení probíhaly téměř až 

do konce války. Toto si společně s nárůstem odbojových aktivit domácí rezistence vynuti-

lo změnu přístupu, jelikož se začalo ukazovat, že dosavadní formy činnosti gestapa proti 

domácímu odboji již nepostačují. V souvislosti s narůstajícími partyzánskými aktivitami 

bylo zřejmé, že gestapo není na tuto formu boje personálně vybaveno a dostatečně připra-

veno. Nedostatky existovaly také ve spolupráci jednotlivých bezpečnostních složek.  

                                                           
239 Viktor Ryšánek se narodil 25. prosince 1902 v Brně. Působil v československé armádě a po okupaci se 
zapojil do odboje v řadách Obrany národa. Gestapo jej zatklo 10. prosince 1939 a kolem poloviny ledna 
následujícího roku přistoupil ke spolupráci. Poté postupně vytvořil na Moravě rozsáhlou konspirační síť a 
od podzimu 1943 ke zvýšení důvěryhodnosti své osoby uváděl, že má spojení s generálem Lužou a jeho 
skupina je součástí odbojové organizace Rada tří. Po válce byl v Brně 7. října 1946 odsouzen MLS k smrti a 
popraven. Viz BŘEČKA, Jan: Přehled konfidentské činnosti Viktora Ryšánka v letech 1940 – 1945. Diplo-
mová práce na Filozofické fakultě Masarykovy university z roku 1990.  
240 Stanislav Jizera se narodil 1. listopadu 1886 v Praze. Před zatčením působil jako administrativní rada na 
Zemském úřadě v Brně. Po válce byl vyšetřován, zemřel však 14. dubna 1946 v brněnské vězeňské nemoc-
nici dříve, než mohlo dojít k procesu. Viz MZA, fond C 141, kart. 157, inv. č. 1537, spis Lsp 480/46. 
241 Karel Paprskář se narodil 27. října 1895 v Dolních Kounicích. Pracoval jako obchodní cestující. Po za-
tčení roku 1941 se stal konfidentem gestapa. MLS jej odsoudil na doživotí, tento trest byl roku 1955 změ-
něn na 25 let a 25. prosince 1965 byl Paprskář podmíněně propuštěn. Spis viz MZA, fond C 141, kart. 150, 
inv. č. 1375, Lsp 306/46. Paprskář byl vyšetřován společně s Ryšánkem, takže spis obou má totožnou signa-
turu. 
242 ČERNÝ, Vladimír – KOPEČNÝ, Petr – VAŠEK, František: Legenda bez legend..., s. 41 – 48; dále 
BŘEČKA, Jan: Přehled konfidentské činnosti Viktora Ryšánka..., s. 43 – 49.         
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          První opatření provedli nacisté v oblasti severovýchodní Moravy, zejména v okolí 

Frýdku Místku, kde se koncem roku 1943 začal rozšiřovat výskyt uprchlých sovětských 

vojáků, dále pronásledovaných příslušníků domácího odboje, osob, které odepřely nástup 

pracovní povinnosti v Německu a také zběhů z řad německé armády. Okupační orgány na 

tuto situaci pochopitelně s obavami reagovaly, což bylo ještě umocněno výsledky cesty 

prezidenta Edvarda Beneše do Moskvy v prosinci 1943, spojené s podpisem českosloven-

sko – sovětské spojenecké smlouvy a Benešovy dohody s vůdcem československé komu-

nistické emigrace Klementem Gottwaldem.243 S tím souvisely pravidelné výzvy 

k zahájení partyzánské války, které se tehdy objevovaly v českém vysílání moskevského 

rozhlasu. 

          Koncem roku 1943 proto začali nacisté zesilovat své bezpečnostní složky v oblasti 

moravsko – slovenských hranic. Prvním krokem se stalo posílení nejexponovanějších 

protektorátních četnických stanic, což mělo zamezit možnostem ilegálních přechodů ze 

Slovenska na Moravu a naopak. Početní zvýšení se počátkem prosince 1943 týkalo stanic 

v Dobré, Raškovicích a Morávce, což ale situaci nijak výrazněji nezměnilo a počátkem 

roku 1944 zde stále více často docházelo k přepadům, zatím s cílem si především opatřit 

potraviny a také zbraně, které byly v této době získávány zejména od lesníků.244 Jejich 

lovecké kulovnice a brokovnice ovšem pro partyzánskou formu boje rozhodně nebyly 

příliš vhodné. 

          Koncem ledna 1944 se proto nacisté rozhodli zřídit nové pohraniční policejní stani-

ce v Horní Lhotě, Morávce a Úspolce. K protektorátním četníkům zde ve všech případech 

byli přidělováni četníci němečtí, jelikož velitelé nacistických bezpečnostních složek ne-

měli v protektorátní četnictvo příliš velkou důvěru s ohledem na skutečnost, že se řada 

četníků buď přímo zapojila do odbojových akcí, nebo tyto akce alespoň kryli.  

         Nárůst činnosti uprchlíků a prvních partyzánů na severovýchodní Moravě poté 

v prvních měsících roku 1944 pokračoval. Šlo zejména o případy vynuceného zásobování 

potravinami, které se vyskytovaly především na území frýdeckého okresu. Zaznamenány 

byly například 27. března 1944 v Janovicích a o den později ve Skalici. Zde došlo 29. 

března k přestřelce, během níž utrpěl jeden obyvatel obce zranění. Dále proběhlo vynuce-

né zásobování 4. dubna v Rychalticích, 6. dubna v Chlebovicích a výskyt partyzánů po-

kračoval v Hodoňovicích, Starých Hamrech, Dobré, Ostravici i jinde. Následovalo zabití 

hajného Josefa Děckého 19. dubna v Čeladné a další zaznamenání pohybů partyzánů 

v opět v Dobré, Morávce a Bruzovicích, kde nacisté zatkli ve dnech 27. a 28. dubna čtyři 

                                                           
243 Podrobně k tomu BRANDES, Detlef: Exil v Londýně 1939 – 1943. Velká Británie a její spojenci Česko-
slovensko, Polsko a Jugoslávie mezi Mnichovem a Teheránem . Praha 2003, s. 380 – 387.  
244 FIC, Vladimír: Protipartyzánská opatření fašistických okupantů na východní Moravě..., s. 79 – 80. 
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uprchlé ruské zajatce.245 Tento stav si vynutil zřízení speciálního Einsatzkommanda, které 

se na Frýdecku soustředilo pod velením Hauptmanna Schutzpolizei 246 Paula Mietheho 

v průběhu dubna 1944.247 Tento oddíl rozhodl vytvořit inspektor uniformované protekto-

rátní policie na Moravě SS-Standartenführer Georg Attenberger z příslušníků dvou rot 

Schutzpolizei působících v Moravské Ostravě a Holešově. 

          Attenberger vydal 26. května 1944 přípis o zajištění spolupráce mezi protektorát-

ním četnictvem a Einsatzkommandem Miethe. Konstatoval zde, že úspěšnost akcí této 

speciální jednotky v oblasti Frýdku závisí především na rychlosti jejího zásahu, takže je 

nutné každou podezřelou událost co nejdříve ohlásit nejbližšímu německému stíhacímu 

oddílu. Tyto menší stíhací oddíly (Jagdkommandos) byly vytvořeny k pokrytí celého pro-

storu ve Frýdku, Staré Bělé, Bludovicích, Raškovicích, Morávce, Krásné, Starých Ha-

mrech, Čeladné, Tiché a Rychalticích.248 Jednalo se tedy o první jednotky účelově vytvo-

řené k protipartyzánským akcím, jejichž příslušníci prováděli především hlídkovou služ-

bu, jak podél hranic, tak i na území frýdeckého a ostravského okresu. V koordinaci 

s ostatními složkami bezpečnostního aparátu se rovněž podíleli na zesílených pátráních po 

uprchlých válečných zajatcích, dezertérech a uprchlících z totálního nasazení. Přes svůj 

poměrně značný rozsah však takovéto akce nepřinášely příliš velké výsledky.249      

          Vedoucí představitelé nacistického bezpečnostního aparátu během tohoto období 

neustále kritizovali postoj protektorátního obyvatelstva, starostů obcí i četnictva, kteří prý 

vyvíjeli při podobných pátráních příliš málo iniciativy. Také postup německých sil byl 

                                                           
245 Tyto případy viz RADIMSKÝ, Jiří: Chronologie partyzánských a jiných bojových akcí..., s. 16 – 18. 
Jméno hajného je zde mylně uvedeno ve formě F. Dětský. PECKA, Jindřich: Váleční zajatci na území Pro-
tektorátu Čechy a Morava..., s. 238 uvádí, že v Bruzovicích byli zadrženi pouze dva zajatci, a to 28. dubna 
1944. O zadržení dalších dvou předchozího dne se nezmiňuje.   
246 Jelikož pro některé hodnosti německých policejních sil lze těžko nalézt v češtině odpovídající ekviva-
lent, rozhodl jsem se uvádět tyto hodnosti v jejich původní formě psané kurzívou. U Schutzpolizei byly 
hodnosti seřazené od nejnižší k nejvyšší následující: Anwärter der Schutzpolizei, Unterwachtmeister d. 
SchP, Rottwachtmeister, Wachtmeister, Oberwachtmeister, Revieroberwachtmeister, Hauptwachtmeister, 
Komp. Hauptwachtmeister, Meister, Leutnant, Oberleutnant, Hauptmann, Major, Oberstleutnant, Oberst. 
K problematice nacistické terminologie používané v období druhé světové války viz GÖRNER, Josef: Ně-
mecká terminologie z doby nacistické okupace. In: Sborník archivních prací, roč. XV, 1965, s. 173 – 228; 
dále KOCOURKOVÁ, Květoslava: Organizace policejních a bezpečnostních složek v Říšské župě Sudety a 
přičleněných oblastech. Vybudování policejní správy v odtržených oblastech. In: Historie okupovaného 
pohraničí, Ústí nad Labem 2004, č. 8, s. 23 – 70; BARTOŠ, Josef: Historická terminologie z doby nacistic-
ké okupace a odboje, tamtéž, s. 133 – 152.      
247 Speciální protipartyzánské oddíly bývaly v situačních zprávách a hlášeních obvykle označovány jmény 
svých velitelů, takže se v dobových pramenech setkáváme s názvy Einsatzkommando Miethe, Einsatzkom-
mando Ruhsam atd.   
248 MZA, fond B 300, kart. 3, přípis velitele SS policejního pluku 21 a inspektora uniformované protekto-
rátní policie na Moravě Attenbergera č. Ia 471/36/44 z 26. května 1944, určeno Zemskému četnickému 
velitelství v Brně, velitelství uniformované vládní policie v Moravské Ostravě a velitelství uniformované 
obecní výkonné policie (Uniformierte Gemeindevollzugspolizei) ve Frýdku. 
249 Například 11. května 1944 proběhla v oblasti severovýchodní Moravy velká pátrací akce, které se zú-
častnilo přes 900 příslušníků bezpečnostních složek. Zkontrolováno přitom bylo 12 179 osob, 1206 auto-
mobilů a 439 jiných vozidel, 24 nádraží, 218 vlaků, 290 hotelů a hostinců atd. V průběhu operace však 
došlo k zadržení pouze dvou uprchlých zajatců. Viz FIC, Vladimír: Protipartyzánská opatření..., s. 82. 
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ovšem ze strany představených kritizován, což také ve svém přípise ze 6. června 1944 

konstatoval generální velitel uniformované protektorátní policie Hitzegrad. Tento přípis 

obsahoval výtku, že při pátracích operacích po výsadkářích, partyzánech a uprchlých vá-

lečných zajatcích je v mnoha případech promarněno zbytečně mnoho času. Proto prý je 

nutné ve všech případech, kdy se vyskytne podezření na výskyt těchto osob, okamžitě 

telefonicky informovat nejbližší služebnu gestapa či kriminální policie. Dále je třeba vy-

rozumět velitele příslušného Jagdkommanda, do jehož oblasti případ spadá, a také ně-

mecké četnictvo. Mezitím mohou být o pomoc požádány protektorátní složky.250                        

          Přes určité nedostatky v mechanismu pátrání po „nepřátelích Říše“ je však nutné 

konstatovat, že pohyb partyzánů a dalších pronásledovaných osob se zřízením Mietheho 

oddílu ztížil, stejně jako jejich možnosti si opatřovat nezbytné potraviny. Také počet za-

držených uprchlých sovětských vojáků v oblasti narůstal. Došlo přitom k několika větším 

srážkám. Tak dne 19. srpna proběhla přestřelka mezi devíti ruskými parašutisty zpravo-

dajské skupiny Filip a hlídkou Jagdkommanda v lese zvaném Leopoldka nedaleko vrchu 

Pustevny u Trojanovic.251 Týž den okolo 19. hodiny byli během pátrací akce napadeni 

palbou ze samopalů příslušníci Jagdkommand z Tiché, Čeladné a Rychaltic v prostoru 

hory Čertův mlýn (1207 metrů). Jeden německý voják byl přitom zabit a tři zraněné ně-

mecké četníky převezli po boji do frýdecké nemocnice.252 Další boj se odehrál ve stejnou 

dobu východně od Morávky u kóty Ropice (1082 metrů). Hlídka z Jagdkommanda Mo-

rávka v síle 1 důstojníka a 5 mužů zde byla napadena palbou asi 10 partyzánů. Zraněni 

přitom byli Wachtmeister Neuberg a Unterwachtmeister Volk. Také tyto příslušníky 

Schupo převezli do nemocnice ve Frýdku, kde Volk na následky zranění zemřel.253  

          Zmíněné události se odrazily v nutnosti reorganizovat bezpečnostní síly v prostoru 

severovýchodní Moravy. Již 20. srpna 1944 bylo Einsatzkommando Miethe jako takové 

zrušeno, jelikož k jeho dvěma dosavadním rotám přibyla jako posila další rota 21. poli-

cejního pluku SS. Tyto jednotky od tohoto data spadaly pod velení SS-Sturmbannführera 

a majora Schupo Rudolfa Ruhsama a označovány byly jako Einsatzkommando Ruhsam. 

Jeho velitelství se do listopadu 1944 nacházelo nejprve ve Frýdku a poté bylo přesunuto 

do Rožnova pod Radhoštěm. S ohledem na zvyšující se výskyt partyzánů již i v okresech 

Vsetín a Valašské Meziříčí byly poté postupně zřizovány další stíhací oddíly ve Velkých 

Karlovicích, Novém Hrozenkově, Rožnově a později i ve Valašském Meziříčí a Frenštátu 

pod Radhoštěm.254 Vyšší vedoucí SS a policie v protektorátu Frank se při plánování pro-

                                                           
250 Přípis generálního velitele uniformované protektorátní policie č. Ia 10 913/44 ze 6. června 1944, určeno 
inspektorům uniformované protektorátní policie v Čechách a na Moravě. HO MZM, inv. č. S 8828.  
251 MZA, fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 120 z 20. srpna 1944. 
252 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 3 – 5, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 633 z 20. srpna 1944. 
253 Tamtéž, fol. 6, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 649 z 21. srpna 1944   
254 SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava..., s. 61.   
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tipartyzánských opatření řídil instrukcí Heinricha Himmlera z 20. srpna 1944 o provádě-

cích pokynech pro přípravu potlačení vnitřních nepokojů. V této instrukci se mimo jiné 

uvádí: 

          „Za současné situace může dojít i na domácím válečném území k narušení veřejné-

ho pořádku a bezpečnosti. Abychom mohli čelit všem událostem, které vzniknou, je nutno 

provést přípravná opatření, aby propukající vnitřní nepokoje mohly být potlačeny už 

v zárodku. Řízením všech opatření zaměřených na potlačení vnitřních nepokojů na domá-

cím válečném území je ve svém obvodu pověřen vždy vyšší vedoucí SS a policie. Jeho úko-

lem je, aby pomocí sil a prostředků, které má k dispozici, potlačil ve svém obvodu nepo-

koje jakéhokoliv druhu a aby ty živly, které ohrožují klid, bezpečnost a pořádek, co nej-

rychleji zneškodnil.“ 255  

          Nová situace v prostoru moravsko – slovenského pohraničí nastala po vypuknutí 

slovenského povstání. Frank v reakci na tuto událost požadoval po Himmlerovi a vedou-

cím RSHA Ernstu Kaltenbrunnerovi nové jednotky k posílení ostrahy hranic. Dne 3. září 

zaslal Himmlerovi dálnopis o vývoji situace na Slovensku, v němž také vyjadřoval obavy 

z rozšíření povstání do českých zemí, kde měly tyto události mezi obyvatelstvem silnou 

odezvu. V dálnopise mimo jiné prohlašoval: 

          „Na zvládnutí vojenské a politické situace na Slovensku závisí ve značné míře i 

situace v protektorátě Čechy a Morava. Poznal jsem včas úmysl, který byl nepřítelem po-

tvrzen v londýnském, moskevském a před třemi dny též slovenském rozhlase (vysílač Ban-

ská Bystrica), že ze Slovenska má přejít hnutí odporu do protektorátu. Všechny nepřátel-

ské vysílačky vydaly heslo: „Nebojuje se o Bratislavu, jde o československé osvobození, o 

osvobození Prahy, Plzně, Brna a Mor. Ostravy. Boj slovenského národa se spojuje 

v jeden proud národně osvobozeneckého boje celé ČSR.“ Odezva u českého obyvatelstva 

je mimořádná. Jsem přesvědčen, že události nabudou nebezpečného obratu, jestliže 

vzpoura na Slovensku nebude bleskově zardoušena nasazením dostatečných sil.“ 256 Již 

v den vypuknutí povstání 29. srpna 1944 proběhla na Moravě další větší srážka 

s partyzány u kóty Smrčina (1012 m) v blízkosti Morávky. Partyzáni zde tehdy napadli 

jednotku Wehrmachtu, dva vojáci byli zabiti a tři další partyzány odvlečeni.257 Mnoho 

příslušníků českého odboje se pokoušelo proniknout na Slovensko, aby zde povstání pod-

pořili. Značně se proto zvýšil počet ilegálních přechodů hranic či pokusy o ně, přičemž 

bylo zatčeno mnoho osob. V této souvislosti vzbudil velkou pozornost zejména případ 

Františka Mašláně.  

                                                           
255 Český odboj na sklonku války ve světle nacistických dokumentů II, dokument č. 4, s. 15 – 18, zpráva  
Oberlandrata v Moravské Ostravě SS-Obersturmbannführera Gustava Jonaka z 21. srpna 1944.    
256 Zločiny nacistů za okupace..., dokument č. 30, s. 107 – 108. 
257 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 7, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 936 z 29. srpna 1944.  
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          Dne 14. září 1944 zadrželi lesní správce a příslušník SA Štěpán Dittrich s Josefem 

Zezulou při pokusu o přechod hranic obuvníka Václava Koňaříka z Nového Hrozenkova, 

Oldřicha Neumanna z Hranic a bývalého poddůstojníka vládního vojska Františka Mašlá-

ně z Lešné. Mašláň byl partyzánskou spojkou a chtěl navázat spojení se slovenským od-

bojem. Oba průvodci jej na této cestě seznamovali s vhodnými místy přechodů.258 Všech-

ny tři předali Zezula s Dittrichem německým celníkům na komisariátu Grenzpolizei 

v Novém Hrozenkově, kde proběhl jejich výslech. Mášláň se zde zmocnil pistole, zastřelil 

německé celníky Kresse a Stöhra a uprchl.259 Během pronásledování dále zabil služební-

ho psa a dva další zranil, sám však byl nakonec v přestřelce zasažen mnoha výstřely a na 

místě zemřel. Neumann a Koňařík byli poté předáni vsetínskému gestapu.260  

          Nacisté se rozhodli oba zatčené veřejně popravit na místě Mašláňova činu, což sou-

viselo s nařízením K. H. Franka, které bylo zveřejněno 15. září v tisku, rozhlase i formou 

vývěsních plakátů. Týkalo se přechodu hranic, přičemž měl být každý, kdo neoprávněně 

překročil hranici se Slovenskem nebo se o přechod pokusil, potrestán smrtí. Toto nařízení 

nabylo účinnosti ve 12. hodin 16. září.261 Veřejná poprava Neumanna a Koňaříka oběše-

ním proběhla již v 9 hodin téhož dne na louce u mostu přes řeku Bečvu v Novém Hrozen-

kově. Asistovat přitom museli i protektorátní četníci z okolí a těla obou popravených zů-

stala pro výstrahu ponechána 24 hodin na šibenici. Další den pak byla společně s tělem 

zastřeleného Mašláně odvezena ke spálení do ostravského krematoria.262  

          Frank se v této době především obával, aby se povstání nepřeneslo ze Slovenska do 

českých zemí, a proto vyvíjel snahu o co největší zabezpečení hranic se Slovenskem. To 

představovalo primární problém především proto, že bylo nutné nalézt náhradu za zvlášt-

ní bojovou jednotku SS s názvem Kampfgruppe Schill. Ta byla vytvořena 11. srpna 1944 

a jejím původním úkolem měl být právě boj proti partyzánům v oblasti východní Moravy. 

Po vypuknutí povstání na Slovensku však musela být přesunuta sem. Kontrola a zabezpe-

čení hraniční oblasti byly z tohoto důvodu svěřeny některým částem 540. divize, jíž velel 

Generalleutnant Hans Windeck.  

  

IV. 2. Působení oddílu Jana Žižky  

         Ve druhé polovině roku 1944 sehrály rozhodující úlohu při formování nových odbo-

jových skupin tzv. partyzánské organizátorské výsadky, které organizoval Ukrajinský štáb 

                                                           
258 STRNADEL, Bohumil: Z valašského odboje 1944 – 1945. Strojopis, HO MZM, inv. č. S 6878. 
259 MZA, Fond B 252, kart. 102, fol. 15 – 16, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 518 z 15. září 1944.  
260 MZA, fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 102 ze 14. září 1944 
a č. 104 z následujícího dne. 
261 Český odboj na sklonku války ve světle nacistických dokumentů II, dokument č. 10, s. 29.   
262 ŠMIDÁK, Alois: Poprava v Novém Hrozenkově. Strojopis, HO MZM, inv. č. S 6419. Co se týká osudu 
jejich udavačů, Josef Zezula byl zastřelen partyzány na sklonku války 4. května 1945, Štěpána Dittricha 
odsoudil Mimořádný lidový soud v Novém Jičíně k trestu smrti a 20. prosince 1945 byl tamtéž popraven.   
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partyzánského hnutí (UŠPH). Ten zajišťoval pod velením generála T. A. Strokače podob-

né operace v Rumunsku, Polsku, Maďarsku i Bulharsku. Sovětská strana prosazovala ideu 

partyzánské války a na základě jednání s československými představiteli v letech 1943 – 

1944 se jí toto podařilo i na území Slovenska a v protektorátu. Československý výcvikový 

prapor byl umístěn ve středisku Obarov u Rovna, kterému velel kapitán A. M. Kozlov. 

Byl zde též systemizován zástupce velitele pro politické záležitosti, přičemž tuto funkci 

vykonávali střídavě Augustin Schramm a Arnold Grünwald. Štáb rovněž zřídil zvláštní 

operační skupinu pro plánování operací na československém území. První kurz partyzán-

ského boje byl zahájen v květnu 1944 po uzavření dohody v Kyjevě mezi Klementem 

Gottwaldem a tehdejším tajemníkem Ústředního výboru komunistické strany Ukrajiny 

Nikitou Chruščovem. Pro komunisty představovalo zajištění svého vlivu na partyzánské 

skupiny jeden z prostředků k prosazení se v poválečném Československu v rámci očeká-

vaného mocenského boje. 

          Aktivisté moskevského vedení KSČ pod vedením Rudolfa Slánského začali poté 

provádět nábor mezi zajatci a podařilo se jim získat prvních asi 72 dobrovolníků. Jednalo 

se především o zajatce a přeběhlíky z řad příslušníků slovenské, maďarské i německé 

armády. K nim byli zařazeni absolventi internátních škol III. komunistické internacionály 

a „protifašistického školení“ v zajateckých táborech. Během výcviku se však u některých 

z nich prokázaly vážné nedostatky, jak co se týkalo jejich fyzického stavu, tak i charakte-

rových vlastností, takže do pozdějších operací bylo z této první skupiny nakonec nasaze-

no pouze 39 osob. Slabé výsledky prvního náboru vedly Slánského k žádosti adresované 

tehdejšímu veliteli 1. československého armádního sboru generálu Janu Kratochvílovi o 

pomoc v podobě uvolnění stovky zkušených vojáků, kteří by byli schopni lépe plnit svě-

řené úkoly. Žádosti bylo vyhověno a z těchto osob vznikl v červnu 1944 druhý kurz par-

tyzánského boje ve Svjatošinu u Kyjeva.263  

          V kurzu byla pozornost věnována zejména manipulaci a střelbě z ručních pěchot-

ních zbraní sovětské, německé i československé výroby, dále pak taktice boje partyzán-

ských jednotek, zejména orientaci v terénu, maskování a zastírání, budování lesních úkry-

tů, poskytnutí první pomoci, taktice boje zblízka či průzkumu objektů. Mimo to probíhal 

intenzívní ženijní výcvik, týkající se manipulace s trhavinami a zápalnými látkami, pří-

pravou destrukčních náloží a s tím spojeným ničením budov, mostů a tunelů. Vzdušný 

výcvik se prováděl pouze teoreticky, takže pro většinu frekventantů bylo jejich vysazení 

na Slovensku či v protektorátu první zkušeností tohoto druhu. V průběhu výcviku již byly 

personálně osazovány jednotlivé výsadky a určování jejich velitelé.  

                                                           
263 Za obnovu státu Čechů a Slováků..., s. 70 – 71.  
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          Paradesantní skupiny byly obvykle velmi dobře vyzbrojeny ručními zbraněmi, gra-

náty a střelivem. Jejich sestavy byly určovány tak, že pokud se velitelem stal důstojník 

Rudé armády, zástupcem či komisařem byl jmenován příslušník československých jedno-

tek a naopak. Dosud neznámá funkce politického komisaře u těchto skupin znamenala, že 

byly přednostně určeny k provádění a podpoře partyzánského boje. Komisař představoval 

prvního zástupce velitele každé skupiny, kterého však nemohl kontrolovat a zasahovat do 

jeho pravomocí. Velitel mohl rozhodovat a vydávat rozkazy i bez komisařova souhlasu, 

ten však předsedal partyzánskému soudu a také zodpovídal za kázeň své skupiny.264  

          Cílem vysazení prvních desantů měl být pokus o rušení a destabilizaci situace na 

Slovensku a podpora zdejších partyzánských skupin. Z hlediska partyzánských operací v 

oblasti Moravy má největší význam skupina Jan Žižka, jejichž 21 příslušníků bylo letecky 

dopraveno ve dvou skupinách 21. srpna a buď v noci z 30. na 31. téhož měsíce nebo 3. 

září 1944 na základnu brigády Štefánik u obce Sklabiňa v okrese Turčianský sv. Mar-

tin.265 Výsadek disponoval ručními zbraněmi, dvěma lehkými kulomety, trhavinami, pro-

titankovými minami, municí a proviantem. Zastoupení v něm měli jak sovětští důstojníci 

a specialisté, tak i parašutisté českoslovenští. Velitelem výsadku se stal poručík Ján Uši-

ak, náčelníkem štábu kapitán Dajan Bajanovič Murzin. Tato skupina představovala záro-

dek nejvýznamnější partyzánské organizace, která operovala na území protektorátu. Zpr-

vu se pro ni od září 1944 uplatnil název 1. československý partyzánský oddíl Jana Žižky 

z Trocnova, po zvýšení početního stavu se pak od ledna 1945 stala brigádou.266  

                                                           
264 ŠOLC, Jiří: Za frontou na východě..., s. 97 – 101.  
265 Pokud jde o datum vysazení skupiny, existují v literatuře rozdíly. PŘIKRYL, Josef: 1. čs. partyzánská 
brigáda Jana Žižky (srpen – listopad 1944). Praha 1976, s. 26 – 30 uvádí, že první část skupiny byla vysa-
zena 21. srpna a druhá v noci z 30. na 31. srpna. Totéž viz také Český antifašismus a odboj..., s. 315. ŠOLC, 
Jiří: Za frontou na východě..., s. 125, se spíše přiklání k datu 3. září. Jeden z účastníků výsadku, kulometčík 
Ján Dupkala, uvádí shodné datum vysazení první skupiny 21. srpna. Nacházeli se v ní velitel Ján Ušiak, 
radistka Alexandra Timochovová, kulometčík Ján Dupkala, Štefan Petruš, Alexander Turský, František 
Tkáč, lékař Štefan Latypov, Josef Michálek a František Rabovský, který byl později zastřelen pro „hrubé 
porušování disciplíny.“  Druhá část desantu seskočila podle Dupkaly o 7 nebo 8 dní později a tvořili ji Da-
jan Bajanovič Murzin, Martin Valaštiak, Ján Koloděj, Josef Němec, Vladimír Kolomackij, Michal Masaryk 
a Pavel Kudelka. I u těchto jmen však najdeme rozdíly, např. příjmení posledně jmenovaného uvádí Josef 
PŘIKRYL ve výše citované práci na s. 25 ve formě Kudelja, Jiří ŠOLC na s. 125 zase ve formě Kudela, 
jméno Rabovský zase ve formě Ralbovský atd. Výsadek navíc tvořili další muži, o nichž se Dupkala vůbec 
nezmiňuje, podle Jiřího Šolce to byli Ján Segeč (nebo Sagan), Michal Ščúr (PŘIKRYL: Jan Ščur), a nadpo-
ručík Rudé armády P. Morozov. K tomu viz Korespondence Josefa Přikryla s odbojáři 1. čsl. partyzánské 
brigády Jana Žižky z let 1971 – 1984, HO MZM, inv. č . S 15 541, dopis Michala Dupkaly.  
266 I když dosažené bojové výsledky 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova byly značné, přesto 
je marxistická historiografie dále neúměrně zveličovala. Toto nadsazování vlastních úspěchů zahájili sami 
členové brigády již bezprostředně po skončení druhé světové války. Ve sbírkách HO MZM se pod inv. č.          
S 4939 nachází opis Murzinova hlášení štábu 4. ukrajinského frontu z července 1945, v němž uvádí, že 
v období od srpna 1944 do května 1945 bylo příslušníky brigády zabito 1179 nepřátelských důstojníků a 
vojáků, dalších 1017 zraněno a 812 zajato. Také mělo dojít k vykolejení 34 transportů a zničení 6 lokomo-
tiv, 424 vagónů a 10 vagónů s municí. Murzin dále nárokuje zničení či poškození 53 tanků, 18 letadel, 50 
obrněných transportérů, 201 automobilů, 63 cisteren s hořlavinami, 10 děl a 6 skladišť. Vyhozeny do vzdu-
chu měly být i 4 železniční mosty a 2 vojenská kasárna. Tuto zprávu pak parafoval náčelník výkonné sku-
piny při partyzánském oddělení štábu 4. ukrajinského frontu major Němcov. Je zřejmé, že uvedené bojové 
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          Po vysazení se členové skupiny zapojili do bojů v prostoru Martina, Strečna a Vrů-

tek. Přestože původním úkolem bylo působit na území Slovenska, Ukrajinský štáb party-

zánského hnutí rozhodl 6. září 1944 o přesunu skupiny na Moravu, kde měla podnítit roz-

voj partyzánského odboje. Členové výsadku mezitím prováděli útoky na příslušníky 

Hlinkovy gardy a německé jednotky, přičemž se početní stav rychle rozrůstal. První po-

kusy o překročení moravských hranic potom proběhly ve druhé polovině září. V noci z 

21. na 22. září 1944 pronikli partyzáni v počtu asi 40 osob na moravské území u Tíšňav 

nedaleko Malých Karlovic a napadli hotel Vojvodík 4 kilometry od hranic, který sloužil 

jako sídlo německé celní správy.267 V nastalé přestřelce byli těžce zraněni Zollsekretär 

Friedrich Schumacher, který později ve vsetínské nemocnici zemřel, a Zollasistent Georg 

Schönberg. Lehčí zranění utrpěl Zollasistent Hans Hartmann a budova hotelu byla poško-

zena palbou. Na místo dorazili příslušníci jedné z čet Einsatzkommanda Ruhsam, kteří 

zajali zraněného partyzána. Ten poté zemřel následkem výslechů na stanici pohraniční 

policie v Bílé.268 Příslušníci Žižkova oddílu se po boji stáhli zpět na Slovensko.  

          K následujícímu pokusu o přechod došlo již 25. září.269 Hranice byla překonána bez 

větších problémů a partyzáni pronikli severně od kóty 1071 Veľký Javorník k hájovně 

Němce F. Pitsche, kterému zabavili zbraně, dvě krávy, koně a vepře. Kolem 10. hodiny 

sem dorazila hlídka celní stráže a došlo k přestřelce, během níž byli dva němečtí celníci 

zraněni. Po jejich ústupu směrem na Velké Karlovice, kde o incidentu uvědomili přísluš-

níky bezpečnostního aparátu, se do akce zapojil oddíl SD-Sonderkommanda z Nového 

Hrozenkova, z jehož příslušníků byli zraněni dva muži. V 11.05 hodin pak následovalo 

Einsatzkommando Ruhsam a další posily v podobě členů Jagdkommanda z Horní Bečvy a 

SD-Sonderkommanda ze Starých Hamrů.  

                                                                                                                                                                              
výsledky jsou silně nadhodnoceny a Murzin ani neměl prostředky k tomu provádět v průběhu bojových 
střetnutí takto podrobnou a přesnou statistiku. Roku 1947 příslušníci Žižkovy brigády vydali v Holešově 
publikaci s názvem Přehled akcí, v níž nárokují zneškodnění celkem 3600 německých vojáků za období 
září 1944 – květen 1945, což pochopitelně také neodpovídá skutečnosti. I jednotlivé zde popsané akce budí 
oprávněné podezření. Například k datu 3. října 1944 je uveden boj s německými jednotkami u Lidečka 
v okrese Vsetín, během něhož mělo být zabito 8 a zraněno 13 německých vojáků. Následujícího dne pak 
mělo podle autorů této práce dojít k přepadu německé kolony tamtéž a usmrcení dalších 8 vojáků. 
V archivních pramenech jsem však o těchto případech nenalezl sebemenší zmínku a neuvádí je ani Jiří 
RADIMSKÝ ve své Chronologii partyzánských a jiných bojových akcí. Je pochopitelné, že smrt 16 vojáků 
v průběhu dvou dnů během srážek s partyzány by vyvolala patřičnou reakci nacistických bezpečnostních 
složek a tyto události by musely být někde zaznamenány. Přesný počet příslušníků německé armády, jedno-
tek SS a policejních složek, kteří padli, byli zranění či zajati v důsledku střetnutí s Žižkovou brigádou určit 
nelze.       
267 MZA, fond B 72, kart. 122, inv. č. 459, č. 343, telefonické hlášení četnického oddělení v Hranicích ZČV 
Brno z 22. září 1944.  
268 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 20 – 21, dálnopisy SS policejního pluku 21 č. 743 z 22. září 1944 a 757 
z následujícího dne, tamtéž pak denní hlášení ředitelství protektorátní kriminální policie v Brně č. 506 z 23. 
září. K případu dále fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č 143 z 22. 
září 1944. Jméno zatčeného partyzána není známo, údajně měl 19 let a pocházel z Prahy.  
269 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 23, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 846 z 25. září 1944. 
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          Poté došlo k velké srážce, do níž posléze zasáhla Jagdkommanda z Morávky, Raš-

kovic a 45 kilometrů vzdáleného Krmelína u Ostravy, kterým velel Major der Schupo 

Salbey. Dále dorazilo vlakem ze Vsetína několik čet Wehrmachtu a nakonec byla přivolá-

na další Wehrmachtkompanie až ze slovenského Makova. Hlavním cílem útoku těchto 

početných sil se stalo údolí Podťatého a okolo 15. hodiny zde došlo k přestřelce se zhruba 

100 partyzány, kteří se rozdělili do několika skupin. Pod stále více sílícím tlakem však 

museli po dvouhodinovém boji ustoupit zpět na slovenské území. Z Einsatzkommanda 

Ruhsam byl těžce zraněn Hauptwachtmeister Baumgartner, lehce Oberwachtmeister Rulz 

a Oberwachtmeister Eschenburg.270 Rozsahem se jednalo o největší střetnutí mezi party-

zány a nacistickými bezpečnostními silami na území Moravy. Podle údajů z literatury 

mělo být v tomto boji zraněno snad až 16 příslušníků celní stráže, z příslušníků Žižkova 

oddílu padl Alexander Zábojník.271 Na německé straně dále utrpěl smrtelné zranění velitel 

karlovické posádky Paul Weiss, který zemřel ve vsetínské nemocnici. Na straně partyzánů 

mělo být mimo padlého Zábojníka šest zraněných.272 Údaje o ztrátách se však liší a přes-

ně je určit lze jen ztěží.    

          Po těchto dvou neúspěšných pokusech o proniknutí na Moravu se Ušiak 

s Murzinem rozhodli rozdělit oddíl na několik menších částí, a ty se pak pokusily překro-

čit hranice samostatně. K odpoutání pozornosti měly být provedeny útoky na objekty, 

které nacisté ve Velkých Karlovicích využívali. Dne 28. září umístil devatenáctiletý ko-

minický učeň František Tomek nálož do sklepní části komína místní budovy obecné ško-

ly.273 Zde byli od 23. září ubytováni němečtí celní úředníci z Tísňav a Podťatého. Při vý-

buchu nebyl nikdo zraněn, exploze však sklepní prostor zcela zdemolovala a rovněž 

všechna okna od přízemí až po druhé patro byla vyražena.274  

          K dalšímu útoku došlo o den později v Tísňavách, kde vhodil pravděpodobně An-

tonín Matúš ruční granát do prostoru tábora, který také využívali němečtí celníci. Objekt 

                                                           
270 Tamtéž, fol. 24 – 25, hlášení SS policejního pluku 21 č. 855 z 26. září 1944. Toto hlášení viz také KLE-
NOVSKÝ, Jaroslav: Dokumenty k partyzánskému hnutí na Moravě v letech 1944 – 1945. In: Sborník Mati-
ce moravské, ročník 1958, dok. č. 4, s. 127 – 128. Klenovského překlad ovšem není bez chyb, takže je nutné 
jej z důvodu vyvarování se věcných omylů konfrontovat s originálem. Toto důležité a podrobné hlášení 
vůbec neuvádí ve své práci PŘIKRYL, Josef: 1. čs. partyzánská brigáda Jana Žižky (srpen – listopad 
1944), kde je střetnutí z 25. září 1944 popsáno na s. 82 – 87. Naprosto mylný údaj se objevuje v publikaci 
GOFMAN, Genrich: Černý generál. Praha 1972. Autor zde na straně 49 uvádí, že partyzáni v tomto boji 
zajali několik desítek Němců, což samozřejmě neodpovídá skutečnosti.     
271 BORÁK, Mečislav: Po stopách partyzánů v Beskydech. Ostrava 1984, s. 18.  
272 SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava..., s. 72. Partyzáni si podle popisu tohoto boje v dálnopisu SS 
policejního pluku 21 č. 855 odnesli při ústupu své padlé a raněné s sebou. 
273 MÍČKALOVÁ, Helena: Památná místa odboje ve Velkých Karlovicích. Strojopis, HO MZM, inv. č.        
S 6426, s. 1.  
274 MZA, fond B 72, kart. 122, č. 14, hlášení četnické stanice ve Velkých Karlovicích ZČV Brno č. 
10008/85/44 z 28. září 1944; k  případu dále fond B 252, kart. 101, fol. 44, hlášení policejního ředitelství 
v Brně z téhož dne a konečně kart. 102, fol. 32 – 33, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 964 z 29. září 
1944. 
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byl poškozen, avšak ani v tomto případě neutrpěl nikdo zranění.275 Pátrání po pachatelích 

obou atentátů prováděli příslušníci opěrného bodu ZbV-Kommanda 1 ve Velkých Karlo-

vicích pod velením SS-Obersturmführera Ericha Heineckeho.276 Nepřineslo však žádný 

výsledek. ZbV – Kommando 1 představuje první oddíl ke zvláštnímu použití, který na 

Moravě působil. Jeho velitelem byl SS-Obersturmbannführer vrchní vládní rada Bruno 

Müller a oddíl pod jeho velením působil předtím na Ukrajině a ve Francii. Počátkem září 

1944 byl vyslán do protektorátu, aby se zde podílel na ostraze moravsko – slovenských 

hranic, kde měl opěrné body ve Strážnici, Starých Hamrech a Velkých Karlovicích. Bojo-

vé srážky s Žižkovým oddílem ve druhé polovině září pak byly prvními akcemi, do nichž 

se příslušníci Müllerovy jednotky zapojili.   

          Zatímco probíhalo pátrání po původcích explozí ve Velkých Karlovicích, podařilo 

se 29. září 1944 přejít první skupině partyzánů na Moravu v oblasti mezi Malými a Vel-

kými Karlovicemi. Ze slovenské strany je sem převáděl učitel František Háša z Prostřední 

Bečvy. Partyzánů v čele s Murzinem bylo okolo šedesáti a jejich prvním útočištěm se 

stala lovecká chata na svahu Magurky (1067 metrů) v blízkosti Kněhyně. O příchodu par-

tyzánů byl vyrozuměn hajný z Čeladné Jan Křenovský, který později události vylíčil 

svým osobitým způsobem takto:  

          „Tenkráte někdy v září r. 1944 přišel za mnou Ambrož Kůrečka, že převede větší 

množství chlapů tehdy a tehdy na Maguru. Domluvili jsme se tedy, že já tam počkám a 

odemknu chaty na Maguře. (V knize Černý generál je psáno, že je převedl Háša, snad je 

převedl na Moravu, ale do chat ne, já jsem Hášu ani neznal). Po prvé s prvním transpor-

tem přišel Murzin a asi přes padesát dalších partyzánů. Mám dojem, že tam byl i Vávra. 

Druhý nebo třetí den přišel pak Ušiak se svou skupinou. Všech dohromady jich bylo mno-

ho. Bylo to tam přecpané. Byla to dost velká chata – kuchyň a světnice. Spali v kuchyni, 

ve světnici i na hůře museli spát. Byla to lovecká chata na Maguře. Ušiak byl velmi dob-

rosrdečný chlapec. Každému velmi věřil. Zdá se mi, že s Murzinem se neměli moc rádi. 

Murzin by rád poroučel, ale velitelem skupiny byl Ušiak. Po příchodu Ušiakovy skupiny 

se tedy začalo přemýšlet, co budeme dělat. Říkali: uděláme pekárny atd. Myslel jsem si, 

chlapci, to není Bílá Rus. Zde se dá takřka všude dojet autem, je to velmi civilizovaná 

země. Přemýšlelo se o ledačems. Nic se však nedělo, nebylo to tak jednoduché, jak se zdá-

lo. V době pobytu na Maguře se tedy nic velkého nedělo, jen se zatím plánovalo...Co se 

tedy dělo ? V prvé řadě bylo potřeba opatřovat jídlo. Zprvu partyzáni neměli peníze, pak 

měli zase peněz moc. Jídlo brali hlavně od Šimurdy, obchodníka z Prostřední Bečvy. Ji-

                                                           
275 MZA, fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 198 ze 30. září 1944. 
276 Nejedná se o osobu totožnou s Helmuthem Heinecke. Helmuth Heinecke se narodil 7. března 1913 
v Dolle u Magdeburku. V hodnosti kriminálního komisaře gestapa působil koncem války jako zástupce 
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nak měli také potravinové lístky. Šimurda byl velmi šikovný člověk. Němci ho pak také 

popravili.“ 277  

          Druhá část Žižkova oddílu pod Ušiakovým velením pronikla na Moravu pod tlakem 

nacistických bezpečnostních sil ze Slovenska v průběhu několika dní první poloviny října 

1944. Došlo přitom k prudkým srážkám v okolí Štiavniku, přičemž z německé strany zde 

aktivně působilo zejména Einsatzkommando 13 z Žiliny. Silně postiženo bylo během 

těchto operací civilní obyvatelstvo. Partyzáni se rozptýlili a pronikali na Moravu 

v menších skupinách. Přechod se zdařil skupině pod vedením Ondreje Meleka a Martina 

Valaštiaka i samotnému Ušiakovi. Dosavadní úkryt v chatě na Maguře byl v polovině 

měsíce opuštěn a novým stanovištěm se stala chata Klubu českých turistů na východním 

svahu Trojačky mezi Čeladnou, Horní Bečvou a Ostravicí. Sem také postupně docházeli 

další jednotlivci, kterým se podařil přechod ze Slovenska. Celkový počet se odhaduje na 

130 – 140 osob.278 V následujícím období se hlavním problémem skupiny stalo opatřová-

ní zbraní a zásobování potravinami. Partyzánům se podařilo navázat kontakty s místním 

obyvatelstvem zejména v Horní, Prostřední a Dolní Bečvě i Čeladné.  

          Spolupráce byla navázána také s odbojovou skupinou Czesława Bilinského, která 

působila ve Frenštátu pod Radhoštěm a okolí. Měla celkem 14 členů, jejichž úkolem bylo 

zejména podávat Ušiakovi zpravodajské informace o pohybu nacistických bezpečnostních 

oddílů a zásobovat partyzány potravinami. Později se skupina podílela na budování úkry-

tů, odzbrojování německých vojáků a ukořisťování zbraní v okolí Frenštátu. V lednu 1945 

se napojila na skupinu štábního kapitána letectva Bohumila Hrazdila, který velel tajné 

vojenské i civilní organizaci při štábu Žižkovy brigády v Hostýnských vrších.279        

          Podle Murzinova rozkazu byly pak vytvořeny dvě úderné a organizátorské skupiny, 

které měly provádět destrukční činnost především na železnicích a také organizovat další 

partyzánské oddíly. První zhruba dvacetičlenné skupině velel kapitán Viktor Grigorij 

Ševcov – Grekovský, který se počátkem října 1944 objevil v Ratiboři. Cílem bylo spojit 

izolované odbojové skupiny i jednotlivce pod jednotné velení. Oddíl Ševcova – Grekov-

ského kontaktoval zejména odbojovou skupinu Pro vlast, u jejíhož zrodu stáli sovětští 

zajatci Timofej Makějev, Trofim Bašmanov, Alexej Kolibjanin a Michail Kasumov, kteří 

se v červenci 1944 objevili v Hošťálkové poté, co se jim oběma podařilo uprchnout 

z pracovního nasazení v metalurgickém závodě Herrman Göring v Bamberku. Za pomoci 

Jaroslava Češka si vybudovali úkryt v lese poblíž obce. Poté se přesunuli na Slovensko, 

                                                                                                                                                                              
velitele služebny gestapa ve Zlíně. Po válce byl Mimořádným lidovým soudem odsouzen k trestu smrti a 
29. května 1946 v Uherském Hradišti popraven. MZA, fond C 143, kart. 48, inv. č. 445, spis č. Ls 301. 
277 KŘENOVSKÝ, Jan: Příchod partyzánské skupiny Janko Ušiaka na Moravu. Záznam vzpomínek z roku 
1972. HO MZM, inv. č. S 4237, s. 2 – 3.   
278 PŘIKRYL, Josef: 1. čs.partyzánská brigáda Jana Žižky..., s. 91 – 99.    
279 Hlášení o činnosti partyzánské skupiny Czesława Bilinského. HO MZM, inv. č. S 7215. 
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ale v polovině srpna se znovu objevili v Hošťálkové a společně s Aloisem Havlíkem, Kar-

lem Vaňkem a dalšími založili skupinu Pro vlast. 

          Skupina byla levicově orientována, jejím cílem proto bylo kromě obvyklých sabo-

tážních akcí, pomoci pronásledovaným osobám či rozvědné činnosti, také provádět ko-

munistickou propagandu mezi obyvatelstvem. Poté navázala spojení s odbojáři v okolních 

obcích a 6. října 1944 proběhl první kontakt se skupinou Grekovského.280  

          V době vzniku organizace Pro vlast existovala již v okolí Ratiboře ilegální skupina 

osob, skrývajících se před nacisty, vedená Vladimírem Krajčíkem, který vystupoval pod 

krycím jménem „Jerry.“ Krajčík byl zaměstnán ve Vítkovických železárnách, odkud 

uprchl počátkem května 1944. Spojil se s dalším ze sovětských uprchlíků Ivanem Gonda-

ševským a přes Štěpána Videckého se jim podařilo získat kontakty na zpravodajskou síť 

paraskupiny Clay.281 Jednalo se o rozsáhlou organizaci, jejímž vedoucím byl na Vsetínsku 

majitel zdejší elektrotechnické továrny Josef Sousedík.282 Od června 1944 měla Krajčíko-

va skupina kontakty s některými ilegalisty z Ratiboře, například majitelem zdejší pily 

Floriánem Mynaříkem a jeho účetním Aloisem Ganczarzem. Některé okolnosti nasvědču-

jí tomu, že právě Krajčíkovy neshody s vedoucím organizace Pro vlast Aloisem Havlíkem 

měly podíl na událostech, k nimž došlo na ratibořské pile 27. října 1944 a které budou 

popsány na dalších stranách.283  

          Ševcov – Grekovský navázal kontakty také se spojkou organizace Clay a Sousedí-

kovým spolupracovníkem poručíkem Františkem Juppou ze Vsetína. První akce jeho od-

dílu měly opět zásobovací charakter a skupina také přepady hajných získala několik lo-

veckých zbraní. Dne 21. října napadli partyzáni v počtu asi 30 mužů četnickou stanici 

v Podhradní Lhotě, přičemž zde odzbrojili dva protektorátní četníky a další tři před kinem 

v nedalekých Rajnochovicích, kde vykonávali předepsaný dozor při promítání filmu. Cel-

kem četníci přišli o 5 služebních pistolí, 165 kusů ostré munice, součásti výstroje a okolo 

1000 korun ze služební pokladny.284 Další akci obdobného charakteru provedli partyzáni 

                                                           
280 HAŠA, Stanislav a kolektiv: Partyzánská obec Ratiboř. Ratiboř 1980, s. 17.   
281 Úderná rota kpt. part.„Jerryho“ I. čsl. partyzánské brigády Jana Žižky. Holešov 1947.   
282 Josef Sousedík působil v odboji již roku 1939, kdy navázal kontakty s Obranou národa. Tehdy se zapojil 
především do organizování útěků za hranice, které probíhaly zejména přes Slovensko. Poprvé byl zatčen 
v prosinci 1939, ale v lednu následujícího roku pro nedostatek důkazů propuštěn. Ve své činnosti pokračo-
val nadále a postupně vytvořil rozsáhlou organizaci, do které se zapojila řada osob. Dne 15. prosince 1944 
byl zatčen gestapem a po odbojném chování na Vsetínském gestapu týž den zastřelen Karlem Schiefermül-
lerem a tajně zpopelněn v Ostravě. Dokumenty k Sousedíkově odbojové činnosti, vzpomínky manželky a 
neúplný seznam 141 příslušníků jeho organizace viz HO MZM, inv. č. S 6432 – 6435.  
283 BALETKA, Ladislav: Síň tradic protifašistického odboje v Hošťálkové, libreto expozice. Strojopis, HO 
MZM, inv. č. S 6184.  
284 MZA, fond B 252, kart. 102, fol 88 – 89, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 805 z 22. října 1944, fol. 
93, hlášení ředitelství protektorátní kriminální policie v Brně č. 531 z 23. října a fol. 97, hlášení ředitelství 
protektorátní kriminální policie Brno č. 532 z 24. října. K případu dále fond B 314, kart. 1, hlášení inspekto-
ra uniformované protektorátní policie č. 154 z 22. října 1944. Též PŘIKRYL, Josef:  1. čs. partyzánská 
brigáda Jana Žižky..., s. 147. Jím uváděné číslo hlášení SS policejního pluku 21 však neodpovídá, jestliže 
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pod vedením majora Vasila Rostovce ve večerních hodinách 27. října 1944 na četnické 

stanici ve Slušovicích. Zde zahájil jeden z četníků palbu, partyzáni se však zaštítili zaje-

tím dvou jeho kolegů, které pak donutili vydat služební pistole a uniformy. I tentokrát se 

přepad obešel bez zranění.285  

          Druhou údernou skupinu Žižkova oddílu v počtu zhruba 15 mužů vedl kapitán Ivan 

P. Stěpanov, který měl působit v okolí Valašského Meziříčí, zejména v Zubří. V této obci  

probíhaly odbojové aktivity již od dob heydrichiády a jejich počet narostl po příchodu 

skupiny Štramberských partyzánů.286 Velitel tohoto oddílu Jaroslav Jašek domluvil 

s velitelem zdejší četnické stanice vrchním strážmistrem Janem Rychlíkem její přepad, na 

kterém se Stěpanovova skupina po navázání kontaktů se Štramberskými partyzány podí-

lela. Vzhledem k dohodě s Rychlíkem proběhl přepad hladce, četníci byli odzbrojeni a 

partyzáni se zmocnili 3 služebních pistolí s celkem 45 náboji.287 Celý přepad trval pouze 

5 minut. Krátce po akci proběhla rozsáhlá pátrací operace Einsatzkommanda Ruhsam 

v prostoru obcí Zubří, Zašová a Mořkov. Vrchní strážmistr Rychlík později na následující 

události vzpomínal takto: 

          „Krátce po přepadení a odzbrojení naší stanice v Zubří nařídili Němci proti party-

zánům rozsáhlou akci, neboť měli již dobře zjištěno, že stanoviště partyzánů jsou 

v okolních lesích. Na četnickou strážnici se dostavil kriminální rada Kielkowski, který, jak 

sám tvrdil, se vyznamenal v potírání partyzánů v Polsku. S ním bylo i několik vyšších dů-

stojníků německé policie. Dali si předvolat na stanici lesní personál ze Zubří a okolních 

vesnic a pak v dobrém i zlém objasnili, že hodlají podniknout rozsáhlou akci proti bandi-

tům. Přítomným se snažili namluvit, že chrání náš lid a proto jim prý musíme být všichni 

nápomocni. Lesnímu personálu bylo nařízeno, aby se příštího dne o 22. hodině dostavil 

ne četnickou stanici v Zubří, kde budou přiděleni jako vedoucí policejních jednotek.“ 288 

          Přes tuto pátrací akci přepadlo 20 partyzánů již 16. října četnickou stanici 

v Mořkově u Valašského Meziříčí, kde se zmocnili 3 pistolí se 120 ostrými náboji a 1700 

korun ze služební pokladny.289 Další akcí Stěpanovovy skupiny se stal následujícího dne 

                                                                                                                                                                              
hlášení z 22. října mělo číslo 805, pak hlášení z následujícího dne nemohlo mít číslo 351. Dálnopisy byly 
vždy číslovány průběžně, přičemž každý měsíc se začínalo číslem 1. Počet dálnopisů v jednotlivých měsí-
cích byl pochopitelně různý v závislosti na počtu provedených akcí.     
285 MZA, fond B 252, kart. 101, telefonické hlášení okresního hejtmana ve Zlíně Blumenberga z 27. října 
1944, dále kart. 102, fol. 112 – 114, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 1126 z 28. října 1944 a fol. 125, 
hlášení ředitelství protektorátní kriminální policie Brno č. 538 z 31. října 1944. K případu dále fond B 314, 
kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 210 z 27. října 1944.  
286 MARTÍNEK, Ludvík – SATINSKÝ, Bohuslav: Odboj v Zubří. Vzpomínky a dokumenty. Valašské Mezi-
říčí 1970.   
287 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 67 – 68, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 568 ze 16. října 1944, dále 
fol 70, hlášení ředitelství protektorátní kriminální policie Brno č. 525 z téhož dne. K případu dále fond B 
314, kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 109 z téhož dne.  
288 MARTÍNEK, Ludvík: Vzpomínky na odboj v Zubří. Strojopis, HO MZM, inv. č. S 5122, s. 19.    
289 MZA, fond B 252, kart, 102, fol. 71 – 72, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 605 ze 17. října 1944, dále 
fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 113 z téhož dne. 



 87

přepad četnické stanice v Zašové. Zde 6 partyzánů získalo služební pistoli se 115 náboji, 

2496 korun a součástí služební výstroje. Na místním poštovním úřadě přerušili telefonní 

vedení a dále vnikli do domu zdejšího německého četníka Franze Baiera, kterého však 

nezastihli.Také v těchto případech nebyl nikdo zraněn.290 Dne 18. října byl pak v obci 

Růžďka přepaden 3 partyzány Oberwachtmeister 291 německého četnictva Josef Günther, 

který přišel o pistoli s 15 náboji.292 Při následné pátrací akci Einsatzkommanda Ruhsam 

došlo k zatčení dvou partyzánů. Nejvíce zbraní však příslušníci Stěpanovova oddílu zís-

kali na stanici v Malé Lhotě 21. října. Zde odzbrojili celkem 6 četníků, což jim vyneslo 

zisk 7 pistolí s 210 náboji, součástí výstroje a 510 korun.293 

          Přepady četnických stanic představovaly novou formu partyzánského boje, která se 

na území protektorátu až do podzimu 1944 nevyskytovala. Zemský velitel četnictva na 

Moravě plukovník Vilém Langhammer na tuto situaci reagoval již 19. října, kdy konsta-

toval, že se partyzánům podařilo četníky překvapit, přestože byli ozbrojení a mohli těmto 

přepadům vzdorovat. Dále vytýkal podřízeným instancím značnou nepřipravenost muž-

stva k odporu, neboť se v uvedených případech nechali bez dalšího odzbrojit, což prý 

odporuje četnickým tradicím.294 Ve svém dalším přípise také varoval před výskytem par-

tyzánů oblečených do četnických uniforem ve větší míře v průběhu posledních dní.295 To 

zjevně souviselo se skutečností, že kromě zbraní a finanční hotovosti představovaly na 

stanicích hlavní předmět zájmu partyzánů právě uniformy a součásti výstroje, jelikož se 

v nich mohli v terénu pohybovat poněkud bezpečněji. 

          Na zostření situace bezprostředně zareagovalo i německé četnictvo. Jeho velitel na 

Moravě (Major und Kommandeur der Gendarmerie – KdG) Rothenburger vydal nařízení, 

které umožňovalo v případě nutnosti velitelům protipartyzánských jednotek Ruhsamovi a 

Burgerovi vydávat rozkazy i vybraným německým četnickým stanicím na území němec-

kých četnických velitelství ve Frýdku Místku a Zlíně. Pod frýdecké velitelství spadaly ve 

druhé polovině října 1944 německé četnické stanice jednak v samotném Frýdku, dále 

v Moravské Ostravě, Valašském Meziříčí, Vsetíně, Růžové a Novém Hrozenkově, jejich 

početní stav činil celkem 6 důstojníků, pod něž spadalo 54 poddůstojníků a mužů. Zlínské  

                                                           
290 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 77 – 78, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 676 z 19. října 1944 a fol. 
80, hlášení ředitelství protektorátní kriminální policie v Brně č. 528 z téhož dne. K případu dále fond B 314, 
kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 126 z 18. října 1944.  
291 Hodnosti německého četnictva byly totožné s hodnostmi ochranné policie, pouze zkratky za označením 
hodností byly jiné, takže zatímco u Schutzpolizei by zkratka této hodnosti zněla Obwm. d. Schp., u četnictva 
pak Obwm d. Gend. 
292 MZA, fond B 314, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 127 z 18. října 1944.  
293 Tamtéž, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 153 z 22. října 1944. K přepadům čet-
nických stanic v Zubří, Mořkově, Zašové a Malé Lhotě viz také PŘIKRYL, Josef: 1. čs. partyzánská brigá-
da Jana Žižky..., s. 138 – 141.   
294 MZA, fond B 300, kart. 3, přípis Zemského četnického velitele č. Ia 5478/44 z 19. října 1944.  
295 Tamtéž, přípis č. Ia 5502/44 z 22. října 1944.  
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velitelství vykazovalo německé četnické stanice ve Zlíně, Uherském Hradišti, Uherském 

Brodě, Kyjově, Hodoníně, Moravské Nové Vsi, Stražnici, Horním Němčí, Korytné, Sta-

rém Hrozenkově a Brumově. Jejich početní stav se skládal z 11 důstojníků a 101 poddů-

stojníků a mužů. Pod velení oddílů Ruhsama a Burgera měly z těchto stanic v naléhavých 

případech spadat stanice v Růžové, Novém Hrozenkově, Moravské Nové Vsi, Strážnici, 

Horním Němčí, Korytné, Starém Hrozenkově a Brumově.296  

         Na základě rozkazu velitele pořádkové policie v protektorátu z 22. října 1944 pak 

byla do prostoru mezi Rožnovem a Frenštátem přesunuta 10. rota SS policejního pluku 20 

a podřízena veliteli 21. pluku Attenbergerovi. Následovaly další posily v podobě 150 ně-

meckých četníků přemístěných z Čech a 30 dalších četníků dočasně uvolněných z výkonu 

služby v obvodu vládního prezidenta v Opavě. Každý z nich byl kromě pěchotních zbraní 

vyzbrojen dvěma ručními granáty.297 Tito četníci měli posílit mužstvo protektorátních 

četnických stanic. V okrese Frýdek se jednalo o stanice Dobrá, Krásný Dvůr, Brušperk, 

Hukvaldy, Frýdlant nad Ostravicí, Bílá a Krásná. Dále v okrese Valašské Meziříčí šlo o 

stanice v Hodslavicích, Lešné, Brankách, Zašové, Velké Bystřici a na Solanci. Ve vsetín-

ském okrese měli být němečtí četníci umístěni na protektorátní stanice v Jablůnce, Hoš-

ťálkové, Hovězím a Halenkově a konečně v případě soudního okresu Bystřice pod Hostý-

nem se nařízení týkalo stanic Bystřice a Rusava.298  

         Všechna tato opatření měla za cíl omezit rozmáhající se aktivity Žižkova oddílu a 

jeho spolupracovníků z řad místního obyvatelstva, které se v oblasti východní Moravy 

začaly projevovat také destrukcemi na železničních tratích. Činnost tohoto druhu zahájila 

ve druhé polovině října 1944 skupinka vedená kapitánem Zacharem Sirotinem, který ko-

lem sebe soustředil další uprchlé válečné zajatce, a to poručíka Nikolaje Vinogradova, 

Vasila Lavriševa, Petra Barabáše, z místních pak Františka Žáka, Jaroslava Kovaříka, 

Josefa Řezníčka a četnického strážmistra Jaroslava Surovce. Tito lidé se nejprve napojili 

na organizaci Pro vlast a posléze pak na oddíl Ševcova – Grekovského. Pod Sirotinovým 

vedením umístili na trati z Valašského Meziříčí do Vsetína nálož, která explodovala 

v ranních hodinách 16. října mezi zastávkami Brnov a Růžďka u 30. kilometru. Výbuch 

nastal pod koly projíždějícího nákladního vlaku 8050, přičemž došlo k přerušení kolejnice 

v délce 1 metru, avšak vlak nebyl poškozen a mohl pokračovat v jízdě, také ke zranění 

osob nedošlo. Provoz na této kolejnici však byl přerušen.299 Podobně jako tomu bylo 

                                                           
296 Nařízení velitele německého četnictva na Moravě majora Rothenburgera ze 17. října 1944, HO MZM, 
inv. č. S 8829.  
297 NA, fond ÚŘP, kart. 1212, fol. 251 – 254, dálnopisy č. 1760 a 1761 ze 23. října 1944, určeno vládnímu 
prezidentovi v Opavě a SS policejním plukům 20 a 21.    
298 Přípis velitele německého četnictva na Moravě Rothenburgera z 24. října 1944, HO MZM, inv. č. S 
8830. 
299 MZA, fond B 72, kart. 122, č. 16, hlášení četnické stanice Valašské Meziříčí ZČV Brno č. 1008/188/44 
ze 17. října 1944. K případu dále fond B 252, kart. 102, fol. 72, hlášení ředitelství protektorátní kriminální 
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v případě skupin majora Petráše, Bílé lvice či Jiskry, ani partyzáni na Valašsku nedispo-

novali dostatkem trhavin a jimi vyrobené slabé nálože proto nemohly mít takový účinek, 

který by dovoloval provádět destrukce velkého rozsahu. Podařilo se sice získat díky míst-

ním odbojářům trhaviny ze vsetínské zbrojovky, ovšem vzhledem k přísným bezpečnost-

ním opatřením v tomto závodě mohlo být jejich množství pouze omezené. Sirotinova 

skupina však v destrukcích přesto pokračovala i v průběhu listopadu.   

          V činnosti Žižkova oddílu se ovšem objevila řada vysloveně negativních prvků. 

Jedním z nich byla vražda příslušníka výsadku Wolfram rotného Josefa Bierského. Tento 

výsadek byl bojovou skupinou s určením pro oblast severovýchodní Moravy s důrazem 

na Beskydy. Působit měl především v organizační oblasti v úloze jakéhosi velitelského 

centra, kolem něhož se měly vytvořit další partyzánské skupiny. Úkolem výsadku také 

bylo provádět bojové akce na silnicích i železnicích, ničení spojovacích prostředků, mos-

tů, skladů, železničních stanic, benzínových pump atd., stejně jako zpravodajská činnost a 

udržování spojení s Londýnem. Skupinu tvořilo celkem šest osob, a to velitel kapitán Jo-

sef Otisk, rotný Vladimír Řezníček, rotný Josef Černota, rotný Josef Bierský, rotný Karel 

Svoboda a četař Robert Matula.300       

          Wolfram byl vysazen 14. září 1944 v Beskydech na svahu hory Slavíč (1055 metrů) 

nedaleko osady Nytrová. Již o pět dní později byl radiotelegrafista Svoboda zatčen a ge-

stapu se také podařilo zmocnit vysílačky. Zbytku skupiny se však podařilo navázat kon-

takt se členy Jana Žižky a 15. října 1944 došlo na Magurce k setkání Murzina s Otiskem. 

Probíhala také spolupráce se skupinou Rady tří nazývanou Beta a sovětskou zpravodaj-

skou skupinou Arap. Jelikož Wolfram očekával v blízké budoucnosti shoz zbraní, převzal 

od Žižkova oddílu 21 osob, které by mu jej pomohly zajistit. Jednou z nich byl i Stanislav 

Kotačka, se kterým šel Josef Bierský 19. října 1944 na schůzku s hajnými Ladislavem 

Kabilkou a Karlem Kurečkou. Kotačka cestou Bierského zastřelil a oloupil, načež odjel 

vlakem do Brna, kde byl zatčen německou kriminální policií a předán gestapu.301 Zde se 

jeho osobou zabýval podreferát IV 2 b, konkrétně pak kriminální komisař Franz 

Schauschütz.302 Kotačka vyzradil veškeré jemu známé informace o oddílu Jana Žižky i 

skupině Wolfram a udal také jejich podporovatele z řad hajných. V době jeho vyšetřování 

byl v Prostějově zatčen Jaroslav Mézl, který působil jako partyzánská spojka. Také on  

                                                                                                                                                                              
policie v Brně č. 526 ze 17. října a fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní poli-
cie č. 110 ze 16. října. Nálož položili na trať Zachar Sirotin, Nikolaj Vinogradov, Jaroslav Kovařík, Josef 
Řezníček a Jaroslav Surovec.   
300 ŠOLC, Jiří: Bylo málo mužů..., s. 196 – 205.  
301 SLÁDEK, Oldřich: Zločinná role gestapa..., s. 331 – 332.  
302 Franz Schauschütz se narodil 9. května 1912 v St. Margarethen, okres Celje v dnešním Slovinsku. Od 
května 1937 sloužil u kriminální policie v Berlíně. V hodnosti kriminálního komisaře působil u brněnského 
gestapa, nejprve v referátu III a a od dubna 1944 zde řídil protiparašutistický podreferát IV 2 b. Po válce byl 
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poskytl gestapu důležité informace o partyzánských aktivitách. Obdobně tomu bylo 

v případě Marty Rakové, která spolupracovala s partyzány již na Slovensku.  

          Na základě získaných poznatků provedl 22. října nacistický bezpečnostní aparát 

rozsáhlou operaci s cílem Žižkův oddíl likvidovat. Podíleli se na ní příslušníci Ruhsamo-

va oddílu od Jagdkommand z Frenštátu pod Radhoštěm a Velkých Karlovic, dále pak rota 

Schutzpolizei z Holešova patřící k ZbV-Kommandu 1. Jaroslav Mézl a Stanislav Kotačka 

se operace rovněž zúčastnili. Z brněnského gestapa byli přítomni Otto Koslowski, Franz 

Schauschütz a vrchní kriminální asistent Rudolf König.303 Celkový početní stav nasaze-

ných jednotek se pohyboval okolo 300 mužů, kteří postupovali ve dvou skupinách smě-

rem k osadě Trojačka jižně od Čeladné. Zde se nacházelo stanoviště štábu Žižkova oddílu 

a v době přepadu zde bylo přítomno asi 80 osob.304  

          Akce nacistických bezpečnostních sil trvala od půlnoci do 11. hodiny dopolední. 

K přestřelce s partyzány došlo ve 4.30, kdy se do jejich tábora vracela průzkumná četa 

pod vedením Stanislava Kozy. Její příslušníci narazili na holešovskou rotu Schutzpolizei, 

ze které utrpěli zranění Oberleutnant Goldenbaum, Meister Will, Hauptwachtmeister 

Aszmuss a Wachtmeister Ludwig. Všichni byli z místa srážky převezeni do nemocnice ve 

Frýdku.305 V nastalém zmatku se podařilo hlavní skupině partyzánů v čele s Ušiakem i 

Kozově četě uniknout. Nacisté poté zatkli dva mladíky podezřelé k příslušnosti k Žižkovu 

oddílu. S nimi také hajné Josefa Faldynu a Františka Kubalu z polesí v Čeladné a Karla 

Kurečku z Ostravice, kteří partyzány podporovali a o jejichž činnosti se gestapo dozvědě-

lo z výpovědí Kotačky a Mézla.306 

          Krátce po ukončení této akce se v prostoru hory Javorina (832 metrů) soustředili 

příslušníci Žižkova oddílu, skupiny Wolfram a zpravodajské skupiny 1. ukrajinského 

frontu č. 11650 pod velením kapitána Adama Jevsejeviče Niščimenka, který vystupoval 

pod krycím jménem Leonid Běljavskij. Na poradě velitelů těchto skupin bylo rozhodnuto 

působit samostatně a v bezpečnějším prostoru. Ušiak se přemístil se svým oddílem na 

Kněhyni, výsadek Wolfram si vybudoval zimní tábor v prostoru kóty 1276 Smrk 307 

                                                                                                                                                                              
odsouzen MLS k trestu smrti a popraven 12. dubna 1947 ve věznici na Cejlu. Viz MZA, fond C 141, kart. 
245 – 246, inv. č. 2869, spis Lsp 1998. 
303 Rudolf König se narodil 4. října 1911 v Kříšťanovicích, okres Moravský Beroun. Působil u brněnského 
gestapa v hodnosti vrchního kriminálního asistenta. MLS jej odsoudil k trestu smrti a 29. ledna 1947 byl  
popraven obdobně jako další příslušníci brněnského gestapa ve věznici na Cejlu. Spis viz MZA, fond         
C 141, kart. 252, inv. č. 2914, Lsp 2/47. 
304 CHOC, Pavel: Trojačka, 22. X. 1944. In: Partyzán, ročník I, 1946, č. 24, s. 7.  
305 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 90, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 812 z 22. října 1944; dále fol. 
93, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 831 z následujícího dne.  
306 MZA, fond C 141, kart. 234, inv. č. 2761, spis Lsp 1877/47 Jan Becker, fol. 88 – 89, zpráva velitele 
stanice Sboru národní bezpečnosti v Bílé vrchního strážmistra Černína oblastní úřadovně Státní bezpečnosti 
v Brně z 5. prosince 1946.   
307 SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava..., s. 78.  
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          Krátce po těchto událostech došlo v Ratiboři k tragédii, která značně narušila další 

činnost partyzánů v tomto prostoru. Velitel jedné z organizátorských skupin kapitán Šev-

cov – Grekovský svolal na 27. října 1944 poradu vedoucích představitelů ilegálních sku-

pin ze Vsetínska i jiných částí Moravy, která se konala na pile Floriana Mynaříka. Příto-

men byl Alois Havlík a další členové organizace Pro vlast, dále zástupci Sousedíkovy 

organizace a také Vladimír Krajčík, s jehož skupinou měl Grekovský v úmyslu se spojit. 

Z blíže neobjasněných příčin však došlo na tomto setkání k vážným rozporům, které vy-

vrcholily přestřelkou, během níž byli Ševcov – Grekovskij a jeho pobočník poručík Pavel 

Pimenov smrtelně zraněni.308  

         Ve druhé polovině října 1944 se činnost Žižkova oddílu postupně rozšiřovala do 

oblastí kolem Vsetína, Vizovic a Frenštátu pod Radhoštěm. Oddíl byl rozdělen na několik  

menších skupin, kromě Stěpanovovy a Grekovského to dále byly skupiny pod velením 

majora Vasila Čičerina a majora Kuzněcova. Štáb se koncem tohoto měsíce pohyboval 

v prostoru hory Kněhyně zhruba 8 kilometrů jihovýchodně od Frenštátu. První vážné ztrá-

ty utrpěla Kuzněcovova skupina, jejíž čtyři členové byli vysláni provést destrukci želez-

ničního mostu v Ústí u Vsetína. V noci z 26. na 27. říjen nalezli úkryt v chlévě pasekáře 

Jaroslava Provázka zhruba 6 kilometrů severozápadně od Nového Hrozenkova na kótě 

892 Beskyd. Ráno 27. sem dorazilo ještě osm dalších osob české národnosti a jeden ruský 

partyzán. Dva z nich poté odešli pro zásoby, takže se jim podařilo uniknout, zbytek však 

byl ve 14.30 hodin téhož dne napaden příslušníky roty ZbV-Kommanda z Moravské Ost-

ravy, která spadala pod Einsatzkommando Ruhsam. Oddílu velel Hauptmann Miethe. Par-

tyzáni byli obklíčeni a v nastalé přestřelce byl dřevěný chlév zapálen. Dva z partyzánů, 

jeden Rus a jeden Čech nezjištěných jmen, byli zajati a předáni SD ve Velkých Karlovi-

cích, jednomu se podařilo uniknout a ostatní zaživa uhořeli. Na německé straně byl stře-

pinami ručního granátu těžce zraněn příslušník Schutzpolizei Zugwachtmeister Elster, 

kterého převezli do lazaretu Luftwaffe ve Zlíně.309 Z partyzánů při této akci zahynuli Jan 

Adamec, Josef Adamec, Oldřich Ondruš, Jan Siuda, Rudolf Polcar, Stanislav Slezáček a 

další český partyzán neznámého jména.310        

                                                           
308 HAŠA, Stanislav, a kol.: Partyzánská obec Ratiboř..., s. 35 – 36.  
309 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 111, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 1111 z 27. října 1944. U hod-
nosti dotyčného půjde zřejmě v tomto dálnopise o omyl, neboť hodnost Zugwachtmeister se vyskytovala u 
Ordnungspolizei. Hodnosti u této policie byly následující: Anwärter, Unterwachtmeister, Rottwachtmeister, 
Wachtmeister, Oberwachtmeister, Zugwachtmeister, Hauptwachtmeister, Bereitsschafthauptwachtmeister, 
Meister, Zugsführer, Oberzugeführer, Bereitsschaftsführer, Abteilungführer, Oberabteilungsführer a Lan-
desführer. Citované hlášení uvádí ve své práci o Žižkově brigádě na s. 175 Josef PŘIKRYL, jeho překlad 
však jako v některých dalších případech není přesný. Například hodnost Zugwachtmeister přeložil autor 
prostě jako „důstojník,“ což je pochopitelně poněkud zavádějící. Podobných nepřesností se v práci vyskytu-
je více.   
310 Almanach obětí nacismu v letech 1939 – 1945 v okrese Vsetín..., s. 45 – 46.  
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          Tento a ostatní střety s partyzány vyvolaly další protiopatření ze strany nacistického 

bezpečnostního aparátu. Inspektor uniformované protektorátní policie na Moravě Atten-

berger zaslal 31. října přípis četnickému podplukovníku Richardu Konečnému, v němž 

opětovně zdůrazňoval nutnost zajištění co nejužší vzájemné spolupráce v oblastech, kde 

probíhají boje s „bandami.“ Uniformovaná protektorátní policie měla aktivně působit a 

zajistit spolupráci s Ordnungspolizei, zvýšená bezpečnostní opatření se přitom měla týkat 

politických okresů Frýdek, Valašské Meziříčí, Vsetín, Zlín, Uherský Brod, Uherské Hra-

diště, Kyjov a Hodonín. Ke zaktivnění mobility při zajišťování provedení těchto instrukcí 

přidělil Attenberger Konečnému vůz s řidičem a měsíční příděl 150 litrů benzínu.311  

          Bezpečnostní aparát byl dále v průběhu října 1944 zesílen, když se v Rožnově pod 

Radhoštěm a Horní Bečvě rozmístilo ZbV-Kommando 9 pod velením kriminálního komi-

saře SS-Hauptsturmführera Hoffmanna, ve Valašských Kloboukách, Hovězí, Horní Lidči 

a Bojkovicích pak ZbV-Kommando 24 kriminálního rady SS-Obersturmbannführera Eu-

bena. Tyto dva oddíly a již zmíněné Müllerovo ZbV-Kommando 1, které mělo štáb ve 

Zlíně, a opěrné body ve Starých Hamrech, Velkých Karlovicích a Strážnici pak společně 

vytvořily tzv. Štáb pro potírání band oddílů ke zvláštnímu použití 1, 9 a 24 ve Zlíně 

(Bandenbekämpfungsstab der ZbV-Kommandos 1, 9 und 24, Zlin). Ten spolupracoval se 

zlínským hraničním komisariátem, který mu předával zprávy o působení a pohybech par-

tyzánů zejména ze Žižkova oddílu. Každé ZbV-Kommando mělo zhruba 100 mužů s 10 

psovody a jejich příslušníci měli velké zkušenosti s vedením protipartyzánských operací 

na území Sovětského svazu a Francie. Působili zde také provokatéři ruské národnosti, 

kteří se měli vydávat za partyzány.312           

          Počátek listopadu roku 1944 přinesl další aktivity Stěpanovova oddílu, který se 

soustředil zejména na provádění železničních destrukcí. K první došlo 1. listopadu ve 

23.00 hodin na trati Valašské Meziříčí – Hranice.313 Nálož zde explodovala nedaleko sta-

nice Lešná u kilometru 22,2 při průjezdu osobního vlaku 301 se zhruba 200 cestujícími. 

Lokomotivu a dva vagóny výbuch poškodil a vlak zůstal stát na místě. Kolejnice byla 

přerušena v délce 50 centimetrů a jedna osoba utrpěla lehké zranění. Provoz pak musel 

být veden po druhé neporušené kolejnici.314 Druhý útok provedli poručík Nikolaj Vino-

gradov a Vladimír Řezníček následujícího dne. Výbuch nastal v 1.30 hodin na trati Vsetín 

                                                           
311 Přípis inspektora uniformované protektorátní policie č. Ia 5462/7/44 z 31. října 1944. HO MZM, inv. č. 
S 8831.   
312 PAUL, Gerhard – MALLMANN, Klaus – Michael a kolektiv: Die Gestapo im Zweiten Weltkrieg..., s. 
333 – 334. 
313 MZA, fond B 72, kart. 122, č. 23, hlášení četnické stanice Valašské Meziříčí ZČV Brno č 10008/329/44 
ze 4. listopadu 1944.   
314 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 138 – 139, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 58 ze 2. listopadu 1944.  
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– Horní Lideč u viaduktu jižně od stanice Lužná.315 Jednalo se opět o osobní vlak 301, 

přičemž v tomto případě došlo k vytržení kusu kolejnic v délce 60 centimetrů, kolo loko-

motivy bylo poškozeno a tlaková vlna vyrazila okno u jednoho z vagónů. K žádnému 

zranění nedošlo.316 O hodinu později najel na připravenou nálož vlak 8260 s nákladem 

dřeva jedoucí z Hodslavic v okrese Vsetín. Exploze nastala na trati nedaleko obce Hosta-

šovice mezi kilometry 67,1 – 67,2.317 Pravá kolejnice byla přerušena v délce 80 centimet-

rů, avšak vlak nebyl poškozen a škody činily pouze 3530 korun. Ke zranění osob ani 

v tomto případě nedošlo.318 Téhož dne provedli partyzáni také útok na trati Valašské Me-

ziříčí – Vsetín mezi stanicemi Růžďka a Jablůnka.319 Exploze ekrazitové nálože nastala u 

kilometru 35,1 avšak následky nebyly velké a pravá kolejnice byla vytržena v délce pou-

hých 20 centimetrů. Tentokrát útok nenastal při průjezdu žádného vlaku.320 Poslední po-

kus o destrukci na železnici selhal, když byla 3. listopadu opět na trati Valašské Meziříčí 

– Vsetín nalezena nevybuchlá čtyřkilogramová puma se zápalnou šňůrou u obce Křivé 

nedaleko zastávky Brnov na kilometru 29.321  

          V době, kdy Stěpanovova skupina prováděla tyto útoky, probíhaly další protiparty-

zánské razie. Již 31. října dorazila do Ratiboře čtyři nákladní auta obsazená příslušníky 

Einsatzkommanda Ruhsam z Rožnova pod Radhoštěm. V domech byly provedeny pro-

hlídky, přičemž se pátralo nejen po partyzánech, ale také po ukrytých zbraních. Partyzáni 

se nacházeli v prostoru paseky Hrabí na konci katastru Ratiboře, kde se v té době zdržo-

valo přes dvacet příslušníků Stěpanovova oddílu. Ti zde nalezli úkryt u Jana a Emilie 

Manišových v čp. 201, dále u Josefa a Rozálie Laštovicových v čp. 206, v domě Karla a 

Františky Machalových v čp. 318 a konečně u Jana a Františky Valčíkových v čp. 273. 

Jelikož byli předem varováni, stačila se většina z nich ukrýt v blízkém lese.322 

          Po bezvýsledných domovních prohlídkách drželi příslušníci Ruhsamova oddílu 

hlídky v obci. V nočních hodinách zajali partyzány Karla Kašubu a Josefa Kališe 

z Dolních Kounic, kteří se na Vsetínsku ukrývali před pracovním nasazením 

                                                           
315 MZA, fond B 72, kart. 122, č. 19, záznam telefonického hlášení četnické stanice Valašská Polanka ZČV 
Brno č 10008/331/44 ze 2. listopadu 1944.  
316 MZA, fond B 252, kart. 101, fol. 128, hlášení okresního hejtmanství ve Vsetíně Zemskému viceprezi-
dentu v Brně č. III B2/45 ze 2. listopadu 1944. 
317 MZA, fond B 72, kart. 122, č. 24, hlášení četnické stanice Hodslavice ZČV Brno č. 10008/342/44 ze 2. 
listopadu 1944.  
318 MZA, fond B 252, kart. 102, hlášení ředitelství protektorátní kriminální policie Brno č. 540 ze 2. listo-
padu 1944, dále fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 15 z téhož 
dne.  
319 MZA, fond B 72, kart. 122, č. 20, záznam telefonického hlášení četnické stanice Jablůnka ZČV Brno č. 
10008/336/44 ze 2. listopadu 1944. 
320 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 143 – 146, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 77 ze 2. listopadu 1944.  
321 MZA, fond B 72, kart. 122, č. 25, hlášení četnické stanice Valašské Meziříčí ZČV Brno č. 10008/351/44 
ze 4. listopadu 1944, dále fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 29 ze 
3. listopadu 1944.  
322 MYNAŘÍK, Florian: Na pasece v Hrabí. Strojopis, HO MZM, inv. č. S 4240, s. 1.   
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v Německu.323 Podle hlášení SS policejního pluku 21 zatklo 31. října Jagdkommando 

z Růžové dva uprchlíky z totálního nasazení v Hošťálkové, jiné dva uprchlíky zadrželi 

příslušníci Jagdkommanda z Liptálu a Nového Hrozenkova v prostoru kóty 590 a koneč-

ně další muž byl tento den zatčen rovněž v Hošťálkové. Všichni zadržení byli předáni 

velitelství SD ve Velkých Karlovicích.324  

          K další akci došlo 2. listopadu, kdy se měl štáb Žižkova oddílu sejít s údajnými 

zástupci ilegální komunistické organizace z Moravské Ostravy. Jako místo schůzky byl 

určen prostor Čertova mlýna, celá záležitost však byla prozrazena. Došlo k tomu za po-

moci konfidenta Miroslava Jaška, který byl již v září 1944 vyslán ostravskou služebnou 

gestapa do Rožnova pod Radhoštěm s cílem proniknout mezi tamní odbojové skupiny a 

partyzány, což se mu podařilo. Další z konfidentů, Vladímír Hoffmann ze Štramberku, 

pak zjistil, že řezník Oldřich Kyslinger z Velkých Karlovic má podíl na ilegálních pře-

chodech hranic se Slovenskem. Kyslinger se scházel se svou snoubenkou Miladou Gra-

merovou v hotelu Beskyd, kde byl v této době ubytován i Hoffmann. Problematickou se 

však jeví úloha dalšího konfidenta Jana Dvořáka z Prahy, který bývá označován za pů-

vodce prozrazení této a dalších partyzánských akcí a měl být spolupracovníkem gestapa 

již v době vstupu do Žižkova oddílu v září 1944.325 Některé prameny však naznačují, že 

Dvořák přistoupil na spolupráci až po svém zatčení 3. listopadu 1944.326  

          Skutečností je, že Dvořák se v průběhu října 1944 několikrát sešel s Jaškem 

v Moravské Ostravě i na jiných místech. Otázkou však zůstává, zda tehdy věděl o jeho 

konfidentské úloze. Setkání se zástupci ostravských komunistů a příslušníky oddílu Jana 

Žižky 2. listopadu 1944 však domluvil Jašek.327 Místo této schůzky napadli členové roty 

Einsatzkommanda Ruhsam z Holešova. Došlo k prudké přestřelce, která probíhala od    

13.50 do 14.15 hodin. Partyzáni poté ustoupili ve směru na kótu 829 Martiňák. Jeden ze 

zraněných partyzánů slovenské národnosti hledal pomoc na lesním úřadu v Horní Čeladné 

a zde byl zajat příslušníky Ruhsamova oddílu, konkrétně členy štábu, kterým velel Ober-

leutnant Goldenbaum. Zatčeného předali na stanoviště SD ve Starých Hamrech. Podle 

odhadu nacistických bezpečnostních sil, které v tomto střetnutí nezaznamenaly žádné 

ztráty, bylo partyzánů celkem asi 45.328   

                                                           
323 Karel Kašuba byl popraven v Kounicových kolejích blíže nezjištěného dne, Josef Kališ zemřel 
v koncentračním táboře Flossenbürg 14. března 1945. 
324 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 140 – 141, dálnopis SS policejního pluku č. 60 ze 2. listopadu 1944. 
PŘIKRYL, Josef: 1. čs. partyzánská brigáda..., s. 248 – 249, cituje obsah dálnopisu opět nepřesně, když 
opomíjí účast příslušníků Jagdkommanda z Nového Hrozenkova na této akci.  
325 KÁŇA, Otakar – MICHŇÁK, Josef: Ostravsko v době nacistické okupace. Studie a dokumenty. Ostrava 
1962, s. 96   
326 PŘIKRYL, Josef: 1. čs. partyzánská brigáda..., s. 217 – 221.   
327 SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava..., s. 90.  
328 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 149, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 90 ze 3. listopadu 1944. 
Stručná zmínka viz také BORÁK, Mečislav: Po stopách partyzánů v Beskydech..., s. 23 – 24.  
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          Během přestřelky utrpěl Ušiak průstřely obou rukou a Murzin byl zasažen do nohy. 

Ušiaka dopravili členové jeho oddílu nejprve do domu rodiny Macůrových pod Martiňá-

kem, když se však ukázala vážnost zranění, odtransportovali jej k Oldřichu Machandrovi 

do Čeladné. Zde jej ošetřil MUC. Oldřich Friedl. V odpoledních hodinách však byl jeho 

úkryt vypátrán a Ušiak v bezvýchodné situaci zvolil 3. listopadu dobrovolnou smrt vlastní 

pistolí. Zraněný Murzin dorazil do hájovny Jana Křenovského v Ráztoce, odkud se po 

vnějším ošetření rány vypravil k rodině Tkáčových na Znajce, kde se již léčil v průběhu 

října 1944.329 Hajný Křenovský k tomu ve svých vzpomínkách uvedl: 

          „Tak teď k těm tragickým událostem. Tehdy byla strašná noc. Předtím měli party-

záni schůzku u Čertova mlýna, venku v lese. Přitom se srazili s německými hlídkami. A 

potom to bylo tak. Murzin se po srážce a po zranění dostal na Záhořanskou stranu, jak se 

říká, a Ušiak na Bečvanskou stranu. Ušiak se dostal k Macurové – měla syny Josefa, 

Slávka a ještě jednoho, ten dělal u mne v lese. Murzin skočil do lesního úvozu a dostal se 

k Bernátkům. Ptal se, kde bydlí hajný. Dostal se tedy ke mně, k hajnému. Přišel ke mně se 

zraněnou nohou, bouří na dveře. Měl střelu v noze. Co teď ? Tak tedy vyzout boty, ránu 

vyčistit, něco pojíst a do baráku – do postele. Ráno však bývaly přepady. Věděl jsem, že to 

s přepadem u Čertových mlýnů neskončilo. Tak jsem mu dal ráno plášť gumový, botu na 

zdravou nohu obul a tak jsme šmatlali tedy směrem ke Znajce. Tam byla po cestě velká 

seč a v ní byl velký krmelec pro vysokou, kam se vešlo 30 – 40 metráků sena. Byla to tedy 

bouda. Ale i ty krmelce velké měli Němci zakreslené na mapách, podobně jako turistické 

chaty apod.   

          Sem jsem tedy Murzina nejdříve přivedl a ukryl. Říkal jsem si ale, že sem však ne-

mohu tahat lopaty, krompáče, motyky a další nářadí. Znajka byla ještě tak asi dvě stě 

metrů a tam byla jenom jedna chalupa. Bydlel tam Jindra Tkáč, hajný (v knize Černý ge-

nerál psáno stále Tkadlec – Kadlec). Já jsem mu věřil, jinak bych to nedělal a za ním ne-

šel. Byl takový slabý, stále nemocný, jak jsem už říkal, ale spolehlivý. Povídám mu Jindro, 

je tu taková věc, musíme něco zařídit, vemte motyky, lopaty a pojďte. Ale nic neříkat, ani 

doma ne. Tak jsme tedy šli a vykopali takový malý šikovný bunkříček, ale maximálně jen 

tak na sezení. A to byla Murzinova záchrana, jinak dnes nežil. Mohl se posadit, 

v nejlepším případě položit. Zakryli a zamaskovali jsme to smrčky, bylo to zároveň 

s terénem, v husté seči. Tak jsme ho přestěhovali a domluvili jsme se s Tkáčem, že tam 

budeme chodit každý jeden den. Vždycky mu tam doneseme potravu. Ošetřování jsem si 

vzal na starost sám, protože jsem tomu tak trochu hověl. V bunkru – zemljance byl Murzin 

asi tak týden. Nato přišlo to známé velké obklíčení.“ 330  

                                                           
329 ŠTĚPÁNEK, Zdeněk: Nacifikace a moravští lékaři (1939 – 1945). Brno 2004, s. 218 – 219.     
330 KŘENOVSKÝ, Jan: Příchod partyzánské skupiny Janko Ušiaka na Moravu..., s. 5 – 6. Hodnocení Mur-
zinovy osoby v některých aspektech jeho partyzánské činnosti nevyznívá příliš pozitivně a je otázkou, zda 
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          Manželka Jindřicha Tkáče Anežka také popsala tyto události. Podle ní „druhého 

dne, co manžel Jindra s hajným Křenovským převedli raněného kapitána Murzina do 

bunkru vykopaného v zemi, byla neděle. Tehdy se odbýval přeložený svátek Všech svatých 

a památka zesnulých. Manžel odešel s jídlem k raněnému sovětskému veliteli. Já jsem se 

vypravila dolů do Čeladné. Přijdu na kraj Čeladné ke kostelu. Všechno tam bylo skleslé. 

Lidé byli ohromení, ustrašení. Nahlíželi do márnice, kde byl uložen zastřelený poručík 

Ušiak, kterého Němci přepadli u Machandrů. Nikdo tehdy v té hrůze s nikým nemluvil, ani 

se nezastavil jako jindy. Přišla jsem domů. Říkala jsem manželovi, že dole v Čeladné je 

zle, že se tam staly hrozné věci. Mluvili jsme o tom, co budeme dělat. Pak jsme si řekli, že 

počkáme, jak to dopadne. Manžel Jindra chodil dále ráno, v poledne a večer, jak se do-

mluvili s hajným Křenovským, k úkrytu a nosil kapitánovi Murzinovi jídlo. Tak to šlo až 

do dalšího čtvrtku. Pak přišlo do hor vojsko.“ 331 

          V době, kdy probíhala srážka štábu Žižkova oddílu s protipartyzánskými jednotka-

mi, podnikli partyzáni v Beskydech další akci, když asi 21 kilometrů jihovýchodně od 

Frýdku v prostoru kóty 1055 Slavíč přepadli čtyři z nich devítičlennou pracovní skupinu 

Todtovy organizace (Organisation Todt – OT).332 Došlo k přestřelce, během níž partyzáni 

vypálili asi 150 ran ze samopalů a pušek. Jeden ze členů Todtovy organizace byl zabit a 

druhý těžce zraněn, příslušníci Žižkova oddílu se přitom zmocnili pušky a 3 kabátů. Pát-

rání po původcích tohoto přepadu provádělo Jagdkommando z Morávky a německé čet-

nictvo v celkovém počtu 34 mužů, avšak bez jakéhokoliv výsledku.333  

         Při obklíčení domu Machandrových, kde se ukrýval zraněný Ušiak, došlo k zatčení 

Jana Dvořáka, který byl poté převezen do Starých Hamrů k výslechu. Prozradil přitom 

důležité informace o partyzánských aktivitách. Akce bezpečnostních složek mezitím na-

dále pokračovaly. V průběhu 3. listopadu prohledávala rota Schutzpolizei společně 

                                                                                                                                                                              
vůbec mohl být ve svých 23 letech natolik vyzrálou osobností, aby zvládl úkoly spojené s funkcí komisaře a 
posléze i velitele tak rozsáhlé odbojové organizace, jakou se Žižkův oddíl postupně stával.   
331 PŘIKRYL, Josef: 1. čs.partyzánská brigáda..., s. 239. Anežka Tkáčová se v některých svých dopisech 
Josefu Přikrylovi pokoušela zveličovat činnost svého manžela, což zase vyvracel Jan Křenovský. Ve svém 
dopise ze 30. srpna 1976 uvedl: „Velice mě překvapuje, že se stále někde v pozadí plete do toho úseku za-
chránění Murzina. Nemám žádný osobní zájem a ani si nepřeji žádné chvalořeči o tomto skutečně na tech-
dejší (sic!) dobu šikovném činu, ale když budete dobře uvažovat tak musíte zapochybovat o výpovědi paní 
Tkáčové, přece není možné, aby se u Klepáča nezeptal na chodník (zřejmě míněna cesta, pozn. autora) ku 
Tkáčům, když byl u něho 10 m a ptal se na hájenku, dále jak je možné že chodil ráno ještě za šera kolem 
plotu, když jsme za šera opustili hájenku a po velké námaze jsme teprve za světla dorazili k vyhlédnutému 
krmelci. Musel se upravit pro ubytování a toto zamaskovat. Pak teprve jsem uvažoval co dál. Byl jsem pře-
svědčen, že v krmelci nemůže dlouho se schovávat. Protože na Podolánkách nebylo mnoho svědomitých lidí, 
byla těžká volba, pak jsem se rozhodl pro J. Tkáče, člověk dobrý, jak se říká beton....Tak jsem za ním zašel 
a úkryt se připravil. Jen jsem mu několikrát říkal ať nikomu se nesvěřuje protože jde o krk, ani doma né. 
Velice dobrý příklad byl s por. Ušiakem, kde se moc namluvilo a výsledek se velmi brzy dostavil.“ Kore-
spondence Jana Křenovského s Josefem Přikrylem viz HO MZM, inv. č. S 12 541. 
332 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 148, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 98 ze 3. listopadu 1944. 
333 MZA, fond B 252, kart. 101, fol. 366 – 369, dálnopis, který zaslal Oberlandrat v Moravské Ostravě dr. 
Gustav Jonak generálnímu veliteli neuniformované protektorátní policie dr. Weinmannovi v Praze a morav-
skému Zemskému viceprezidentu Schwabemu v Brně 7. listopadu 1944. 
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s příslušníky 11. roty SS policejního pluku 20 okolí Čertova mlýna a zde došlo 9 kilomet-

rů jihovýchodně od Frenštátu pod Radhoštěm v době od 10.30 do 12 hodin k přestřelce se 

členy Žižkova oddílu, kteří zde měli vybudován bunkr. V boji padli 3 partyzáni a 1 žena, 

další 2 partyzáni byli zajati, z toho 1 zraněný. Do rukou příslušníků bezpečnostních sil, 

kteří v boji neutrpěli žádné ztráty, padly 4 vojenské pušky československé výroby 

s municí, více karabin a trhaviny.334 Z padlých partyzánů jsou známi jménem rodák 

z Užhorodu Boris Rabenstein a Růžena Valentová z Olomouce.335 Co se týká obou zajat-

ců, tak jedním z nich byl s největší pravděpodobností velitel rozvědky Žižkova oddílu 

Stanislav Koza.336 

          Další protipartyzánskou operaci pak toho dne uskutečnili příslušníci oddílu Schu-

tzpolizei z Moravské Ostravy, kterému velel Hauptmann Miethe. Proběhla v prostoru 

zhruba 2 kilometry jižně od hory Smrk a 1 kilometr severně od kóty 861. Zde se nalézal 

tábor skupiny Wolfram a partyzánů ze zpravodajské skupiny kapitána Niščimenka –  Běl-

javského, kteří po krátké přestřelce okolo 11. hodiny ustoupili beze ztrát jihovýchodním 

směrem. Také Němci neměli žádné ztráty a v táboře zajistili značné množství materiálu, a 

to 200 kilogramů trhavin, 2 bedny s časovanými rozbuškami, dynamo, nekompletní radi-

opřijímač, samopal a 2 pistole s tlumiči sovětské výroby, raketovou signální pistoli, mu-

nici, uniformy příslušníků slovenské armády, části padáků, parašutistickou kombinézu, 

zdravotnický materiál, nádobí, potraviny, průkazy, dokumenty, fotografie a 4760 říšských 

marek v bankovkách. Některé z těchto předmětů patřily příslušníku Wolframu rotnému 

Vladimíru Řezníčkovi. Munice a výbušniny byly zlikvidovány vyhozením do vzduchu. 

Podle množství nalezeného materiálu odhadovali nacisté počet zde přítomných partyzánů 

na 15 – 20 osob.337 Pronásledování partyzánů Mietheho oddílem pokračovalo i v nočních 

hodinách a ve 2.45 došlo u lesní chaty v revíru Hutě v prostoru kóty 1173 Malý smrk 

k další přestřelce, přičemž se příslušníci jedné z čet Schutzpolizei domnívali, že proti nim 

stáli 4 partyzáni.338 Ve skutečnosti se však jednalo pouze o dalšího příslušníka Wolframu 

četaře Roberta Matulu, jehož palba byla natolik intenzivní, že činila dojem většího počtu 

přítomných osob. Svědek těchto událostí, František Stýskala z Ostravice, o tom po válce 

vypověděl: 

                                                           
334 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 150, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 108 ze 3. listopadu 1944. 
335 Almanach obětí nacismu v letech 1939 – 1945 v okrese Vsetín..., s. 31. V této publikaci je u obou uvede-
no datum úmrtí 2. listopadu 1944, zřejmě se zde jedná o omyl, protože v tento den žádná žena ve srážkách 
s nacistickými bezpečnostními silami nezahynula. 
336 Stanislav Koza byl po zatčení vyslýchán v Moravské Ostravě a poté vězněn v Kounicových kolejích, kde 
jej 15. ledna 1945 popravili. Vyplývá to ze zápisu výslechu jeho spoluvězně Jana Badala 6. května 1946 na 
stanici SNB v Milovanech a dále z informací poskytnutých v dubnu 1974 manželkou Stanislava Kozy Jose-
finou Slaboňovou. Tyto materiály viz HO MZM, inv. č. S 7239.   
337 MZA, fond B 252, kart. 102, fol 159 – 161, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 177 ze 4. listopadu 
1944. 
338 Tamtéž. 
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          „Byl jsem zaměstnán jako lesní dělník u hajného Antonína Gacha, arcibiskupského 

lesního úřadu v Ostravici, revír Hutě pod Smrkem. Někdy na podzim loňského roku (tj. 

roku 1944, pozn. autora) vyzval mně hajný Gach, abych přenocoval v jeho hájence. Dů-

vod k mému přenocování mně neřekl. Když jsem přišel do hájenky kolem 18 hod., byl jsem 

zastaven německými vojáky, kterých bylo v hájence kolem 30 a kontrolován. Hajný Gach 

nebyl přítomen, právě odcestoval. Když jsem ráno kolem 6 hod. v hájence vstal, tázal se 

mně velitel německých vojáků, zda – li je hajný Gach doma. Manželka hajného Gacha 

odvětila, že odešel a že brzy nepřijde, ježto odejel autem do Místku pro brambory. 

V důsledku toho za nepřítomného hajného Gacha byl jsem velitelem Němců důrazně vy-

zván, abych je zavedl na Smrk. Rozkaz velitele byl mně tlumočen jedním z vojínů česky.  

          Vedl jsem proto Němce nejkratším směrem na Smrk. Bylo jich snad 30. Cestou šli 

jednotlivě za sebou. Když jsme přišli na Smrk alejí, nalezl jeden z vojínů do země zabod-

nutou hůl, na níž byla vyřezána kůra a na obnažené holi bylo něco napsáno. Byl jsem 

vybídnut, abych to přečetl. Jelikož ale neumím číst, nemohl jsem Němcům vyhověti. Ozna-

čené místo zdálo se jim však býti podezřelým. Jeden z vojínů dotyčné znamení odstranil, 

tím, že hůl vzal sebou. Šlo jsme dále. Když jsme přišli již hodně daleko na Smrk, němečtí 

vojáci zahlédli v lese 2 muže. Rozvinuli se proto rychle do rojnice a po prchajících mu-

žích stříleli, a současně postupovali do předu. Já jsem šel asi uprostřed, úplně v zadu. 

Držel jsem se sanitního vojína. Najednou přišli vojáci do husté seče, skrz níž nechtěli dále 

postupovati. Toliko do seče stříleli. Velitel jejich však křičel a přinutil je, že museli i skrz 

onu seč. Asi 100 m od aleje a asi 50 kroků od lesní pěšiny nalezli Němci uprostřed seče 

improvisovanou lesní boudu – bunkr, avšak již prázdnou. Její obyvatelé uprchli. Viděl 

jsem však, že v této boudě Němci nalezli náboje, loveckou pušku, brambory a různé jiné 

věci, jako šatstvo, pokrývky, aparáty apod. Všechny nalezené věci zapálením na místě 

zničili. Po zničení – zapálení boudy pokračovali jsme ve stoupání na Smrk. Přešli jsme 

Smrk a došli jsme na druhou stranu, na Skalku, kamž jsme došli kolem 16. hodiny. Tam 

mně propustili, avšak jelikož pršelo, současně mně upozornili, že domů nemohu jíti, nýbrž 

že musím přenocovati u hajného Faldyny. Učinil jsem tak a ráno jsem se vrátil domů. 

Prohlašuji, že jsme na tábor partyzánů přišli náhodou. Vůbec jsem nevěděl, že v těchto 

místech jsou partyzáni. Po celodenním pátrání a pronásledování nechytili však Němci 

nikoho. Na ležení – tábor partyzánů jsme museli naraziti, jelikož jsme šli alejí, která je 

jedinou cestou na Smrk. Partyzáni sami na sebe upozornili, tím že se před Němci nekryli. 

Když jsme vyšli od hajného Gacha z Břestového, vyzvali mně, abych je vedl nejkratší a 

nejschůdnější cestou na Smrk, aby se jim dobře šlo. Vedl jsem je tedy na cestou, která 

vedla na Smrk kolem hajného Gacha.“ 339        

                                                           
339 Zápis výslechu Františka Stýskaly na stanici SNB v Bílé 6. prosince 1945. HO MZM, inv. č. S 7970. 
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          Protipartyzánské akce probíhaly v prvních listopadových dnech také v oblasti Hos-

týnských vrchů. Impulzem k nim se stalo zatčení teprve šestnáctiletého partyzána Oldři-

cha Fiedlera z Brna, který se rozhodl ukončit svou partyzánskou činnost. Na cestě do své-

ho domova v Kyjově však byl 1. listopadu 1944 zatčen na vsetínském nádraží. Místním 

úředníkům gestapa pak prozradil veškeré jemu známé informace o odbojových aktivitách, 

na nichž se podílel. Poté byl odvezen do Zlína na Bandenbekämpfungsstab, který v té 

době řídil rozsáhlou operaci na slovenském území v prostoru Červený Kameň, 32 kilome-

trů jihovýchodně od Vsetína, na které se podílelo Einsatzkommando Burger a zúčastnili 

se také příslušníci Wehrmachtu. Operace byla uskutečněna 1. listopadu v rozmezí od 13 

do 22 hodin a nacistické jednotky během ní nezaznamenaly žádné ztráty.340 Akce proti 

příslušníkům Žižkova oddílu na pasekách u Kuželku nedaleko Vlčkové proběhla 5. listo-

padu a kromě příslušníků gestapa ji provedla holešovská rota Schutzpolizei. V tomto pro-

storu se zdržovala skupina pod velením majora Vasila Čičerina. 

          Příslušníci Čičerinovy skupiny se krátce před akcí přesunuli k Lukovu, takže hláše-

ní SS policejního pluku 21 o této akci bylo nuceno konstatovat, že několik hodin před 

zátahem většina partyzánů svůj tábor v prostoru kóty 639 zhruba 10 kilometrů východně 

od Holešova opustila. Zatčeni tedy byli pouze 4 muži, z toho 1 zraněný. Na německé 

straně nebyly ztráty zaznamenány.341 Zatčenými byli zraněný partyzán Nikolaj Pekon a 

dále podporovatelé partyzánů z řad místních obyvatel Alois Sedlář a hajní Josef Matuši-

nec s Františkem Samsonkem.342  

          Ve stejný den došlo k zatýkání podporovatelů Žižkova oddílu v Horní Bečvě. Zde 

byl zatčen František Tkáč z č. 120, dále Josef Kubáň a Rudolf Kubáň z č. 364, František 

Chovančík z č. 338 a Eduard Roska z č. 550. V Prostřední Bečvě Božena Kubáňová a 

Vladimír Kubáň z č. 17, Oldřich Šimurda z č. 301.343 Dále pak Michal Bernátek z č. 194, 

František Bil z č. 1, Jan Bil z č. 58 a Arnošt Ladovský z č. 17. V Dolní Bečvě byl zatčen 

pekař Hynek Tošenovský z č. 261, Cyril Ručka z č. 132 a Metoděj Ručka z č. 288. 

Všichni jmenovaní byli vězněni a někteří popraveni.344 Zatčeny byly i další osoby a 

                                                           
340 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 142, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 62 ze 2. listopadu 1944.  
341 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 170 – 171, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 228 ze 6. listopadu 
1944.  
342 BALETKA, Ladislav: Síň tradic protifašistického odboje v Hošťálkové..., s. 15 – 16. Zatčení byli odve-
zeni na služebnu gestapa ve Zlíně, kde se Františku Samsonkovi podařilo svou obratně vedenou výpovědí 
dosáhnout brzkého propuštění, zatímco Josef Matušinec byl vězněn do 27. února 1945 a Alois Sedlář až do 
konce války. Osud Nikolaje Pekona není znám, pravděpodobně byl popraven, pokud již s ohledem na své 
zranění nezemřel v průběhu výslechů. 
343 Hlášení velitele stanice SNB v Horní Bečvě štábního strážmistra Straky oblastní úřadovně StB v Brně z 
18. prosince 1946. HO MZM, inv. č. S 7970. 
344 Vladimír Kubáň byl zastřelen již 9. listopadu 1944 při výslechu příslušníky gestapa v Bílé, Oldřich Ši-
murda a Hynek Tošenovský byli 23. listopadu 1944 veřejně popraveni v Horní Bečvě, Františka Bila po-
pravili 3. ledna 1945 v Brně, Rudolf Kubáň a Eduard Roska byli zastřeleni 9. ledna 1945 na dvoře Kouni-
cových kolejí, František Chovančík byl popraven 23. února 1945 v Brně, Josef Kubáň zahynul 15. března 
1945 na pochodu smrti z koncentračního tábora Flossenbürg a Božena Kubáňová zahynula 10. dubna 1945 
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všechny ve večerních hodinách odtransportovali do Bílé. Zatýkání tady provádělo ZbV-

Kommando 9 a Jagdkommando z Horní Bečvy. Následujícího dne toto pokračovalo ve 

Velkých Karlovicích, kde byli zatčen jeden z prvních spolupracovníků Žižkova oddílu 

z řad místního obyvatelstva Dobromil Kovář, dále Oldřich Kyslinger, Josef a Jiří Janíko-

vé, Bohumil Jakeš a Antonín Surovčák.345  

          Zatýkací akce probíhaly i na jiných místech, například 7. listopadu byl ve Frýdlantu 

nad Ostravicí zatčen MUDr. Vladimír Vašíček, který koncem října 1944 léčil onemocně-

lého Murzina.346 Zadržené vyslýchali na pohraniční stanici gestapa v Bílé, po ukončení 

předběžných výpovědí je následně převezli na služebnu gestapa v Moravské Ostravě. Zde 

vyšetřování pokračovalo a zatčení byli v mnoha případech fyzicky trýzněni. Z Moravské 

Ostravy posléze následoval transport do Kounicových kolejí. Zde byli někteří vězni po-

praveni, další potom zahynuli v různých koncentračních táborech.347  

          Přes sílící represe partyzánské akce v prostoru východní Moravy nadále pokračova-

ly. Dne 4. listopadu vtrhli 2 partyzáni do strážnice uniformované obecní výkonné policie 

ve Valašském Meziříčí a vynutili si na zde přítomných policistech vydání 2 služebních 

pistolí.348  Následujícího dne byl ve 20 hodin dvěma partyzány zastřelen štábní strážmistr 

František Halas patřící k četnické stanici Soběchleby v hranickém okrese, který zde vy-

konával službu před místním kinem.349 Partyzáni se poté zmocnili četníkovy služební 

pistole se zásobníkem.350 Dne 6. listopadu  pravděpodobně titíž partyzáni přepadli četnic-

kou stanici ve Všechovicích, 10 kilometrů jižně od Hranic.351 Akce se zúčastnilo asi 50 

osob, přičemž došlo ke krátké přestřelce. Dva četníci byli odzbrojeni, partyzáni se zmoc-

nili také munice a hotovosti z četnické pokladny.352 Kromě těchto událostí se v prvních 

                                                                                                                                                                              
v koncentračním táboře Mauthausen. Michal Bernátek, Jan Bil, František Tkáč, Arnošt Ladovský, Cyril a 
Metoděj Ručkové byli vězněni různě dlouhou dobu, avšak válku přežili. K tomu viz Almanach obětí nacis-
mu v letech 1939 – 1945 v okrese Vsetín..., s. 28 – 31, dále PŘIKRYL, Josef: 1. čs. partyzánská brigáda..., 
s.  238 – 239.      
345 Dobromil Kovář byl 23. listopadu 1944 veřejně popraven ve Velkých Karlovicích, Bohumila Jakeše 
popravili nacisté 16. ledna 1945 v Brně a Oldřicha Kyslingera 21. ledna 1945 tamtéž. Josefu Janíkovi se 
podařilo po zatčení uprchnout, Jiří Janík a Antonín Surovčák byli po provedeném výslechu propuštěni, 
jelikož jim gestapo nemohlo spolupráci s partyzány dokázat.  
346 Po čtrnácti dnech vazby byl 21. listopadu 1944 MUDr. Vladimír Vašíček propuštěn na zákrok vládního 
rady dr. Gustava Jonaka z Moravské Ostravy s odůvodněním, že je nedostatek lékařů. Viz ŠTĚPÁNEK,  
Zdeněk: Nacifikace a moravští lékaři..., s. 219.   
347 SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava..., s. 96.   
348 MZA, fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 47 ze 4. listopadu 
1944, dále fond B 252, kart. 102, fol. 163 – 164, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 188 z 5. listopadu 
1944.  
349 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 169, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 224 z 5. listopadu 1944. 
350 MZA, fond B 314, kart 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 55 z téhož dne. 
351 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 172 – 173, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 231 ze 6. listopadu 
1944, dále fol. 176 – 177, hlášení ředitelství protektorátní kriminální policie Brno č. 543 z téhož dne. 
352 MZA, fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 57 ze 6. listopadu 
1944.   
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listopadových dnech vyskytlo také několik případů vynuceného zásobování a odzbrojo-

vání hajných.  

          K další protipartyzánské operaci došlo v době od 6 do 15 hodin 6. listopadu. Tehdy 

bylo nasazeno Einstzkommando Ruhsam v prostoru  kóty 1028 Uhorská, nacházející se 3 

kilometry jihovýchodně od Bílého kříže v těsné blízkosti slovenských hranic. Akci velel 

opět Miethe a podílelo se na ní také ZbV-Kommando 1, konkrétně oddíl z opěrného bodu 

ve Starých Hamrech, dále 11. rota SS policejního pluku 20 a také nacistické bezpečnostní 

složky ze slovenské Turzovky. Nacisté objevili v prohledávané oblasti tábor partyzánů, 

z nichž jeden ruské národnosti byl zajat. V táboře se nacházely trhaviny, rozbušky a mu-

nice.353 Neustálé pátrací akce bezpečnostních sil přinutily partyzány se rozptýlit a buď 

jednotlivě nebo v malých skupinkách uniknout z ohroženého prostoru.  

          Z důvodu zastrašení civilního obyvatelstva v oblastech partyzánských aktivit vydal 

3. listopadu 1944 K. H. Frank rozkaz k veřejným popravám partyzánů a jejich podporova-

telů. Uváděl přitom, že „jako odstrašující prostředek pro bandity v pohraničním území je 

třeba ihned zavést u většího počtu v pohraničním území chycených banditů, jejich podpo-

rovatelů nebo osob narušujících pracovní povinnost, u nichž se předpokládá, že se chtějí 

připojit k banditům, bezodkladné zvláštní řízení a v místech nebo okolí, kde se banditské 

přepady vyskytují, bandity veřejně pověsit. Popravení zůstanou 48 hodin na šibenici a 

budou po příslušném oznámení střeženi českým četnictvem, aby se zabránilo za všech 

okolností jejich odříznutí. Souhlas k zvláštnímu řízení je třeba si opatřit bez odkladu tele-

fonicky u mne osobně. Služebny v pohraničních oblastech je nutno výslovně upozornit na 

to, že v příštích dnech je politicky žádoucí větší počet takovým způsobem popravených a 

z tohoto důvodu má odpadnout odevzdání soudu. Výslechy zadržených je třeba provádět 

ihned a krátce, všechny byrokratické a lidské zábrany musí odpadnout. Předávání zadr-

žených vnitrozemským služebnám provádět jen tehdy, vyžádají – li to státně politické dů-

vody (přesný výslech brněnskými komisaři).“ 354   

          První poprava podle této instrukce byla provedena jako odveta za přepad četnické 

stanice v Zubří 15. října 1944. Došlo k ní 5. listopadu tamtéž, když měli být oběšeni Vác-

lav Procházka z Prahy a Tomáš Mimochodka z Lipníku nad Bečvou. Václav Sedlák pře-

trhl pouta a pokusil se uprchnout, příslušníci gestapa jej však na útěku zastřelili. Václav 

Procházka byl poté oběšen na stromě u okresní silnice a jeho tělo zde zůstalo viset urče-

ných 48 hodin.355 Další exekuce se uskutečnila 8. listopadu v Ostravici, kde byl popraven 

horník Jan Rogowský, který převáděl osoby přes moravsko – slovenské hranice. Při jed-

                                                           
353 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 181, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 277 ze 7. listopadu 1944. 
354 Zločiny nacistů za okupace...,s. 114, dokument č. 35.  
355 SMUTEK, Jan: Odboj Valašska a nacistická persekuce bývalého okresu Valašské Meziříčí. Strojopis, 
NA, fond Paměti bojovníků, soutěžní práce č. 840 z roku 1966, s. 81.  
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nom z těchto přechodů byl také dopaden a předán ostravskému gestapu.356 Velký ohlas 

mezi místním obyvatelstvem měla veřejná poprava pěti mužů v Růžďce, kteří byli dopa-

deni při pokusu o ilegální přechod slovenských hranic. Exekuci provedli příslušníci zlín-

ského gestapa. Detailní popisy této události se zachovaly ve výslechových protokolech 

příslušníků zlínského gestapa Meinhardta Weikerta357 a Josefa Schlögela.358  

          Skupinu příslušníků zlínského gestapa vedl při exekuci v Růžďce kriminální asis-

tent Johann Kraiger, který působil u referátu IV 1a (do roku 1944 II A), zabývajícího se 

potíráním levicového odboje. Příkaz k popravě všech pěti mužů v této obci vydal dálnopi-

sem K. H. Frank. Členy exekučního komanda byli Erich Zacharias, Max Tschöp a Karl 

Ulrich, kteří také popravu provedli za asistence židovského vězně, jehož přivezli s sebou. 

Přítomni dále byli Josef Schlögel, Willi Petr, Karl Westphal, Karl Locher, Heinrich Meis-

ter, Viktor Moore, Herrmann Lange, Herrmann Stefler, Josef Urbánek, Anton Kraus, Jo-

sef Strakoš, Waldemar Herzog, Jakob Wiener, Josef Vobořil a Georg Frankenhauser.359 

Všichni zmínění příslušníci zlínského gestapa se v letech 1944 – 1945 zúčastnili mnoha 

protipartyzánských operací v oblasti východní Moravy. Odsouzenci byli na místo popravy 

dopraveni autobusem z věznice okresního soudu ve Zlíně, rozsudek jim přečetl Josef Ur-

bánek a poté byli na stromech oběšeni Zdeněk Dvořák ze Svitávky, Svatopluk Prokeš 

z Brumova, Alois Zouhar z Lipovce, Václav Indruch z Hranic a Jiří Král z Přerova. Po-

pravě bylo nuceno asistovat asi 20 protektorátních četníků a jejich velitel dostal od Krai-

gera rozkaz, že těla mají na stromech viset po určenou dobu a četníci u nich musí držet 

hlídky.360  

         Téhož dne byli autobusem přivezeni do Dolní Bečvy štábní kapitán Viktor Kolanda 

ze Vsetína, Karel Bubla a Jan Jurča z Žamberka a Štěpán Králíček z Bratčic. Oběšeni byli 

na dřevěném rámu na hřišti před místní školou. Také těla těchto popravených byla pro 

výstrahu ponechána na místě až do večerních hodin  příštího dne. Poslední poprava se pak  

                                                           
356 KÁŇA, Otakar – MICHŇÁK, Josef: Ostravsko v době nacistické okupace..., s. 102.     
357 Meinhardt Weikert se narodil 11. září 1899 v bavorském Aschaffenburgu. Působil jako šofér zlínského 
gestapa, avšak také se zúčastňoval vyšetřování a podle své výpovědi provedl sám asi 50 zatčení. Po válce 
jej Mimořádný lidový soud v Uherském Hradišti odsoudil k trestu smrti a 29. května 1946 byl Weikert 
tamtéž popraven. Viz MZA, fond C 143, kart. 46, inv. č. 421, spis Ls 274.  
358 Josef Schlögel se narodil 16. října 1904 v Březové nad Svitavou. U zlínského gestapa působil nejprve 
jako šofér, od února 1941 nastoupil ke III. oddělení, nejprve jako tlumočník a také vedl statistiku ilegálních 
přechodů hranic. Roku 1943 byl převelen k pohraniční policii, nadále ovšem zůstal u III. oddělení. 
V březnu 1944 nastoupil k pětiměsíčnímu policejnímu kurzu ve Fürstenberku a po návratu mu byla svěřena 
práce samostatného policejního úřadníka s funkcí kriminálního asistenta. Podle své výpovědi sám zatkl 
nebo se podílel na zatčení 50 – 60 osob. Mimořádný lidový soud v Uherském Hradišti jej odsoudil k trestu 
smrti a 23. září 1946 byl Schlögel tamtéž popraven. Viz MZA, fond C 141, kart. 64, inv. č. 612, spis Ls 
501.   
359 MZA, fond C 143, kart. 46, inv. č. 421, spis Ls 274 Meinhardt Weikert, fol. 16 – 20 protokol výslechu 
Josefa Schlögela před vyšetřující komisí ONV ve Zlíně z 5. března 1946.  
360 MZA, fond C 143, kart. 64, inv. č. 612, spis Ls 501 Josef Schlögel, fol. 61, protokol sepsaný 11. března 
1946 u vyšetřovací komise ONV ve Zlíně s Josefem Strakošem. 
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9. listopadu 1944 konala v Kunovicích u Valašského Meziříčí. Zde skončily životy již 

zmíněných podporovatelů partyzánů z řad hajných, a to Josefa Faldyny, Františka Kubaly 

a Karla Kurečky361 S nimi byl oběšen také zraněný partyzán Karol Šuchta z Holíče na 

Slovensku.362 Poslední poprava před zahájením velké operace proti partyzánům s krycím 

názvem Tetřev posléze proběhla 12. listopadu. Tehdy byli v Poličné u Valašského Mezi-

říčí oběšeni Jan Mazal a Miroslav Ondrašík.363     

          Za tohoto stavu se příslušníci partyzánského oddílu Jana Žižky zaměřili také na 

likvidaci udavačů, a to jak skutečných, tak pouze domnělých. Akcí tohoto druhu bylo do 

konce války podniknuto mnoho a v některých případech došlo k likvidaci osob, které ni-

kdy neměly s gestapem nic společného. Dne 4. listopadu bylo v lese patřícím do katastru 

obce Malá Bystřice nalezeno tělo Tomáše Kladňáka z Růžďky č. 99. Dotyčný byl zastře-

len a u jeho těla ležela cedule s nápisem „kdo bude zrazovat partyzány, každý tak dopad-

ne.“ 364 Dále byl 13. listopadu zastřelen Karel Drechsler, který pracoval jako strážce (tzv. 

Werkschutz) v Baťových závodech ve Zlíně a bydlel v podnájmu u Josefa a Josefy Holí-

kových v Držkové č. 94. Drechsler narazil 6. května 1944 v lese poblíž této vsi na 4 para-

šutisty, což ohlásil četníkům ze stanice v Lukově. Jednalo se o členy výsadku Potash. 

Poté dovedl příslušníky zlínského gestapa na místo, kde  toto setkání s výsadkáři proběh-

lo. Zde došlo k přestřelce, během níž nebyl z úředníků gestapa nikdo zraněn a parašutis-

tům se podařilo uniknout. Drechsler následně také působil jako průvodce při zátahu pod-

niknutém příslušníky Schutzpolizei v lesích u Držkové 5. listopadu 1944. Tyto jeho akti-

vity měly za následek událost z 13. listopadu, kdy do domu Holíkových přišli 4 partyzáni 

a ptali se po Drechslerovi. Ten z domu unikl, avšak nakonec jej dostihli a zlikvidovali.365  

 

IV. 3. Akce Tetřev a Tetřívek 

          Úřední hlášení z první poloviny listopadu 1944 hovoří o výskytu partyzánů 

v oblasti Beskyd, Hostýnských a Vsetínských vrchu denně. Kromě již zmíněných více-

méně samostatně operujících skupin Žižkova oddílu to také byl oddíl kapitána Petra Buď-

ka, který se zdržoval v prostoru mezi Hošťálkovou a Liptálem. Činnost nacistických bez-

pečnostních sil však přinutila členy Žižkova oddílu se rozptýlit a v listopadu také z pro-

storu Beskyd odešli příslušníci výsadku Wolfram i zpravodajské skupiny kapitána Nišči-

                                                           
361 SMUTEK, Jan: Odboj Valašska a nacistická persekuce okresu Valašské Meziříčí..., s. 138 – 139. 
362 Karel Šuchta byl zraněn a zatčen během akcí proti Žižkovu oddílu počátkem listopadu 1944. S největší 
pravděpodobností to bylo 2. tohoto měsíce, neboť dálnopis SS policejního pluku 21 č. 90 ze 3. listopadu, již 
citovaný v poznámce 316 uvádí, že partyzán zatčený předchozího dne na lesním úřadě v Čeladné byl zraně-
ný muž slovenské národnosti.    
363 Almanach obětí nacismu v letech 1939 – 1945 v okrese Vsetín..., s. 74. 
364 MZA, fond B 252, kart. 101, fol. 365, telefonické hlášení policejního ředitelství Brno (dr. Plachý) z         
5. listopadu 1944, dále kart. 102, fol. 162, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 184 ze 4. listopadu 1944.  
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menka - Běljavského. Výsadkářům z Wolframu se podařilo dojít k rodičům parašutisty 

Vladimíra Řezníčka a nakonec se v prosinci 1944 přesunuli do Líšně u Brna, kde přečkali 

zimu.366 Niščimenkova skupina přešla na Slovensko a zde se zabývala zpravodajskými 

úkoly. Později se pak vrátila na Moravu.  

          Přes zátahy bezpečnostních sil se však partyzánům nadále dařilo podnikat různé 

akce. Kromě obvyklých případů vynuceného zásobování došlo 9. listopadu k pumovému 

útoku na železniční trati 10 kilometrů jižně od Vsetína mezi obcemi Lužná a Valašská 

Polanka u kilometru 27,6.367 Exploze nastala ve 23.40 hodin při průjezdu transportního 

vlaku Wehrmachtu. Vytržena byla část kolejnice v celkové délce 30 centimetrů a došlo 

k poškození tří pražců, vlak sám však vyvázl beze škod. Také provoz zůstal nepřerušen a 

nikdo z osob ve vlaku neutrpěl zranění.368 Týž den okolo 23. hodiny byl postřelen člen 

Wehrmachtu Obergefreiter 369 Franz Pitsch, jehož kmenovou jednotkou byl Landesschüt-

zenbataillon 905 ze Vsetína. Dotyčný vykonával hlídku na železniční trati Valašské Me-

ziříčí – Vsetín mezi zastávkami Lázky a Bobrky. Po zranění jej převezli do vsetínské ne-

mocnice.370 Dále došlo 12. listopadu k napadení četnické stanice v Kelči 10 kilometrů 

jihovýchodně od Hranic na Moravě.371 Partyzáni na budovu stanice zaútočili palbou a 

ručními granáty, přičemž byl zraněn strážmistr Kubeš od protektorátního četnictva. Útoč-

níci se zde zmocnili 3 služebních pistolí, 130 patron, 6 šavlí a součástí výstroje.372    

          V důsledku tlaku nacistického bezpečnostního aparátu se kromě jiných částí Žižko-

va oddílu rozhodla přesunout i skupina Ondreje Meleka, a to z Kněhyně na Vsetínsko. V 

tomto oddíle se nacházeli také radisté, kteří se předtím marně pokoušeli navázat spojení 

s partyzánským štábem v Kyjevě. Dne 8. listopadu došla tato skupina do Malé Bystřice, 

kde se její členové ukryli v několika domech. V okolí vsi pak došlo k několika případům 

vynuceného zásobování, které místní obyvatelé nahlásili protektorátním četníkům. Ti je 

                                                                                                                                                                              
365 MZA, fond B 252, kart. 101, fol. 296, hlášení okresního četnického velitelství v Kroměříži č. 3179/1944 
z 15. listopadu 1944.  
366 ŠOLC, Jiří: Bylo málo mužů..., s. 201.  
367 MZA, fond B 252, kart, 101, fol 130, telefonické hlášení policejního ředitelství Brno (kriminální asistent 
Haderka) z 10. listopadu 1944.  
368 Tamtéž, fol. 535 – 536, hlášení okresního hejtmana ve Vsetíně dr. Dittmanna Zemskému viceprezidentu 
v Brně Schwabemu z 10. listopadu 1944, dále kart. 102, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 410 z téhož 
dne a fol. 213, hlášení ředitelství protektorátní kriminální policie Brno č 548 z 11. listopadu 1944.    
369 Hodnosti u pozemního vojska byly následující: Schütze, Oberschütze, Gefreiter, Obergefreiter, Unterof-
fizier, Fähnrich, Feldwebel, Hauptfeldwebel, Stabsfeldwebel, Leutnant, Oberleutnant, Hauptmann nebo 
Rittmeister, Major, Oberstleutnant, Oberst, Generalmajor, Generalleutnant, General der Infanterie, Kava-
lerie, Panzertruppen, Artillerie nebo General der Flieger, Generaloberst, Generalfeldmarschall. Jako nej-
vyšší existovala hodnost Reichsmarschall, kterou však měl pouze Herrmann Göring. 
370 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 206 – 207, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 451 z 11. listopadu 
1944. 
371 MZA, fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 142 ze 13. listopadu 
1944. 
372 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 221 – 222, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 522 ze 13. listopadu 
1944. 
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následně podle obvyklého postupu předali německým orgánům. Hlášení se stala důvodem 

k rozsáhlé pátrací akci, které se zúčastnili příslušníci 10. a 11. roty SS policejního pluku 

20. Ti prohledávali domy v Malé Bystřici a ve 12.10 hodin narazil oddíl mužů od 11. roty 

na 6 partyzánů Melekovy skupiny, kteří se ukrývali ve stodole Josefa Štůska v č. 63. Do-

šlo k přestřelce, během níž se partyzáni pokoušeli bránit palbou z kulometu. Stodola byla 

zapálena a partyzáni se pokoušeli uniknout, 2 z nich byli zabiti a 3 zajati, z toho 1 zraně-

ný. Německé jednotky neměly žádné ztráty. Ukořistěna byla vysílací stanice, ruský sa-

mopal se třemi zásobníky a puška.  

         Josef Štůsek s rodinou (celkem 4 muži a 2 ženy) byli zatčeni a se třemi zajatými 

partyzány předáni SD v Horní Bečvě. Partyzáni se přiznali, že patří k Murzinově skupině. 

Štůskova stodola vyhořela, přičemž shořela munice a kulomet československé výroby.373 

Z této skupiny se tedy podařilo uniknout pouze jedinému partyzánu. Zastřelenými byli 

oba radisté partyzánského oddílu Jana Žižky Alexandra Timochovová a Vladimír Kolo-

mackij, kteří byli pohřbeni na místním hřbitově.374 Jména tři zajatých ruských partyzánů 

nejsou známa, později byli přes Brno odvezeni do koncentračního tábora Flossenbürg.375 

Melekova skupina tím byla rozbita, i když se její velitel v době zátahu ve stodole nena-

cházel a podařilo se mu uniknout. Zatčení příslušníci Štůskovy rodiny byli ještě týž den 

propuštěni, což zavdalo příčinu k podezření, že spolupracoval s Němci. Přestože 

k takovému tvrzení nebyly žádné důkazy, rozhodli se partyzáni Josefa Štůska zlikvidovat. 

Došlo k tomu 12. ledna 1945 okolo 21. hodiny, kdy byl zastřelen skrz okno svého domu. 

Hlášení o této události uvádí, že šlo pravděpodobně o pomstu za to, že v jeho stodole byli 

12. listopadu 1944 zastřeleni 2 partyzáni a 3 další zajati.376  

          V době, kdy došlo k výše zmíněným událostem, byly v plném proudu přípravy roz-

sáhlé operace s krycím názvem Tetřev (Auerhahn). Již 3. listopadu 1944 obdržel velitel 

pořádkové policie v Praze SS-Gruppenführer Hitzegrad od Franka rozkaz k zabezpečení 

mostů na železničních tratích Valašské Meziří – Vlárský průsmyk a Velehrad – Staré 

Město – Vlárský průsmyk, což mělo být provedeno do dvou dnů. Dále měly být sestaveny 

požární a destrukční oddíly k provedení evidence všech osaměle stojících horských hote-

lů, restaurací, hostinců, hájoven, selských usedlostí, kůlen a dalších objektů, jež by mohly 

sloužit za úkryt partyzánům. Oddíly měly poté připravit případné zničení těchto objektů, 

ovšem přesnou dobu jejich zničení si Frank vymínil určit sám. Z akce se mohly vyjmout 

pouze některé z nich. 

                                                           
373 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 220, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 220 ze 13. listopadu 1944. 
374 Dopis MNV v Malé Bystřici Josefu Přikrylovi z 22. března 1973. HO MZM, inv. č. S 7944. 
375 Almanach obětí nacismu v letech 1939 – 1945 v okrese Vsetín..., s. 59. 
376 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 115 – 116, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 648 ze 13. ledna 1945, 
dále fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 119 z téhož dne.   
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          Další část rozkazu uváděla, že tábory a ubytovací objekty „band“ se pravděpodobně 

nachází v okresech Valašské Meziříčí a Vsetín, konkrétně pak v prostoru Lysé hory (kóta 

1325), Smrku (kóta 1282), Čertova mlýna (kóta 1207), Radhoště (kóta 1129) a Velkého 

Javorníku (kóta 919). Velitel SS policejního pluku 21 a inspektor uniformované protekto-

rátní policie na Moravě SS-Standartenführer Attenberger dostal za úkol okamžitě připra-

vit velkou obkličovací akci tohoto prostoru natolik početnými silami, aby z něj partyzáni 

nemohli uniknout. Tyto síly a potřebné pohonné hmoty si měl Attenberger vyžádat přímo 

u Franka, kterému také předložil plán celé operace.377  

         Zmíněná opatření začala být ihned prováděna. Frankovo konečné rozhodnutí o pro-

vedení velké operace v Beskydech padlo 7. listopadu, kdy se přemístil se svým štábem do 

Brna. Zde potom štáb (Kommandostelle Brünn des höheren SS und Polizeiführers 

Böhmen und Mähren) fungoval do 24. téhož měsíce. Toto rozhodnutí jistě umocnil vývoj 

situace, zejména neustálé srážky s partyzány probíhající v prvních listopadových dnech. 

Generální velitel neuniformované protektorátní policie SS-Standartenführer dr. Erwin 

Weinmann zaslal 8. listopadu 1944 z Brna hlášení na RSHA v Berlíně o zesílené činnosti 

partyzánů v prostoru hranic se Slovenskem, v němž uváděl:  

          „Situace na Moravě zvláště v pohraničních oblastech se nadále přiostřila. Denně 

dochází k četným přepadům prováděným malými skupinami banditů, přičemž odebírají 

v prvé řadě potraviny, zbraně a části oděvu. Po rozbití velkých band na Slovensku lze 

očekávat, že se další malé skupiny pokusí o přechod do protektorátu a že dojde 

k vysazování ruských parašutistů. Bezpečnostní policejní akce zvláštních jednotek jsou 

dosud úspěšné. Dnes zevrubná porada v Brně. Pokládám za nezbytně nutné, aby se 

zvláštní jednotky bezpečnostní policie pohybovaly neustále v zamořených lesních oblas-

tech, bydlely v boudách, letních chatách apod., avšak střídaly místo pobytu. Úkol: hlídky 

neustálý dozor nad podezřelými objekty v lesích atd., a tím trvalé zneklidňování band. 

K tomuto dodatečnému nasazení nestačí dosavadní síly, prosím proto o další posily, pro-

zatím asi o 50 mužů s příslušnou výzbrojí, především se samopaly. Navrhuji k tomu použít 

odsouzené příslušníky bezpečnostní policie, kteří dostali odklad trestu a byli určeni 

k další službě u bezpečnostní policie. Služba při řádném provádění velmi namáhavá, těžké 

vnější životní podmínky.  Současně určení dvou  energických  a zkušených velitelů.“ 378  

          Dne 8. a 9. listopadu proběhly v Brně porady, na nichž bylo rozhodnuto o krycím 

názvu operace Tetřev. Do akce měla být nasazena 540. divize Wehrmachtu z Brna, jíž 

velel Generalleutnant Hans Windeck, který byl také pověřen velením nad všemi nasaze-

nými silami s tím, že policejní síly bude řídit Attenberger. Akce se kromě armády zúčast-

                                                           
377 BOUČEK, Miroslav – KLIMEŠ, Miloš (ed.): Slovenské národní povstání a české země. Praha 1974, s. 
326, dokument č. 101.   
378 Zločiny nacistů za okupace..., s. 113, dokument č. 34.  
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nily také jednotky Waffen SS a síly Ordnungspolizei a Schutzpolizei za osobní Frankovy 

účasti. Celkem se jednalo zhruba o 13 000 mužů, z nichž bylo asi 12 000 vojáků a pří-

slušníků SS, dále Einsatzkommando Ruhsam a Einsatzkommando Burger v síle 700 mužů 

a konečně ZbV-Kommando 1, 9 a 24 v celkovém počtu 320 mužů včetně 39 psovodů. 

Společně s nimi zde byli také příslušníci brněnské řídící úřadovny gestapa.379 Operace 

měla být zahájena dne 16. listopadu 1944 v 6.00 hodin uzavřením celého prostoru Morav-

skoslezských Beskyd.380  

          Mezitím, co probíhaly přípravy největší protipartyzánské operace na území protek-

torátu, došlo 14. listopadu po 20. hodině k přepadu četnické stanice v Rusavě jižně od 

Bystřice pod Hostýnem.381 Zúčastnilo se jej asi 40 partyzánů, kteří odzbrojili 4 protekto-

rátní četníky. Přepad se obešel bez zranění.382 Tentýž den okolo 22. hodiny narazila pát-

rací hlídka Einsatzkommanda Ruhsam v síle 1 důstojníka a 4 mužů za asistence 1 protek-

torátního četníka na 2 partyzány v prostoru křižovatky silnic na Růžovou, Frenštát pod 

Radhoštěm, Dolní Bečvu a Valašské Meziříčí. Partyzáni zahájili palbu, přičemž byli zra-

něni příslušníci Schutzpolizei Hauptwachtmeister Anton Goiser, Hauptwachtmeister Al-

bert Herb a Oberwachtmeister Walter Grigule – Witsch. Zranění byli převezeni do lazare-

tu Luftwaffe ve Zlíně. Přestože příslušníci Ruhsamova oddílu palbu opětovali, oběma par-

tyzánům se nakonec podařilo uniknout.383 

          Dne 16. listopadu byla akce Tetřev zahájena. Generál Windeck ji se svým štábem 

řídil z Rožnova pod Radhoštěm, kde měl své stanoviště také velitel štábu pro potírání 

band SS - Obersturmbannführer Müller. Vedoucí brněnské řídící úřadovny gestapa SS – 

Obersturmbannführer dr. Rennau si naopak zřídil štáb ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde 

působili také Koslowski, Römer a další příslušníci této úřadovny. Hlavním cílem bylo 

uzavřít v rozmezí od 6.00 do 7.30 hodin prostor Rožnov pod Radhoštěm – Frenštát pod 

Radhoštěm – Kunčice pod Ondřejíkem – Čeladná –  až křižovatka silnic Čeladná – Frýd-

lant nad Ostravicí – Ostravice – Staré Hamry – Bílá – křižovatka silnic Bílá – Horní Beč-

va – Makov – Horní Bečva – Bečvice – Horní Bečva – Prostřední Bečva – Dolní Bečva – 

Rožnov pod Radhoštěm. Obkličovací linie měřila celkem 52 kilometrů.  

                                                           
379 FIC, Vladimír: Protipartyzánská opatření fašístických okupantů na východní Moravě a ve Slezsku..., s. 
94.   
380 IVANOV, Miroslav: Akce Tetřev..., s. 125 chybně uvádí zahájení akce Tetřev na 16. hodinu 15. listopa-
du 1944. 
381 MZA, fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 175 z 15. listopadu 
1944. 
382 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 236, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 604 z 15. listopadu 1944, dále 
fol. 241 – 243, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 637 ze 16. listopadu 1944 a fol. 254, hlášení ředitelství 
protektorátní kriminální policie Brno č. 553 ze 17. listopadu 1944. 
383 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 232 – 233, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 597 z 15. listopadu 
1944. 
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          Nacisté předpokládali, že se v uzavřeném prostoru nachází hlavní síly partyzánské-

ho oddílu Jana Žižky. Dva policejní oddíly, kterým veleli Ruhsam a Burger, měly být 

nasazeny jednak do dvanácti kontrolních bodů na silnicích, kde jejich příslušníci provádě-

li kontrolu osob, a dále k pročesávání jednotlivých pásem celého obklíčeného prostoru. O 

jednu rotu z praporu Waffen SS posílené Einsatzkommando Burger mělo přiděleno prostor 

severozápadně od Frenštátu po staré Hamry. Početně silnější Einsatzkommando Ruhsam 

pak jihozápadní část od Bílé až po Rožnov. Celá oblast byla rozdělena do devíti částí, 

které byly poté postupně pročesávány.384            

          V obklíčeném prostoru došlo k vyhlášení výjimečného stavu se zákazem vycházení 

v době od 16.00 hodin do 8.00 hodin ráno. Místní obyvatelé nesměli po dobu trvání akce 

Tetřev opustit svá bydliště a nemohli ani dojíždět do zaměstnání. Dne 17. listopadu dora-

zil do Beskyd Frank, který se ubytoval v hotelu Pantáta na Horečkách ve Frenštátě pod 

Radhoštěm. V Rožnově se pak sešel s Windeckem, Attenbergerem a Müllerem, kteří mu 

referovali o dosavadním průběhu akce. Ta se prozatím vyvíjela neúspěšně, jelikož na par-

tyzány dosud nacistické bezpečnostní síly nenarazily.385 

          K prvnímu střetnutí došlo 17. listopadu, kdy v 10.15 hodin narazila pátrací skupina 

složená z příslušníků Wehrmachtu na skupinu asi 15 partyzánů. Tito odbojáři se ukrývali  

v domku Františka Tkáče na pasece Lhotská zhruba 6 kilometrů východně od Horní Beč-

vy. Zde došlo k přestřelce, během níž bylo 5 partyzánů zastřeleno a 1 zraněn a zajat. První 

hlášení o této události udávalo, že z příslušníků Wehrmachtu padl Leutnant Geyerhofer a 

3 muži, další 2 pak byli zraněni.386 Počet padlých německých vojáků byl později upřesněn 

na Geyerhofera a 5 mužů. Němci při akci ukořistili samopal československé výroby, ku-

lovnici a pistoli.387 Padlými partyzány byli kapitán Zachar Sirotin, nadporučík Grigorij 

Pankevič, poručík Pavel Kudelja, další ruský partyzán křestním jménem Fedor a Čech 

František Vala.388 Ostatním partyzánům se podařilo uprchnout. Kamila Tkáčová byla za-

tčena i se svými dvěma syny Karlem a Bohuslavem a odvezena do Frenštátu pod Radhoš-

těm, kde ve vězení spáchala sebevraždu. 

          Další srážka proběhla 20. listopadu v lese Cípková nedaleko Prostřední Bečvy. Zde 

byli v provizorním úkrytu spolupracovníci partyzánů František Haša, Bedřich Kubiš, Če-

něk Divín a Alžběta Divínová. Haša se v obklíčení německými vojáky zastřelil, Kubiš 

s Divínem byli zatčeni a předáni na gestapo do Moravské Ostravy. Pouze Alžbětě Diví-

nové se podařilo zachránit.389 Oba zatčené postoupilo ostravské gestapo zvláštnímu soudu 

                                                           
384 SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava..., s. 101 – 102.  
385 Tamtéž, s. 104. 
386 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 259, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 746 z 18. listopadu 1944.  
387 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 261, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 759 z téhož dne. 
388 Almanach obětí nacismu v letech 1939 – 1945 v okrese Vsetín..., s. 30.  
389 PŘIKRYL, Josef: 1. čs.partyzánská brigáda Jana Žižky..., s. 269.     
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(Sondergericht) v Brně, kde 31. ledna 1945 sepsal státní návladní Schäper Divínovu ob-

žalobu, v níž bylo uvedeno: 

         „Obviněný nebyl nikdy politicky činným a nebyl též členem žádné politické organi-

sace. Začátkem října 1944 objevil se u něj v bytě učitel Háša s 11 muži. Háša mu prohlá-

sil, že jsou to partyzáni a žádal, aby se jim postaral o potravu. Obviněný tomuto příkazu 

vyhověl a opatřil partyzány chlebem a bramborami. Tito banditi sestávali z Rusů, Slováků 

a Čechů. V krátké době nato se takoví bandité objevili u obviněného ještě třikrát a on jim 

dal potraviny. Předal jim též akumulátor a baterie ze svého radiového přijímače.   

          Koncem října objevili se u něj znovu 4 partyzáni, kteří jej požádali, aby je dovedl 

k obchodníku Šimurdovi. Obviněný této žádosti ihned vyhověl. Tito se s ním pak opět vrá-

tili a on je nechal i následující noc  u sebe přespati. Později přišli k obviněnému ještě 

několikrát jednotliví bandité. Potravu nebo jinou podporu jim již neposkytl. 5. 11. 1944 

dověděl se obviněný, že jest hledán tajnou státní policií. Vzal si tudíž teplý oděv a odebral 

se ke švagru Kubišovi, který je stíhán pod č. 3 Js 781/44 a který rovněž podporoval party-

zány různým způsobem. Oba se rozhodli, že uprchnou do lesů a tam se budou ukrývati. 

V lese zřídili si podzemní úkryt. Příštího dne objevil se u nich učitel Háša s 3 puškami, 3 

pistolemi a s patřičnou municí. Když 20. 11. 1944 konal německý vojenský oddíl obhlídku 

úseku lesa, ve kterém se ukrývali obviněný, jeho švagr Kubiš a učitel Háša a byli obklíče-

ni, Divín s Kubišem zbraně odhodili, zatím co Háša nejdříve po vojácích střílel a pak se 

sám usmrtil. Obviněný tento stav věcí u tajné státní policie a před vyšetřujícím soudcem 

původně doznal. Při pozdějším soudním jednání však tvrdil, že jednal pouze ze strachu 

před partyzány. Učitelem Hášou přinesené zbraně a munice byly upotřebitelné. Udání 

nebylo Divínem učiněno.“ 390 Divín s Kubišem byli odsouzeni k smrti a popraveni v Praze 

na Pankráci 13. března 1945 v 16.00 hodin.391 V této věznici nacisté v letech 1943 – 1945 

popravili celkem 1079 osob, z toho bylo mnoho partyzánů a jejich podporovatelů z řad 

domácího obyvatelstva na Moravě.          

          Téhož dne, kdy došlo k zatčení Divína a Kubiše, byli nedaleko Prostřední Bečvy u 

Bácova zastřeleni členové skupiny kapitána Ševcova – Grekovského Václav Mašek 

z Moravské Ostravy a Ludvík Wasserbauer z Prahy.392 20. listopadu dále proběhla pátrací 

akce v Zubří, kde působila skupina Štramberských partyzánů. Jednalo se o tzv. akci Tet-

řívek. U této obce v Hradišťku byl vybudován první bunkr již na podzim roku 1942 a 

ukrýval se v něm místní občan František Holiš, který byl od 3. listopadu 1942 na útěku 

před gestapem. Ke Štramberským partyzánům se připojil v květnu 1944 a tehdy také za-

                                                           
390 KAREL, R.: Žaluji. Pankrácká kalvárie,díl II. Praha 1946, s. 816.  
391 Tamtéž, příloha Rejstřík odsouzených k smrti, s. IV a XII.  
392 KOLEKTIV autorů: Odbojová činnost obyvatelstva Valašskomeziříčského okresu 1939 – 1945. Valašské 
Meziříčí 1947, s. 64 – 65. Strojopis, HO MZM, inv. č. S 6180.    
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čali společně budovat další bunkry, kterých se v okolí vsi posléze nacházelo celkem 7. 

Ukrývali se v nich i uprchlí sovětští a francouzští zajatci.393 Do tohoto prostoru tedy smě-

řovala pátrací protipartyzánská akce. O jejím průběhu po válce vypovídal Alois Křesala, 

který byl vyslýchán v rámci vyšetřování příslušníka brněnského gestapa a účastníka akce 

Tetřev Hanse Beckera.394 Křesala o razii v Zubří 20. listopadu 1944 vypověděl: 

         „Dne 20. listopadu 1944 prováděli (sic!) německé uniformované jednotky, jichž 

rozčlenění jsem neznal, vím však, že tam bylo mnoho těch, kteří měli černé vyložení a na 

čepici odznak s umrlčí hlavou, v obci Zubří výhradně na pasekách honičku na partyzány. 

Týž den byl právě u mne jistý Josef Herman a jeho kamarád Rus Vasil, jehož bližší jméno 

neznám. Herman ke mně chodíval často a po 2 roky bydlel delší dobu v létě s jistou 

Chmelovou na letním bytě. Rusa Vasila jsem před tím nikdy neznal a také u mne nikdy 

nebyl. Přišel ke mně dne 19. listopadu 1944 a to za Hermanem a hned druhý den chtěli 

spolu odjeti pryč. Oba odešli ode mne po 8 hod. a já jsem pak šel do blízkého lesa na dře-

vo.  

          Poněvadž Němci celé paseky obklíčené a do centrum obce Zubří nikoho nepustili 

museli se Herman s Vasilem vrátiti zpět. Také já jsem se musel z lesa vrátiti. Při mém 

příchodu byl u mne ve světnici pouze Vasil a proto jsem se ho ptal na Hermana. Vasil mě 

řekl že je venku. Šel jsem ho proto zavolati. On se mě však ozval až po několika opakova-

ném zavolání a sice ze stodoly. Vyzýval jsem ho k návratu do světnice, on však neuposle-

chl. V tom již k mému domku přicházela asi 50 členná skupina Němců, obsadila celý do-

mek a počali jej prohledávati. Při této prohlídce nalezli pak ve stodole v roští schovaného 

Hermana. Za chvíli mě vyvolali ze světnice ven a Hermana vyvedli ze stodoly též na dvůr. 

Při tom ho Němci  tloukli pěstmi do obličeje a viděl jsem že měl Herman od bití oči úplně 

krvavé. 

          Na to nás pak hned Němci všechny, to je mne, Hermana a Vasila zatkli a odvezli do 

Frenštátu p. R. Tam nás uvěznili každého zvlášť a vyslýchali. Z výslechů se mnou vede-

ných jsem vystihl, že Hermana považují za partyzána, případně ho podezřívají ze spojení 

                                                           
393 Dopis Jaroslava Jaška Josefu Přikrylovi z 25. března 1968. HO MZM, inv. č. S 12 541.  
394 Hans Becker se narodil 8. března 1904 ve Vídeňském Novém Městě. V rámci svého působení u referátu 
II BM brněnského gestapa, kde dosáhl hodnosti kriminálního tajemníka, se mimo jiné účastnil zatýkání 
vysokoškolských studentů 17. listopadu 1939 v Kounicových kolejích. Mimořádný lidový soud v Brně jej 
odsoudil k trestu smrti a 11. března 1947 byl Becker ve věznici na Cejlu popraven. Ohledně jeho účasti na 
akci Tetřev viz MZA, fond C 141, kart. 234, inv. č. 2761, spis Lsp 1877/47 Jan Becker, fol. 57 – 60, koneč-
ná zpráva o výsledku dodatečného šetření Jana Beckera ze 16. listopadu 1946. V této zprávě je uvedeno: 
„Pokud se týče tak zv. akce „Auerhahn,“ podniknuté proti partyzánům a parašutistům v okolí Frenštátu a 
přilehlých oblastech na podzim r. 1944, trvá Becker na své původní výpovědi, kde uvádí, že se této akce 
účastnil jen jeden den. K věci bylo vyslechnuto několik gestapáků, mezi jinými také Pěkný Jaroslav, Lacina 
Bedřich a býv. polic. lékař Marquort, kteří ve své výpovědi udávají, že si pamatují, jak Becker druhý neb 
třetí den během této akce přišel zpět do Frenštátu a říkal že jest nemocen. Jest však prokázáno, že ještě než 
Becker onemocněl, účastnil se se zbraní v ruce prohledávání lesů a že Becker později onemocněl a na zá-
kladě toho se dalšího prohledávání nezúčastnil, nelze mu přičísti za polehčující okolnost, proto že Becker 
zde nijak se nepřičinil, aby se akce nemusel účastnit.“   
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s partyzány. Já jsem byl vyslýchán ve Frenštátě 2 Němci, kteří byli bez blůz a měli žluté 

košile. Při tomto výslechu jsem byl nemilosrdně bit obuškem hlavně do zadnice, fackován 

a zároveň mi tloukli hlavou o zeď. Výslech se mnou byl prováděn dne 20. 11. 1944 asi 3 

hodiny a příštího dne celý den. Třetí den to bylo 22. 11. 1944 byl jsem pak s Vasilem pře-

vezen do Ostravy, odtud do Brna, z Brna pak do Flosinkurgu (sic!) v Bavorsku. Hermana 

jsem již více neviděl. Proto jsem se ptal po něm Vasila a on mě řekl, že Herman byl ještě 

ve Frenštátě zastřelen Němci, dostal prý 5 zásahů. Vasilovi to měli říct němečtí vojáci ve 

Frenštátě, kteří tam stáli na stráži. Vasil, který byl sice původem Rus bydlel již asi 10 ro-

ků v Praze a měl prý tam i domovské právo, byl asi v únoru 1945 z Flosinburgu odvezen a 

co se s ním stalo nevím. Já jsem se vrátil domů dne 14. května 1945. Podotýkám ještě, že 

Němci při prohlídce u mne v bytě se chovali drze a nanejvýš hrubě. Stále nám hrozili za-

střelením. Byl – li Herman ve spojení s partyzány nevím, ježto mně nikdy nic neřekl. Poli-

cejně byl v Zubří řádně přihlášen a dodnes si nemohu vysvětliti, proč se tehdy před Němci 

ukryl.“ 395  

          Další oběti akce Tetřev pocházely z řad místního obyvatelstva. Dne 17. listopadu 

byly vojenskou hlídkou zastřeleny Růžena Brožová a Alžběta Slováková, které vyšly 

z domu v době zákazu vycházení, v Prostřední Bečvě byl pak 19. listopadu zastřelen Jin-

dřich Frňka. Nakonec došlo 22. listopadu k zatčení ještě jednoho zraněného partyzána a 

tím akce skončila. Co se týká zatýkání spolupracovníků partyzánů, tak příslušníci 7. roty 

SS policejního pluku 21 zadrželi 19. listopadu dva, Einsatzkommando Burger celkem 10, 

Müllerovy oddíly a brněnské gestapo celkem 28 osob. Mezi nimi se nacházeli 3 spolupra-

covníci partyzánů, 10 podezřelých z jejich podpory, dalších 10 za útěk z pracovního nasa-

zení a 2 pro říši nepřátelské chování. V Müllerově vyhodnocovací zprávě pro Weinmanna 

z 29. listopadu 1944 je uvedeno celkem 13 zatčených, 8 zastřelených partyzánů, dále 4 

zajatí partyzáni, z nichž 2 byli zraněni, 1 nezúčastněná civilní osoba zastřelená a 2 nezú-

                                                           
395 MZA, fond C 141, kart. 234, inv. č. 2761, spis Lsp 1877 Jan Becker, fol. 81, protokol sepsaný 8. prosin-
ce 1946 na stanici SNB v Zubří s Aloisem Křesalou. PŘIKRYL, Josef: 1. čs. partyzánská brigáda Jana 
Žižky..., na s. 281 mylně uvádí, že k zatčení Aloise Křesaly, Josefa Hermanna z Prahy a partyzána Vasila 
došlo v průběhu velké razie v Zubří dne 24. listopadu 1944 za Frankovy přítomnosti. Tento údaj od něj 
převzal i Oldřich SLÁDEK ve své práci Ve znamení smrtihlava na s. 112 – 114. Jak je však z výše citova-
ného zápisu zřejmé, správné datum jejich zatčení je 20. listopad 1944. V průběhu listopadu 1944 totiž došlo 
v Zubří ke třem raziím, což dokládá i hlášení prozatímního velitele stanice SNB v Zubří vrchního strážmist-
ra Dolejše z 8. prosince 1946 určené oblastní úřadovně StB v Brně, které je přiloženo k Beckerovu spisu, 
fol. 80. Zde je uvedeno, že „německé uniformované jednotky, mezi nimiž byly prokázaně SS, prováděly 
razie na partyzány v obci Zubří, výhradně na samotách a pasekách v listopadu 1944 dvakrát a to kolem 15. 
listopadu a dne 20. listopadu. Kromě toho zde byla prováděna t. zv. Frankova protipartyzánská akce dne 
24. listopadu 1944 a to za osobní přítomnosti a řízení K. H. Franka. Tato akce se vztahovala na celý obvod 
obce Zubří a pokud bylo zjištěno, zúčastnilo se jí nejvíce členů Jagdkomanda.“  Chybný údaj o této události 
uvádí také IVANOV, Miroslav: Akce Tetřev..., s. 130, kde se nachází nesprávné datum poslední akce 
v Zubří, a to 23. listopad 1944.      
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častněné civilní osoby zraněny. Na straně nasazených protipartyzánských sil bylo podle 

tohoto hlášení 8 mrtvých a 3 zranění v důsledku bojových akcí a 1 zraněný nehodou.396     

          Závěrečná zpráva o akci Tetřev pak byla vypracována v Brně pro Franka a velitele 

pořádkové policie v Praze 1. prosince 1944. K průběhu a výsledku celé akce se zde mimo 

jiné uvádělo: 

          „Provedení operace leželo v rukou velitele 540. divize (generála Windecka). 

V některých bodech neodpovídalo požadavkům, které byly kladeny ze strany policie. Tak 

byl před počátkem akce dán návrh pročesat nejprve silně osídlené území, to znamená 

severní a jižní části kotle, a pak teprve zbývající střední část, která pozůstává z vyššího 

horského pásma bez cest. Tomuto návrhu nebylo ze strany divize vyhověno, naopak kotel 

byl rozdělen dle úplně jiných hledisek. Vojenské uzavírací oddíly stály proto zčásti po celý 

den ve vysokém sněhu v horách, často nechráněny, nehybně na stejném místě. Za těchto 

podmínek se oslabovala pozornost oddílů, takže nebylo zajištěno hermetické uzavření 

jednotlivých kotlů....Také po plném vytvoření zabezpečovacího okruhu mohlo být opětně 

zjištěno, že uzavírací hlídky nebyly na některých místech, zvláště během noci, dostatečně 

husté, takže příslušníci bandy mohli z kotle uniknout. 

          Spolupráce armády s Einsatzkommandy Ruhsam a Burger byla sama o sobě dobrá, 

jenom někde se vyskytly nedostatky v tom, že část oddílů provádějících uzávěru nebyly 

svými vedoucími dostatečně poučeny o prováděném pročesávání, takže mylně považovaly 

nasazené policejní roty za bandity a ostřelovaly je. Také palebná disciplína vojska, zvláš-

tě za noci, měla daleko do dokonalosti. Přidělení sil SD se projevilo velmi příznivě. 

Oboustranná spolupráce byla dobrá....Chování obyvatelstva ukázalo, že přípravy k této 

operaci byly velmi dobře utajeny. Nasazení propagandisté vysvětlovali obyvatelstvu účel 

této akce, takže byla zlikvidována nežádoucí šeptaná propaganda. I když celkový výsledek 

této velké akce není úměrný nasazení, přece jen vynaložení mocenských prostředků bylo 

pro domácí obyvatelstvo důkazem síly německé moci na Moravě a z hlediska psycholo-

gického účinku je nelze podceňovat.“ 397 

         Vzhledem k nasazeným silám se výsledky akce Tetřev skutečně nejevily jako příliš 

velké. Důvodem toho byla především skutečnost, že partyzánský oddíl Jana Žižky těžce 

postihly údery nacistického bezpečnostního aparátu již v první polovině listopadu, takže 

početnější skupiny partyzánů se v oblasti v době konání akce Tetřev již nenacházely. 

Roztříštěné malé skupinky mohly stejně jako jednotlivci snáze uniknout v těžko přístup-

ném terénu Beskyd, jelikož uzavřený prostor byl příliš rozsáhlý. Za této situace se proto 

již napříště velké akce tohoto druhu neprováděly, protože byly velmi náročné jak co do 

                                                           
396 NOVÁK, Oldřich – SLÁDEK, Oldřich – ŽIŽKA, Jaroslav (ed.): KSČ proti nacismu..., s. 323, dokument 
č. 6.         
397 Tamtéž, s. 332 – 334, dokument č. 8. 
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počtu nasazených lidí a vozidel, tak také co do spotřeby pohonných hmot, jichž byl stále 

kritičtější nedostatek. Přednost proto dostaly speciální protipartyzánské jednotky pořád-

kové policie a jejich formy boje. Nacisté se zaměřili především na preventivní údery a 

zastrašování civilního obyvatelstva, které mělo být zvýšeným terorem odrazeno od spolu-

práce s partyzány. 

          Den po ukončení akce Tetřev provedli nacisté popravy dříve zadržených spolupra-

covníků partyzánů, které 23. listopadu odvezli z věznice v Moravské Ostravě. Jednalo se 

o další z činů, jež měly za cíl zastrašit místní obyvatelstvo. Byli to pekař z Dolní Bečvy 

Hynek Tošenovský, obchodník z Prostřední Bečvy Oldřich Šimurda, syn řezníka 

z Čeladné Oldřich Machandr, řeznický pomocník  z téže vsi Karel Vinkler a konečně ob-

chodník z Velkých Karlovic Dobromil Kovář. Do rukou gestapa se dostali po zatčení Jana 

Dvořáka a jeho přistoupení na spolupráci. Sondergericht v Brně všechny odsoudil k smrti 

a měli být popraveni ve svých bydlištích. Vedoucí služebny gestapa v Ostravě vládní rada 

SS-Hauptsturmführer Wilhelm Lehmann vyslal k provedení exekucí skupinu pod vede-

ním vrchního kriminálního tajemníka Paula Dittricha a kriminálního tajemníka Karla Hi-

tringera. V Čeladné byli na lípě u silnice oběšeni Vinkler a Machandr. Příslušníci gestapa 

se poté přesunuli na Dolní Bečvu, kde u vlastního domu popravili Tošenovského. Dále 

byl v Prostřední Bečvě nedaleko svého obchodu popraven Oldřich Šimurda a nakonec ve 

Velkých Karlovicích u kostela Dobromil Kovář. Všichni jmenovaní měli na hrudi ceduli 

s nápisem „pomáhal jsem banditům“ a viseli na místě pro výstrahu až do příštího dne. 

Jejich těla byla poté odvezena ke spálení do ostravského krematoria.398      

          Souběžně s akcí Tetřev probíhala zmíněná akce Tetřívek, kterou provedlo gestapo, 

dále ZbV-Kommando 1, ZbV-Kommando 9 a části vojenských jednotek. Cílem bylo okolí 

Zubří a Zašové. Jelikož razie v Zubří 20. listopadu nepřinesla velké výsledky, bylo roz-

hodnuto provést další zákrok o čtyři dny později. Obec byla v ranních hodinách obklíčena 

a všichni přítomní muži ve věku od 15 do 60 let se museli soustředit v budově měšťanské 

školy, jejíž ředitel Gustav Pilečka sepsal krátce po válce své zážitky z tohoto dne: 

          „Dne 24. 11. 1944 v časných ranních hodinách dostavil se do školy německý dů-

stojník v průvodu několika ozbrojených vojínů a žádal po prohlédnutí školy sedm vytope-

ných místností. Brzy nato přiváděli vojáci německé policie místní muže, buď ve skupinách 

nebo ojediněle, jak je posbírali cestou do práce i v domovech. Podotýkám, že obec byla 

uzavřena a obklíčena celou trestní divisí vojáků, takže cestující do vesnice propustili, ale 

z vesnice se nedostal žádný. Odváděli do jedné místnosti, kde zjišťovali za přítomnosti 

obecních úředníků jejich totožnost. Nato je shromažďovali do jednotlivých místností ve 
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škole. Brzy dopoledne přijelo několik aut s dalšími vojáky a důstojníky, kteří se ubytovali 

v místnostech u vchodu. Chodby poté obsadili ozbrojení vojáci i civilisté. 

          Do ředitelny vstoupil důstojník s tajným policistou a žádali mne o povolení pobytu 

v ní. Důstojník stále pohlížel oknem ven, já jsem se mezi tím zdržoval mezi muži a doručo-

val jim jídlo, které jim přinášely jejich manželky a vyřizoval různé vzkazy domů. Najednou 

zazněly krátké rozkazy, všechny civilní osoby musely opustit chodby, které obsadilo vojsko 

s policií se zbraní v pohotovosti. Němci mezitím z ředitelny zmizeli. Zanedlouho mne volal 

důstojník a předvedl mne do místnosti se shromážděným důstojnictvem. Při vstupu jsem 

poznal ihned v kruhu důstojníků K. H. Franka. Po chvíli přistoupil ke mně a po dotazu, 

zdali jsem ředitelem školy a po vybídnutí k posazení dával mi německé otázky, týkající se 

mé osoby, mého otce, mého studia, působení ve službě, tázal se na učitelstvo, životní 

podmínky v obci, na sociální poměry v obci....Pak odbočil řeč na partyzány, zda jsou 

v okolí nebo v obci, viděl – li jsem je, co o nich vím, jak se k nim chová obyvatelstvo. Když 

jsem mu řekl, že zde partyzáni nejsou, že jsem žádné neviděl, že o nich ničeho nevím, ne-

byl s odpovědí spokojen. Požádal jsem jej, abych mohl mluvit česky. Dal ihned zavolat 

tlumočníka, který mi v překladu kladl otázky, na které jsem odpovídal a tyto mu tlumočník 

překládal. Týkaly se partyzánů, proč jim lidé poskytují přístřeší, proč jejich objevení se 

nehlásí na obci, co děti o nich vyprávějí ve škole, co vím o krádežích, které se staly v té 

době apod. Po záporných odpovědích dal mi několik otázek ještě německy. Pak mne pro-

pustil. Po odchodu přišel za mnou tajný policista a tázal se mně, zda vím, s kým jsem 

mluvil. Řekl jsem, že ano.      

          K poledni K. H. Frank odjel, ale po poledni byl opět zpět. Odpoledne byli v budově 

školy téměř všichni muži ze Zubří od 16 let nahoru. Asi ke 4. hodině přivedli vojáci do 

školy k výslechu Holišovu rodinu. Odvedli ji nahoru k vyšetřování. Kdykoliv K. H. Frank 

vstoupil na chodbu, nesměl tam být žádný civilista. Za soumraku přivedli němečtí pocho-

pové celou rodinu Holišovu dolů, na schody do suterénu. Když tam sestoupil v průvodu 

ozbrojených mužů i K. H. Frank, byli na chodbě shromážděni všichni muži z místnosti 

v suterénu. Tu za hrobového ticha promluvil k nim Frank řeč plnou varování a výhrůžek a 

vyřkl rozsudek nad ubohou rodinou Holišových. Každá jeho věta byla překládána do češ-

tiny. Byla to zdrcující scéna, která otřásla nitrem každého. Mužové zavření v horních 

místnostech rozsudku přítomni nebyli. Frank potom brzy opustil budovu. Dal hasičům 

povel k nastoupení a již se budova vyprazdňovala. Rázem kolem 6. hodiny vzplanul na 

horní části obce požár – to Frank ničil majetek nevinných Holišových.“ 399 

           

                                                           
399 PILEČKA, Gustav: K. H. Frank v měšťanské škole v Zubří. Strojopis datovaný v Zubří 21. června 1945. 
HO MZM, inv. č. S 8608.  
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          Josefa Holiše prozradil mladý sedmnáctiletý partyzán z Žižkova oddílu, který byl 

20. listopadu 1944 zatčen protektorátními četníky ve svém rodišti v Moravských Loděni-

cích. Při výslechu na olomouckém gestapu se přiznal, že koncem října přespal společně 

s dalšími dvěma partyzány v Holišově stodole a bylo jim zde také poskytnuto jídlo.400 

Holiš byl poté s manželkou Františkou a čtyřmi dětmi předveden k výslechu do školy, kde 

následně došlo k výše zmíněnému vyhlášení rozsudku a Frankovu výhružnému projevu.        

O dalším vývoji událostí sepsal zprávu zuberský starosta Alois Pernica: 

          „Asi o čtyřech hodinách odpoledne dostal jsem rozkaz od zástupce velitele, který 

řídil kontrolu, abych vybral deset mladých mužů na práci. Šel jsem do přízemí, abych to 

zařídil. Mužů se mi hlásilo mnohem více v důsledku nejistoty a stísněnosti, která se u vět-

šiny projevila (celkem bylo ve škole asi 850 osob), zvláště když někteří z nich byli bez jíd-

la po celý den. Vojín odpočítal pouze deset mužů a odešel s nimi k hasičské zbrojnici. 

Hned nato dostal jsem druhý rozkaz, abych vybral hasiče; vybral jsem asi dvacet, víc mi 

povolit nechtěli. Zavolal jsem z obecní kanceláře velitele hasičského sboru Josefa Pšenicu 

a odešel jsem se všemi před zbrojnici. 

          Poddůstojník z hasičské zbrojnice dal rozkaz, aby se hasiči oblékli do hasičských 

úborů a vytáhli dvě stříkačky. Další rozkaz byl odchod do horní části obce. Mně poručil 

abych si sedl s ním do auta a jeli jsme také do horní části obce. Před budovou Domoviny 

zahlédl jsem letmo Josefa Holiše, čp. 125, jak je veden se ženou a dětmi pod bodáky ně-

meckých vojáků vesnicí. Holiš kulhal, na kterou nohu, nevím. Přijížděli jsme k horní části 

obce asi ve 4 hodiny 20 minut odpoledne. Šofér nevěděl, kde má zůstat stát, stále vyhlížel 

vpravo a něco hledal. Konečně zastavil před stavením č. 129 a šel zpět se mnou k číslu 

125, majetku to Josefa Holiše. Tam již stál druhý oddíl i s našimi 10 muži. Teprve nyní mi 

řekl, oč se jedná, totiž že chalupa Josefa Holiše má být pro výstrahu vypálena a hasičský 

sbor že má hájit jen domky sousedů. Dostal jsem další rozkaz pro oněch deset mužů, že 

musím ze stavení Holišových odstranit veškerý nábytek, peřiny a jiný inventář, dobytek, 

drůbež a všechno, co se dá odnést i z hospodářské části budovy. Všechno se vynášelo na 

zahradu, kde jeden muž všechno hlídal, neb prý svým krkem ručím za to, že se nic neztratí 

– hlavně obilniny.... 

          Přesně v šest hodin večer přijelo asi šest osobních aut, mezi nimi i sám K. H. 

Frank. Zůstali stát u silnice a pak šli asi 50 m ke stavení, načež vešli dovnitř. Před vstu-

pem do stavení zvolal Frank: „Kde je starosta?“ Ptal se, zda je všechno odklizeno. Než 

jsem mohl odpovědět, prohlásil onen poddůstojník německy za mne, neb Frank mluvil 

německy, že ano. Nato Frank první a za ním jeho průvodci prolezli celým stavením a po 

prohlídce venku dal Frank rozkaz: „Los!“ Nato vojíni zapálili na různých místech slámu. 
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Chalupa začala hořet a když byl požár již větší, odešel Frank i s průvodci k autům a po-

žár z povzdálí pozorovali. Asi za dvacet minut popošel znovu k chalupě a prohlížel si zdě-

nou část obytného stavení, kde byla omítka, která málo hořela a pozoroval znovu, zdali 

shoří. Po zjištění, že i ta shoří, spokojen odjel se svým štábem v 6,30 hod. večer....Děti po 

Josefu Holišovi propustili ještě téhož dne večer ze školy a obecní úřad zařídil druhého 

dne jejich umístění u rodiny – příbuzných. Nábytek, peřiny a jiné cenné věci, které se za-

chránily, byly jim, případně jejich živitelům vráceny.“ 401  

          Manželé Holišovi byli odvezeni k dalším výslechům do Rožnova pod Radhoštěm a 

stejný osud potkal Bernarda a Vojtěcha Macháčkovy, které zatli při souběžně probíhající 

razii v Zašové. Také tito lidé podporovali partyzány, což byl důvod jejich zatčení. Josefa 

Holiše odsoudil brněnský Sondergericht k trestu smrti a byl popraven gilotinou v Praze na 

Pankráci v 16 hodin 12. ledna 1945.402 Františka Holišová věznění přežila.  

          Celkem došlo v rámci akce Tetřívek k zatčení dvou partyzánů, šesti jejich podporo-

vatelů a dvou šmelinářů. Obě velké operace způsobily rozbití štábu partyzánského oddílu 

Jana Žižky, přerušení jeho rádiového spojení s partyzánským centrem v Kyjevě a rozptý-

lení na malé skupinky. Činnost partyzánů tím byla dočasně ochromena. Přesto však dosa-

žené výsledky neodpovídaly vynaloženým prostředkům. Skupinu se nepodařilo zcela zni-

čit a v zimních měsících 1944 – 1945 její aktivity v prostoru východní Moravy opět po-

stupně narůstaly. Horší dopad měly akce Tetřev a Tetřívek na civilní obyvatelstvo. Ze-

jména zmíněné veřejné popravy zaznamenaly značný ohlas, přesto však podpora party-

zánských skupin trvala v řadě případů nadále. 

 

IV. 4. Další protipartyzánské zásahy  

          V období podzimu roku 1944 se řídící úřadovna gestapa v Brně se svými podříze-

nými složkami snažila proniknout do odbojových sítí pomocí konfidentů. Od jejich nasa-

zení si zejména slibovala vypátrání partyzánských základen a jejich následné zničení. 

Důraz byl také stále kladen na psychologické působení vůči civilnímu obyvatelstvu 

s cílem oddělit partyzány od jejich nezbytných domácích spolupracovníků. Z tohoto dů-

vodu se měly vytvářet tzv. protibandy (Gegenbanden) složené z provokatérů vydávajících 

se za partyzány. Zvláštní jednotka tohoto charakteru byla k brněnské řídící úřadovně ge-

stapa přesunuta v pozdním létě roku 1944 a  jejím velitelem byl zmíněný SS-

Obersturmführer Hans Koch.403 Členové měli velké zkušenosti z protipartyzánského boje 

na území Ruska a Ukrajiny, kde působili před svým ústupem na Moravu. Podobně ustu-

povaly pod náporem Rudé armády četné další speciální policejní i jiné útvary a RSHA 
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v Berlíně přiděloval tyto uvolněné skupiny do oblastí, kde by se optimálně uplatnily jejich 

získané zkušenosti. S Kochem přijel do Brna povolžský Němec Dietrich Hildebrandt, 

který se věnoval především tlumočnické činnosti a materiálnímu zabezpečení agentů své-

ho provokatérského oddílu.404  

          Členové Kochovy skupiny byli na východě získáváni z několika různých zdrojů. 

Jednak šlo o zajaté příslušníky Rudé armády, kteří živořili v zajateckých táborech za ka-

tastrofálních podmínek a ve vstupu do podobných jednotek viděli možnost záchrany své 

fyzické existence. Dále zde působili odpůrci Stalinova režimu a nábor zaznamenal úspěch 

i mezi vyloženě kriminálními živly. Po příjezdu do Brna byli příslušníci skupiny umístěni 

jednak v budově tzv. zámečku v Žebětíně a část také v budově na Cejlu č. 6. Jsou známa  

jména některých z nich, a to Petr Plachov, Ivan Klimov, Grigorij Pašutin, Vasil Lazaren-

ko, Timofej Buketov, Ivan Jakovlev, Josef Kalkuljevič, Petr Bykov, Michal Bykov a Ost-

rolenko. Jejich pobyt byl legalizován pracovním nasazením v brněnské Zbrojovce a ně-

kteří s sebou přivezli i rodinné příslušníky. Tlumočníky se kromě Hilebrandta stali pří-

slušníci gestapa Görzen a Olechovič.405 V Žebětíně zabralo gestapo větší budovu a zřídilo 

zde sportovní základnu (Sportgemeinschaft), kterou vedl vedoucí zpravodajského odděle-

ní brněnské řídící úřadovny SS-Hauptsturmführer Ewald Taudt. Příchod skupiny agentů 

zde vyvolal řadu problémů, jelikož noví obyvatelé prováděli výtržnosti a zejména 

v posledních týdnech války docházelo k různým incidentům. Jako agenti byli nasazováni 

především v oblasti severozápadní Moravy. Pro pobyt v terénu je gestapo vyzbrojilo 

zbraněmi sovětského původu včetně samopalů a také uniformami Rudé armády.  

          Gestapo však stále využívalo také svých osvědčených agentů. V oblasti východní 

Moravy byly provedeny pokusy o infiltraci skupiny Clay, o které, jak již bylo řečeno, 

mělo gestapo povědomí již od jejího vysazení na území protektorátu v dubnu 1944. Tato 

skupina si v následujících měsících vytvořila rozsáhlou organizaci spolupracovníků, při-

čemž koncem roku 1944 tvořila čtyři divize, z nichž do první patřily okresy vsetínský, 

valašskomeziříčský a hranický, ve druhé bylo okresy Přerov, Holešov a Bystřice pod 

Hostýnem. Ve třetí pak Kroměříž, Zlín a Uherský Brod a konečně čtvrtou divizi tvořily 

okresy Uherské Hradiště, Kyjov a Hodonín.406 Pochopitelně se zde jednalo pouze o rám-

cově vytvořené jednotky, které se měly zapojit do bojů až před koncem války po dodání 

zbraní. Bartošova organizace zjistila prostřednictvím svého spojení s Londýnem, že 

v prostoru Beskyd působí Ušiakův a Murzinův partyzánský oddíl, ale k navázání užších 

kontaktů mezi oběma skupinami nedošlo. Clay se posléze dostal do zorného pole agentů 

                                                           
404 Dietrich Hildebrandt se narodil 3. ledna 1914. Zúčastnil se mnoha akcí Kochovy skupiny proti partyzá-
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405 VAŠEK, František: Řídící úřadovna v Brně proti partyzánskému hnutí..., s. 49.   
406 KUNC, Radomír: Clay – Eva volá Londýn..., s. 175. 
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zmíněné „volavčí sítě“ a Bartoš se mimo jiné setkal i s konfidentem Františkem Bedná-

řem, zvaným „Malý Franta.“407  

         Bednář se vydával za člena odbojové organizace působící na Ostravsku a Těšínsku. 

Kontakty skupiny Clay s konfidenty Bednářem a Šmídem se rozvinuly v první polovině 

října 1944. Ke zvýšení Bednářovy věrohodnosti přispívalo mimo jiné i to, že se ještě 

z předválečné doby znal s Josefem Sousedíkem, jehož skupina byla na Clay napojena. 

Konfidenti se zúčastnili mnoha schůzek s odbojáři a opatřili si určité informace, mimo 

jiné i o partyzánském oddíle Jana Žižky. Ty získali také tím způsobem, že se jim počát-

kem prosince 1944 podařilo kontaktovat odbojovou skupinu Michala Malíka a Vladimíra 

Kurovce ve Valašském Meziříčí, která vznikla v létě roku 1944 a po příchodu Ušiakova a 

Murzinova oddílu na Moravu s ním navázala spojení. Její členové pak pro partyzány zís-

kávali zbraně ze Zbrojovky v Jablůnce u Vsetína. Bednář kromě toho pověřil Jana Juříčka 

z Hrabové opatřit úkryty pro příslušníky odboje, kteří byli v nebezpečí. Tomu se podařilo 

najít místo ve mlýně Jana Juříčka v Leskovci č. 67. Bednář přijel za mlynářem a dohodl 

s ním vybudování úkrytu pro deset až patnáct osob. Tento čin snad představoval Bedná-

řův pokus odpoutat se od gestapa, protože jeho příslušníky na úkryt neupozornil. Mlýn 

poté používali partyzáni jako svou improvizovanou nemocnici, kde byla řada z nich včet-

ně velitele  Murzina v průběhu následujících měsíců ošetřována.408 

          V prosinci 1944 již velitel Clay Bartoš přestal konfidentům důvěřovat, ti však mezi-

tím shromáždili dostatek informací umožňujících zásah gestapa. Ve Vsetíně byl 15. pro-

since 1944 zatčen Josef Sousedík, 27. prosince v Ostravě František Kubič, následujícího 

dne potom Anděla a Klement Plucnarovi z Bystřice pod Hostýnem, u nichž se konaly 

některé ze schůzek Bartoše se Šmídem a Bednářem. V prvních lednových dnech padl do 

rukou gestapa poručík Otakar Wolner a na nádraží v Bystřici byl ubit poručík Jan Marek. 

                                                           
407 František Bednář se narodil 4. října 1904 v Chrlicích u Brna. V Brně absolvoval učitelský ústav a poté 
působil na obecných školách v Albrechticích a Karpentné ve Slezsku. Po okupaci Těšínska Poláky na pod-
zim 1938 se vrátil na Brněnsko, kde učil v Sokolnicích, Telnici a Chrlicích. Zapojil se do činnosti Obrany 
národa v kraji Brno – venkov, přičemž spolupracoval s plukovníkem Václavem Lysákem, majorem Oldři-
chem Krampolem, štábním kapitánem Čestmírem Jelínkem a dalšími příslušníky této odbojové organizace. 
Po pádu Polska pomáhal organizovat přechody přes hranice na Valašsku. Dne 27. března 1940 se jej 
v Chrlicích pokusilo zatknout gestapo, Bednář byl však včas varován a uprchl. Následně se skrýval v oblasti 
Beskyd a posléze se zapojil společně Jaroslavem Trumpešem, Aloisem Dubačem atd. do dalších odbojo-
vých aktivit. Zatčen byl 15. listopadu 1942 v Morkovicích na Kroměřížsku, kde se ukrýval u učitele Sta-
nislava Zavřela. Jeho výslechy prováděl kriminální zaměstnanec SS-Oberscharführer Karl Wochian, jemuž 
Bednář prozradil množství informací. Koncem roku 1943 se pak stal spolupracovníkem gestapa a svou 
činnost mimo jiné koordinoval s dalším známým agentem Františkem Šmídem, když se oba napojili na 
organizaci Clay. Posléze však gestapo dospělo k  názoru, že Bednář pracuje pro obě strany. Proto byl 8. 
prosince 1944 opět zatčen a obsáhle vyslýchán, přičemž bylo na základě jeho informací zatčeno mnoho 
osob. Jeho úloha v některých případech je dodnes nejasná. Jakožto nepohodlný svědek mnoha tajných ope-
rací byl nakonec v dubnu 1945 zařazen do transportu a zlikvidován v koncentračním táboře Mauthausen. 
Bednářovy osudy viz ŠIKOLA, Čestmír – POSPÍŠIL, Jaroslav: Nešli stejnou cestou..., s. 87 – 104.            
408 SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava..., s. 119 – 120.   
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Síť skupiny Clay se tak na konci roku 1944 zhroutila a parašutisté byli nuceni se přemístit 

do prostoru Tvrdonice – Prušánky – Hrušky.409  

          V oblasti Beskyd působila v podzimních měsících roku 1944 také partyzánská sku-

pina Za rodinu – Za vlast. Její činnost na Moravě řídil major Nikolaj Alexandrovič Kuz-

min, který uprchl ze zajetí a koncem roku 1943 nalezl úkryt u Jana a Anny Košárkových 

v Malé Bystřici č. 95. V srpnu 1944 pak byl Kuzmin napojen na partyzánskou organizaci 

Za rodinu v čele s majorem Michailem Saveljevem, jejíž štáb sídlil v obci Dlhé Pole na 

Slovensku. Kuzmin si vytvořil z místních obyvatel obcí Malá a Valašská Bystřice skupinu 

spolupracovníků, k níž se později připojovali i ruští partyzáni a uprchlí zajatci. Ke Kuz-

minovým spolupracovníkům patřili v Malé Bystřici Jan Košárek, Jan Válek, Josef Kočíb 

a Jan Urban, ve Valašské Bystřici vyvíjel aktivitu zejména Josef Křenek.  

          Se skupinou spolupracovali také protektorátní četníci, konkrétně štábní strážmistr 

František Špaček ze stanice v Malé Lhotě, vrchní strážmistr Josef Rak a četníci Josef No-

lek, Hynek Vybíral a Josef Zezula z Valašské Bystřice. Mimo ně potom učitelé Jan Hro-

mádka, Jaromír Mikšík, Gustav Pilečka, Vladimír Slovák a Jan Grycz, který byl od jara 

1945 napojen jako spojka na partyzánskou organizaci majora Popova na Bečvách. Ředitel 

měšťanské školy Pilečka převedl některé členy odboje přes hranici na Slovensko. 

Se skupinou Za rodinu spolupracovali při převádění partyzánů a ruských běženců ke 

Kuzminově skupině také Štramberští partyzáni. Tito běženci byli převáděni Janem Urba-

nem přes Vsacký Cáb a Javorníky na Slovensko. Partyzáni vybudovali bunkr v lese Bů-

řov v katastru obce Valašská Polanka, mimo to se také ukrývali v domech svých podpo-

rovatelů Kočíba, Křenka a dalších.410 

          Kuzminova skupina měla vybudovánu i další základnu v prostoru Malého Travné-

ho, kde se na přelomu listopadu a prosince 1944 setkala se členy výsadku Nadjožný kapi-

tána A. M. Griněvského. Desant byl se zpravodajskými úkoly vysazen v noci z 16. na 17. 

srpna 1944 u Kozubové západně od Jablunkova. Později se spojil s některými členy vý-

sadku Filip, který rozprášili příslušníci Mietheho oddílu ve druhé polovině srpna. 

V průběhu 4. prosince se šest členů oddílu Za rodinu pokusilo pomoci přenést část shoze-

ného materiálu Griněvského skupiny u její základny v Košařiskách.411 Na zpáteční cestě 

se ukryli v domech rodin Koloničných, Muroňových a Pastorkových v místní části Zají-

čorka, nacházející se 4 kilometry jihovýchodně od Morávky.  

          Zde na ně také 5. prosince 1944 v 5.30 hodin narazilo Jagdkommando z Morávky a 

příslušníci Wehrmachtu, kteří obklíčili dům Augustina Koloničného č. 169. Ten byl zapá-

                                                           
409 ŠOLC, Jiří: Bylo málo mužů..., s. 145.   
410 KOŠÁREK, Jan: Vznik partyzánské organizace Za rodinu – Za vlast v obci Malá Bystřice. Strojopis, s.    
1 – 2. HO MZM, inv. č. S 6414  
411 SLÁDEK, Ve znamení smrtihlava..., s. 123.   
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len, tři z partyzánů zastřeleni, ostatním se však podařilo uprchnout. Příslušníci Jagdkom-

manda zde zajistili vysílačku a poté pátrali v síle 1 důstojníka a 20 mužů po uprchlících 

ve směru na kótu 1082 Ropice.412 Padlými partyzány byli Stěpan Michovič, Stěpan Sub-

botin a Vasilij Lomovoj.413 Při přestřelce byl zraněn na levé noze V. Dunajevskij, které-

mu se z prostoru srážky podařilo uprchnout, ale byl téhož dne v 7 hodin vypátrán 

v prostoru Slavíče německými četníky z Morávky. U sebe měl samopal sovětské výroby 

s rezervním zásobníkem a pistoli ráže 9 mm.  

          Partyzáni v čele s Griněvským, kterým se podařilo z místa střetnutí na Zajíčorce 

uniknout, se ukryli ve svém bunkru na svahu Malého Travného. Zatčený partyzán Duna-

jevskij při zostřených výsleších vypovídal a označil některé spolupracovníky partyzánů 

v Morávce, stejně jako polohu jejich bunkru. Tato skutečnost umožnila nacistům provést 

9. prosince 1944 další, tentokrát mimořádně rozsáhlou akci. Zúčastnila se jí jednak rota 

Schutzpolizei ke zvláštnímu použití z Moravské Ostravy od Einsatzkommanda Ruhsam, 

dále oddíl SD ze Starých Hamrů, 11. rota SS policejního pluku 20 a 3. rota policejního 

strážního praporu 18 (3/ Pol. Wachbatl. Roem. 18). V prostoru zaminovaného bunkru 

severovýchodně od kóty 843 došlo k prudké srážce, která skončila ve 14 hodin. Podle 

hlášení SS policejního pluku 21 padlo celkem devět partyzánů, z toho osm Rusů a jeden 

Čech. Na německé straně utrpěli ztráty příslušníci oddílu ze Starých Hamrů, z nichž 

Obergefreiter Filipp padl, Unterscharführer Hugo Donnert utrpěl těžké zranění explozí 

jedné z partyzánských min a Oberscharführer Herbert Kabis byl zraněn střepinou graná-

tu. Z příslušníků Schutzpolizei z Moravské Ostravy byl výbuchem další miny těžce zraněn 

Oberleutnant Goldenbaum a zraněni byli také Wachtmeister Kollros a Anwärter Karel 

Kovanda. Němci zajistili na místě srážky lehký kulomet vz. 26 československé výroby, 2 

ruské samopaly, 4 československé karabiny, loveckou pušku, 2 bubínkové revolvery a 

větší množství munice.414 Padlých partyzánů bylo nakonec celkem deset, a to Anatolij 

Pětkov, Achmed Mamedov, Anton Byčkov, Jurij Antipov, Andrej Kuzněcov, Juchym 

Švec, Sergej Antonov, Viktor Gregorjev, Gurjan Kočkin a Čech Dominik Kotásek.415         

          Po skončení protipartyzánské akce začala razie mezi obyvateli Morávky, které za-

týkali na základě Dunajevského udání. Dne 12. prosince 1944 pak na stromě v blízkosti 

místního hostince v Murách veřejně oběsili Josefa Kulhánka z Mělníka a Slavoje Potiuka 

                                                           
412 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 289 – 294, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 119 ze 6. prosince 1944.  
413 BORÁK, Mečislav: Po stopách partyzánů v Beskydech...,  s. 28.   
414 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 332 – 337, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 271 z 10. prosince 1944 
a fol. 338, dálnopis č. 280 z téhož dne. 
415 KOVÁŘ, Josef:  Protifašistický odboj v Pobeskydí..., s. 61. Autor nekriticky nadhodnocuje ztráty nacis-
tických bezpečnostních sil během zmíněné srážky, když na zmíněné straně píše, že „fašistů padlo 39.“  
Jedná se o typický příklad toho, jakým způsobem byly před rokem 1989 zveličovány dosažené výsledky 
partyzánského odboje. RADIMSKÝ, Jiří: Chronologie..., s. 47 uvádí, že byli zraněni 3 němečtí vojíni a 
zastřeleni 2. Ve skutečnosti se však o příslušníky Wehrmachtu nejednalo.  
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z Turnova, kteří byli podobně jako mnoho dalších osob veřejně popravených nacisty 

v Beskydech přistiženi při pokusu o přechod hranic. O dva dny později se v sále hostince 

konal tzv. „rychlý soud“ se zatčenými civilisty, kteří byli souzeni na základě Sonderbe-

handlungu soudci z Brna v čele s předsedou Zemského soudu Gädem. Obžaloby opět 

vypracovával státní návladní Schäper. Jako svědek obžaloby vystupoval Dunajevskij. Ze 

souzených  bylo 14 osob odsouzeno k smrti, dalších devět k celkem 38 letům káznice a 

jedna na 9 měsíců vězení. Odsouzené k smrti odvezli z Morávky do Prahy a zde se 16. 

prosince 1944 v 10 hodin konala jejich poprava gilotinou ve věznici na Pankráci. Byli to 

Martin Bednárek, Bohumil Carbol, Václav Carbol, Bohumil Kučera, Josef Liberda, Jan 

Mruzek, Rudolf Mruzek, Jan Novák, Ludvík Novák, Jan Paprok, Alois Pavelek, Antonín 

Pavlásek, Josef Poledník a Josef Polka.416  

          Partyzánský oddíl Jana Žižky byl po ukončení akce Tetřev ve složité situaci. Větši-

na jeho přeživších příslušníků se přesunula z Beskyd do oblasti Vsetínských a Hostýn-

ských vrchů, štáb v čele s Murzinem pak nakonec nalezl úkryt v prostoru Hošťálkové. 

V Hostýnských vrších však také působila nová skupina Zarevo. Tento desetičlenný výsa-

dek se skládal výhradně z příslušníků Rudé armády a měl plnit kombinované zpravodaj-

ské, bojové a diverzní úkoly, stejně tak jako kontrarozvědnou činnost ve středních Če-

chách. Zde šlo zejména o oblast Berounska. Jeho cílem však nebylo vytvářet české party-

zánské oddíly ani zakládat tzv. revoluční národní výbory. Jednalo se o jednotku vycviče-

nou a plně pracující pro NKVD. Velitelem Zareva se stal kapitán Pavel Vasiljevič Fjodo-

rov, krycím jménem Faustov. Politickým komisařem byl poručík Valerij Jevgenijevič 

Bukin, dalšími členy Vladimír Francevič Kadlec, Alexej Michailovič Belov, Nikolaj Va-

siljevič Bolotin, Alexandr Ivanovič Danilov, Ivan Vasiljevič Teterin, Jurij Flodorovič 

Uljev, Boris Josifovič Žižko a Denis Gavrilovič Kuleš.417  

          Paraskupina Zarevo byla vysazena 7. října 1944 na slovenském letišti Tri Duby, 

které se v té době ještě nacházelo pod kontrolou povstalců. Odtud se její členové postupně 

přesouvali západním směrem a nakonec se jim v noci z 21. na 22. listopadu podařilo pře-

kročit moravsko – slovenské hranice západně od Klokočova směrem k Bílé. Po několika 

dnech dorazili k Rusavě, která se po určitou dobu stala jejich základnou. Fjodorov si zde 

pro tento účel vybral hájovnu Josefa Mikse v č. 177 na samotě Jestřábí. Zde také začal 

plánovat první diverze, sabotáže a další partyzánské akce na protektorátním území, které 

začaly být prováděny krátce poté. 

                                                           
416 SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava..., s. 126 uvádí omylem jako datum jejich popravy 6. prosi-
nec. KAREL, R.: Žaluji. Pankrácká kalvárie II, s. 864 naproti tomu uvádí správné datum 16. prosinec 1944. 
Jména všech popravených z Morávky pak uvádí na s. 805 a také v již citovaném Rejstříku odsouzených 
k smrti na konci práce, který je očíslován římskými číslovkami I – XXVII. 
417 JELÍNEK, Zdeněk: Partyzánský oddíl zvláštního určení Zarevo..., s. 19 – 25.  
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          Dne 29. listopadu 1944 skupina ve složení Vladimír Kadlec, Boris Žižko, Nikolaj 

Bolotin, František Samek, bývalý zajatec Vladimír Kurasov a Josef Janík z Hostišové 

podnikla pumový útok na železniční trati Břeclav – Přerov.418 K explozi došlo ve 2.45 

hodin na železničním mostě mezi Otrokovicemi a Tlumačovem u kilometru 158,6 – 158,7 

během průjezdu nákladního vlaku 8185. Vnitřní kolejnice byla přerušena v délce asi 1 

metru a vnější kolejnici výbuch na dvou místech prorazil. Dále došlo k poškození loko-

motivy se služebním vagónem a strojvůdce s brzdařem utrpěli lehčí zranění.419 Doprava 

na trati musela být přerušena do 5.40 hodin.420  

          Týž den provedla diverzi na trati Břeclav – Přerov také skupina ve složení Valerij 

Bukin, Alexej Belov, Denis Kuleš a Michail Balakirev. Na vybrané místo je dovedl Jan 

Holeš ze Staré Vsi. Nálož explodovala ve 22.12 hodin mezi stanicí Břest a nádražím 

v Říkovicích u kilometru 173,516 během průjezdu cisternového vlaku 10 955.421 Vnější 

kolejnici výbuch vytrhl v délce 60 a vnitřní pouze v délce 10 centimetrů. Poškozena byla 

lokomotiva a topič utrpěl lehké zranění. Škoda na lokomotivě činila 12 000 korun, škoda 

na trati 3000.422 Na zpáteční cestě přepadla tato skupinka četnickou stanici v Kostelci u 

Holešova, kde se v té době nacházel pouze strážmistr Dvořák. Partyzáni se zmocnili slu-

žební pistole se 30 náboji a součástí výstroje.423 Obě skupinky, které zmíněné akce pro-

vedly, se potom 30. listopadu vrátily zpět na Rusavu. 

          Velitel Zareva Fjodorov nařídil vzápětí další útok proti železniční dopravě. Kadle-

cova skupina opět položila nálož na trati mezi Tlumačovem a Otrokovicemi, která explo-

dovala 1. prosince v 1.56 hodin u kilometru 157,8 při průjezdu nákladního vlaku 7252. 

Vnitřní kolejnici výbuch přerušil v délce 1 metru a vnější byla proražena na třech místech. 

Také lokomotiva byla poškozena, avšak diverze se tentokrát obešla bez zranění.424 Ve 

2.15 hodin stejného dne pak další exploze zničila stožár vedení vysokého napětí asi půl 

kilometru od dvora Skala na trase Přerov – Zlín – Vsetín. Dodávka elektrického proudu 

byla přerušena a v důsledku toho muselo dojít k zastavení práce ve vsetínské Zbrojovce a 

kunovické Avii. Na druhý den jeli partyzáni se zabaveným autobusem přes Hlinsko pod 

                                                           
418 Tamtéž, s. 45 – 47. 
419 MZA, fond B 72, kart. 123, č. 344, hlášení četnické stanice Otrokovice č. Z 2052/1944 z 29. listopadu 
1944  
420 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 284, hlášení ředitelství protektorátní kriminální policie Brno č. 557 ze 
4. prosince 1944.  
421 MZA, fond B 72, kart. 123, č. 422, hlášení četnické stanice Břest č.  Z 1851/1944 z 1. prosince 1944; 
dále fond B 252, kart. 102, fol. 283, hlášení ředitelství protektorátní kriminální policie Brno č. 556 ze 2. 
prosince 1944.  
422 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 283, hlášení ředitelství protektorátní kriminální policie Brno č. 556 ze 
2. prosince 1944. 
423 MZA, fond B 252, kart. 101, fol. 307, hlášení okresního hejtmanství v Kroměříži z 30. listopadu 1944. 
424 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 282, hlášení ředitelství protektorátní kriminální policie Brno č. 555 z     
1. prosince 1944.  
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Hostýnem, kde došlo k přestřelce s německou hlídkou a jeden z partyzánů byl smrtelně 

zraněn. Tato událost uspíšila odchod Zareva z Rusavy.425  

          Partyzáni se přesunuli na Moravské Slovácko a dále přes Chřiby a Drahanskou vr-

chovinu do prostoru Adamova, 9. prosince překonali železniční trať Brno – Česká Třebo-

vá a poté pokračovali k obci Unín v tehdejším tišnovském okrese. Během přesunu je pod-

porovali místní obyvatelé, zejména Milan Mužík z Kateřiny a František Štěpánek 

s Antonínem Skoupým ze Šebrova. V Uníně se poté dohodli s praporčíkem Metodějem 

Koplíkem na přepadu místní četnické stanice.426 Realizován byl 10. prosince a zúčastnilo 

se jej asi 18 partyzánů, kteří odzbrojili přítomné četníky a zmocnili se uniforem.427 

Z místa činu pak odjeli v nákladním automobilu Františka Klepárníka z Unína č. 7 ve 

směru na Německé (dnes Sněžné).428 Dostali se až k obci Krátká, tedy již do prostoru 

Českomoravské vrchoviny. Zde v té době operovalo několik dalších partyzánských sku-

pin (Mistr Jan Hus, Čapajev, dr. Miroslav Tyrš). Dále se pak přesunovali západním smě-

rem, příčemž jejich cílem byl určený operační prostor na Berounsku. Dne 14. prosince 

pronikli na území Čech. Na přelomu prosince 1944 a ledna 1945 se tato skupina vrátila na  

Českomoravskou vrchovinu, kde pokračovala v odbojových aktivitách.429       

           

IV. 5. Protipartyzánské akce v prostoru jihovýchodní Moravy  

          Také v oblasti jihovýchodní Moravy, tedy v prostoru Vizovických vrchů, Chřibů, 

Ždánického lesa a Slovácka (tehdejší okresy Hodonín, Kyjov, Uherské Hradiště a Uher-

ský Brod), docházelo ve druhé polovině roku 1944 ke srážkám s partyzány, byť ne 

v takovém rozsahu jako v oblasti na sever od tohoto regionu. Jihovýchodní Morava nemá 

velká a těžko prostupná pásma vyšších hor a také pouze asi z jedné čtvrtiny je pokryta 

souvislejšími lesy, které by mohly poskytnout relativně dobrou možnost úkrytu. Již 

v období druhé světové války zde kromě toho existovala početná síť komunikací a velká 

hustota obyvatelstva. Jednalo se tedy o terén mnohem méně příznivější pro partyzánskou 

formu boje než terén Valašska či Českomoravské vrchoviny. Přesto i tady se odbojové 

aktivity rozvíjely již od počátku okupace. Protože šlo o příhraniční oblast se Slovenskem, 

docházelo v tomto prostoru k řadě ilegálních přechodů přes hřebeny Bílých Karpat, odkud 

vedla trasa buď dále na východ, nebo přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii a severní 

                                                           
425 JELÍNEK, Zdeněk: Partyzánský oddíl zvláštního určení Zarevo..., s. 52 – 53.  
426 Tamtéž, s. 57 – 65. 
427 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 347 – 348, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 321 z 11. prosince 
1944, dále fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 43 z téhož dne.    
428 MZA, fond B 314, kart. 2, hlášení inpektora uniformované protektorátní policie č. 46 z téhož dne. 
429 Také výsledky činnosti Zareva byly ještě v nedávné minulosti silně zveličovány. Český antifašismus a 
odboj..., s. 337 uvádí, že Zarevo mělo údajně zničit ve spolupráci s partyzánskými brigádami Mistr Jan Hus 
a Jan Kozina 18 vlaků, 22 lokomotiv, 120 vagónů a 27 plošinových vagónů s vojenskou technikou, 6 mostů 
a 3 vedení vysokého napětí, dále vyřadit z provozu 4 lihovary a pobít kolem 1000 nepřátelských vojáků.    
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Afriku do Francie a Velké Británie. Bylo zde tedy poměrně mnoho odbojových pracovní-

ků, kteří tyto přechody organizovali, zejména z odbojové organizace Vela pod vedením 

generála Josefa Koutňáka. Tato činnost poté zaznamenala nárůst v době po vypuknutí 

slovenského povstání. Tehdy se na slovenské území pokoušelo proniknout větší množství 

dobrovolníků z protektorátu, kteří jej hodlali podpořit. Po potlačení povstání se naopak do 

prostoru jihovýchodní Moravy snažilo ze Slovenska dostat větší množství osob. Za této 

situace docházelo ke střetnutím s příslušníky nacistických bezpečnostních sil. 

          Až do vypuknutí povstání na Slovensku v dané oblasti žádná skupina partyzánské-

ho charakteru nepůsobila, byly zde však vysazeny již zmíněné desanty Carbon a Clay. 

V pozdním létě 1944 se však situace počala měnit. Okresní četnické velitelství 

v Uherském Brodě reagovalo na zvýšený výskyt osob pokoušejících se o přechod hranic 

25. září nařízením, kterým se zřizovala pohotovostní služba na stanicích ve Strání, Starém 

Hrozenkově, Bylnici a Horní Lidči.430 Dne 26. září pak v 19.15 hodin napadlo asi 12 – 15 

osob palbou oddíl letecké stráže od Flugbeobachtung Wasserscheide u kóty 604 nedaleko 

Květné.431 Partyzáni vypálili okolo 100 ran z ručních zbraní a použili 4 – 5 ručních graná-

tů. Dva členové letecké stráže opětovali střelbu ze samopalů, také použili ruční granáty a 

vystřelili 5 červených světlic. Poté partyzáni ustoupili, aniž byly na obou stranách zazna-

menány nějaké ztráty.432 K následující srážce došlo v poledních hodinách 1. října v lese 

východně od celního úřadu Nová Lhota v okrese Hodonín. Partyzáni ze slovenského 

území zde během přestřelky zastřelili dva německé celní asistenty.433  

          Obdobné události probíhaly i v následujících dnech. Tak bylo 6. října napadeno 

palbou vedenou z lesa pět členů Flugwache na kótě 412 u Velkého Ořechova v okrese 

Uherské Hradiště.434 Jednalo se pouze o tři rány z pušek. Střelba byla opětována, aniž 

došlo ke zranění osob. Les byl prohledán a vyrozuměno bylo také zlínské gestapo, pátrání 

však nepřineslo žádný výsledek.435            

          V důsledku narůstajících odbojových aktivit v oblasti jihovýchodní Moravy rozhodl  

SS-Standartenführer Attenberger vytvořit k zabezpečení území okresů Zlín, Uherské 

Hradiště, Uherský Brod a Hodonín další speciální protipartyzánskou jednotku. Jednalo se 

o již zmíněné Einsatzkommando Burger, které od 8. října tvořila posílená 6. rota 21. plu-

ku. Velitelství sídlilo v Uherském Brodě, jednotlivá Jagdkommanda pak kromě samotné-

ho Brodu v Lopeníku, Bojkovicích, Brumově, Zlíně, Velké, Bílovicích, Koryčanech a 

                                                           
430 PŘIKRYL, Josef – SLEZÁK, Lubomír: Jihovýchodní Morava v boji proti okupantům..., s. 156.   
431 MZA, fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 176 z 27. září 1944. 
432 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 27 – 28, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 885 z téhož dne. 
433 MZA, fond B 72, kart. 122, č. 375, záznam telefonického hlášení okresního četnického velitelství 
v Uherském Hradišti č. 10008/118/44 ze 2. října 1944, dále fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora unifor-
mované protektorátní policie č. 22 ze 3. října 1944. 
434 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 44 – 45, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 232 ze 7. října 1944.  
435 MZA, fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 40 z téhož dne.  
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Strážnici. Burgerův oddíl plnil obdobné úkoly jako Einsatzkommando Ruhsam. K 31. 

říjnu 1944 měl ve stavu celkem 284 mužů.436 

          Přesto, že zřízením nové protipartyzánské jednotky byly podmínky pro partyzánské 

aktivity v oblasti značně stíženy, docházelo ke srážkám i nadále. Již dne 11. října okolo 

13.30 hodin napadli partyzáni palbou dvoučlennou celní hlídku jedoucí v automobilu na 

silnici mezi obcemi Strání a Slavkov opět v blízkosti kóty 604.437 Oba celní úředníci pat-

řili ke služebně v Květné. Jeden z nich byl zabit a druhý utrpěl těžké zranění. Pátrání ved-

lo Einsatzkommando Burger s celkem 50 muži, avšak neúspěšně.438 O dva dny později se 

partyzáni střetli v lese východně od Nové Lhoty na úpatí kóty 970 Veľká Javorina 

s celníky a příslušníky Burgerova oddílu. Partyzáni měli 1 mrtvého, na německé straně 

došlo ke zranění celníka.439 Mrtvým partyzánem byl velitel 2. Stalinovy brigády podplu-

kovník I. D. Dibrov, který měl v úmyslu přejít se svou jednotkou na Moravu.440  

          Následně proběhla 16. října v poledních hodinách další přestřelka mezi celníky 

z Květné u Strání, během níž byl zabit ruský partyzán. Celníci vlastní ztráty neměli.441 

V reakci na tyto střety poté provedlo gestapo a Einsatzkommando Burger 17. října od 5. 

do 17. hodiny razii v obci Suchov, nacházející se 8 kilometrů severovýchodně od Velké 

nad Veličkou. Bylo zde zatčeno celkem 25 osob pro podezření z podpory odboje.442 

          V prvních týdnech po vypuknutí povstání na Slovensku se ozbrojené akce v oblasti 

jihovýchodní Moravy omezovaly na výše uvedené srážky s partyzány, kteří se do tohoto 

prostoru snažili proniknout ze slovenské strany hranic. Činnost Burgerova oddílu však 

jejich snahy podstatně ztížila. Samostatná partyzánská jednotka zde potom až do začátku 

roku 1945 nepůsobila.  

          K významnější události došlo 14. listopadu 1944 v souvislosti s příslušníky jedné 

z partyzánských jednotek, která byla rozprášena na Slovensku. Několika jejím členům se 

podařil přechod hranic a poté se ukryli ve stohu nedaleko obce Sudoměřice.443 Tady byli 

zmíněného dne ve 22 hodin vypátráni německými celníky a došlo k přestřelce se čtyřmi 

partyzány, během níž byl jeden zastřelen, druhý těžce zraněn a údajně zemřel 15. listopa-

                                                           
436 SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava..., s. 61 – 62.  
437 MZA, fond B 72, kart. 122, č. 396, záznam telefonního hlášení okresního četnického velitelství 
v Uherském Brodě z 11. října 1944. 
438 MZA, fond B 252, kart. 101, fol. 459, hlášení okresního hejtmana ve Zlíně dr. Walthera Blumenberga 
Zemskému viceprezidentovi Schwabemu z 11. října 1944, dále kart. 102, fol. 56 – 57, dálnopis SS policej-
ního pluku 21 č. 408 z téhož dne a fond B 314, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 83 
z téhož dne. 
439 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 63, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 478 ze 13. října 1944, dále fond 
B 72, kart. 122, č. 405, telefonické hlášení okresního četnického velitelství Uherské Hradiště ze 14. října 
1944. 
440 SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava..., s. 62.  
441 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 74 – 75, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 640 z 18. října 1944.  
442 Tamtéž. 
443 SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava..., s. 97 uvádí, že partyzánů bylo pět a všichni české národ-
nosti, což však nesouhlasí s údaji z obou hlášení citovaných v poznámce 445.  
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du v Sudoměřicích.444 Další dva byli zatčeni, z toho jeden lehce zraněný. Celníci v seníku 

zajistili tři pušky, trhaviny, munici a deset ručních granátů slovenské výroby. Co se týká 

národnosti těchto partyzánů, podle policejních hlášení měl mezi nimi být Němec, Slovák 

a dva protektorátní příslušníci.445 Další významné protipartyzánské akce probíhaly na 

jihovýchodní Moravě až od února 1945.     

 

IV. 6. Partyzáni v oblasti střední a západní Moravy 

          V době, kdy probíhaly srážky příslušníků partyzánského oddílu Jana Žižky 

s bezpečnostními jednotkami, se v prostoru střední a západní Moravy formovala další 

partyzánská oblast. Již od konce roku 1942 se zde na různých místech ukrývali uprchlí 

váleční zajatci, které bylo možné zorganizovat a využít pro vytvoření dalších partyzán-

ských skupin. Tito zajatci přicházeli většinou ve velmi špatném zdravotním stavu, nedo-

statečně oblečeni a pronásledováni nacistickým bezpečnostním aparátem. Nacházeli po-

moc u místního obyvatelstva a společně potom vytvářeli rezistenční skupiny. Výhodou 

přitom bylo, že většina z uprchlíků měla více či méně zkušeností z bojů na frontě. Ty po-

tom mohli uplatnit i po útěku ze zajetí a při vytváření odbojových skupin, které také per-

sonálně doplňovali uprchlíci z totálního nasazení.  

          Jednou z takových skupin byl oddíl zformovaný kolem Josefa Serynka, jež uprchl 

15. září 1942 z internačního tábora v Letech u Písku.446 Jeho skupinka se napojila na Ra-

du tří a nesla v jejích původních válečných materiálech označení skupina Černého, což 

bylo Serynkovo krycí jméno. Po válce však byla uváděna pod jménem partyzánská skupi-

na Čapajev. Postupně se k ní přidávali uprchlí ruští zajatci v čele s Nikolajem Pavlovičem 

Bachmutským. Dále zde byli Maxim Šajfudin Hajmilin, Alexandr Dmitrijevič Pogorelov, 

Michail Barjačnyj a další. Zdržovali se v oblasti Českomoravské vrchoviny a jejich počet 

se postupně rozrostl až na 40 osob.   

          Obdobné se ale tvořily i na jiných místech. Například již roku 1942 byla založena 

skupina, kterou organizoval řídící učitel Josef Náhlík z Vanovic za pomoci Josefa Lébiše 

z téže vsi, Aloise Doležala z Drválovic a člena odbojové organizace Za svobodu Františka 

Kříže z Boskovic. Ten se 20. září 1941 podílel na pumovém útoku na ubytovnu členů 

Hitlerjugend v Letovicích. Odbojáři vybudovali úkryt asi 7 kilometrů severně od Bosko-

                                                           
444 Na téže straně se autor zmiňuje o tom, že zraněný partyzán měl snad být zastřelen příslušníky ZbV – 
Kommanda 1 po výslechu ve Strážnici, avšak neuvádí zdroj této informace. 
445 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 244, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 639 ze 16. listopadu 1944, 
dále fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 189 z téhož dne. 
446 Jméno Josefa Serynka bývá často uváděno v podobě Serinek. Takto jej poprvé uvedla publikace BEN-
ČÍK, Antonín a kol.: Partyzánské hnutí v Československu..., s. 328. Přední odborník na problematiku rom-
ské perzekuce v období druhé světové války Ctibor Nečas však na základě osobních materiálů této rodiny 
uvádí jméno v podobě Serynek. Viz NEČAS, Ctibor: Andr´oda taboris. Vězňové protektorátních cikánských 
táborů v letech 1942 – 1943. Brno 1987, s. 63 – 67. TÝŽ: Holocaust českých Romů. Praha 1999, s. 44.    
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vic mezi Drválovicemi a Trávníkem. Skupinu tvořili domácí odbojoví pracovníci, o je-

jichž činnosti dosud gestapo nevědělo a nebyli proto hledáni zatykačem. Patřili k nim 

Ladislav Mazel, Josef Sedlák, Josef Bohatec a Otakar Pospíšil z Drválovic a další. Tito 

lidé podporovali proviantem skupinu ukrývající se v lesním bunkru, která se skládala jed-

nak z uprchlíků z totálního nasazení a dále z několika příslušníků Rudé armády. Byli to 

František Kříž a Václav Veselý z Boskovic, Ladislav Gregor, Bedřich Zouhar a Jindřich 

Řezníček z Drválovic, Ladislav Doležal z Letovic, Josef Javůrek z Kolína, Miroslav Ku-

bík z Borotína a Vratislav Kupecký z Vanovic. Z Rusů pak Alexej Michailovič Chlopu-

šin, Pavel Suljas a dva či tři další. Uprchlíci se střídali v zemním úkrytu a v domech ně-

kterých obyvatel Drválovic a okolí.447 

          Jiná odbojová skupina podobného charakteru vznikala jihovýchodně od Boskovic 

v prostoru obcí Valchov, Suchý a Ludíkov. V jejím čele stál Antonín Král z Valchova, 

který byl jedním z hlavních organizátorů pomoci uprchlým válečným zajatcům. Velkou 

podporu jim také poskytovala rodina Kočvarova ze Suchého se svým rozvětveným příbu-

zenstvem a Edmund Doležal z Ludíkova. Když se skupinka zajatců rozrostla o další pří-

chozí, byl pro ně vybudován lesní úkryt v místě zvaném Na Perné mezi Valchovem a 

Němčicemi. Zde se partyzáni zdržovali přes den a v noci odcházeli do příbytků svých 

podporovatelů.  

          V té době však již gestapo monitorovalo oblast Boskovicka jako možnou pro vý-

skyt partyzánů, jelikož zde beze stopy mizeli nejen místní uprchlíci z práce v Německu, 

ale i postrádaní váleční zajatci. Byl tedy jasné, že je musí podporovat nějaké odbojové 

skupiny. Z tohoto důvodu byl na jaře 1943 vyslán do boskovického okresu konfident 

František Šmíd, který se představoval jako příslušník tzv. „Zemského vedení odboje“ a 

prokazoval se různými falešnými dokumenty. Kromě něj gestapo nasadilo do akce i další 

konfidenty, a to Viktora Ryšánka, Otakara Chalupu, Jan Cwirze a další. Šmídovi se poda-

řilo kontaktovat Františka Kříže a získat jeho důvěru, takže potom mohl navštívit i Drvá-

lovice.448 

          Osazenstvo bunkru Na Perné se mezitím rozhodlo začít s nějakými výraznějšími 

partyzánskými akcemi, terén Boskovicka se však nezdál být pro tyto akce vhodný. Pří-

slušníci Rudé armády proto měli v plánu přesun na východ do Beskyd a přes hranice na 

Slovensko, kde byly lepší podmínky pro partyzánský boj a také případná možnost pronik-

nutí k operujícím sovětským jednotkám přes blížící se frontu. Této akce se však ujali kon-

fidenti a v průběhu září 1943 provedli nejméně tři přesuny vždy po dvou nebo třech so-

                                                           
447 KOPECKÝ, Vratislav: Partyzánská skupina Drválovice. Strojopis, HO MZM, inv. č. S 6623.   
448 PLEVAČ, Jan: Stručný nástin vzniku, činnosti a likvidace skupiny domácího odboje Valchov – Král 
1942 – 1944. Strojopis datovaný v Boskovicích 28. srpna 1974. Vypracováno podle dokumentů a 22 popisů 
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větských vojácích, kteří byli po cestě zatčeni gestapem a odvezeni do Kounicových kole-

jí. Průběh transportů vylíčil po válce jeden z uprchlých zajatců Meletij Votincev, kterému 

se zřejmě jako jedinému podařilo uniknout. Poté Kříž rozpustil z důvodu nebezpečí pro-

zrazení osazenstvo bunkru v Drválovicích. Čeští uprchlíci z říše nalezli úkryt v okolních 

vesnicích a Kříž sám odešel se čtyřmi sovětskými zajatci do uprázdněného bunkru u Val-

chova ke zbylým čtyřem osobám z Královy skupiny. 

          I zde však zasáhli konfidenti, kteří 30. září vylákali Kříže na schůzku s domnělým 

vedením odboje do Ochozu u Brna, kde byl gestapem zatčen. Dne 1. října pak byl obklí-

čen bunkr u Valchova, přičemž bylo proti jeho osazenstvu použito ručních granátů. Jeden 

ze sovětských uprchlíků utrpěl jejich explozemi těžké zranění. Osádka úkrytu se v této 

situaci vzdala a všech šest osob bylo po zatčení převezeno do Brna. Antonín Král a jeho 

syn Zbyněk byli ale včas varováni a podařilo se jim uprchnout. Pak se společně s několika 

dalšími sovětskými utečenci ukrývali v zemním bunkru u Kuniček. Král však neměl po-

vědomí o skutečné činnosti brněnských konfidentů, takže prostřednictvím svého švagra 

Karla Hudce požádal o kontakt na údajnou ilegální skupinu komunistů působící 

v brněnské Zbrojovce. Prostřednictvím konfidenta Jana Cwirze pak ve dnech 13. a 14. 

října padli do rukou gestapa oba Králové i dva ruští uprchlíci.449 Po této akci následovaly 

další údery proti drválovické skupině, které vyvrcholily 11. ledna 1944 velkou razií ge-

stapa za asistence německého i protektorátního četnictva, ves byla obklíčena a došlo 

k zatčení asi 11 osob. Následná zatýkání pomocníků skupiny proběhla od 18. ledna do 10. 

března 1944, čímž byla tato organizace prakticky likvidována.450  

          Přítomnost uprchlíků se však na podzim roku 1943 přes sílící zásahy nacistických 

bezpečnostních sil projevovala stále výrazněji. Na přelomu září a října se v Benešově 

objevila pětice Rusů vedená Timofejem Kuzněcovem a Pavlem Maximovičem Volko-

vem, kterých se v obci ujala skupinka sdružená kolem Karla Slezáka. Ruští i čeští uprch-

líci působili také v sousední obci Žďárné. Z místních to byli Antonín Polívka, Josef Žá-

ček, Hubert Fabiánek a Vlastimír Šmatla, z Rusů uprchlíci s křestními jmény Michail a 

Simeon, kteří byli převedeni Aloisem Šmatlou ze Žďárné do obce Lipová ke Stanislavu 

Kovářovi. Odtud zase zpět do Žďárné přešli Grigorij Fomin a Evžen Nikolajevič Porošin. 

                                                                                                                                                                              
odbojové činnosti příslušníků skupiny Valchov – Král uložených v archivu okresní organizace Svazu proti-
fašistických bojovníků. HO MZM, inv. č. S 15 760.  
449 KOPEČNÝ, Petr – POLÁK, Vladimír: Žijeme jejich odkazem... , s. 54 – 55.      
450 Viz Obec Drválovice v odboji. Strojopis, HO MZM, inv. č. S 15 988, dále Seznam popravených a poli-
tických vězňů z obce Drválovice. Vypracoval místní MNV v červnu 1945. HO MZM, inv. č. S 15 989. 
Z obyvatel Drválovic byli odsouzeni k smrti a popraveni Ladislav Gregor, Karel Řezníček a Jindřich Řezní-
ček 17. srpna 1944 ve Vratislavi, Rafaela Zouharová 1. září 1944 v Praze na Pankráci, Alois Doležal 7. září 
1944 ve Vratislavi, Bedřich Zouhar 13. září 1944 ve Vratislavi, Marie Bláhová a Anežka Doležalová 5. 
října 1944 na Pankráci a Josef Bohatec 24. ledna 1945 taktéž na Pankráci.  
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Rodina Šmatlova se obzvláště zapojovala do mateiálního zabezpečení uprchlíků a její 

příslušníci později spolupracovali s výsadkem Jermak.451  

          Řady uprchlíků i jejich domácích podporovatelů pak během jara 1944 v oblasti 

prostějovského a boskovického okresu neustále rostly a došlo k vytvoření něčeho na způ-

sob organizace, jejíž název zněl Drahanská vrchovina. V ní zaujali významné místo vedle 

Pavla Maximoviče Volkova také Evžen Porošin, Timofej Kulikov a Nikolaj Nikitovič 

Curkán.452 Značnou aktivitu projevoval i rodák z Malého Hradiska komunista František 

Šmíd.453 Situace se zkomplikovala po zahájení povstání na Slovensku, kdy se mnoho 

z uprchlíků hodlalo probít přes moravsko – slovenské hranice a zapojit do ozbrojeného 

boje. Šmíd však pravděpodobně požadoval, aby zůstali na místě, vyčkali přiblížení fronty 

a teprve poté zahájili boj. Na 13. září 1944 byla dohodnuta schůzka v tzv. Henkově boudě 

u Suchého, během níž došlo mezi těmito uprchlíky ke sporu, který vyústil v přestřelku. 

Jeden z nich byl přitom zabit a řada dalších zraněna.454  

          Vzhledem ke skutečnosti, že sovětské velení disponovalo informacemi o ukrývání 

většího počtu uprchlých zajatců z řad Rudé armády v prostoru Drahanské a Českomorav-

ské vrchoviny, jevil se tento prostor být příznivým pro vytváření partyzánských oddílů. 

S takovým úkolem byl na území protektorátu vyslán organizátorský výsadek Jermak, je-

hož velitelem se stal Nikolaj Ivanovič Dmitrijev, komisařem Leonid Jefremovič Železňak 

a náčelníkem štábu Maxim Fjodorovič Petrovskij. Radistkami byly Ariadna Jevdokimov-

na Paršinová a Dina Mefodijevna Šapovalová, dalšími členy pak Naděžda Vasilijevna 

Ivanovová, Grigorij Mitrofanovič Žukov, Andrej Jegorovič Fursenko, Konstantin R. Ni-

kolskij, Nikolaj Iljin, Roman Vavilovič Chlud, Gregorij Semjonovič Litviško, Fjodor A. 

Mitin, Jakov Kirilovič Kolomijec a konečně Polák Zdislaw Nowacki. Jermak byl vysazen 

v noci ze 30. září na 1. října 1944 nad údolím říčky Rakovec nedaleko obce Račice 

v okrese Vyškov.455  

         Protektorátní četnictvo se o výsadku dozvědělo a následovala pátrací akce brněn-

ského protiparašutistického referátu gestapa, které se zúčastnily i tři prapory poddůstoj-

nické školy Wehrmachtu z vyškovského vojenského prostoru. Parašutisté však unikli, 

přestože přišli o část vybavení. Dále pak pokračovali do Žárovice a odtud již ve spoluprá-

ci s místními obyvateli k Hluchovu a Přemyslovicím. Zde potkali skupinu ruských běžen-

ců, organizovaných Pavlem Maximovičem Volkovem a Evženem Porošinem, kteří se 

                                                           
451 KOPEČNÝ, Petr – VAŠEK, František: Žďárná. Brněnské gestapo v boji proti oddílu Jermak v prosinci 
1944. Strojopis, soukromý archiv Františka Vaška.     
452 Tamtéž, s. 8.  
453 Nejedná se o osobu příbuznou ani jinak související s konfidentem téhož jména.   
454 KEJÍK, Josef: Lipovecké vzpomínky na boj za svobodu. Brodek u Konice 1965, s. 14 – 15.   
455 KOPEČNÝ, Petr: Padáky nad Drahanskou vrchovinou..., s. 10; GEBHART, Jan – ŠIMOVČEK, Ján: 
Partyzáni v Československu..., s. 354 – 355; JELÍNEK, Zdeněk: Partyzánské organizátorské výsadky 
v českých zemích..., s. 36.        
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k Jermaku připojili.456 Tak začalo soustřeďování skupinek i jednotlivců z řad uprchlých 

válečných zajatců. Ztrátou pro tento oddíl však bylo zatčení Františka Šmída, k němuž 

došlo 13. října, tedy zhruba ve stejné době, kdy kontaktovali Volkova.457 Kolem 18. pak 

proběhlo napojení na skupinu kapitána Viktora Petroviče Kružilina, pohybujícího se 

v oblasti jihovýchodně od Moravské Třebové.458  

          Brněnské gestapo však ve druhé polovině října 1944 získalo pro spolupráci dva 

partyzány z oddílu Jana Žižky, a to Jaroslava Mézla a Martina Valaštiaka, kteří byli pů-

vodně vysláni s úkoly do oblasti střední Moravy. Společně s dalším agentem Aloisem 

Řehulkou získali kontakty na skupinu spolupracovníků partyzánů v Lipové, odkud party-

záni navazovali spojení s obcemi na východním okraji boskovického okresu. Úloha agen-

tů byla sice počátkem listopadu odhalena a Řehulku partyzáni zastřelili, avšak ostatní tím 

byli varováni. Akce nacistů proběhla ve večerních hodinách 6. listopadu, kdy podnikli 

zátah v obci Lipová. Zatýkání pokračovalo do 21. prosince a zatčeno bylo celkem 30 

osob.459  

          Jádro Jermaka však prozatím těmito zásahy neutrpělo a ustupovalo směrem ke Ko-

nici. Aby se zmenšilo riziko prozrazení, došlo k rozhodnutí rozdělit oddíl na několik men-

ších skupinek. Jedné z nich velel Petrovskij a postupovala směrem na Prosetín, druhou 

vedl pravděpodobně Železňak. Petrovského skupinka přítom navázala kontakty s oddílem 

Josefa Serynka, který krátce předtím provedl jednu z významných odbojových akcí 

v oblasti Českomoravské vrchoviny. 

          Jednalo se o odvetu za zastřelení vojenského velitele Rady tří divizního generála 

Vojtěcha Luži a jeho pobočníka poručíka Josefa Koreše v obci Hřiště 2. října 1944. Oba 

byli zastřeleni v budově místního hostince protektorátními četníky pod vedením vrchního 

strážmistra Bohuslava Mečíře ze stanice v nedaleké Přibyslavi.460 Lužův nástupce ve 

funkci nejvyššího vojenského představitele Rady tří podplukovník Josef Svatoň se poté 

s generálovým synem Radomírem Lužou, který byl také zapojen do odbojových aktivit a 

již delší dobu pobýval v ilegalitě, rozhodl o provedení odvetné akce. Tu dostali za úkol 

právě příslušníci Serynkovy skupiny, v níž byli také Nikolaj Bachmutskij a Radomír Lu-

ža, který celou akci vedl. Partyzáni vyrazili k akci večer 25. října 1944 od Daňkovic přes 

                                                           
456 VÚA – VHA, fond Domácí odboj, sign. 66/1/7, Charakteristika české skupiny při oddíle E. Porošina 
skupiny „Jermak.“  Datováno v Praze 8. června 1945, podepsáni Vojtěch Kovařík a Egon Burian.   
457 Provádět přesnou dataci pohybu jednotlivých partyzánských skupin není možné, protože údaje archiv-
ních pramenů i literatury si v mnoha případech značně protiřečí.   
458 VÚA – VHA, fond Domácí odboj, ijč. 201, potvrzení ministerstva vnitra o činnosti oddílu Jermak Kruži-
lin č. A – 35192/06411 – 49 pro kádrové oddělení ÚV KSČ z 5. listopadu 1949.       
459 KOPEČNÝ, Petr: Padáky nad Drahanskou vrchovinou..., s. 12. O zatýkácích akcích v této oblasti jsou 
jen kusé informace, neboť ve fondech MZA se zprávy o nich prakticky nedochovaly.  
460 Podrobnosti případu viz ČERNÝ, Vladimír – KOPEČNÝ, Petr – VAŠEK, František: Legenda bez le-
gend..., s. 68 – 75; dále HLADÍK, František: Smrt generála Vojtěcha Luži a poručíka Josefa Koreše. NA, 
fond Paměti bojovníků, soutěžní práce č. 2404.          
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Kadov, Fryšavu, Světnov a Malou Losenici k Přibyslavi. Zde se ve večerních hodinách 

následujícího dne dostali k četnické stanici, která byla umístěna na náměstí v prvním po-

schodí domu č. 9. Pomocí lsti se partyzánům podařilo vniknout dovnitř a také vylákali ze 

svého bytu vrchního strážmistra Mečíře, kterého poté na stanici spoutali. Po improvizo-

vaném výslechu byli četníci odváděni do sklepa a zde je Serynek s Bachmutským postří-

leli. Radomír Luža pak na dveře sklepa a kanceláře stanice připevnil nápis informující o 

tom, že jde o akt odplaty za vraždu českých příslušníků odboje.461 Krátce po válce sepsal 

zprávu o své činnosti, v níž popisuje události kolem akce v Přibyslavi takto: 

          „Dne 25. října 1944 odešlo 12 partyzánů této skupiny pěšky směrem k Přibyslavi. 

Vedl jsem je přes Fryšavu, Světnov do lesů okolo Račína, kde jsme vyčkali celý následují-

cí den, abychom se večer vydali přes Losenici k Přibyslavi. V městě samém jsme čekali 

asi půl hodiny, než se frekvence na náměstí, kde byla také stanice, uklidní, načež přesně 

ve 20 hod. jsme vkročili do stanice, kde jsme postupně zajistili 5 četníků, které jsme po 

výslechu, provedeném mnou, zastřelili, takže úderem 21. hodiny jsme se dali na zpáteční 

cestu...Domů jsme se dostali bez úrazu až po 6. hod. ranní, velmi unaveni a uštváni. Ale 

naše akce se podařila a náš přepad četnické stanice v Přibyslavi byl signálem ke skuteč-

nému náporu partyzánskému na celé Vysočině.“ 462  

          Na četnické stanici v Přibyslavi zahynuli 26. října 1944 vrchní strážmistr Bohuslav 

Mečíř a strážmistři Stanislav Kunderka, Ondřej Otevřel a Karel Sojka. Přežil pouze 

strážmistr Jiří Hörner, a to přesto, že byl zasažen osmi projektily ráže 6,35 mm.463 Party-

záni se také na stanici zmocnili 3 služebních pistolí, dalekohledu a pendreku.464 I když je 

celý případ exekuce přibyslavských četníků bezpochyby kontroverzní, skutečností zůstá-

vá, že po této události značně poklesla aktivita protektorátního četnictva i policie. Jejich 

příslušníci se v případě přílišné horlivosti ve prospěch okupačního režimu obávali obdob-

né odvety ze strany domácího odboje, což mělo příznivý dopad na rozvoj rezistenčních 

aktivit na protektorátním území. 

          Serynkův oddíl se také počátkem listopadu 1944 podílel společně s Radou tří na 

zachycení části výsadku Dr. Miroslav Tyrš. Tento patnáctičlenný desant byl opět zformo-

ván Ukrajinským štábem partyzánského hnutí a vysazen 25. října 1944 mezi obcemi Lipi-

ce, Bítětice a Pejškov na Pelhřimovsku. Velitelem byl podporučík Ján Hudec, komisařem 

                                                           
461 LUŽA, Radomír – VELLA, Christina: The Hitler Kiss. A Memoir of the Czech Resistance. Baton Rouge 
2002, s. 165 – 168.  
462 LUŽA, Radomír: Stručný přehled činnosti Radomíra Luži. Strojopis, datováno v Brně 13. července 
1945. Kopie v archivu autora.  
463 MZA, Fond B 252, kart. 102, fol. 107 – 108, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 1063 ze 27. října 1944, 
dále fol. 110, hlášení ředitelství protektorátní kriminální policie Brno č. 535 z téhož dne. 
464 K podrobnostem přepadu přibyslavské stanice dále MZA, fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora uni-
formované kriminální policie č. 190 z 26. října a č. 192 z následujícího dne, dále fond B 301, kart. 1, sv. 1, 
fol. 4, záznam telefonického hlášení ředitelství protektorátní kriminální policie Brno z 27. října 1944. 
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desátník Viktor Ruttkay a náčelníkem štábu poručík Ivan Andrejevič Labunskij.465 Výsa-

dek se jako celek nikdy nesešel, tři členové padli v přestřelce s německými vojáky 27. 

října u Dobroměřic a ostatní ustupovali východním směrem na Žďársko. Serynkův oddíl 

navázal v oblasti Dalečína kontakt se skupinou, ve které byli radisté četař Matvej Fjodo-

rovič Andrejev a vojín Vladimír Ivanovič Začupejko, dále svobodník Ignác Hazucha a 

lékařka Rufina Nikolajevna Krasavinová.  

          Další sedmičlenná skupina pod velením Labunského postupovala přes Rokytno, 

Roženecké Paseky, Velké Janovice, Věstín, Věstínek, Brťoví a Prosetín. Dne 28. listopa-

du se dostali do Touboře, kde je starosta František Dostál odkázal na hajného Bedřicha 

Lepku. Od něj se Labunskij dozvěděl, že je ve spojení s Jermakem. Poté navázali vzájem-

né kontakty a po řadě náhod se nakonec 14. prosince 1944 v obci Veselí sešli členové 

obou skupin výsadku Dr. Miroslav Tyrš až na poručíka Viktora Alexejeviče Osipova, 

který se v průběhu přesunu Labunského skupiny kvůli svému zranění oddělil, ve vsi 

Krásné se ho ujal kovář Josef Ondra a později vytvořil na Litomyšlsku za pomoci míst-

ních obyvatel vlastní partyzánskou skupinu s názvem Stalin.466  

          Velitelská část skupiny Jermak se po překonání nacistické pročesávací akce vrátila 

okolo 20. listopadu 1944 do výchozího postavení v okolí Bukové a Lipové. V té době 

také začali partyzáni pronikat více hlídkami na Blanensko a Boskovicko až po trať Brno – 

Česká Třebová. Dne 23. listopadu pak bylo faktické rozdělení skupiny potvrzeno oddílo-

vým rozkazem. Vedle velitelské části působící v okolí Benešova zde byla skupina operu-

jící pod vedením náčelníka štábu Petrovského na Olešnicku, na Kunštátsku se nacházel se 

svým oddílem komisař Železňak, Fursenko zůstal v okolí Hluchova, Iljin působil v oblasti 

severně od Boskovic a Mitin směřoval s rozvědkou k Blansku, kam pronikl asi 25. listo-

padu.467 Na přelomu listopadu a prosince 1944 se velitelská sekce rozdělila tím způso-

bem, že jedna část i s radiostanicí obsluhovanou Ariadnou Paršinovou, kterou odbojáři 

nazývali Nataša, byla soustředěna v Benešově u Josefa Opálky v domě č. 45.468 Druhá 

část s vysílací stanicí a radistkou Dinou Šapovalovou nalezla útočiště v Hluchově.    

          V rámci akcí proti Jermaku nasadilo brněnské gestapo část svých úředníků přímo 

do terénu. Šlo o příslušníky podreferátu IV 2 b pod vedením Hugo Römera, který zamě-

řoval svou pozornost na akce proti československým parašutistům vysílaným ze Západu. 

Dále zde působil Hans Koch, věnující se zejména boji se sovětskými parašutisty a party-

zány. Römer byl přivržencem přímé likvidace desantů bojem v tzv. kotlové oparaci, při 

                                                           
465 K historii tohoto výsadku viz KAMENÍK, Václav – JELÍNEK, Zdeněk: Noční výsadek. České Budějovi-
ce 1986.   
466 NEPRAŠ, Jaromír: Partyzánský oddíl Stalin. Dolní Újezd 1985; TÝŽ: Litomyšlsko v odboji. Svitavy 
1987, s. 92 – 95.       
467 KOPEČNÝ, Petr – VAŠEK, František: Žďárná..., s. 13 – 14.     
468 RICHTER, Václav: Paměti z okupace. Rukopis, HO MZM, inv. č. 16 237.  
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níž měl být výsadek obklíčen a zničen, zatímco řada jeho podřízených prosazovala likvi-

daci protivníka agenturní cestou. Proto někdy v rámci protiparašutistických operací vzni-

kaly nepřehledné situace, které nepřímo  příslušníkům těchto výsadků napomáhaly. 

          K proniknutí mezi členy skupiny Jermak se příslušníci gestapa pokusili pod vede-

ním Kocha využít provokatérskou Hildebrandtovu skupinu ze Žebětína. Za základnu ope-

race byla zprvu vybrána německá četnická stanice v Boskovicích, která příslušníkům ge-

stapa povolila používat své dopravní prostředky. Doprava automobily umožnila operativ-

ní nasazení v rozsáhlé oblasti kolem Boskovic. Příslušníkům gestapa zde velel Franz Ra-

dif.469 Bezprostředním Hildebrandtovým nadřízeným se stal brněnský Němec Gerhard 

Schrott, který plynně ovládal češtinu. Hodností byl sice pouze kriminální asistent, avšak 

přesto šlo bezesporu o jednu z významných postav brněnského gestapa v boji proti party-

zánským skupinám.470 Mimo to zde byli nasazeni Karl Hrych, Rudolf Krumpholz a další 

členové brněnské řídící úřadovny. Posílili tak německou policii a společně prováděli noč-

ní silniční kontroly v Šebetově, Benešově, Borotíně, Žďárné a jiných místech, zatímco 

ruští a ukrajinští provokatéři vystupovali v roli partyzánů. Tato činnost měla již brzy při-

nést výsledky v rámci tzv. zimní protipartyzánské ofenzívy.  

          V oblasti střední a západní Moravy kromě výše zmíněných působily koncem roku 

1944 i jiné partyzánské oddíly. Na Brněnsku dále rozvíjela svou činnost skupina Prokop 

Holý, jejíž členové také provedli pumové útoky na železničních tratích v krátkých časo-

vých intervalech dne 14. listopadu 1944. K prvnímu došlo ve 20.45 hodin mezi Černovi-

cemi a Slatinou během průjezdu vlaku 5822, který směřoval do Vlárského průsmyku. 

Poškozena byla lokomotiva a tlaková vlna po explozi vyrazila okno jednoho z vagónů. 

Partyzáni mimoto také přetrhli celkem 8 drátů telefonního a telegrafního vedení podél 

trati, avšak vlak byl schopen dojet zpět na brněnské nádraží a ke zranění osob během celé 

akce nedošlo.471  

         Zhruba o pět minut později bylo explozí zničeno 52 centimetrů levé kolejnice bě-

hem průjezdu vlaku 814 mezi Brnem a Chrlicemi asi 70 metrů před železničním mostem 

v Komárově, přičemž partyzáni u trati také přerušili 5 drátů telefonního vedení. Ani 

                                                           
469 Franz Radif se narodil 28. září 1908 v rakouském Celovci. V Brně působil na protipartyzánském podre-
ferátu IV 2 b v hodnosti kriminálního tajemníka a v této funkci se zúčastnil řady akcí na Moravě. Po válce 
jej MLS v Brně odsoudil k trestu smrti a 8. ledna 1947 byl Radif ve věznici na Cejlu popraven. Viz MZA, 
fond C 141, kart. 229, inv. č. 2684, spis LSP 1794.    
470 Gerhard Schrott působil proti partyzánům v oblasti severní Moravy i na Českomoravské vrchovině a 
také se zúčastnil akce proti desantu Komenský. Kromě toho řídil stálou agenturní síť v regionu. Byl to vý-
borný sportovec a vynikající střelec z ručních zbraní. Během zásahů proti odbojářům býval vždy vyzbrojen 
dvěma pistolemí ráže 9 mm, z toho jedním americkým Coltem, zabaveným některému ze zajatých parašu-
tistů z Velké Británie. Jeho poválečný osud není znám.   
471 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 234 – 235, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 599 z 15. listopadu 
1944. 
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v tomto případě nebyl nikdo zraněn.472 Dále v 21.30 hodin při průjezdu nákladního vlaku 

8004 mezi Bílovicemi a Babicemi došlo k výbuchu u kilometru 164,04. Pravá kolejnice 

byla proražena v délce 45 centimetrů, poškození měla také levá kolejnice a lehké škody 

způsobila exploze i na lokomotivě.473 Následující útok na železniční dopravu v oblasti 

Brna pak příslušníci Prokopa Holého provedli 5. prosince 1944 ve 20.40 hodin na trati 

Brno – Česká Třebová u kilometru 159,437 nedaleko Obřan v době průjezdu transportní-

ho vlaku Wehrmachtu 90 890.474 Pravou kolejnici ve směru na Prahu výbuch přerušil 

v celkové délce 95 – 100 centimetrů, lokomotiva byla poškozena a vlak musel zůstat stát 

na místě útoku. Zranění neutrpěl opět nikdo.475  

          Bezprostřední okolí Brna však nebylo jediným místem, kde v této době došlo 

k podobné události. Dne 1. prosince 1944 byl také proveden výbuch na trati Německý 

Brod – Brno ve 13.38 hodin v tunelu mezi stanicemi Doubravník a Borač na kilometru 

85,3. Stalo se to během průjezdu nákladního vlaku 5881. Levá kolejnice byla vytržena 

v délce 92 centimetrů, zatímco do pravé kolejnice výbuch vyrazil menší otvor. Lokomoti-

va sice měla pouze lehčí poškození, avšak topič utrpěl těžké a strojvedoucí lehké zranění. 

Na pravé straně tunelu byly poškozeny dva izolátory telegrafního vedení.476                                                                                                                                            

          O těchto útocích na železniční dopravu v oblasti Brna lze v podstatě říci totéž, co o 

útocích prováděných příslušníky partyzánského oddílu Jana Žižky na východní Moravě. 

Také na Brněnsku trpěl domácí odboj kritickým nedostatkem výbušnin vhodných 

k destrukčním akcím a z tohoho důvodu byly připravované nálože slabé, neschopné způ-

sobit rozsáhlejší škody. Přesto však nelze zmíněným útokům upřít jistý význam, neboť i 

tyto akce způsobovaly problémy v dopravě. Nacisté také postupně museli k ochraně tratí 

vyčleňovat další síly a prostředky, které by jinak mohly být nasazeny na jiných místech. 

                                                           
472 MZA, fond B 252, kart. 101, fol. 132, záznam telefonického hlášení policejního ředitelství Brno z 15. 
listopadu 1944, dále fond B 314, kart. 1, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 172 
z téhož dne. 
473 MZA, fond B 252, kart. 101, fol. 134, záznam telefonického hlášení policejního ředitelství Brno ze 16. 
listopadu 1944 a kart. 102, fol. 239, hlášení ředitelství protektorátní kriminální policie Brno č. 551 z téhož 
dne. K případu též fond B 301, kart. 1, sv. 2, fol. 31, záznam telefonického hlášení četnické stanice Žideni-
ce ředitelství protektorátní kriminální policie v Brně ze 14. listopadu 1944.  
474 MZA, fond B 72, kart. 122, č. 529, dálnopis četnického oddělení Brno č. 529 z 5. prosince 1944, určeno 
ZČV; dále fond B 301, kart. 1, sv. 3, fol. 1, telefonické hlášení policejního revíru 10 Husovice ředitelství 
protektorátní kriminální policie v Brně z téhož dne. 
475 MZA, fond B 300, kart. 3, záznam hlášení četnického oddílu k ochraně tratí č. 1 Brno (Gendarmerie - 
Streckenschutzkommando 1) č. 2132/ 44 ze 6. prosince 1944. Na místo výbuchu se dostavil četnický kapitán 
František Váňa, který také sepsal toto hlášení. Podle něj inkriminovaný úsek trati hlídala v době exploze 
stráž č. III oddílu k ochraně tratí 1, složená z důstojníka a 6 mužů. Nejblíže místu provedení sabotáže byl 
štábní strážmistr Stanislav Rosa z četnické stanice Čechtín v okrese Třebíč. Ve své výpovědi trval na tom, 
že před výbuchem nikoho podezřelého v těchto místech neviděl. Jedná se o další příklad zjevně laxního 
přístupu protektorátních četníků k plnění úkolů ve prospěch nacistů v závěrečných měsících okupace. Je 
téměř vyloučeno, aby četnická hlídka nezpozorovala osoby, které umístily pumu na kolejnice. 
476 MZA, fond B 72, kart. 122, č. 469, hlášení četnického oddělení Brno č. 4297/44 ze 2. prosince 1944.  
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V. ZIMNÍ OFENZÍVA (PROSINEC 1944 – ÚNOR 1945) 

 

V. 1. Změny a posilování nacistického bezpečnostního aparátu 

          Po ukončení akce Tetřev docházelo v nacistickém bezpečnostním aparátu postupně 

ke změnám, které si především kladly za cíl zvýšení jeho výkonnosti. Jak již bylo řečeno, 

koncem roku 1944 proběhlo sloučení gestapa a kriminální policie, což mělo zefektivnit 

zejména operativnost nasazení. Velitel bezpečnostní policie a SD v Praze Erwin Wein-

mann seznámil 21. prosince 1944 podřízené složky s tím, že byla nově zřízena funkce 

velitele bezpečnostní policie (der Kommandeur der Sicherheitspolizei). V sudetské župě 

jím byl SS-Obersturmbannführer vrchní vládní rada Bernhard Baatz, pro území Čech se 

jím stal SS-Obersturmbannführer vrchní vládní rada dr. Ernst Gerke. Na Moravě byl od 

15. prosince 1944 šéfem bezpečnostní policie ve funkci komandéra vládní a kriminální 

rada SS-Obersturmbannführer Max Rausch.477 Rauschovi podléhaly na Moravě veškeré 

úřadovny gestapa, dále všichni příslušníci kriminální policie a také ZbV-Kommanda 9, 24, 

28, 31 a 43. Do jeho kompetence rovněž spadalo podepisování návrhů zostřených vý-

slechů zatčených a kromě toho zasílal Frankovi návrhy na popravy příslušníků odboje, 

které v posledních měsících okupace znovu probíhaly v Kounicových kolejích.478 Ve 

většině případů se jednalo právě o partyzány a jejich spolupracovníky. 

          Rausch byl pro tuto významnou funkci vybrán zřejmě z důvodu své dlouholeté pra-

xe, jelikož sloužil u německé kriminální policie již od roku 1919. Četné poválečné výpo-

vědi Rauschových podřízených však shodně potvrzují jeho sklony k alkoholismu a také 

skutečnost, že mnohá důležitá rozhodnutí činil právě pod vlivem alkoholu. 

           Tak například SS-Oberscharführer a kriminální zaměstnanec brněnské řídící úřa-

dovny gestapa Wolfgang Dyck o tom ve své výpovědi uvedl: „Rausch bydlel na služebně 

a bylo jen málo okamžiků v poslední době, kdy byl vůbec střízlivý. Pil neustále borovičku, 

kterou mu dodával Taudt, když jsme přijeli ze služební cesty na Slovensko....Namísto, aby 

se Rausch pak staral o naše zásobování, hleděl jen na to, aby mu nikdy nedošla borovička 

a nás ukájel prázdnými frázemi, jak je hrdý na to, že nás může vésti do boje pro blaho 

führera a německého národa. Když jsme však dostali za bojů o Brno úkol obsaditi návrší 

č. 208, Rausch najednou zmizel.“ 479  

          Změny doznalo i vedení gestapa. Když byl dosavadní vedoucí brněnské řídící úřa-

dovny gestapa SS – Obersturmbannführer Rennau přeložen na RSHA do Berlína, zaujal 

                                                           
477 Státní okresní archiv Olomouc, fond L 1 – 2 Okresní úřad Litovel, kart. 670, inv. č. 801, oběžník velitele 
bezpečnostní policie Weinmanna č. 361/44 z 21. prosince 1944. 
478 MZA, Fond C 141, kart. 253, inv. č. 2920, spis Lsp 8/47 Max Rausch, fol. 1 – 4, trestní oznámení u MLS 
v Brně z 18. prosince 1946.  
479 Tamtéž, fol. 145 – 146, zápis výslechu Wolfganga Dycka na oblastní úřadovně StB v Brně z 12. listopa-
du 1946.  
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jeho místo SS-Sturmbannführer vládní rada Hans Kraus. Zároveň také vykonával funkci 

zástupce velitele bezpečnostní policie na Moravě. Kraus s sebou na Moravu přivedl řadu 

úředníků gestapa, kteří s ním předtím působili na území okupovaného Polska.480 

          Také složení speciálních protipartyzánských jednotek se změnilo poté, co bylo po-

čátkem prosince 1944 odvoláno Müllerovo ZbV-Kommando 1 na západ. Zde se mělo 

uplatnit na zbylém okupovaném území Francie či v Belgii. Nahradilo jej ZbV-Kommando 

31, kterému velel SS-Hauptsturmführer kriminální komisař Hans Schrader se svým zá-

stupcem SS-Obersturmführerem vrchním policejním inspektorem Wilhelmem Schiffman-

nem. Tento oddíl se skládal velkou většinou z příslušníků bezpečnostní policie a SD 

v Bělehradě, odkud museli ustoupit před náporem Rudé armády a Titových partyzánů. 

V první polovině prosince 1944 dorazilo ZbV-Kommando 31 do Rožnova pod Radhoš-

těm. Zpočátku mělo pouze necelých sto mužů, kteří přebrali po Müllerově oddílu přede-

vším prostory okresů Valašské Meziříčí, Vsetín a Holešov. Opěrné body nového protipar-

tyzánského oddílu se nacházely ve Starých Hamrech, Velkých Karlovicích, Hošťálkové, 

Novém Hrozenkově a Bystřici pod Hostýnem. V Rožnově byla rozmístěna štábní jednot-

ka a záloha. Schrader dále dostal k dispozici asistenční jednotku SS pod velením Un-

tersturmführera Niemanna. Ta se skládala z Němců, Ukrajinců, Maďarů, Poláků, Fran-

couzů i Belgičanů. Ubytována byla od 9. prosince 1944 v budově hošťálkovské školy.481   

          K 28. prosinci 1944 bylo složení protipartyzánských jednotek na Moravě takové, že 

osmičlenný štáb SS policejního pluku 21 byl umístěn v Růžové. Zpravodajská skupina 42 

(Nachrichtenkompanie 42) se nacházela tamtéž, jednak v místní škole a budově hotelu 

Elzner a také v Dolní Bečvě a Uherském Brodě v celkovém počtu 1 důstojníka a 53 mu-

žů. Einsatzkommando Ruhsam mělo štáb a zpravodajský oddíl také v hotelu Elzner a tvo-

řili je 3 důstojníci, 34 poddůstojníků a mužů a 3 zranění. Dále 11. rota SS policejního 

pluku 20 měla 1 důstojníka, 76 mužů a 1 zraněného v hotelu Jánošík v Růžové a dále 43 

mužů ve Frenštátu pod Radhoštěm. 1. rota SS policejního pluku 21 vytvořila čtyři Jagd-

kommanda, přičemž to v Morávce mělo 1 důstojníka a 37 mužů, v Raškovicích 16 mužů, 

v Bílé 28 mužů a v Ostravici 1 důstojníka a 30 mužů. Oddíly 2. roty téhož pluku byly 

rozmístěny tak, že Jagdkommando Velké Karlovice disponovalo 2 důstojníky a 87 muži, 

Jagdkommando v Horní Bečvě pak pouze 35 muži. 3. rota měla první Jagdkommando  

v počtu 2 důstojníků a 91 mužů v Novém Hrozenkově a druhé s 25 muži ve Zděchově.  

 

                                                           
480 Hans Kraus se narodil 5. února 1893 v Barmenu, kraj Düsseldorf. Od května 1941 do konce roku 1944 
byl nejprve vedoucím referátu IV N řídící úřadovny gestapa v Krakově a posléze zástupcem vedoucího 
bezpečnostní policie tamtéž. MLS v Brně jej odsoudil k trestu smrti a 5. března 1947 byl Kraus ve věznici 
na Cejlu popraven. Viz MZA, fond C 141, kart. 252, inv. č. 2919, spis Lsp 7/47.   
481 SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava..., s. 152 – 154.  
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          V oblasti Beskyd byla rozmístěna i 10. rota SS policejního pluku 20, přičemž Jagd-

kommando v Liptále mělo 1 důstojníka, 69 mužů a 1 zraněného, v Držkové 33 mužů a ve 

Valašském Meziříčí 1 důstojníka a 35 mužů. Dále Einsatzkommando Burger mělo štáb 

v budově reálky v Uherském Brodě se 3 důstojníky, 19 muži a 2 zraněnými. Zpravodaj-

ský oddíl s 19 muži a pomocný oddíl s 1 důstojníkem a 11 muži měly stanoviště tamtéž, 

stejně jako 6. rota SS policejního pluku 21 v počtu 1 důstojníka a 95 mužů. Konečně 

Jagdkommando ve Slušovicích mělo 1 důstojníka a 41 mužů. Jednotky 7. roty SS policej-

ního pluku 21 byly rozmístěny tak, že Jadgkommando ve Velké vykazovalo ve stavu 43 

mužů, v Horní Lidči 1 důstojníka a 42 mužů, v Brumově pak 1 důstojníka a 41 mužů. Pod 

Einsatzkommando Schmökel spadali příslušníci 5. roty 21. pluku, kteří vytvořili čtyři 

Jagdkommanda. Letovické disponovalo celkem 1 důstojníkem, 45 muži a 1 zraněným. 

V Blansku se nacházelo 27 mužů, v Bystřici nad Pernštejnem 28 mužů a v Novém Městě 

na Moravě 1 důstojník a 26 mužů. Poslední Jagdkommando v síle 1 důstojníka a 48 mužů 

bylo na Moravě umístěno v Holešově. Speciální protipartyzánské jednotky na území Mo-

ravy tak v závěru roku 1944 tvořilo celkem 26 důstojníků, 1183 mužů a 8 zraněných.482  

          Počet protipartyzánských jednotek však nadále stoupal. Počátkem roku 1945 

do oblasti jihovýchodní Moravy dorazilo ZbV-Kommando 43, které sem taktéž ustoupilo 

před Rudou armádou. Velitelem byl SS-Sturmbannführer vládní rada dr. Werner Brandt, 

zástupcem SS-Obersturmführer Ernst Plüth. Brandt přijel se svým štábem 8. ledna 1945 

do Uherského Hradiště a jeho oddíl měl být nasazován proti partyzánům v oblasti hranic 

se Slovenskem.483 Příslušníci této jednotky se rozmístili ve Strážnici, Kyjově, Žarošicích 

a Koryčanech, zasahovat proti partyzánům měli na území okresů Uherské Hradiště, Kyjov 

a Hodonín.  

          Počátkem ledna 1945 přišlo na Moravu také ZbV-Kommando 28 pod velením SS- 

Hauptsturmführera kriminálního komisaře Herbera Kuky, který již měl zkušenosti 

z působení ve Francii, Sovětském svazu, Maďarsku a Rumunsku. Štáb oddílu sídlil 

v Letovicích a zasahovat měl proti partyzánům v okresech Boskovice, Nové Město na 

Moravě a Brno – venkov. Opěrné body oddílu se nacházely v Blansku, Bystřici nad Pern-

štejnem a Novém Městě na Moravě. V Letovicích byl také zřízen tzv. protipartyzánský 

štáb (Bandenbekämpfungsstab), který měl korigovat akce v oblasti Českomoravské vr-

choviny. Jeho hlavní úkoly spočívaly v získávání, vytváření a řízení provokatérských sítí 

z řad někdejších příslušníků Rudé armády, dále soustřeďování a vyhodnocování všech 

informací o činnosti domácího odboje a konečně vypracovávání a řízení realizace plánů 

                                                           
482 Hlášení č. Ia 5100 o umístění a počtech jednotlivých Einsatzkommand a Jagdkommand ze 28. prosince 
1944, které vypracoval Oberstleutnant der Schupo Salbey. HO MZM, inv. č. S 14 940.  
483 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 69, hlášení okresního hejtmana v Uherském Hradišti č. I – 4003/4 – 
BH/W Zemskému viceprezidentovi Schwabemu z 8. ledna 1945. 
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konfidentských akcí a dílčích protipartyzánských úderů. S tím souvisela nutnost koordi-

novat akce Jagdkommand a oddílů SS policejního pluku 21.484    

          Příchod nových protipartyzánských oddílů znamenal i změny v jejich rozmístění. 

ZbV-Kommando 24 sice nadále zůstávalo na svých původních místech se štábem ve Va-

lašských Kloboukách a opěrnými body v Hovězí, Horní Lidči, Bojkovicích a snad i Šum-

perku, avšak ZbV-Kommando 9 se počátkem ledna 1945 přemístilo do okresu Frýdek 

Místek, kde mělo napříště zabezpečovat protipartyzánskou činnost. Po odchodu Müllero-

va oddílu také přestal existovat Štáb pro potírání band ZbV-Kommand 1, 9 a 24 

v Rožnově a funkci inspektora nad všemi těmito oddíly převzal Brandt. V lednu se však 

také vrátil na území protektorátu Müller, jehož oddíl byl v Kasselu rozpuštěn, a převzal 

funkci ve štábu velitele bezpečnostní policie a SD Weinmanna v Praze. Nadále se pak 

spolupodílel na řízení protipartyzánských odílů bezpečnostní policie a SD. 

          Výše zmíněné oddíly působily především v oblasti východní a severozápadní Mo-

ravy, avšak pro nacistický bezpečnostní aparát bylo také nutné zabezpečit západní oblasti, 

zejména v okolí Třebíče a Velkého Meziříčí. Velitel bezpečnostní policie na Moravě 

Rausch proto vytvořil kolem poloviny ledna 1945 ještě dvě stanice (Aussenposten), a to 

ve Velkém Meziříčí pod vedením SS-Obersturmführera kriminálního inspektora Alexan-

dra Schobera a v Třebíči pod vedením SS-Obersturmführera Georga Claviena.485 Každá 

disponovala zhruba 20 členy gestapa a několika provokatéry ruské či ukrajinské národ-

nosti.486  

          V prosinci 1944 a lednu 1945 zasáhly změny také protektorátní četnictvo. Ze strany 

nacistických úřadů a bezpečnostních sil se tehdy již projevovala narůstající nedůvěra vůči 

této složce, což se v praxi odrazilo v dalším posilování mužstva protektorátních stanic 

německými četníky. Zemský četnický velitel plukovník Langhammer vydal 8. prosince 

1944 výnos ohledně opatření k zamezení přepadů četnických stanic. Konstatoval v něm, 

že tyto nejsou dostatečně zajištěny a nařízoval proto jejich velitelům zabezpečit přede-

vším okna a dveře pomocí dřevěných prken, fošen a podobně, což mělo pomoci odrazit 

případný útok a pokusy o jejich vyražení.487  

                                                           
484 KLENOVSKÝ, Jaroslav: Konfidentská činnost brněnského gestapa a protipartyzánského štábu 
v Letovicích v údobí let 1943 – 1945 na Českomoravské vysočině, zejména na Tišnovsku. Strojopis, s. 25 – 
26. HO MZM, inv. č. S 189.   
485 SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava..., s. 156 – 157.  
486 Podrobně k rozčlenění bezpečnostních sil na Moravě v posledních měsících okupace viz MZA, fond        
C 141, kart. 253, inv. č. 2920, spis Lsp 8/47 Max Rausch, fol. 8 – 113, zápis výslechu Maxe Rausche na 
oblastní úřadovně StB v Brně z 18. listopadu 1946. Tento obsáhlý zápis poskytuje nejen mnohé cenné in-
formace o činnosti bezpečnostní policie na Moravě v období prosinec 1944 – duben 1945, ale také podrob-
ný popis Rauschovy činnosti na území okupovaného Polska v dřívějším období. 
487 MZA, fond B 300, kart. 3, nařízení Zemského četnického velitele č. Ia 8579/9/44 z 8. prosince 1944, 
dále rozkaz č. I a 5504/18/44 z téhož dne. 
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          Dne 10. prosince informoval inspektor uniformované protektorátní policie na Mo-

ravě Attenberger bezpečnostní složky o zesílení početního stavu 65 protektorátních čet-

nických stanic tím způsobem, že ke každé byli přiděleni 3 němečtí četníci. Jednalo se o 

oblasti, které byly považovány za nejvíce ohrožené partyzánskou činností. Celkem 23 

těchto stanic se nacházelo v okrese Frýdek Místek, dále 4 v okrese Hodonín, 4 v okrese 

Kroměříž, 7 v okrese Hranice, 6 v okrese Uherský Brod, dalších 10 v okrese Valašské 

Meziříčí, 8 ve vsetínském okrese a poslední 3 v okolí Zlína. Každé hlídky, která musela 

sestávat nejméně ze dvou protektorátních četníků, se od tohoto data měl zúčastnit také 

německý četník. V případě přepadu stanice partyzány či během jakékoliv protipartyzán-

ské akce měli mít němečtí četníci přednost a disponovali více pravomocemi.488  

          Narůstající počty napadení stanic v této době konstatovala také zpráva Zemského 

četnického velitelství z 18. prosince. Rozebírán zde byl především přepad přibyslavské 

stanice, který si mezi četníky vyžádal nejvíce obětí. Kritice byl podroben zejména způsob, 

jakým se partyzánům podařilo dostat do budovy, v níž se tato stanice v prvním patře na-

cházela. Majitelem domu byl jistý Jan Vokurka, jehož partyzáni požádali, aby šel s nimi a 

zaklepal na dveře stanice. Když službu konající strážmistr Jiří Hörner poznal hlas domá-

cího, odložil pistoli a otevřel dveře. Toho partyzáni využili a vnikli dovnitř. Zpráva do-

tyčnému vytýkala, že projevil málo iniciativy a nepřesvědčil se, zda kromě domácího 

nestojí za dveřmi ještě někdo jiný. Navíc odložil služební zbraň. Laxní postoj četníků byl 

konstatován také v případě přepadů stanic v Zubří, Mořkově a Zašové. Zde partyzáni bez 

větších těžkostí četníky odzbrojili a oloupili, což prý by se nestalo, kdyby četníci kladli 

alespoň minimální odpor. Na jeho přípravu měli čas, neboť stanice nebyly napadeny neo-

čekávaně. Činnost partyzánů zpráva hodnotila takto: 

          „Je jisté, že tito bandité v žádném případě nevynikají vojenským chováním či bo-

jovností a nejsou rovnocennými protivníky, nýbrž se jedná o zcela obyčejné zloděje a vra-

hy, kteří se vyhýbají otevřenému a čestnému boji. Zbaběle, záludně, úskočně a s využitím 

noci přepadávají a okrádají bezbranné spoluobčany, přičemž pouze předstírají politické 

pozadí těchto činů.“ 489     

          Posilování četnických stanic pokračovalo i nadále. Již 23. prosince informoval své 

podřízené inspektor uniformované protektorátní policie v Čechách, že s platností od 26. 

téhož měsíce bude zvýšen početní stav mužstva na 127 stanicích po celém území protek-

torátu.490 Dne 4. ledna bylo rozkazem přesunuto 21 německých četníků, kteří tvořili posi-

                                                           
488 Oběžník inspektora uniformované protektorátní policie na Moravě č. Ia 6292/1944 z 10. prosince 1944, 
HO MZM, inv. č. S 8832. 
489 MZA, fond B 300, kart. 3, zpráva Zemského četnického velitele č. Ia 9761/44 z 18. prosince 1944, urče-
ná inspektorovi uniformované protektorátní policie na Moravě. Přeloženo z němčiny. 
490 Tamtéž, zpráva inpektora uniformované protektorátní policie v Čechách č. Ia 6528/44, datována v Praze 
23. prosince 1944. 
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lu četnických stanic v Bílé a Frenštátu pod Radhoštěm v okrese Frýdek, Růžové v okrese 

Valašské Meziříčí, Velkých Karlovicích, Liptálu a Novém Hrozenkově v okrese Vsetín a 

konečně Brumově v okrese Uherský Brod. Jejich působení na těchto stanicích shledal 

Attenberger nadbytečným, jelikož zde podle jeho názoru stačili zvládnout situaci přísluš-

níci Jagdkommand. Uvolnění četníci poté byli přesunuti jako posila do oblastí, kde nacis-

tický bezpečnostní aparát neměl k dispozici tolik sil. Jednalo se o 7 stanic v okresech 

Kroměříž, Boskovice, Nové Město na Moravě, Brno-východ a Brno-západ.491  

          O pět dní později bylo kromě toho ještě nařízeno přesunout německé četníky ze 

stanice Horní Bečva v okrese Valašské Meziříčí na stanici Trojanovice v okrese  Frýd-

berk, dále ze stanice Raškovice ve frýdeckém okrese do stanice Ostravice a také ze stani-

ce Loučka do stanice Všechovice v okrese Hranice.492 Podle hlášení ze 13. ledna 1945 tak 

byli k tomuto datu němečtí četníci umístěni celkem na 4 protektorátních četnických stani-

cích spadajících pod četnické oddělení Brno, 21 stanicích spadajících pod četnické oddě-

lení ve Frýdku, 8 stanicích podléhajících četnickému oddělení Kroměříž, 1 stanici 

v obvodu četnického oddělení v Novém Městě na Moravě, 21 stanicích spadajících pod 

četnické oddělení Hranice, 1 stanici patřící k četnickému oddělení Prostějov a konečně 9 

stanicích podléhajících četnickému oddělení v Uherském Hradišti.493  

          Ani toto však ještě nebylo považováno za dostačující, takže následně byly nově 

zřízeny německé četnické stanice v Kunštátu, Zámku Žďár, Konici, Bystřici pod Hostý-

nem, Valašských Kloboukách a Bojkovicích. Němečtí četníci pak měli zesílit početní stav 

dalších 8 protektorátních četnických stanic v rajónu velitelství německého četnictva 

v Brně, 13 stanic spadajících pod velitelství německého četnictva v Jihlavě a 1 stanici 

patřící pod velitelství v Olomouci.494  

          Kritice byl též podroben způsob vyplňování hlášení o přepadech partyzánů ze stra-

ny protektorátních policejních sil. Velitelství uniformované vládní policie seznámilo ve 

svém přípise ze 16. ledna 1945 podřízené složky o nařízení inspektora uniformované pro-

tektorátní policie na Moravě. Bylo zde konstatováno, že se v poslední době vyskytly časté 

případy hlášení, která byla zaslána opožděně a sepsána nejasnou a nesrozumitelnou for-

mou. Přípis proto policisty seznamoval s náležitostmi, které mělo každé hlášení o činech 

partyzánů obsahovat.  

          V prvé řadě se jednalo o uvedení dne a pokud možno přesné hodiny, kdy případ 

nastal, dále početní sílu „bandy“ a její výzbroj. Uvedeno též muselo být místo události, 

                                                           
491 Nařízení inspektora uniformované protektorátní policie na Moravě č. Ia 6292/7/44 ze 4. ledna 1945. HO 
MZM, inv. č. S 8834. 
492 Nařízení velitele německého četnictva na Moravě č. D 1/B 3 z 9. ledna 1945. HO MZM, inv. č. S 8835. 
493 Seznam protektorátních četnických stanic, které byly posíleny německými četníky. Vypracován na Zem-
ském četnickém velitelství v Brně 13. ledna 1945. HO MZM, inv. č. S 8836.  
494 Nařízení velitele německého četnictva na Moravě ze 17. ledna 1945. HO MZM, inv. č. S 8837. 
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okres do něhož spadalo a vzdálenost od nejbližšího města (například Malá Lhota, okres 

Valašské Meziříčí, 5 kilometrů jihovýchodně od Valašského Meziříčí). Dalšími body mě-

ly být státní příslušnost, povolání a jméno přepadeného či přepadených a co partyzáni 

požadovali – zda zbraně, potraviny či potravinové lístky a podobně. Důležité bylo též 

jakým jazykem dotyční hovořili, zda byli oblečeni v civilu či v uniformách a jejich osobní 

popis, stejně jako směr útěku z místa činu. Poslední body pak měly obsahovat údaje o tom 

kdo, kde a komu případ nahlásil, která četnická stanice případ šetřila a konečně které slu-

žebny byly následně vyrozuměny.495    

          Vzhledem ke skutečnosti, že k vedení bojových akcí proti partyzánům chyběl stále 

dostatek kvalifikovaných osob, které by disponovaly potřebnými zkušenostmi, rozhodl 

velitel pořádkové policie a někdejší protektor SS-Oberstgruppenführer Kurt Daluege ve 

svém rozkaze z 11. prosince 1944 o vytvoření policejní školy pro boj proti bandám 

v moravsko – slovenském hraničním prostoru. Tímto úkolem pověřil velitele pořádkové 

policie v Praze SS-Gruppenführera Hitzegrada a oficiální název nové instituce měl znít 

Policejní škola pro boj proti bandám II (Polizei-Bandenkampfschule II). Nacházela se 

v Beskydech v oblasti západně od silnice Rožnov – Frenštát pod Radhoštěm nedaleko 

obce Veřovice v údolí jménem Padolí. Jejím velitelem byl Hauptmann der Schupo Heinz 

Opitz. Funkci velitele ženijní čety zastával Oberleutnant Kurt Timm.  

          První kurz byl zahájen 29. ledna 1945. Frekventanti z řad SS policejního pluku 21, 

SS policejního pluku Schlanders z Itálie a četnické policejní školy Fraustadt se mimo jiné 

měli učit i partyzánskému způsobu boje. Tento první kurz měl být ukončen 10. března 

1945, poté pak došlo 16. dubna k zahájení druhého. Dokončen však již být nemohl vzhle-

dem k přibližující se frontě.496  

          Všechna výše uvedená opatření dobře ilustrují snahu nacistů potlačit partyzánský 

odboj na území protektorátu za každou cenu a jsou důkazem skutečnosti, že rozhodně 

nebyl ze strany nacistického bezpečnostního aparátu podceňován. V době, kdy se fronta 

stále více přibližovala protektorátnímu území, bylo pro nacisty životně důležité zabezpe-

čení tohoto týlového prostoru. S tím souvisela nutnost omezit jakékoliv rozsáhlejší aktivi-

ty domácí rezistence.  

 

V. 2. Události v prosinci 1944 

          Po ukončení akce Tetřev se rozptýlené skupinky příslušníků partyzánského oddílu 

Jana Žižky postupně přesunuly do oblasti Hostýnských a Vsetínských vrchů. Velení pře-

vzal kapitán Dajan B. Murzin a politickým komisařem se stal Ivan P. Stěpanov. Štáb se 

                                                           
495 MZA, fond B 327, kart. 18, složka 191 – 200, fol. 2, přípis velitelství uniformované vládní policie č. Ia 
383/ 45 ze 16. ledna 1945. 
496 SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava..., s. 163 – 166.  
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nejprve skrýval v prostoru obce Hošťálková a v prosinci 1944 pak v lesní restauraci 

Šanghaj nedaleko Držkové. Protivníkem partyzánů se v této oblasti stala počátkem pro-

since 1944 zejména 11. rota SS policejního pluku 20, jejíž příslušníci působili v Liptále, 

Držkové, Slušovicích, Loučce a v prostoru Vizovických vrchů. Aktivitu vyvíjelo kromě 

toho též ZbV-Kommando 31 a jeho velitel SS-Hauptsturmführer Schrader. Ten rozhodl 

vytvořit další ze svých opěrných bodů  v Hošťálkové pod vedením SS-Untersturmführera 

vrchního kriminálního asistenta Helmutha Grusse. Jako posila pak byla do této vsi převe-

lena také rota Waffen SS s velitelem SS-Untersturmführerem Niemannem, přičemž jedna 

z jejích čet působila i v Rusavě. Celkem se jednalo o zhruba 220 – 250 mužů, kteří mohli 

být nasazeni proti partyzánům.497 

          Jejich činnost však probíhala nadále. Dne 5. prosince narazila čtyřčlenná četnická 

hlídka ze stanice Staré Hamry v okrese Frýdek-Místek u domu hajného Josefa Mayera 

v lese Okrouhlice na skupinu partyzánů, kteří po krátké přestřelce tři z četníků odzbrojili 

a zmocnili se 3 služebních pistolí s pouzdry a 90 patron. Následovala neúspěšná pátrací 

akce příslušníků gestapa a také Jagdkommanda z Bílé.498 V oblasti Vizovických vrchů 

došlo k významnější události v odpoledních hodinách 7. prosince, kdy skupina asi 18 par-

tyzánů přišla do Březnice jižně od Zlína a zde ve třech domech zabavila potraviny a alko-

hol. Zlínské gestapo zahájilo pátrací akci, do níž se také zapojili příslušníci uniformované 

obecní policie ze Zlína pod velením majora Durdíka.499 Hlídka podporučíka Pomalise 

zatkla během této akce 4 partyzány, kteří byli vyzbrojeni 2 samopaly, 2 puškami a 3 ruč-

ními granáty. Předáni byli zlínskému gestapu.        

          Dne 9. prosince dopoledne narazila na partyzány tříčlenná hlídka německých četní-

ků ze stanice v Podhradní Lhotě na pasece Bílová u obce Rajnochovice. Hlídka měla pát-

rat po partyzánovi, který se v tomto místě sháněl v domě Josefa Růčky po potravinách. 

Došlo k přestřelce, během niž byl zraněn Oberwachtmeister Josef Göbel a po prvnotním 

ošetření převezen do nemocnice v Hranicích. Okolo 12.25 hodin pak vtrhlo do Růčkova 

domu asi 30 partyzánů, kteří v odvetu za udání jejich spolubojovníka zastřelili ženu maji-

tele a zranili syna. Dům byl poté zapálen. Na místo byli vysláni četníci z Podhradní Lhoty 

a také příslušníci Einsatzkommanda Ruhsam z Valašského Meziříčí v síle 1 důstojníka a 

12 mužů. Pátráni vedli ve směru na Hošťálkovou, avšak bezvýsledně.500  

           

                                                           
497 Tamtéž, s. 128 – 129. 
498 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 289 – 294, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 119 ze 6. prosince 1944 
a fol. 308, hlášení ředitelství protektorátní kriminální policie Brno č. 560 ze 7. prosince 1944. 
499 MZA, fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie na Moravě č. 11 z 8. 
prosince 1944 a dále fond B 252, kart. 102, fol. 315 – 316, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 180 z téhož 
dne.  
500 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 332 – 337, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 271 z 10. prosince 
1944. 



 143 

          K větší akci proti partyzánům došlo 10. prosince. V době od 13.15 do 18.15 hodin 

proběhla rozsáhlá pátrací akce 4 kilometry jihovýchodně od Horní Bečvy v prostoru osa-

dy Kotlová. Vedlo ji Jagdkommando z Růžové v počtu 1 důstojníka a 30 mužů a také 

Jagdkommando z Horní Bečvy v síle 1 důstojníka a 24 mužů. Partyzáni se zde nacházeli 

od ranních hodin v počtu 14 mužů a 1 ženy. Po přestřelce se jim podařilo uniknout, avšak 

měli raněné. Na straně Němců nebyly zaznamenány žádné ztráty. Příslušníci protiparty-

zánských sil se zmocnili 2 nášlapných min, 2 vojenských granátů sovětské výroby, samo-

palu, munice, vysílačky, map a také 4597 říšských marek v různých měnách. Poté byli 

zatčeni 2 místní obyvatelé, kteří partyzánům poskytovali podporu.501 

          Dne 12. prosince provedli příslušníci Grussovy jednotky za asistence Niemannova 

oddílu prohlídky domů na pasekách Poborov, patřících do katastru Hošťálkové. V domě 

č. 358 narazili na ukrytého partyzána V. Nastěnka, který jednoho z Němců zastřelil a dru-

hého zranil. Dům byl vydrancován a o několik dnů později zapálen.502 Za podporu party-

zánů byl zatčen Josef Holáň, jehož nacisté popravili 12. února 1945 v Brně.503  

          Vzhledem k neustálým přestřelkám s příslušníky bezpečnostních sil se pro partyzá-

ny jevila nutnost obstarávání většího množství zbraní. Z tohoto důvodu byla v prosinci 

1944 zaznamenána zvýšena aktivita co se týká útoků proti příslušníkům protektorátního 

četnictva. Tak byl dne 11. prosince zastřelen dvěma partyzány ozbrojenými kulovnicemi 

v obci Provodov jižně od Zlína štábní strážmistr František Kašper ze stanice v Želechovi-

cích. Partyzáni se zmocnili jeho výzbroje a odzbrojili také dalšího četníka, kterého poté 

odvlekli s sebou.504 Přepady četnických stanic probíhaly v prosinci již nejen v oblasti vý-

chodní Moravy, ale na celém území. Nejprve byli 1. prosince odzbrojeni 4 četníci ze sta-

nice v Blazicích na Hranicku.505 Skupina Jermak uskutečnila 5. prosince útok na stanici 

v Pavlovicích 7 kilometrů severovýchodně od Přerova. Provedlo ji celkem na 20 - 30 mu-

žů, kteří zde získali 2 služební pistole se 60 náboji. Došlo přitom k přestřelce se 4 míst-

ními četníky, během níž nebyl nikdo zraněn.506 Jermakovci pod vedením kapitána Pavla 

Maximoviče Volkova kromě toho také 8. prosince zastřelili příslušníka německého čet-

nictva Hauptwachtmeistera Aloise Steigera, kterého překvapili v jeho bytě v Plumlově č. 

                                                           
501 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 341 – 343, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 300 z 10. prosince 
1944. 
502 SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava..., s. 129.  
503 Almanach obětí nacismu v letech 1939 – 1945 v okrese Vsetín..., s. 36. 
504 MZA, fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 48 z 11. prosince, 
dále fond B 252, kart. 102, fol. 357, hlášení ředitelství protektorátní kriminální policie Brno č. 564 ze 12. 
prosince 1944. 
505 MZA, fond B 301, kart. 1, sv. 4, fol. 2, telefonické hlášení oddělení protektorátní kriminální policie 
v Hranicích na ředitelství kriminální policie v Brně z 1. prosince 1944. 
506 MZA, fond B 252, kart. 101, fol. 439 hlášení okresního hejtmana v Přerově dr. Krauta Zemskému vice-
prezidentovi Schwabemu z 5. prosince 1944, dále kart. 102, fol. 297 – 298, dálnopis SS policejního pluku 
21 č. 134 ze 6. prosince 1944.  
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349. Zastřelena byla i Steigerova žena. Partyzáni zde byli po útoku napadeni palbou 

Wachtmeistera Kramtula, k jejich zranění ale nedošlo.507 

          Akce proti četníkům pokračovaly 12. prosince, kdy byla ve večerních hodinách 

přepadena stanice ve Fryšavě v okrese Nové Město na Moravě. Zde se v té době nikdo 

nenacházel, jelikož četníci právě prováděli obchůzku. Partyzáni ukořistili 15 patron do 

služebních pistolí a součásti výstroje, načež se pokusili zapálit budovu stanice petrolejem. 

Vznikající požár však v zárodku zlikvidovali místní obyvatelé.508 O den později zaútočili 

partyzáni 13 kilometrů jihovýchodně od Holešova na stanici ve Velkém Lukově, kde zís-

kali 2 pistole s municí. Těžké zranění přitom utrpěl štábní strážmistr Cyril Štábl, který byl 

po útoku převezen do zlínské nemocnice.509 Ve stejný den došlo k přepadu četnické stani-

ce Soběchleby jihozápadně od Hranic, kde četníci pozbyli pistoli a 60 kusů ostré muni-

ce.510 Konečné poslední partyzánskou akcí zaměřenou proti četníkům 13. prosince 1944 

se stal přepad stanice v Herálci opět spadající pod okres Nové Město na Moravě. Zde 

představovaly zisk partyzánů 2 služební pistole se 75 náboji.511 

          Ve zbytku roku 1944 se stala terčem útoku odbojářů ještě četnická stanice ve 

Fryštáku v kroměřížském okrese. Přepad proběhl 16. prosince a zúčastnilo se jej větší 

množství osob. Jednalo se o jednu ze stanic protektorátního četnictva, jejichž mužstvo 

bylo posíleno německými četníky. Z nich byli zraněni především ranami pažbou pušek 

Oberwachtmeister Adolf Steinmetz, Oberwachtmeister Daniel Langer a protektorátní 

četník štábní strážmistr Stanislav Nejezchleba. Po přepadu ujeli partyzáni zabaveným 

autobusem ve směru na Holešov.512 Dále byl 20. prosince zastřelen v lese u obce Šošůvka 

štábní strážmistr Karel Hübl ze stanice ve Sloupu, která spadala pod okres Boskovice. 

Stal se obětí partyzánů, kteří se v době jeho obchůzky nacházeli ve vsi.513  

          Následujícího dne se odehrál v okrese Nové Město na Moravě přepad stanice Horní 

Bobrová. Zde byli odzbrojeni 3 četníci, kteří také pozbyli své uniformy a součásti výstro-

                                                           
507 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 314, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 175 z 8. prosince 1944 a fol. 
327 – 331, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 257 z 10. prosince. K případu též viz dopis Marie Kaštilové 
z Prostějova Josefu Přikrylovi, nedatováno, HO MZM, inv. č. S 12 541. 
508 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 360 – 361, dálnopis SS policejního pluku č. 370 ze 13. prosince 1944, 
dále fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 62 z téhož dne.  
509 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 368 – 370, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 413 ze 14. prosince 
1944, dále fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie na Moravě č. 73 
z téhož dne. 
510 MZA, fond B 252, kart. 102, fol 366 – 367, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 411 ze 14. prosince 
1944. 
511 MZA, fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 74 ze 14. prosince. 
512 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 387 – 388, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 530 ze 16. prosince 
1944, dále fond fond B 301, kart. 1, sv. 4, fol. 17, telefonické hlášení oddělení kriminální policie 
v Olomouci ředitelství protektorátní kriminální policie v Brně z téhož dne. K případu také fond B 314, kart. 
2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 96 z téhož dne. 
513 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 419 – 420, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 706 z 21. prosince 1944 
a fol. 422, hlášení ředitelství protektorátní kriminální policie Brno č. 572 z téhož dne. K případu též fond    
B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 142 z 20. prosince 1944. 
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je.514 Dále dne 23. prosince proběhl přepad stanice ve Svojanově v severní části bosko-

vického okresu, kde se kořistí partyzánů z oddílu Jermak staly 3 pistole, 3 služební braš-

ny, 3 plné zásobníky a 105 kusů munice.515  

          Další dvě četnické stanice napadli partyzáni v průběhu 26. prosince v okrese Brno - 

venkov. Cílem prvního útoku se stala v 16.45 hodin stanice v Doubravníku, v níž 3 muži 

pod vedením partyzána Balučevského ze skupiny Jermak ukořistili 2 služební pistole, 3 

šavle a 30 kusů munice.516 Po 19. hodině pak větší počet partyzánů napadl stanici v Olší, 

která se nacházela 14 kilometrů severozápadně od Tišnova. Tato událost měla tragický 

průběh, jelikož zde byl zabit výstřelem do hlavy velitel stanice vrchní strážmistr František 

Murzek a těžce postřelen strážmistr Emil Skřička, který později následkům svého zranění 

podlehl. S sebou pak partyzáni odvlekli dalšího příslušníka této stanice, strážmistra Anto-

nína Kulíka, jenž byl později nalezen s těžkým zraněním v zahradě četnické stanice.517  

          Týž den se stal cílem přepadu štábní strážmistr Ferdinand Pospíšil, kterému zabavi-

li 4 partyzáni služební pistoli se 7 náboji a brašnu. Událost proběhla v Radkově, spadají-

cím pod okres Nové Město na Moravě. Četník tentokrát vyvázl nezraněn.518 Jako poslední 

se nakonec roku 1944 stala terčem partyzánského útoku opět stanice v Herálci, a to krátce 

před půlnocí 29. prosince. Přepad provedli 3 muži, kteří si předtím ve vsi vynutili u něko-

lika místních obyvatel různé potraviny a cigarety. Na stanici se následně zmocnili četnic-

ké služební pistole.519   

                                                           
514 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 433 – 438, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 770 z 22. prosince 1944 
a fol. 439, denní hlášení kriminálního oddělení v Jihlavě č. 38 z  téhož dne, určené ředitelství protektorátní 
kriminální policie Brno. K přepadu též fond B 314, kart. 102, hlášení inspektora uniformované protektorátní 
policie na Moravě č. 156 z téhož dne. 
515 MZA, fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 179 z 23. prosince 
1944.  
516 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 463 – 464, dálnopis SS policejního pluku č. 917 z 26. prosince 1944. 
K přepadům stanic na Brněnsku viz MZA, fond B 304 Velitelství četnického oddělení Brno, kart. 13.   
517 MZA, fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 205 a 206 z 27. pro-
since 1944, dále fond B 252, kart. 102, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 922 z téhož dne. 
518 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 469 – 472, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 955 z 27. prosince 1944 
a kart. 101, fol. 396, hlášení oddělení protektorátní kriminální policie v Jihlavě z 28. prosince 1944 
519 MZA, fond B 72, kart. 128, inv. č. 460, fol. 1 – 3, zpráva četnického oddělení Nové Město na Moravě č. 
2265/2/1944 z 15. ledna 1945 a fol. 8, záznam telefonického hlášení téhož četnického oddělení na Zemské 
četnické velitelství v Brně ze 30. prosince 1944. V tomto případě se četníci z Herálce stali opět terčem kri-
tiky nadřízených vzhledem k okolnostem, za nichž přepad proběhl. Na stanici se totiž v té době nacházel 
pouze její velitel vrchní strážmistr František Kovář, zatímco další zdejší četník štábní strážmistr Karel Buri-
án téhož dne údajně onemocněl a strážmistr Václav Machek již ve službě nebyl s odůvodněním, že měl být 
od 1. ledna 1945 přidělen na četnickou stanici v Šardicích. V přípisu Zemského četnického velitelství 
v Brně novoměstskému četnickému oddělení ze 4. ledna, tamtéž, fol. 6, je kritizována skutečnost, že velitel 
stanice byl v budově sám a po přepadu nezalarmoval místní obyvatele. Navíc po něm partyzáni požadovali 
písemný příslib, že přepad nebude hlásit nadřízeným. Kovář se bránil tím, že událost hlásit musí, avšak 
nakonec partyzánům tento příslib dal. Z těchto důvodů s ním poté bylo zavedeno disciplinární řízení. Také 
strážmistr Machek měl být tři dny před odjezdem do nového působiště ještě ve službě, takže jej nadřízení 
z trestu převeleli ke strážnímu oddílu (Gendarmerie-Wachabteilung) do internačního tábora ve Svatoboři-
cích. Uvedené skutečnosti jsou dokladem toho, že protektorátní četníci v mnoha případech v závěrečných 
měsících okupace alespoň tímto způsobem odboj nepřímo podporovali a nemohli proto již být výraznější 
podporou nacistickým bezpečnostním silám.     
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          Útoky na četníky, které se uskutečnily v průběhu prosince 1944 ukazují, že přes 

zvyšování počtu nacistických protipartyzánských sil se nedařilo aktivity odboje omezovat 

a tyto naopak narůstaly. Také posilování mužstva protektorátních stanic německými čet-

níky zjevně nedosáhlo zamýšleného výsledku, protože přepady pokračovaly se vzrůstající 

intenzitou. Ve srovnání s předchozími měsíci, kdy s výjimkou zastřelení čtyř četníků 

v Přibyslavi 26. října prakticky k usmrcování či vážným zraněním při přepadech nedo-

cházelo, se nyní již takové případy objevovaly celkem pravidelně. Narůstaly též případy 

vynuceného zásobování potravinami, alkoholem a cigaretami.  

         Z partyzánských akcí provedených na Moravě v prosinci 1944 je nutné ještě dále 

zmínit pumový výbuch provedený příslušníky odílu Jana Žižky 14. téhož měsíce ve      

23.50 hodin na železniční trati mezi Jablůnkou a Růžďkou u kilometru 35,2 v době prů-

jezdu nákladního vlaku ze Vsetína do Valašského Meziříčí.520 Exploze vytrhla metr ko-

lejnice a došlo k poškození dvou pražců, avšak vlak přestál útok bez poškození a nikdo 

neutpěl zranění. Provoz na trati byl nicméně přerušen po dobu pěti hodin.521  

          Nacistický bezpečnostní aparát reagoval na tyto události dále vystupňovanou akti-

vitou. Zásahy proti partyzánům již nyní probíhaly ve všech částech Moravy, kde byla 

jejich činnost ve zvýšené míře zaznamenána. Nejvíce jich však stále probíhalo v oblasti 

Moravskoslezských Beskyd, Hostýnských a Vsetínských vrchů. K další srážce zde došlo 

17. prosince v blízkosti Rusavy. Příslušníci 11. roty SS policejního pluku 20, patřící 

k Einsatzkommandu Ruhsam, narazili v průběhu pátrací operace na 4 partyzány a 

v nastalé přestřelce byl jeden z nich zabit, zatímco ostatním se podařilo uniknout. Nacisté 

potom pročesávali terén východně od obce a u hájovny Nová cesta pod Holým vrchem 

narazili na dalšího partyzána oblečeného v četnické uniformě, který byl také zastřelen. 

Členové 11. roty pak zatkli zedníka Pánka, u něhož tento partyzán přebýval. Příslušníci 

protipartyzánských sil během této akce také zastřelili dítě a druhé zranili, protože je údaj-

ně považovali za partyzány.522     

          O den později byl v Hošťálkové při srážce s partyzány zastřelen příslušník Schu-

tzpolizei Hauptwachtmeister Herden od Nachrichtenkompanie 42 a zraněn SS-Mann Ju-

ranka. Jednoho partyzána přitom nacisté zajali, stejně jako 3 místní obyvatele, kteří party-

zány podporovali. Téhož dne v 11.30 hodin zatkli příslušníci 10. roty SS policejního plu-

ku 20 pod velením Oberleutnanta Rügera 2 partyzány v lese jižně od Jasenné v okrese 

Zlín. Dotyční u sebe měli 2 pistole s municí a různé dokumenty. Předáni poté byli pří-

                                                           
520 MZA, fond B 72, kart. 123, č. 679, telefonické hlášení četnické stanice Jablůnka č. 679 z 15. prosince 
1944 a fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 84 z téhož dne. 
521 MZA, fond B 252, kart. 101, fol. 604, hlášení okresního četnického velitelství Vsetín č. 2120/44 z 15. 
prosince 1944 a kart. 102, fol. 376 – 377, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 485 z téhož dne. 
522 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 396 – 398, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 573 z 18. prosince 
1944. 
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slušníkům SD v Růžové.523 Dne 19. prosince nacisté provedli rozsáhlou pátrací operaci 

10 kilometrů jihovýchodně od Frenštátu pod Radhoštěm v prostoru kóty Magurka. Akci 

velel příslušník Schutzpolizei Leutnant Krämer a podílelo se na ní Jagdkommando 

z Ostravice v počtu 1 důstojníka a 23 mužů společně s 21 muži Jagdkommanda z Bílé. 

Probíhala od 3.45 do 10.45 hodin a v jejím průběhu byl pouze nalezen vyklizený party-

zánský bunkr. Obsahoval 3 kabáty od uniforem příslušníků Rudé armády, kalhoty, při-

krývku, prázdný samopal a 200 nábojů ráže 9 mm sovětské výroby.524    

          Významnější byly události 21. prosince 1944. Tehdy vedl Oberleutnant Rüger další 

pátrací akci Jagdkommanda z Liptálu v počtu 1 důstojníka a 30 mužů. V Prlově narazili v 

9.30 hodin na 6 partyzánů, kteří po krátké přestřelce ustoupili do lesa. Nacisté po nich 

několik hodin bez úspěchu pátrali, až teprve mezi Ublem a Jasennou se jim podařilo do-

stihnout uprchlého sovětského válečného zajatce, kterého těžce zranili výstřelem do hlavy 

a zajali. Poté byl předán SD ve Zlíně.525 Téhož dne ve 14 hodin legitimovala dvoučlenná 

cyklistická hlídka příslušníků 10. roty SS policejního pluku 20 neznámého muže u domu 

pekaře Aloise Štefky v Kašavě č. 103. Dotyčný zahájil společně s dalším partyzánem pal-

bu, přičemž byl zastřelen německý četník Oberwachtmeister Hans Thoma. Druhý člen 

hlídky Oberwachtmeister der Schupo Kromp palbu opětoval a poté přivolal Jagdkom-

mando z Držkové. Jeho příslušníci smrtelně postřelili z kulometu zemědělského dělníka 

Oldřicha Knedlu z Kašavy č. 95, který se hned na vyzvání nezastavil. Štefka byl zatčen, 

partyzány se však již dostihnout nepodařilo.526   

          Téhož dne narazili lovci na honu mezi obcemi Liptál a Trnava na partyzánské hlíd-

ky. Jeden z nich tuto událost ohlásil s tím, že podle jeho názoru bylo partyzánů celkem asi 

80 – 100.527 Toto hlášení pochopitelně vzbudilo pozornost a nacisté nasadili k pátrání po 

partyzánech poměrně značné síly. Jednalo se o 10. rotu SS policejního pluku 20, dále 5. 

rotu 18. policejního strážního praporu (5. Pol. Wachbatl. Roem. 18) a 42. zpravodajskou 

rotu (Nachrichtenkompanie 42). Na severním svahu vrchu Humenec (704 metrů) zhruba 2 

kilometry severně od Trnavy narazili na opuštěný partyzánský bunkr, který příslušníci 10. 

roty zničili. Druhý bunkr byl nalezen kilometr východním směrem od kóty 660 Vysoký 

Grůň. Zde bylo přítomno asi 5 – 6 členů partyzánského oddílu Jana Žižky, kteří zahájili 

                                                           
523 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 406 – 408, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 617 z 19. prosince 
1944; dále fol. 424 – 428, dálnopis SS policejního pluku 21 z 21. prosince 1944, číslo nečitelné.   
524 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 409 – 413, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 656 z 20. prosince 
1944. 
525 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 429 – 432, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 762 z 22. prosince 
1944. 
526 MZA, fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 153 z 21. prosince 
1944, dále fond B 72, kart. 123, č. 838, hlášení četnické stanice Velký Lukov č. 2371/1944 z 22. prosince 
1944. Případu se týká také fond B 252, kart. 102, fol. 474, hlášení ředitelství protektorátní kriminální poli-
cie Brno č. 576 z 28. prosince 1944. 
527 Viz poznámka 525. 
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palbu na útočící příslušníky 5. roty 18. praporu. Po krátké přestřelce se jim podařilo 

z bunkru uniknout, byli však nuceni zde zanechat veškerou výzbroj. Nacisté se tak zmoc-

nili pancéřové pěsti, 2 lehkých kulometů s municí, 15 000 říšských marek v úvěrových 

listinách, padáku a asi 500 kilogramů výbušnin. Bunkr dále obsahoval různé potraviny. 

Podle hlášení SS policejního pluku 21 byl 1 z partyzánů s jistotou zastřelen, vlastní ztráty 

neměli Němci žádné.528  

          K poslední velké pátrací akci roku 1944 došlo na východní Moravě 31. prosince. 

Tehdy byli v 16.30 hodin v Liptále napadeni partyzány 3 příslušníci Jagdkommanda a 

postřelen příslušník 10. roty SS policejního pluku 20 Zugswachtmeister Alfred Rieger, 

kterého poté převezli do vsetínské nemocnice. O hodinu později pak vyrazilo k pátrání po 

původcích útoku liptálské Jagdkommando v celkovém počtu 1 důstojníka a 30 mužů, 

avšak bez výsledku.529 Neustálé pátrací operace v Hostýnských vrších ale nakonec donu-

tily Murzinův štáb k přesunu do okolí vsí Prlov, Seninka a Valašská Polanka.  

          Pátrání provádělo také Einsatzkommando Burger v oblasti jihovýchodní Moravy. 

Tak dne 23. prosince se uskutečnila velká operace 12 kilometrů jihozápadně od Uherské-

ho Brodu v obci Boršice. Kromě příslušníků Burgerova oddílu se jí zúčastnili členové 

Sicherheitspolizei, Grenzpolizei z Velké nad Veličkou a 4 protektorátní četníci z místní 

stanice.530 Z řad obyvatel obce byli zatčeni Josef Nožička, Ludvík Rygl, Antonín Zlomek, 

Jaroslav Huráb, Antonín Hrabal, Tomáš Pomajbík, Jan Ondra, František Rybníkář a Jan 

Hrabal. Posledně jmenovaného se pokusili zatknout četníci z místní stanice jakožto 

uprchlíka z práce v říši již 10. března 1944, avšak během zatýkání postřelil Jan Hrabal 

strážmistra Jaroslava Zemana a podařilo se mu uniknout. Pracoval pak načerno jako ze-

mědělský dělník v Dolním Rakousku a před vánocemi se tajně vrátil domů. Během pátrá-

ní došlo také k zatčení partyzána Josefa Miloše z Horního Němčí. Gestapo si pro něj do-

šlo až na pracoviště v továrně na výrobu zbraní Detona v Bohuslavicích. Další čtyři hle-

dané partyzány se však nacistům již dopadnout nezdařilo. V domech Rygla, Zlomka, On-

dry a Hrabala bylo zajištěno celkem 5 vojenských pušek, 3 bodáky, 235 kusů pěchotní 

munice, 4 ruční granáty, kilogram trhavin, uniformy a součásti výstroje někdejší česko-

slovenské armády. Všichni zatčení byli uvězněni a vyšetřováni v Uherském Hradišti.531 

                                                           
528 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 442 – 444, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 810 z 23. prosince 
1944.  
529 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 2 – 3, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 1 z 1.ledna 1945, dále fond  
B 72, kart. 124, č. 7, hlášení četnické stanice Liptál č. 2300/1944 ze 2. ledna 1945 
530 MZA, fond B 252, kart. 102, fol. 450 – 453, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 865 z 24. prosince 
1944, dále fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 178 z 23. prosince 
1944.  
531 MZA, fond B 72, kart. 120, inv. č. 453, č. 341, hlášení četnické stanice Boršice z 24. prosince 1944. 
RADIMSKÝ, Jiří: Chronologie..., s. 52 uvádí v souvislosti s razií v Boršicích zatčení 10 podporovatelů 
partyzánů a 7 partyzánů. Všechna hlášení z fondů B 72, 252 a 314 se však zmiňují pouze o zatčení deseti 
výše jmenovaných.   
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          Rozsáhlé akce podnikly nacistické bezpečnostní složky v prosinci 1944 zejména 

v souvislosti s pátráním po členech skupiny Jermak a jejich podporovatelích v okrese Bo-

skovice. Centrem partyzánských aktivit se stala obec Žďárná, kam počátkem prosince 

1944 směřovalo několik partyzánských předáků. Od Veselí se vracel zřejmě se členy Pet-

rovského rozvědky Nikolaj Bachmutskij s Adolfem Šedým, od Prosetína Nikolaj Melnik 

a z Újezda u Kunštátu Ivan Labunskij s jermakovskou spojkou. Shodou okolností také 

další příslušníci Jermaka se v té době zdržovali v blízkosti Žďárné nebo do této vsi smě-

řovali. V literatuře se několikrát objevil názor, že Žďárnou určil jako místo setkání party-

zánů velitel oddílu Nikolaj Dmitrijev.532 Pro toto tvrzení však neexistují hodnověrné dů-

kazy. Lze předpokládat, že se tak stalo na popud Vlastimíra Šmatly jakožto jediného čes-

kého příslušníka Petrovského rozvědky.  

          V operačním prostoru Jermaka však tehdy již několik dní působili členové ruské 

provokatérské skupiny pod vedením Hanse Kocha. Dne 29. listopadu je jejich přítomnost 

doložena v Újezdu u Boskovic. Tehdy přišli okolo 19.30 hodin 4 z nich do domu Františ-

ka Odehnala v č. 111 a požádali česky s ruským přízvukem o jídlo. Kolem 20.40 hodin 

potkali další tři provokatéry na polní cestě u této obce Alois Odehnal a František Dobro-

volný. Neznámí je žádali o cigarety a možnost noclehu, načež však pokračovali dále.533 

Všichni tři obyvatelé Újezdu oznámili své setkání s údajnými partyzány na četnické sta-

nici, což jim zřejmě zachránilo život.  

          Následujícího dne se provokatéři objevili v Kladkách. O této vsi bylo totiž 

z předchozí agenturní činnosti gestapu známo, že několik osob se zde zapojilo do odbojo-

vé činnosti. Příslušník gestapa Gerhard Schrott zde vystupoval jako člen odbojové skupi-

ny „Černý les.“ V plnění této úlohy mu jistě napomáhala skutečnost, že v době první re-

publiky sloužil v řadách československé armády. Schrott se setkal s místními občany, 

které vyzval k  podpoře a vstupu do odbojových oddílů. Téměř všichni přítomní s ním a 

dalšími provokatéry chtěli skutečně odejít, avšak Schrott si vybral pouze uprchlého vá-

lečného zajatce poručíka Ivana Vjazova. Dne 22. prosince pak bylo v Kladkách několik 

osob zatčeno.  

          V dalších dnech se Kochova skupina pohybovala v údolí Svitavy. Podobně jako 

v Újezdu vystupovali v úloze partyzánů v Doubravici, kde jim místní obyvatelé uvěřili a 

poskytli nocleh. Usadili se zde v domě manželů Matuškových č. 255, kam je dovedl Josef 

Kala z Kuniček, který tyto provokatéry potkal v lese. „Partyzány“ podpořili také Antonín 

Benc, Josef Janíček, František Kala a František Opatřil. Po získání informací se gestapo 

rozhodlo dotyčné zatknout. V nočních hodinách ze 4. na 5. prosinec vtrhli do domu a 

                                                           
532 Viz například STĚNIN, Afrikan Alexejevič: Jermak na Moravě..., s. 55.   
533 Hlášení okresního hejtmana v Boskovicích dr. Rudolfa č. Präs. 466/7 – 44 ze 2. prosince 1944 určené 
presidiu Zemského úřadu v Brně. Originál v soukromém archivu autora. 
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v nastalé srážce byl František Opatřil zastřelen a Alois Matuška zraněn. Gestapo pak za-

tklo Aloise a Josefu Matuškovy s Františkem Kalou.534 Dále byli 6. prosince zatčeni Josef 

Janíček a Leopold Kunc. Uprchnout se podařilo Antonínu Bencovi, kterého ukryli jeho 

příbuzní manželé Menšíkovi ve Valchově. Nakonec byli v Lipové zatčeni Stanislav Ko-

vář, Bohumil Barták a Miroslav Sekanina, v Kuničkách potom Josef Kala. 

          Za této kritické situace se ve Žďárné konalo setkání partyzánů. Schůzka proběhla 

v nejzadnější místnosti domu rodiny Šmatlových č. 184. Je zřejmé, že se během tohoto 

setkání nebo po něm konzumoval alkohol, který tvořil integrální součást partyzánského 

života. Toto tvrzení ovšem nelze brát jako údaj pejorativní. Podmínky života partyzánů 

byly po všech stránkách velmí tvrdé a alkohol lze považovat i za jakýsi katalyzátor stresů, 

které se u příslušníků partyzánských oddílů nutně musely po určité době nahromadit. Je 

ovšem skutečností, že se stal příčinou nebo alespoň jednou z příčin mnoha tragických 

událostí, ke kterým v průběhu partyzánské války na území Moravy v letech 1944 a 1945 

došlo.535   

          Ráno 7. prosince zůstali partyzáni spát v domě Šmatlových a Vlastimír Šmatla se 

vydal do sousedního Valchova. Údajně byl vyslán Petrovským na rozvědku. Netušil při-

tom, že se zde v domě Menšíkových ukrývá Antonín Benc z Doubravice, po jehož sto-

pách šlo brněnské gestapo. Do Valchova se vypravila čtveřice Hans Koch, Franz Radif, 

Gerhard Schrott a Anton Dorazil. Zatkli zde Anežku Menšíkovou, zatímco Šmatlovi 

s Bencem se podařilo uprchnout do Žďárné. Auto příslušníků gestapa pak dojelo do této 

vsi, kde se na četnické stanici jeho osádka ptala na umístění Šmatlova domu. Gestapo si 

vyžádalo asistenci štábního strážmistra Václava Rosenberga a strážmistra Jaroslava Stří-

že. S nimi potom šli k domu č. 184. Zde došlo k prudké přestřelce, během níž Schrott 

zastřelil Nikolaje Bachmutského a Fjodora Mitina. Zraněn byl partyzán Georgij Ivanov. 

Při ústupu přes zahradu pak radistka Jermaka Ariadna Paršinová zastřelila strážmistra 

Stříže, který zde stál na hlídce.536 Ostatním partyzánům se podařilo uniknout.537 Uprchli 

                                                           
534 Hlášení okresního hejtmana v Boskovicích dr. Rudolfa č. Präs 466/9 – 44 z 5. prosince 1944 určené 
presidiu Zemského úřadu v Brně. Soukromý archiv autora. 
535 Dochovaná hlášení o případech vynuceného zásobování ve fondech MZA B 72, 252, 300, 301 a 314 
dokazují, že alkohol tvořil jednu z nejžádanějších součástí „poptávky“ partyzánů. Zřejmě největším přípa-
dem tohoto druhu bylo ukořistění 500 litrů slivovice 9. dubna 1945 ze skladu ve Staré Vsi 6 kilometrů jižně 
od Přerova. K tomu viz MZA, fond B 252, kart. 104, fol. 241 – 243, dálnopis velitelství pořádkové policie 
na Moravě č. 564 z 10. dubna 1945.  
536 KOPEČNÝ, Petr – VAŠEK, František: Žďárná..., s. 22 – 23. BENČÍK, Antonín a kol.: Partyzánské 
hnutí..., s. 350 uvádí 7 mrtvých partyzánů ve Žďárné. Tento údaj viz také RADIMSKÝ, Jiří: Chronologie..., 
s. 46. Ve skutečnosti však během zásahu nacistů v obci padli pouze Bachmutskij, Mitin a Ivanov. STĚNIN, 
Afrikan Alexejevič: Jermak na Moravě..., s. 59 uvádí, že operaci ve Žďárné osobně řídil náčelník letovic-
kého trestního komanda. Letovické Jagdkommando se však ve skutečnosti této akce vůbec nezúčastnilo.          
537 Hlášení okresního hejtmana v Boskovicích dr. Rudolfa č. Präs 466/9 – 44 z 8. prosince 1944 určené 
presidiu Zemského úřadu v Brně. Soukromý archiv autora. K přestřelce ve Žďárné viz také MZA, fond      
B 301, kart. 1, sv. 4, fol. 6, fonogram oddělení protektorátní kriminální policie v Boskovicích čj. 588/44  
Zemskému četnickému velitelství v Brně z 8. prosince 1944.   
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též Vlastimír Šmatla, Adolf Šedý a Antonín Benc, kterým se nakonec podařilo ves opus-

tit. Benc byl však později za dosud neobjasněných okolností zatčen a popraven. Růžena 

Šmatlová později na tyto tragické události s odstupem více jak čtyřiceti let vzpomínala 

takto: 

          „Dne 6. prosince 1944 se u nás konala schůzka partyzánů, co bylo jejím obsahem 

nevím, protože partyzáni byli v pokoji v zadní části našeho domku. Za mnou tam později 

přišel Vladimír, můj pozdější manžel. Večer bylo Mikuláše, někteří zůstali u nás spát. 

Myslím, že se nepilo, byli ale také u jiných sousedů, myslím u Staňků. Druhého dne 7. 

prosince ti, co u nás zůstali dlouho spali, nemohli se samozřejmě volně po obci pohybovat 

a tak pospávali...Odpoledne přišel s bratrem Vlastíkem (míněn Vlastimír Šmatla, pozn. 

autora) Benc, kterého jsem předtím u nás nikdy neviděla. Nevím zda bratr partyzány upo-

zornil na gestapo ve Valchově. V té době byli u nás Bachmutskij, Nataša, Petrovskij, Mi-

ťa, Žorka, Šedý, který přišel s Bachmutským, Benc a Vlastík. Pamatuji se, že byl u nás 

toho dne také sovětský partyzán Nikolaj, že se tak jmenoval vím dobře, byl snad velitelem. 

Zda to byl Dmitrijev, to si již nevzpomínám. Vím jen, že byl z vedení skupiny.  

          To, že k domu přichází gestapáci a četníci zjistila matka, která je zahlédla oknem 

v kuchyni. Maminka vběhla do pokoje a vykřikla, že k nám jdou četníci, pak se partyzáni 

začali rychle oblékat. Kuchyní do zadní chodbičky vběhl Bachmutskij oblečený do četnic-

ké uniformy. Zda chtěl zamčít dveře nebo něco podobného nevím, v tom případě by je pak 

musel znovu otevřít, protože některý z Němců těmito dveřmi vnikl k nám. Nepamatuji se, 

že by Němci tloukli na dveře od předního vchodu. Já jsem vběhla do zadního pokoje a tam 

jsem se schovala do skříně. Bachmutskij se asi spoléhal na svoji četnickou uniformu a 

domníval se, že příchozí nějak oklame. Pak jsem zaslechla z chodbičky „Hände hoch,“ 

kdo to vykřikl nevím. V tom také padly nějaké výstřely. Jak jsem se později dověděla, Pet-

rovskij vyskočil oknem z pokoje do ulice a s ním také Vlastík, Šedý a Benc. Maminka a 

Olga Staňková vyskočily oknem ze zadního pokoje a odtud se dostaly dále. Velitel Nikolaj 

běžel přes přístřešek a zahradu. Tudy také utekli gestapáci, kteří zprvu vnikli do našeho 

domu. 

          V tom zmatku jsem se uviděla s Natašou, ta mne vzala za ruku a obě jsme vyběhly 

na zahradu a ven do polí. Směrem k hřbitovu stál četník Stříž. Když jsme k němu na několi 

kroků doběhly vytáhla Nataša pistoli a se slovy „krov za krov“ jej zastřelila. Běžely jsme 

dál, ale já jsem byla jen na lehko a tak se Nataša rozhodla, že se vrátíme pro teplejší ob-

lečení. Prošli jsme opět zahradou, nikoho jsme neviděly, až v chodbičce, kde původně 

ležel Bachmutskij v rozlité vodě z kyblů, které jsme tam odložily při praní, byla velká kr-

vavá skvrna, která se táhla do pokoje odkud utekla maminka. Viděly jsme jej na zemi, 

chroptěl a silně krvácel. Vyšly jsme na ulici, také tam byl klid, ale v uličce nedaleko naše-
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ho domu ležel viditelně mrtvý Mitin. Jak se tam dostal nevím. Stejně tak o osudu Ivanova 

jsem se dověděla až později. Nevím o tom, že by Nataša si brala vysílačku, určitě nebyla 

ve sklepě. Prošly jsme ulicí na konec a pak jsme se daly lesem na Suchý ke známým. Ještě 

tu noc jsme pokračovaly na Pohodlí. Když mne viděl Petrovskij bylo na něm vidět, že si 

myslí, že budu pro partyzány přítěží. Přesto jsem s oddílem Jermak vydržela až do konce 

války. Náš vztah s Petrovským však nebyl nikdy srdečný.“ 538 

          Po střetnutí ve Žďárné začal Hans Koch v Boskovicích sestavovat patnáctičlenné 

komando z německých i protektorátních četníků a také příslušníků Wehrmachtu. Když se 

znovu vrátili do Žďárné, byli již na místě zdejší četníci, kteří také nalezli všechny tři mrt-

vé. Nacistům se podařilo objevit stopy i po zraněném Ivanovovi, protože při opětném 

obklíčení domu Šmatlových odtud uslyšel Rudolf Krumpholz z blízkého domu č. 155 

sténání. Proto sem společně s Karlem Hrychem vnikli a nalezli Ivanova ležet v posteli. 

Když si ověřili, že u sebe nemá zbraň, zaměřili svou pozornost na majitele domu Aloise 

Pavloně, který byl přinucen donést pistoli ukrytou ve sklepě. Na pokyn Hanse Kocha po-

tom Hrych Pavloně usmrtil střelou do hlavy. Ivanov byl přenesen dvěma německými vo-

jáky do osobního automobilu, ale na cestě před Boskovicemi zemřel. Ostatní členové ko-

manda mezitím prohledali a poté zdemolovali dům Šmatlových.539    

          Lze říci, že za události ve Žďárné nesou spoluzodpovědnost sami partyzáni, protože 

nepostavili po ukončení porady 6. prosince ve vsi hlídky, které by je mohly upozornit na 

případné nebezpečí. Štáb Jermaku se po střetu rozhodl tento prostor okamžitě vyklidit a 

přesunout se na Prosetínsko, kde se nabízely výhodnější podmínky pro partyzánskou čin-

nost. Již ve večerních hodinách se štábní skupina tvořená Dmitrijevem, Žukovem, Petrov-

ským, Paršinovou, oběma Šmatlovými, Labunským a Šedým přesunula do Prosetína. Od-

tud se po několika dnech dostali do Veselí, kam dorazili 15. prosince. Z pomocníků oddí-

lu ve Žďárné byli poté ještě 11. prosince v Horním Štěpánově zatčeni Alois a Jaromír 

Šmatlové. 

          Části oddílu Jermak však zůstaly na Drahanské vrchovině. Jedna z partyzánských 

hlídek vnikla 10. prosince do Valchova a zde došlo mezi partyzány k přestřelce, ve které 

zahynul Jiří Klement. Jeho tělo bylo nalezeno v zahradě Františka Havelky č. 26.540 Tento 

dvacetiletý partyzán byl z osobní msty zabit sovětským uprchlíkem, u nějž je známo pou-

ze křestní jméno Petr.  

          Po odchodu štábní skupiny Jermaku k Prosetínu se z Nýrova vydala severovýchod-

ním směrem čtyřčlenná skupinka sovětských uprchlíků již zapojených do jermakovské 

                                                           
538 KOPEČNÝ, Petr – VAŠEK, František: Žďárná..., s. 66 – 67, záznam vzpomínek Růženy Šmatlové – 
Löffelmannové z 8. srpna a 16. září 1989.       
539 Tamtéž, s. 24 –25. 
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sítě ve složení Boris Lipin, Ivan Lebeděv, Pantjuk a Mošinin. Po přechodu Svitavy a že-

lezniční trati dorazila kolem půlnoci z 11. na 12. prosinec k obci Trávník. Zde partyzáni 

vnikli do hostince Josefa Sehnálka  v č. 13 a zdrželi se tam déle než dvě hodiny. Po kon-

zumaci více než litru tvrdého alkoholu pokračovali dále.541 V blízkých Kladorubech se 

vloupali do hostince Josefa Sychry v č. 2 a zde odcizili tři čtvrtě litru alkoholu, cigarety, 

potraviny a další zboží.542 Poté se dostali na samotu Horky spadající pod obec Kochov k 

Josefu Staňkovi v č. 25. Zde zůstali po celý den. Přítomnost partyzánů, kteří se uložili ke 

spánku ve stodole tohoto stavení bez zajištění, byla oznámena četnické stanici 

v Letovicích.543  

          Na samotu byli vysláni 2 němečtí a 2 protektorátní četníci, kteří zde hlídkovali až 

do příchodu posil. Tu tvořilo 15 mužů, z toho 3 od německé policie z Boskovic, 5 němec-

kých četníků z Blanska a 7 příslušníků brněnského gestapa. Nacisté obklíčili Staňkův 

dům se stodolou a po 7. hodině 14. prosince zahájili na partyzány palbu. Ti nepoužili na 

obranu své zbraně a snažili se vyběhnout do polí, avšak 2 z nich byli rychle zastřeleni, 

třetí těžce zraněn a na následky později zemřel. Zatknout se tak podařilo pouze Ivana Le-

beděva, který se marně snažil ukrýt ve stohu slámy. Zajištěn u nich byl samopal s plným 

zásobníkem a dalšími dvěma zásobníky rezervními, 2 pušky, 2 bubínkové revolvery, pis-

tole a 3 ruční granáty.544 Lebeděva v Brně vyslýchal Koch společně s dalšími příslušníky 

                                                                                                                                                                              
540 MZA, fond B 301, kart. 1, sv. 3, fol. 15, telefonické hlášení protektorátní kriminální policie 
v Boskovicích ředitelství protektorátní kriminální policie v Brně ze 13. prosince 1944. 
541 MZA, fond B 301, kart. 1, sv. 3, fol. 17, telefonické hlášení četnické stanice v Letovicích ředitelství 
protektorátní kriminální policie v Brně ze 13. prosince 1944. 
542 Tamtéž, fol. 18, telefonické hlášení četnické stanice v Letovicích z téhož dne. 
543 KOUŘIL, František: Domácí odboj na Malé Hané. Velké Opatovice 1971, s. 16 považuje prozrazení 
těchto partyzánů za udavačství a zradu, což však nelze takto tvrdit. Vinu na celém případu měli sami party-
záni, kteří se po konzumaci nadměrného množství alkoholu chovali násilným způsobem a ignorovali námit-
ky místních obyvatel, že jejich přítomnost musí ohlásit na četnické stanici. Navíc alkoholem ovlivnění par-
tyzáni se ve Staňkově stodole nezajistili postavením hlídek, takže byli nacisty naprosto zaskočeni a nepoku-
sili se ani použít své zbraně, přestože jejich výzbroj byla solidní a umožňovala aktivní obranu. Kouřilova 
práce obsahuje množství věcných chyb a krátce po vydání ji podrobil kritice PLEVAČ, Jan: Oponentace 
k práci F. Kouřila Domácí odboj na Malé Hané. Strojopis, HO MZM, inv. č. S 15 847. Plevačova oponen-
tace obsahuje řadu pozoruhodných a na svou dobu neobvyklých postřehů s ohledem na skutečnost, že byla 
sepsána počátkem sedmdesátých let minulého století. Například na s. 41 autor uvádí: „Je ovšem zcela po-
chopitelné, že při struktuře a organisačních možnostech i zcela primitivních prostředcích, které měli jednot-
liví pracovníci v domácím odboji k disposici a zejména v poslední fázi II. světové války za období tzv. party-
zánské války, SNP a ČP, je t. č. k disposici k prověrkám děje velmi málo autentických dokladů o jejich čin-
nosti a že právě proto u těchto odbojových složek se naskýtá prospěchářům mnoho možností k laciné, neza-
sloužené slávě, ano i bohužel podle stávajícího zvýhodňujícího zákona č. 161/68 Sb., k určitým výhodám.“ 
A dále na s. 47: „V každé odbojové složce, žádnou nevyjímaje, byly negativní jevy a činy, ale „partyzánšti-
na“ z  poslední fáze II. světové války podle úsudku lidu měla v tomto ohledu bohužel primát. Případ ko-
chovský nebyl ani v naší oblasti ojedinělý. A proto je nutno zdůrazniti klasický rozdíl, kterým se lišil náš 
domácí odboj v nejtěžších a nejtemnějších dobách okupace v r. 1941 až 1943 od éry partyzánské v r. 1944 – 
1945.“        
544 Hlášení okresního hejtmana v Boskovicích dr. Rudolfa č. Präs 495/15 – 44 ze 14. prosince 1944 určené 
presidiu Zemského úřadu v Brně. Soukromý archiv autora.  
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protiparašutistického referátu a podařilo se jej přinutit k dílčí spolupráci.545 O události se 

dochoval zajímavý zápis v kochovské obecní kronice:            

          „Začátkem prosince 1944 objevili se v našich lesích partyzáni – ruští uprchlíci ze 

zajetí. V noci z 11. na 12. 12. „navštívili“ v Kladorubech hostinec u Sychrů, kde se záso-

bili také alkoholem. Z 12. na 13. XII přenocovali ve včelíně Fr. Koláře v Kochově, kde po 

sobě zanechali stopy – prázdné lahve od lihovin a ztracené náboje. 13. XII. odpoledne se 

objevili v Horkách; jeden mluvil česky, tři další rusky. Dožadovali se jídla – občerstvení a 

noclehu. Horečtí jim jídlo a občerstvení poskytli, ale protože si nebyli jisti, není – li mezi 

nimi právě onen konfident, žádali je, aby u nich nezůstávali, že jejich návštěvu musí ihned 

hlásit četnictvu. Partyzáni však odmítali. Proto Horečtí poslali pí. Vlastu Širůčkovou do 

Kochova, aby ohlásila náměstkovi starosty přítomnost 4 cizích osob. Horečtí znovu pře-

mlouvali partyzány k odchodu, že jejich přítomnost už byla hlášena četnictvu, že si pro ně 

přijdou. Ale ti nedbali: „Nech nás, nestarej se o nás! My si víme rady!“ – byla jejich od-

pověď a odešli se uložit do kůlny v domě č. 25.  

          Zatím v Kochově náměstek starosty přemýšlel, jak celý proces hlášení četnictvu 

zdržet. Kochov už byl u gestapa „zapsán“ nálezem třaskavin, pak loňskou partyzánskou 

skupinou Drvalovice – Kochov, která ještě není uzavřena – a nyní nová akce! Nedalo se 

však nic dělat. Po delším otálení poslal navečer hlášení četnictvu do Letovic, které musilo 

případ hlásit do Boskovic a ty gestapu do Brna. Četníci dostali od gestapa rozkaz ihned 

obstoupit domy v Horkách, nikoho odtud nepustit a vyčkat jejich příjezdu. Později večer 

přijela 2 auta něm. vojenské policie. Po zjištění situace obstoupili dům č. 25 – a vedoucí 

si vlezli oknem do kuchyně i s kulometem, který postavili proti dveřím na dvoře. Domácím 

nařídili, aby dveře uzamkli – a až bude chtít někdo vejít, ať se optají: „Kdo je ?“ Tak vy-

čkávali gestapáci až do rána. Partyzáni bezstarostně spali, aniž by se přes upozornění 

domácích zajistili hlídkou. Byla to od nich lehkomyslnost, kterou těžce zaplatíli! Časně 

ráno chtěli vejít do kuchyně. Na dotaz domácích – „Kdo je ?“ odpověděli – a tu se 

z kuchyně rozštěkal kulomet a přes zavřené dveře zasáhl 3 partyzány. Dva byli na místě 

mrtvi, třetího ještě postřelili na útěku a čtvrtý se vzdal. Gestapáci nařídili dovézt vůz, na 

nějž oba mrtvé naložili, na ně hodili těžce raněného – a čtvrtý – v železech spoutaný – 

musil klusat za vozem. Dovezli je k silnici pod Kochov, najali p. Moravce z Havírny, aby 

je nákladním autem odvezl do Brna. Odvážel už 3 nešťastné mrtvoly, neboť těžce zraněný 

pod Kochovem dotrpěl.“ 546 

          Podobná čtyřčlenná skupinka se vydala z Nýrova ve složení Vjačeslav Cigankov, 

Nikolaj Iljin, Konstantin Nikolskij a Petr Smirnov. Dne 12. prosince se zastavili 

                                                           
545 SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava..., s. 137.  
546 SEDLÁK, Josef: Výpis z obecní kroniky obce Kochova, provedený 24. října 1980. HO MZM, inv. č. S 
16 020.  
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v hostinci Karla Hladila ve Zbraslavci a vzali zde 260 kusů cigaret. Poté se ptali na cestu 

do Kunštátu.547 Večer následujícího dne dorazili do Štěchova. Na pozvání Františka Ma-

tala přišli do jeho domu č. 8, kde se v té době nacházelo 20 místních obyvatel na draní 

peří. Zhruba ve 2 hodiny 14. prosince se partyzáni rozhodli odejít s tím, že 20 minut po 

jejich odchodu nesmí dům nikdo opustit.548 Krátce poté vyšel z domu František Němec, 

který byl partyzány zahnán zpět. Přitom se dostali do sporu s místními obyvateli a zahájili 

palbu, kterou těžce zranili Františka Němce, Jarmilu Němcovou a Josefa Konečného, za-

tímco Stanislav Veselý byl zraněn lehce. Zranění utrpěl však i Cigankov. Všechny ošetřil 

přivolaný MUDr. Jaroslav Zemánek z Lysic. Lidé ze Štěchova byli druhý den převezeni 

do nemocnice v Brně, zatímco Cigankova tajně po několika dnech dopravili do Tasova 

k manželům Dostálovým.549  

          V posledních měsících roku 1944 se v oblasti okresů Tišnov a Boskovice ustavila 

další významná partyzánská skupina pod názvem Třetí československá úderná rota gene-

rála Luži.550 Její kořeny sahají již do roku 1943, kdy se 8. května sešel Metoděj Podaný ze 

Všechovic v lese u této vsi s uprchlými sovětskými zajatci, kteří směřovali na polský 

Krakov. Po delším rozhovoru jim ukázal směr a tento zážitek jej přiměl k zorganizování 

odbojové skupiny. Již 15. května 1943 se konala první schůzka v opuštěné boudě u vše-

chovického lesa za účasti Metoděje Podaného, Josefa Císaře z Unína, Antonína Kotoučka 

z Hlubokého, Františka Šťastného ze Skaličky, Vladimíra Täubra z Újezdu a Milana Gen-

serka z Brna.551 Ten s sebou přivedl Rusa ing. Konstantina Mostovoje, zaměstnaného 

v brněnském výzkumném zemědělském ústavu. Na schůzce bylo dohodnuto postupně 

získávat další spolehlivé členy a obstarávat různé informace a zprávy o vojenské i politic-

ké situaci v regionu.552    

          S touto skupinou navázal prostřednictvím Antonína Kotoučka koncem ledna 1944 

kontakt praporčík Metoděj Koplík z četnické stanice v Uníně, který se stal velmi vý-

znamnou posilou zdejších příslušníků odboje. Milan Genserek mezitím v podzimním ob-

dobí roku 1943 kontaktoval skupinu mladých lidí z Tišnova, v níž byli Miloš Habrovec, 

Miroslav Kučera, Josef Dvořák, Ludvík Sodomka, Zora Hejlová, Božena Škrabálková, 

Zdena Bloudková a Stanislav Hulák. Také tito lidé se scházeli v lesní chatě u Všechovic.       

                                                           
547 Tamtéž.  
548 MZA, fond B 301, kart. 1, sv. 3, fol. 19, telefonické hlášení četnické stanice Lysice ředitelství protekto-
rátní kriminální policie Brno ze 14. prosince 1944.   
549 KOPEČNÝ, Petr – POLÁK, Vladimír: Žijeme jejich odkazem..., s. 71 – 72; ŠTĚPÁNEK, Zdeněk: Naci-
fikace a moravští lékaři..., s. 229.         
550 ŽAMPACH, Vojtěch: Třetí československá úderná rota. Ivančice 1969. Skupina se nejprve jmenovala 
pouze takto, přídomek generála Luži členové připojili až po Lužově smrti v Hřišti 2. října 1944.  
551 Genserkův životopis viz ŽAMPACH, Vojtěch: Partyzánské portréty..., s. 117 – 123.  
552 KOPLÍK, Metoděj: Vznik podzemního a partyzánkého hnutí na Skaličce a okolí, s. 1. Strojopis, HO 
MZM, inv. č. S 11 952. K počátkům Třetí úderné roty viz také TÁLSKÝ, Jan: Bojem a utrpením k svobodě 
1938 – 1945. Sokolská župa Pernštejnská. Tišnov 1947, s. 49 – 50     
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          Milana Genserka poté úřady poslaly na práci do Vídně  k totálnímu nasazení. Půso-

bil zde 6 měsíců a založil sabotérskou buňku. Vzhledem ke svým zdravotním problémům 

byl však uznán práce neschopným a po půl roce poslán domů. V květnu 1944 byl zatčen, 

ale podařilo se mu 7. června vyskočit oknem z jedoucího rychlíku při transportu do Par-

dubic a od té doby žil v ilegalitě.553 Po svém odjezdu z Vídně však Genserek nadále udr-

žoval písemné spojení se členy své buňky, zejména s Janem Grygorkou a Aloisem Un-

čovským. Ten také dojížděl na schůzky ve všechovické chatě a zprávy ze  setkání sdělo-

val dalším příslušníkům vídeňské sabotérské skupiny. Po jedné ze schůzek ve Všechovi-

cích v srpnu 1944 odjel Unčovský do Vídně a vyzval její členy k útěku z totálního nasa-

zení. Dne 26. srpna pak opustili Vídeň Alois Unčovský, Jan Korytka, Jaroslav Kořalník, 

Eduard Daniel, Ladislav Vodička, Bořivoj Motyčka, Emil Kothánek, Vojtěch Kočí, Jan 

Pergl, Josef Veverka, Jaroslav Švihálek a Srb Stevan Mihajlovič. Unčovský byl při nedo-

voleném překročení hranic v Břeclavi zatčen a potrestán měsíčním pobytem v kárném 

táboře v Pardubicích, odkud se vrátil 9. října 1944. Ostatní se dostali na místo určení 

k Všechovicím večer 26. srpna.554      

          V lesní chatě u Skaličky je již očekávali místní odbojáři v čele s Genserkem a Me-

todějem Podaným. Genserek se stal vojenským velitelem celé nově vzniklé organizace, 

kterou pojmenoval Třetí československá úderná rota. Jejím úkolem mělo být vytvoření 

opěrných bodů pro přenesení partyzánského boje ze Slovenska na Moravu, dále ozbrojené 

záškodnické akce proti německé armádě a ostatním ozbrojeným i neozbrojeným složkám, 

gestapu, kolaborantům atd. Skupina měla také provádět nábor dalších partyzánů, navázat 

kontakty s ostatními odbojovými organizacemi, uprchlými zajatci, partyzány a parašutis-

ty. V době přiblížení fronty se Třetí rota měla podílet na útocích v týlu německých vojsk a 

po osvobození organizovat bezpečnostní a pořádkovou službu v oblasti, zajistit kolabo-

ranty a ustavovat národní výbory.555  

          Po vzniku skupiny přespávali její členové nejprve u známých ve Skaličce a Újezdu, 

posléze vybudovali bunkr v blízkosti Unína.556 V září 1944 pak provedla Třetí rota první 

akci, a to vyloupení Sokolovny v Tišnově. Zde se nacházel německý sklad a partyzáni 

ukořistili 200 vojenských přikrývek. Mezitím se ale také vrátil z vězení četnický major 

Oskar Pluskal z Brna, který navázal spojení s Genserkem a stal se jeho poradcem. Obsta-

ral skupině i nějaké zbraně. Z brněnské budovy Kuratoria skupina získala cyklostyl a psa-

                                                           
553 Naši hrdinové 1939 – 1945. Tělocvičná jednota Sokol Brno 1. Brno 1947, s. 67 – 68. 
554 UNČOVSKÝ, Alois: Chronologický přehled o vzniku a činnosti III. čsl. úderné partyzánské skupiny R 3 
gen. Luži, oblast Českomoravská vysočina se sídlem Skalička u Tišnova, s. 1. Strojopis, HO MZM, inv. č.   
S 14 251.       
555 KOMÁREK, Jaroslav: Vznik III. úderné roty generála Luži na Skaličce v srpnu 1944. Strojopis, HO 
MZM, inv. č. S 6622.   
556 BRODESSER, Slavomír: Zjišťovací výzkum lesního úkrytu partyzánů u Skaličky, okr. Brno – venkov. In: 
Vlastivědný věstník moravský, ročník XXXVII, 1985, č. 2, s. 188 – 190. 
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cí stroj, což jí umožnilo výrobu letáků. Zároveň docházelo k náboru dalších členů a 

v průběhu listopadu 1944 bylo v pěti hájovnách získáno celkem 11 loveckých pušek.557 

Na Třetí údernou rotu se dále napojili četnický poručík Josef Musil z Tišnova a štábní 

strážmistr Miloslav Pokorný ze stanice v Uníně, kteří se společně s praporčíkem Koplí-

kem pokoušeli zabránit vyzrazení její činnosti. Ta se postupně rozšiřovala a koncem roku 

1944 již měla skupina členy v Tišnově, Skaličce, Uníně, Hlubokém, Újezdu, Drásově, 

Malhostovicích, Svaté Kateřině, Šebrově, Lomničce a Borači. Připravovány byly větší 

odbojové akce, ke kterým mělo podle plánu Genserka a ostatních dojít počátkem roku 

1945.558  

 

V. 3. Leden 1945 

          Nové rozmístění sil bezpečnostní a pořádkové policie společně se zvětšeným po-

čtem německých četníků na Moravě znamenal zvýšenou protipartyzánskou aktivitu. Na 

druhé straně ovšem narůstaly sabotáže, přepady a další akce podniknuté odbojovými sku-

pinami. V oblasti západní Moravy začali jako první vyvíjet v novém roce aktivitu přísluš-

níci Třetí roty, kteří provedli pod vedením Milana Genserka 4. ledna 1945 přepad četnic-

ké stanice v Lipůvce. Zde došlo po krátké přestřelce k odzbrojení pěti četníků, kteří po 

přepadu nahlásili, že nejméně 3 z partyzánů museli být zraněni.559  

          Následujícího dne napadla Třetí rota četnickou stanici v Lysicích. Podle dobových 

hlášení se přepadu mělo zúčastnit 21 partyzánů a ti se zde zmocnili 3 služebních pistolí 

s municí a součástí výstroje. Zraněn nebyl nikdo. Po ukončení přepadu zastavili příslušní-

ci Třetí roty autobus a donutili řidiče jet do Štěchova, kde vystoupili a uprchli.560 Na zá-

kladě vzpomínek četníka Emila Kafky byl tento přepad dohodnut předem a dveře i okna 

zničili později sami četníci k oklamání německých úřadů.561  

          Nacisté již počátkem ledna věděli, že v prostoru Drahanské vrchoviny operuje další 

partyzánská skupina. Svou pozornost však nejprve zaměřili na zničení oddílu Jermak. 

Štáb oddílu udržoval v první polovině měsíce nadále spojení se svými zbylými spolupra-

covníky na Boskovicku. Členové Jermaka se často zdržovali v bunkru u Nýrova, kde se 

trvale ukrývali Nikolaj Iljin s Konstantinem Nikolským. Přechodně zde pobývala i Rufina 

                                                           
557 KOMÁREK, Jaroslav: Vznik III. úderné roty..., s. 2.   
558 UNČOVSKÝ, Alois: Chronologický přehled..., s. 2 – 3.   
559 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 41, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 168 z 5. ledna 1945, dále fol. 
46, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 196 z téhož dne. K případu též fond B 314, kart. 2, hlášení inspekto-
ra uniformované protektorátní policie č. 39 z téhož dne. 
560 MZA, fond B 301, kart. 1, sv. 5, fol. 20, telefonické hlášení okresního četnického velitelství Boskovice 
ředitelství protektorátní kriminální policie v Brně z 5. ledna 1945, dále fond B 314, kart. 2, hlášení inspek-
tora uniformované protektorátní policie č. 46 z téhož dne. K přepadu také fond B 252, kart. 103, fol. 53 – 
56, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 228 ze 6. ledna 1945.   
561 ZŘÍDKAVESELÝ, František: Partyzánské hnutí na Lysicku. In: Časopis Matice moravské, ročník 1968, 
s. 57.    
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Krasavinová, Jakov Kolomijec a další. Nacisté se rozhodli tento bunkr  a jeho osazenstvo 

zlikvidovat, v čemž jim výrazně napomohlo udání konfidenta Rudolfa Pražana z Újezdu u 

Kunštátu.562  

          K likvidaci bunkru došlo 11. ledna 1945 mezi 13.45 a 17.30 hodinou. Nasazeno 

bylo Jagdkommando z Letovic v síle 1 důstojníka a 23 mužů společně s 1 důstojníkem a 3 

muži od brněnské Sicherheitspolizei. Operaci opět velel kriminální komisař Hans Koch. 

Nacisté nejprve zatkli čtyři pomahače partyzánů v Újezdu včetně Jana Bednáře, zapoje-

ného do odboje již od roku 1942. Nikdo z nich se již nevrátil. Poté uzavřeli celý prostor 

kolem bunkru. Následně došlo ke střetnutí s partyzány a příslušníci Jagdkommanda pou-

žili v boji ruční granáty. Jejich exploze usmrtily Nikolaje Iljina, Konstantina Nikolského, 

Vjačeslava Cigankova a dalšího uprchlíka ze zajetí, který se snad jmenoval Stěpan Pro-

dan.563 Partyzáni měli v bunkru 2 samopaly sovětské výroby, československou vojenskou 

pušku, kulovnici, pistoli ráže 9 mm a druhou pistoli ráže 6,35 mm, 119 nábojů do pušky, 

4 kusy výbušné munice a 400 kusů munice do samopalu. Dále zde bylo nalezeno 10 kilo-

gramů masa, ošacení, mapy a různé dokumenty. Na straně Němců byli 2 členové Si-

cherheitspolizei lehce zraněni a po boji převezeni do nemocnice v Letovicích. V Nýrově 

pak nacisté ještě zatkli další 3 podporovatele partyzánů.564 Šlo o Josefa Skálu se syny 

Josefem a Františkem, kteří museli partyzánskou zemljanku rozebrat a poté byli odvezeni 

do Letovic k předběžným výslechům. Zde je následně předali protektorátním četníkům 

k převozu zadržených na gestapo do Brna. Cestou jim však umožnili se domluvit, takže u 

výslechů vypovídali stejně. Po deseti dnech se však dočkali propuštění, jelikož jim nebylo 

možné podporu partyzánů prokázat.565  

          V této době také dorazilo do Brna ZbV-Kommando 28 pod velením SS-

Hauptsturmführera kriminálního komisaře Herberta Kuky a jeho zástupce SS-

Untersturmführera Karla Neumanna. Jeho příslušníci již měli značné zkušenosti 

z nasazení ve Francii, Maďarsku i Sovětském svazu. Štáb oddílu se usadil v Letovicích 

okolo 13. ledna, kde poté mohl spolupracovat s tamním velitelstvím II. praporu SS poli-

cejního pluku 21. Opěrné body oddílu se nacházely v budově blanenské radnice, Bystřici 

nad Pernštejnem a později i v Novém Městě na Moravě.566  

                                                           
562 Rudolf Pražan působil u závodní stráže (Werkschutz) v Adamově a s partyzány se poprvé setkal v říjnu 
1944. Toto setkání ohlásil svému nadřízenému a ten informaci poskytl brněnskému gestapu, načež krimi-
nální asistent Gerhard Schrott získal Pražana ke spolupráci. 
563 KOPEČNÝ, Petr – POLÁK, Vladimír: Žijeme jejich odkazem..., s. 82.       
564 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 117 – 118, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 660 ze 14. ledna 1945. 
565 SKÁLA, Josef: Jak jsem se setkal s partyzány. Strojopis, datováno v Nýrově 13. května 1947. HO 
MZM, inv. č. S 6589.  
566 K historii ZbV – Kommanda 28 viz ŽAMPACH, Vojtěch: Se smrtí v týlu. K historii protipartyzánského 
28. ZbV komanda v Letovicích. Blansko 1984.  
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          Dne 17. ledna 1945 provedli partyzáni v čele s Mojmírem Stloukalem přepad čet-

nické stanice ve Sloupu.567 Šlo o skupinku odbojářů z Těchova a okolí, kteří odmítli na-

stoupit na zákopové práce. Bývají přičleňováni ke Třetí rotě, po válce se však označovali 

jako skupina Lexa. Také v případě Sloupu se jednalo o stanici posílenou 3 německými 

četníky, zatímco protektorátní zde byli v počtu 2. Partyzánům se podařilo zamknout ně-

mecké četníky v kanceláři a došlo mezi nimi ke vzájemné přestřelce, během níž ale nebyl 

nikdo zraněn. Protektorátní četníci pak nakonec bez odporu odevzdali partyzánům své 2 

služební pistole.568  

         Příštího dne mělo dojít ke shozu výzbroje a dalšího materiálu pro Jermak, Třetí rota 

však na tento den naplánovala přepad četnické stanice v Hodoníně u Kunštátu. Akci vedl 

Genserek a zúčastnilo se jí dalších 8 příslušníků skupiny. Partyzáni vtrhli před 19. hodi-

nou do místního hostince Vladimíra Švarce v č. 10, kde se nacházela telefonní ústředna. 

V hostnici však v tu dobu večeřeli 3 němečtí četníci, kteří byli od 14. ledna přiděleni jako 

posila na četnickou stanici.569 Partyzáni zahájili palbu, během níž byl zabit Meister Bruno 

Scholz. Dva další četníci však přežili, takže Genserek rozhodl od přepadu stanice upustit, 

jelikož momentu překvapení již nemohlo být dosaženo.570 K pátrání po partyzánech byly 

nasazeny větší síly pravděpodobně včetně letovického Jagdkommanda, avšak bezúspěšně. 

Koncentrace nacistických bezpečnostních sil ale znemožnila Jermaku převzít očekávanou 

zásilku. Na příští pak museli jeho členové čekat až do března.571 

          K další akci proti partyzánům došlo ve druhé polovině ledna. Nacisté tehdy dosáhli 

významného úspěchu při zásahu proti výsadku, který byl dosud nesprávně označován 

názvem Olexa Borkaňuk.572 Teprve výzkumem slovenských historiků v Kyjevě se zjisti-

lo, že skutečný název skupiny zněl Komenský.573 Velitelem byl jmenován Gustav Schne-

ider.574 Komisařem se stal Rudolf Walter, dalšími členy pak Helmuth Morche, Robert 

Reich a příslušníci Rudé armády Ivan Kirilovič Čerepenko, Ivan Jefimovič Borisjuk, 

Venjamin Iljič Kolmogorcev, Konstantin Pavlovič Jegorov, Nikolaj Vasilijevič Rudov a 

Grigorij Juljevič Gurevič. Tragický osud členů výsadku zapříčinil fakt, že byli vysazeni u 

                                                           
567 KOPEČNÝ, Petr – POLÁK, Vladimír: Žijeme jejich odkazem..., s. 86 mylně datují přepad této stanice na 
20. ledna 1945.       
568 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 159 – 161, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 889 z 18. ledna 1945, 
dále fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 172 z téhož dne. 
569 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 167 – 170, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 911 z 19. ledna 1945. 
570 MZA, fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 187 z téhož dne. 
K přepadu též UNČOVSKÝ, Alois: Chronologický přehled..., s. 4.    
571 SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava..., s. 173.   
572 ŽAMPACH, Vojtěch: Partyzánské portréty..., s. 317; KOPEČNÝ, Petr – POLÁK, Vladimír: Žijeme 
jejich odkazem..., s. 87; SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava..., s. 173 – 174.       
573 ŠOLC, Jiří: Za frontou na východě..., s. 146.  
574 ŽAMPACH, Vojtěch: Partyzánské protréty..., s. 319 – 326.  
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obce Pohledy na Svitavsku.575 Tato oblast tehdy již patřila k sudetské župě a zdejší pře-

vážně německé obyvatelstvo pochopitelně partyzánské aktivity nepodporovalo. 

          Gestapo tak získalo informace o desantu již v den jeho vysazení 22. ledna 1945. U 

Pohledů byly zajištěny 4 padáky a zásobovací materiál Komenského, což ohlásil v 16.25 

hodin velitel německé četnické stanice v Křenově. Tato obec spadala pod okres Moravská 

Třebová. O pět minut později bylo vyrozuměno letovické Jagdkommando, dále v 16.35 

kriminální komisař Kuka a v 16.50 brněnská řídící úřadovna gestapa. Jako první pak vy-

razila po stopách výsadku směrem k Bělé dvoučlenná četnická hlídka z Křenova.576 Do 

pátrání se zapojili i četníci ze stanic ve Velkých Opatovicích, Roubanině a Letovicích.577  

          Parašutisté mezitím postupovali přes Dolní Rudnou do Šnekova, který se nachází 

13,5 kilometru severovýchodně od Letovic. I zde je však místní Němci udali. Letovické 

Jagdkommando se tento den na akci proti výsadku podílelo v celkovém počtu 1 důstojní-

ka, 4 poddůstojníků a 20 mužů od 5. roty SS policejního pluku 21.578 Partyzáni se mezi-

tím dostali do Březiny, kde o jejich pohybu informoval zdejší četnickou stanici rolník 

Effenberger. Pomoci v podobě potravin se tak dočkali až v Maloníně v domě Františka 

Švancary, kam dorazili dvě hodiny po půlnoci 24. ledna.579 Večer téhož dne byla skupina 

objevena v lese nedaleko Březiny, kde byl zraněn a následně zajat komisař Robert Reich. 

Zatčení se nevyhnulo ani Františku Švancarovi, kterého s Reichem vyslýchali v budově 

místní školy a poté odvezli do Brna. Zbytek skupiny byl obklíčen a mezi 13. – 16. hodi-

nou došlo k boji v prostoru kóty 566 u Křenova.580 Byli zde nasazeni příslušníci letovic-

kého Jagdkommanda, 4 příslušníci SD z Brna, 7 mužů ZbV-Kommanda 28, 15 příslušníků 

německého četnictva a 1 psovod protektorátního četnictva. Podle hlášení o této akci bylo 

zastřeleno 7 partyzánů a 1 zraněn. Nacisté také ukořistili 7 ruských samopalů s municí, 2 

pistole a parašutistickou výstroj. Sami neměli žádné ztráty.581 Zajatce Helmutha Morcha a 

Roberta Reicha později nacisté popravili.582 Jediným přeživším členem výsadku Komen-

ský se stal Ivan Kirilovič Čerepenko, který z oblíčeného prostoru uprchl a skrýval se u 

českých obyvatel. Posléze se připojil ke skupině Jermak. 

                                                           
575 RADIMSKÝ, Jiří: Chronologie..., s. 61 uvádí mylně název vsi ve formě Pohled. Obec Pohled se však 
nachází mezi Havlíčkovým Brodem a Přibyslaví.  
576 RADIMSKÝ, Jiří: Chronologie..., s. 62 uvádí mylně název obce ve formě Křelov.  
577 MZA, fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie na Moravě č. 248 z 22. 
ledna 1945. 
578 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 217 – 219, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 1240 ze 23. ledna 1945.  
579 Hlášení okresního hejtmana v Boskovicích dr. Rudolfa č. Präs. 81/6 – 45 z 25. ledna 1945 určené presi-
diu Zemského úřadu v Brně. Soukromý archiv autora. 
580 MZA, fond B 301, kart. 1, sv. 6, fol. 6, telefonické hlášení V. oddělení bezpečnostní policie v Brně z 25. 
ledna 1945. 
581 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 243 – 244, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 1424 z 26. ledna 1945. 
582 KOPEČNÝ, Petr – POLÁK, Vladimír: Žijeme jejich odkazem..., s. 88 uvádí, že druhým zajatým nebyl 
Morche, nýbrž Venjamin Iljič Kolmogorcev. Zmínku o zajetí Helmutha Morcha viz ŠOLC, Jiří: Za frontou 
na východě..., s. 254. Životopis Roberta Reicha viz BARTOŠ, Josef a kolektiv: Nedokončené životopisy. 
Portréty mladých lidí, kteří položili život v boji proti fašismu. Praha 1987, s. 193.       
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          Jermakovci se ve druhé polovině ledna 1945 zaměřili na likvidaci některých vý-

znamnějších nacistů v prostoru Českomoravské vrchoviny. Dne 18. ledna se stal jejich 

cílem sedlák Karl Haberhauer z Věstína, po němž 4 partyzáni žádali vydání loveckých 

zbraní. Poté, co odmítl, byl zastřelen.583  

          Daleko větší ohlas však zaznamenal pokus o atentát na továrníka Valentina Ehma 

ve Víru, který zde vykonával funkci správce textilní továrny Josefa Rottera. Na Ehmovu 

vilu zaútočili v ranních hodinách 21. ledna 1945 Roman Chlud, Nikolaj Čursin a Ladislav 

Kozáček. Ve starších publikacích se mužeme setkat s tvrzením, že ztráty mezi partyzány 

způsobil sám Ehm vhozením ručního granátu.584 Skutečnost však byla poněkud jiná. Jed-

nalo se o jeden z případů, v němž sehrála negativní úlohu nadměrná konzumace alkoholu. 

Partyzáni navíc neměli přepad připraven. Vhodili proti oknu vily granát, který se však 

odrazil a smrtelně zranil Čursina.585 Těžké zranění utrpěl i Chlud a lehčí Kozáček. Chlud 

se pak různými oklikami dostal do obce Louka, kde jej měl podle plánu ošetřit MUDr. 

Josef Habanec. V době jeho příjezdu 28. ledna 1945 však obcí procházela tříčlenná čet-

nická hlídka. Partyzán Zdislaw Nowacki po ní zahájil palbu, přičemž byl zabit německý 

četník Meister Hans Schneider a smrtelně zraněn protektorátní četník štábní strážmistr 

Antonín Husička. Ten zemřel o den později v brněnské Zemské nemocnici.586 Incident 

znemožnil Chludovo ošetření v Louce a dotyčný byl nakonec dopraven do partyzánského 

bunkru u Nyklovic, kde mu poskytl ošetření MUDr. Jiří Plch z Rovečného. Zraněného 

odtud následně převezli do domu Růženy Unčovské v Rovečném a poté k Heleně Zánové 

ve Velkém Trestném. Díky pomoci a obětavosti místních obyvatel nakonec Chlud svá 

zranění přežil.587 K ochraně továrníka Ehma se pak členové vírské četnické stanice pře-

stěhovali přímo do budovy jeho vily. 

          Velitel Jermaka Dmitrijev mezitím rozdělil oddíl na několik menších skupin a pro-

zatím přerušil další odbojovou činnost. Partyzánská aktivita pak na přelomu ledna a února 

ochabla a byly prováděny pouze zásobovací akce. Činnost však nadále vyvíjela Třetí 

úderná rota. Její příslušníci se po neúspěchu v Hodoníně 18. ledna připravovali na přepad 

četnické stanice v Dolní Rožínce spadající pod okres Nové Město na Moravě. Ten byl 

                                                           
583 Záznam telefonického hlášení okresního hejtmana v Boskovicích dr. Rudolfa Zemskému úřadu v Brně z 
19. ledna 1945. Soukromý archiv autora. 
584 Viz například KOPEČNÝ, Petr – POLÁK, Vladimír: Žijeme jejich odkazem..., s. 89. K případu též 
MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 190 – 191, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 1057 z 21. ledna 1945, 
dále fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 219 z téhož dne.     
585 NEBOJSA, Bořivoj: Jak to bylo s partyzány..., s. 34 – 37. 
586 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 278 – 279, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 1574 z 29. ledna 1945 a 
fol. 280, dálnopis č. 1578 z téhož dne. K případu též fond B 301, kart. 1, sv. 5, fol. 129, telefonické hlášení 
oddělení protektorátní kriminální policie v Boskovicích z téhož dne. 
587 ŠTĚPÁNEK, Zdeněk: Nacifikace a moravští lékaři..., s. 231.      
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uskutečněn 29. ledna v 19.35 hodin asi 30 partyzány.588 Na této stanici se však jako posila 

nacházeli 3 němečtí četníci, kteří zahájili na blížící se příslušníky Třetí roty prudkou pal-

bu a použili též ruční granáty. Jejich explozemi byl vážně zraněn Stevan Mihajlovič a 

dalších 8 členů skupiny. Ranění byli odneseni do Rožné, kde partyzáni zrekvírovali saně, 

na nichž je dovezli k Doubravníku.589 Zde najali rolníka Josefa Starého, který zraněné 

dopravil do Tišnova k MUDr. Petru Frühwirthovi. Ten věnoval pozornost zejména těžce 

zraněnému Mihajlovičovi, jehož 30. ledna 1945 dopravili na Skaličku do vily Karla Žan-

dovského.590 Zde jej následujícího dne operovali MUC. Bedřich Blažek s MUC. Josefem 

Sumbalem, 2. února však Mihajlovič na následky zranění zemřel. Ostatní zranění nalezli 

útočiště u Anny Filkové v Újezdě u Černé Hory.   

          Koncem ledna 1945 se v prostoru Drahanské vrchoviny objevili také příslušníci 

parašutistické skupiny Luč, která byla vysazena 20. prosince 1944 mezi Vsetínem a 

Liptálem. Tvořili ji sovětští důstojníci pod vedením kapitána Anatolije Kalinského a su-

detský Němec Rudolf Tschunko, který sem byl zařazen k usnadnění orientace a komuni-

kace s obyvatelstvem. Tschunko a Oleg Kramerenko byli při dopadu vážně zraněni a za-

necháni v ošetřování u Josefa Dědka v Liptále č. 205. Zde setrvali do 13. ledna 1945 a 

poté byli odvedeni k Vincenci Sedláčkovi v obci Trnava č. 82 severně od Slušovic.591 Zde 

oba 17. ledna zajali při prováděné razii příslušníci slušovického Jagdkommanda.592 Zbylí 

členové posílení o Ladislava Švancaru, Josefa Kopřivu, Václava a Vladimíra Horákovy ze 

vsetínské zbrojovky se vydali na západní Moravu.  

          Koncem ledna 1945 se tito partyzáni objevili na Boskovicku a 29. téhož měsíce 

položili dvě nálože na železniční trati Brno – Česká Třebová mezi stanicemi Svitávkou a 

Zboňkem u kilometru 197,2. Pumy však byly nalezeny železničním dozorcem a zneškod-

něny.593 Během průchodu Drahanskou vrchovinou přibrala skupina několik uprchlíků 

z řad příslušníků Jermaka, kteří se dobře orientovali ve zdejším terénu. V obci Dlouhá 

Lhota se na skupinu napojil Antonín Pařízek, u kterého také nalezli útočiště. Jejich spolu-

pracovníkem se stal i starosta obce Richard Hlavička. Kontakty s Jermakem pak dále po-

kračovaly. 

          Nutné je také zmínit rozsáhlejší destrukční akci na železnici, kterou partyzáni pro-

vedli 28. ledna 1945 v 19.40 hodin na dvoukolejné trati Brno – Praha nedaleko Malomě-

                                                           
588 MZA, fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 356 z 29. ledna 1945, 
dále fond B 252, kart. 103, fol. 292 – 293, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 1640 ze 30. ledna 1945. 
589 Podrobnosti o některých výpravách III. čs. úderné roty. Strojopis, HO MZM, inv. č. S 11 956. 
590 ŽAMPACH, Vojtěch: Třetí československá úderná rota..., s. 29.  
591 ŠOLC, Jiří: Za frontou na východě..., s. 142.   
592 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 154 – 155, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 849 z 18. ledna 1945. 
593 MZA, fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 356 z 29. ledna 1945, 
dále Fond B 327, kart. 18, složka 191 – 200, fol. 11, hlášení 13. policejního revíru č. 195/45 ředitelství 
protektorátní kriminální policie Brno z 29. ledna 1945. 
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řic u kilometru 159,6. Na kolejnicích se nacházelo více náloží, z nichž dvě neexplodovaly 

a byly zneškodněny příslušníkem oddílu pro likvidaci výbušnin z Brna (Sprengkommando 

Brünn). Levá kolejnice trati ve směru na Prahu byla první explozí v době průjezdu osob-

ního vlaku 429 vytržena v délce 2,5 metru. Druhá exploze přerušila 75 centimetrů levé 

kolejnice trati ve směru na Brno, což se však již nestalo při průjezdu žádného vlaku.594 

Strojvůdce vlaku 429 utrpěl zranění v obličeji. Dále byla poškozena lokomotiva, vykolejil 

tendr a 3 z celkového počtu 13 vagónů, takže provoz na trati musel být následně přerušen 

po dobu několika hodin.595  

          Četné události, spjaté s činností partyzánů, se odehrály v průběhu ledna 1945 také 

v prostoru východní a jihovýchodní Moravy. Souvisí především s 1. československou 

partyzánskou brigádou Jana Žižky. Příslušníci oddílu Petra Moskalenka provedli 2. ledna 

1945 destrukci na trati Hranice – Valašské Meziříčí. Exploze nastala ve 20.45 hodin mezi 

Lešnou a Hustopečemi v katastru obce Choryně u kilometru 18,835.596 V tu dobu zde 

projížděl sanitní vlak německého červeného kříže 93 513, jehož lokomotiva byla poško-

zena a také jeden z vagónů vykolejil. Kolejnici výbuch vytrhl v délce 165 centimetrů, 

avšak nikdo neutrpěl zranění. Doprava byla přerušena do 16.30 hodin následujícího dne a 

škody činily 8000 korun.597 Další nálož umístila Moskalenkova skupina 8. ledna na téže 

trati u kilometru 12. K explozi došlo ve 20.50 hodin mezi stanicemi Špičky a Milotice 

během průjezdu nákladního vlaku 6547. Vnitřní kolejnici výbuch vytrhl v délce 92 centi-

metrů. Následky této destrukce byly větší než v předchozím případě, neboť vykolejila 

lokomotiva a 9 vagónů. Ani zde nikdo nebyl zraněn, škody však dosáhly 20 000 korun.598     

          V lednu 1945 provedli partyzáni ještě další diverze na železnici. 25. tohoto měsíce 

k jedné z nich došlo v 1.58 hodin na trati Přerov – Břeclav u kilometru 178,2 v blízkosti 

stanice Dobrčice.599 Nálož měla zasáhnout nákladní vlak 8182, ten však dojel bez poško-

                                                           
594 MZA, fond B 327, kart. 18, složka 191 - 200, fol. 10, hlášení 10. policejního revíru v Brně – Husovicích 
č. 187/45 z 28. ledna 1945 velitelství uniformované vládní policie. Toto velmi podrobné hlášení obsahuje i 
nákres místa činu. 
595 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 283, hlášení ředitelství protektorátní kriminální policie Brno č. 602 z 
29. ledna 1945, dále fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 346 
z téhož dne. TESAŘ, Jan: Partyzánské destrukce na železnicích ve východních Čechách a na západní Mo-
ravě..., s. 231 uvádí, že na trati byly nalezeny 3 nevybuchlé nálože. Všechna tři hlášení uvedená 
v poznámkách 585 a 586 se však zmiňují pouze o dvou, jejichž poloha je také zaznamenána na nákresu 
místa činu. Tesař dále zmiňuje přerušení provozu na trati po dobu celkem asi 24 hodin, což ale také není 
nikde v těchto hlášeních uvedeno.       
596 MZA, fond B 72, kart. 124, č. 19, hlášení četnické stanice Choryně č. 6/45 ze 3. ledna 1945. 
597 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 25 – 26, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 92 ze 3. ledna 1945, dále 
fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 17 z téhož dne. 
598 MZA, fond B 252, kart. 101, fol. 138, hlášení okresního hejtmana v Hranicích dr. Jaschka Zemskému 
viceprezidentu v Brně z 9. ledna 1945, dále fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protekto-
rátní policie č. 70 z téhož dne. 
599 MZA, fond B 252, kart. 101, fol. 150, hlášení okresního úřadu v Přerově Zemskému viceprezidentu v 
Brně z 25. ledna 1945, dále fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 
286 z téhož dne. 
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zení do stanice v Řikovicích, přestože na vnitřní kolejnici způsobil výbuch 87 centimetrů 

dlouhou trhlinu. Zranění nebylo ani v tomto případě zaznamenáno.600  

          Dne 29. ledna zastavila ve 13.04 hodin vojenská hlídka osobní vlak 808 na trati 

Brno – Přerov u kilometru 3,5 s tím, že zde byla nalezena kilogramová nálož. Výbušninu 

z kolejnic bez následků odstranili, čímž došlo ke zpoždění vlaku o 30 minut.601 Dále 30. 

ledna okolo 23. hodiny explodovala puma opět na trati Valašské Meziříčí – Vsetín, tento-

krát při průjezdu transportního vlaku Wehrmachtu 98 534 u obce Pržno.602 Vykolejil je-

den z vagónů a kolejnice byly poškozeny, avšak nacisté následky výbuchu velmi rychle 

likvidovali.603  

          Následujícího dne v 1.40 hodin se stala tato trať cílem další destrukce. Partyzáni  

umístili v tomto případě nálož pod železniční most na kilometru 41,4 – 41,5. Vedla po 

něm dvoukolejná trať, přičemž jedna z kolejnic zůstala i po explozi provozuschopná, tak-

že doprava nemusela být přerušena. Výbuch poškodil betonový základ mostu, nikdo však 

neutrpěl zranění.604 Téhož dne ve 20.30 hodin se pokusili 3 partyzáni vyhodit do vzduchu 

železniční most přes Baťův kanál 1,5 kilometru jižně od Veselí na Moravě. Nacházel se 

v katastru obce Zárazice u kilometru 86. Byli však při tom spatřeni dvěma muži od Bahn-

schutzpolizeistreife, kteří na ně zahájili palbu. Partyzánům se podařilo uniknout, pětikilo-

gramová nálož však neexplodovala a byla zneškodněna.605   

          Destrukce tedy ani v průběhu ledna 1945 zdaleka nedosáhly takové intenzity a vý-

sledků, které by mohly vážněji narušit železniční dopravu na území protektorátu. Jejich 

význam spočívá především v tom, že vyvolávaly zvýšenou aktivitu a nasazení sil nacis-

tického bezpečnostního aparátu, jehož pátrání ale v těchto případech nepřinášelo výsledek 

a původci destrukcí nebyli dopadeni. 

          V lednu 1945 proběhlo na východní a jihovýchodní Moravě mnoho střetů mezi 

příslušníky partyzánských skupin a protipartyzánských oddílů. K první významnější udá-

losti došlo 5. ledna. Tehdy prováděli příslušníci 3. roty SS policejního pluku 21 z Nového 

Hrozenkova průzkum v nedaleké oblasti u kóty 776, která se nachází zhruba 2,5 kilomet-

ru severně od obce Karolinky. Tady se střetli s partyzánem Pavlem Bitalou, ukrytým 

v domě svého otce. Během přestřelky zde byli 2 lidé zastřeleni a 1 žena zraněna. Při ná-

sledné razii zatkli nacisté 12 partyzánů a jejich domácích spolupracovníků, kteří byli pře-

dáni SD v Růžové. Přitom zde nalezli samopal  sovětské výroby, pušku a mimo to  

                                                           
600 MZA, fond B 72, kart. 124, č. 264, hlášení četnické stanice Horní Moštěnice č. 130/1945 z 26. ledna 
1945. 
601 MZA, fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 359 z 29. ledna 1945. 
602 RADIMSKÝ, Jiří: Chronologie..., s. 64 uvádí mylně název této obce jako Perná.  
603 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 309 – 310, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 68 z 1. února 1945. 
604 Tamtéž, fol. 303, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 1768 ze 31. ledna 1945. 
605 MZA, fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 1 z 1. února 1945. 
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větší počet ručních granátů. V boji padl Revieroberwachtmeister Georg Wenzel od Schu-

tzpolizei a další její příslušník byl se zraněním převezen do vsetínské nemocnice.606 Pad-

lými partyzány byli Bohuslav a Jan Orságové, jejichž těla v domě uhořela. Zraněnou že-

nou pak Marie Orságová, která zemřela na následky ve Vsetíně.607 

          Následujícího dne prováděl 1 důstojník a 12 mužů z Jagdkommanda v Ostravici 

pátrání po pěti nahlášených partyzánech. Šlo o příslušníky jedné z částí oddílu Jana Žižky 

v čele s Emilem Muroněm z Nošovic v okrese Frýdek Místek. Ten se svými dvěma druhy 

přepadl 6. ledna v odpoledních hodinách kancelář zásobovacího úřadu (Versorgungsamt) 

v Janovicích ve frýdeckém okrese, kde se v té době nacházelo asi 10 místních obyvatel a 

2 protektorátní četníci ze stanice Baška. Partyzáni vzali jednomu z četníků pistoli a 15 

nábojů, zmocnili se potravinových lístků a poté také zabavili potraviny ve dvou místních 

obchodech.608 

          Ke vzájemnému střetu s pátrací jednotkou ostravického Jagdkommanda došlo 3 

kilometry jihovýchodně od Malenovic v prostoru kóty 991 Kalužný. Jeden z partyzánů 

padl a další spáchal sebevraždu, zatímco zbývajícím se podařilo uprchnout. Také Jan Pa-

vlásek z Malenovic byl během srážky postřelen a převezen do nemocnice ve Frýdku. Na-

cisté zde získali karabinu s 55 náboji, pistoli a písemnosti, které předali SD ve Starých 

Hamrech. Vlastní ztráty neměli.609 Muroň se dvěma zbylými partyzány uprchl do Dolních 

Domaslavic v těšínském okrese ve vládním obvodu Katovice v říšské provincii Horní 

Slezsko, kde se chtěli ukrýt. Narazili však na německé četníky a dva ustoupili za protek-

torátní hranici do Skalice, kde je 10. ledna napadlo Jagdkommando z Raškovic a četníci 

z Bašky. V průběhu přestřelky spáchal partyzán J. Videcký sebevraždu a Emil Muroň byl 

zajat. V Dolních Domaslavicích zůstala devatenáctiletá partyzánka Rosalie Škabrová 

z Bystřice pod Hostýnem, i ona však zatčení neunikla.610 Muroň byl poté vyslýchán na 

služebně gestapa v Moravské Ostravě, kde jej získali pro spolupráci. Působil pak jako 

konfident na základně ZbV – Kommanda 9 ve Starých Hamrech.  

          Proti partyzánům zasahoval v prvních lednových také Burgerův oddíl. Dne 6. ledna 

1945 před půlnocí přepadli partyzáni vojenskou leteckou hlásku (Flugwache) v obci Vel-

ký Ořechov severně od Uherského Brodu u kóty 312.611 K ústupu z této obce pak použili 

autobus Josefa Poláška. Zpráva o události byla ohlášena místní četnické stanici a dále se 

                                                           
606 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 49, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 211 z 5. ledna 1945. 
607 Almanach obětí nacismu v letech 1939 – 1945 v okrese Vsetín..., s. 42; SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení 
smrtihlava..., s. 212 uvádí příjmení této rodiny ve formě Orsák.  
608  MZA, fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 55 ze 6. ledna 1945. 
609 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 59 – 61, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 262 ze 7. ledna 1945. 
610 MZA, fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 87 z 10. ledna 1945, 
dále fond B 301, kart. 1, sv. 5, fol. 70, denní hlášení kriminálního oddělení v Moravské Ostravě č. 9 ředitel-
ství protektorátní kriminální policie v Brně ze 13.ledna 1945. 
611 MZA, fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 57 ze 7. ledna 1945. 
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dostala k Einsatzkommandu Burger v Uherském Brodě, okresnímu četnickému velitelství 

tamtéž a bezpečnostní policii ve Zlíně. Do pátrání se zapojily dva oddíly od 6. roty SS 

policejního pluku 21. Partyzáni byli objeveni v domě Františka Kaláče u obce Březůvky, 

která se nachází zhruba 9 kilometrů jihovýchodně od Zlína. Během prudké přestřelky byl 

dům zapálen, 3 z partyzánů zajati a 2 unikli. Nacistické bezpečnostní síly měly na své 

straně 3 padlé a 1 lehce zraněného.612  

          Další větší srážka s partyzány se v této oblasti odehrála 16. ledna, kdy byli napade-

ni 3 němečtí celníci skupinou partyzánů 17 kilometrů jihovýchodně od Uherského Brodu 

v obci Vyškovec. Hlídka ustoupila a vyžádala si posilu 25 mužů ze Starého Hrozenkova, 

kteří marně po útočnících pátrali.613 O dva dny později napadla pětičlenná skupinka par-

tyzánů četnickou stanici v Březolupech severovýchodně od Uherského Hradiště a zde se 

jejich kořistí staly 4 služební pistole se zásobníky. Přepad se obešel bez zranění.614 

          Předposlední lednový den proběhla rozsáhlá akce Burgerova oddílu v souvislosti se 

skupinou partyzánů ruské, české i slovenské národnosti, kteří se po porážce slovenského 

povstání přesunuli pod vedením poručíka Ušakova na Moravu. Pobývali nejprve 

v Popovicích a Šumicích a posléze nalezli výhodný úkryt v nedalekých Míkovicích. Zde 

se již od léta 1944 ukrývali 2 sovětší uprchlí zajatci. Početně rozšířená skupina se pak 

přemístila do lesní chaty patřící řediteli hodonínského reálného gymnázia. Nacházela se 

nedaleko původního bunkru. Zásah nacistů byl v tomto případě umožněn nekázní a hru-

bým porušením konspiračních pravidel ze strany partyzánů. 

          Dva z nich se totiž ve večerních hodinách 30. ledna vypravili do hostince v Bánově 

7 kilometrů jihovýchodně od Uherského Brodu, kde s napřaženými pistolemi zakázali 

všem přítomným opustit budovu. Jednomu z hostů se však podařilo uniknout a zalarmo-

vat zdejší četnickou stanici. Její mužstvo v počtu 2 německých a 2 protektorátních četníků 

pak společně s příslušníky Burgerova Einsatzkommanda proti oběma partyzánům zasáhlo. 

Dotyční již v podnapilém stavu mezitím hostinec opustili a vydali se na náves. Zde byl 

jeden z nich zatčen, zatímco druhému se podařilo uniknout.615 Zatčený měl u sebe nabité 

pistole s ručními granáty a jeho výslechem bylo zjištěno, že se jedná o rodáka z Nových 

Zámků na Slovensku Františka Veleckého. Uprchlým partyzánem byl Kliment Filip 

z Bystřice pod Lopeníkem v okrese Uherský Brod, kde se také nacházelo Veleckého po-

                                                           
612 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 66 – 68, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 293 ze 7. ledna 1945. 
613 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 143 – 145, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 796 ze 17. ledna 1945.  
614 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 171, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 918 z 19. ledna 1945 a fond  
B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 188 z téhož dne.  
615 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 304, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 1763 ze 31. ledna 1945. 
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slední bydliště. Filip uprchl 21. ledna 1942 z totálního nasazení ve Vídni a od té doby žil 

v ilegalitě.616 

          Na základě informací poskytnutých Veleckým během výslechu na okresním četnic-

kém velitelství v Uherském Brodě nacisté zjistili, že partyzáni se nachází ve zmíněné cha-

tě v lese Hlubočku u Míkovic. K akci proti nim byli vysláni příslušníci Burgerova 

Einsatzkommanda v síle 1 důstojníka a 40 mužů a přítomen byl také Oberleutnant Rei-

mers od německého četnictva. Operace probíhala od 7. do 16. hodiny 31. ledna. Partyzáni 

se odmítli vzdát a Němci poté chatu zapálili palbou samopalů, kulometu a zásahem pan-

céřové pěsti, načež zcela vyhořela. Z partyzánů bylo celkem 7 v boji zabito. Pouze po-

slední z nich byl zatčen živý a převezen na služebnu gestapa do Uherského Hradiště. 

Skupina disponovala solidní výzbrojí, a to 2 sovětskými a 1 německým samopalem, pisto-

lí ráže 7,65 mm, 6 puškami československé výroby, loveckou puškou, 3 bodáky, 1300 

náboji do samopalů, 5 zásobníky do samopalů, několika německými a jedním sovětským 

ručním granátem. Na německé straně z příslušníků Schutzpolizei padl Hauptwachtmeister 

Kläsgen.617 Likvidace této devítičlenné skupiny nakonec představovala největší úspěch 

Einsatzkommanda Burger v boji proti partyzánům za celou dobu jeho existence. 

            Zásahy obdobného charakteru byly ve stejné době prováděny nadále také na úze-

mí Moravskoslezských Beskyd, Hostýnských a Vsetínských vrchů. Počet vzájemných 

střetů v této oblasti neustále narůstal. Dne 7. ledna se v nočních hodinách objevili party-

záni v obci Střítež jihovýchodně od Valašského Meziříčí. Pátrání po nich zahájili četníci 

ze stanice Vidče, kteří se v této obci střetli se 3 muži. Ve vzájemné přestřelce byl jeden 

z partyzánů smrtelně zraněn, ostatní dva poté uprchli. Zraněným byl Ladislav Němec ze 

Zubří č. 14, který zemřel po přenesení do budovy místní četnické stanice. Nalezena u něj 

byla pistole s 8 náboji.618 Po uvedeném případu brzy následovaly další, které dokazovaly, 

že se do partyzánských akcí ve stále větší míře zapojuje místní obyvatelstvo. 

          Dne 11. ledna prováděl 1 důstojník s 19 muži Jagdkommanda z Horní Lidče pátrací 

akci 17 kilometrů jižně od Zlína v Horním Lačnově. U kóty 717 v katastru Pozděchova 

přitom nalezli bunkr obsazený pěti partyzány. Jednoho z nich nacisté zastřelili, ostatní 

poté uprchli. Na straně Němců zde byli z příslušníků Schutzpolizei zraněni Wachtmeister 

Johann Reichel a Wachtmeister Wenzel Österreicher od 7. roty SS policejního pluku 21, 

které po boji převezli k ošetření do vsetínské nemocnice.619   

                                                           
616 MZA, fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 380 a 381 ze 31. 
ledna 1945. 
617 Tamtéž, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 390 z téhož dne. 
618 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 66 – 68, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 293 ze 7. ledna 1945. 
619 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 107 – 110, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 622 ze 13. ledna 1945, 
dále kart. 101, fol. 736, hlášení ředitelství kriminální policie v Brně z 15. ledna 1945.  
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         Následujícího dne ve večerních hodinách narazila pětičlenná hlídka liptálského 

Jagdkommanda (velitel Zugswachtmeister Jany) na 6 partyzánů, kteří měli po jejich spat-

ření v úmyslu uprchnout. Také v tomto případě následovala přestřelka, během níž byl 

zraněn a zajat Jaroslav Daňa z Liptálu č. 192. Ostatním partyzánům se podařilo uniknout. 

V obci poté provedl razii velitel zdejšího Jagdkommanda Oberleutnat Rüger s 18 muži. 

Ve sklepě jednoho z domů nalezli muže bez dokladů, v němž byl poznán Josef Matějů 

z Liptálu č. 205.620 Předán byl gestapu ve Vsetíně, kam také do zdější nemocnice převezli 

zraněného Daňu. Příslušníci gestapa vyšetřováním zjistili, že oba uprchli v lednu 1944 

z pracovního nasazení v Drážďanech. Dne 13. ledna pak Liptál prohledaly další dvě hlíd-

ky z Rügerova oddílu, které nalezly na místě přestřelky 2 pistole s celkem 70 náboji, 5 

kusů munice do pušky a mimo jiné také mapu a tašku s Daňovými doklady.621 Ten byl po 

ukončení výslechů převezen do Kounicových kolejí a zde 2. března 1945 popraven.622 

Dne 17. ledna proběhla razie v Morávce, kterou provedlo místní Jagdkommando a gesta-

po z Moravské Ostravy. Zatčeno přitom bylo celkem 8 mužů a  1 žena.623 

          Následně narazila 19. ledna smíšená hlídka 4 příslušníků Grenzschutzu a 4 členů 

Grenzpolizei ze stanice Uspolka na kótě 971 Kozí hřbet jihovýchodně od Frýdku na sku-

pinu partyzánů, jejichž počet odhadli na 5 – 10 osob. Došlo k boji, během něhož byl těžce 

zraněn Zollassistent Franz Pauer. V 11. 40 hodin pak byla vyrozuměna 1. rota SS policej-

ního pluku 21 o tom, že celní strážnici na hřebenu kóty 1061 Malý Polom napadl oddíl 

partyzánů. Přitom byl zraněn příslušník Schutzpolizei Wachtmeister Schmidt. Rota pátrala 

po útočnících společně s hlídkou Wehrmachtu z Lomné, avšak bezúspěšně, jelikož party-

zánům se předtím podařilo překročit slovenskou hranici.624 Celou pátrací akci vedl Paul 

Miethe a skončila v 17 hodin. Partyzáni měli v tomto případě podle některých náznaků 

zřejmě 2 zraněné, které odvlekli s sebou.625  

          Dne 25. ledna došlo ke srážce v obci Loučka v okrese Valašské Meziříčí. Hlídka 

složená ze 2 německých a 4 protektorátních četníků se zde střetla s partyzány Aloisem 

Kleinem a Josefem Maliňákem. Klein byl přitom zraněn a odvezen do Valašského Mezi-

říčí, zatímco Maliňákovi se po boji podařilo uprchnout. Zranění utrpěl také jeden 

z protektorátních četníků.626    

                                                           
620 MZA, fond B 252, kart. 101, fol. 635, hlášení okresního četnického velitelství ve Vsetíně č. 100/1945 ze 
13. ledna 1945, dále fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 121 
z téhož dne. 
621 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 125 – 127, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 739 z 15. ledna 1945. 
622 Almanach obětí nacismu v letech 1939 – 1945 v okrese Vsetín..., s. 44. 
623 MZA,fond B 252, kart. 103, fol. 151 – 153, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 848 z 18. ledna 1945. 
624 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 172 – 174, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 950 z 19. ledna 1945 a 
dále fol. 176 – 178, dálnopis č. 972 z následujícího dne. 
625 Tamtéž, fol. 179, dálnopis č. 983 z 20. ledna 1945. 
626 MZA, fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 302 z 26. ledna 1945. 
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          Příslušníci brigády Jana Žižky se koncem ledna rozhodli zaútočit na budovu hoš-

ťálkovské školy, kde byli ubytováni příslušníci Niemannovy posilové roty SS, složené 

z neněmeckých příslušníků. Akci nařídil komisař Ivan Stěpanov a došlo k ní 28. ledna ve 

13.15 hodin.627 Nálož explodovala na chodbě školy, budovu těžce poškodila a lehce zrani-

la 8 příslušníků roty SS.628 Umístěna sem byla pomocnicí partyzánů Emilií Češkovou 

z Hošťálkové. Také důsledky této destrukce byly již krátce po ukončení války neúměrně 

zveličovány.629   

          Partyzánská brigáda Jana Žižky se v lednu 1945 již členila na čtyři pododdíly či 

podskupiny, které byly později označovány jako prapory. Prvnímu velel kapitán Petr 

Buďko a působil v oblasti Vsetína, Velkých Karlovic, Valašských Klobouků, Vizovic a 

Kašavy. Druhý prapor pod velením Ivana Stěpanova operoval v prostoru Zlína, Holešova, 

Bystřice pod Hostýnem, Přerova, Hranic a Valašského Meziříčí. Velitelem třetího praporu 

byl kapitán Ivan, vlastním jménem Jan Úlehla a jeho akce probíhaly v okolí Zlína, Napa-

jedel, Uherského Hradiště a Uherského Brodu. Konečně čtvrtý pod velením Josefa Houf-

ka v okolí Kroměříže, Vyškova a Slavkova. 630 Aktivita těchto skupin dále vzrostla 

v průběhu února 1945.    

 

V. 4. Vystupňování protipartyzánské ofenzívy v únoru 1945 

          V měsíci únoru 1945 vystupňovali nacisté svou snahu rozbít hlavní partyzánské 

organizace v moravském prostoru. Postižen byl zejména Jermak a Třetí úderná rota. Ta se 

po nezdařeném přepadu četnické stanice v Dolní Rožínce nacházela v obtížném postave-

ní, přesto se její příslušníci pokoušeli o další odbojové akce. 3. února napadli František 

Knädig, Jaroslav Kořalník, Emil Kothánek a Bořivoj Motyčka opěrný bod německé po-

hraniční stráže (Polizeigrenzpost).631 Došlo k tomu 2 kilometry jihovýchodně od obce 

Vedrovice. Partyzáni zahájili palbu otevřeným oknem strážní boudy, přičemž byl zraněn 

německý četník Wachtmeister Bruno Fitze. Nemci palbu opětovali, ale partyzánům se 

podařilo beze ztrát uniknout směrem na Jezeřany.632 

          Pro další vývoj událostí měl velký význam případ ze 7. února 1945, kdy se 

v Petrově u Kunštátu zdržovala čtyřčlenná skupinka partyzánů ve složení Nikolaj Melnik, 

                                                           
627 MZA, fond B 72, kart. 124, č. 296, telefonické hlášení četnické stanice Hošťálková z 28. ledna 1945, 
dále fond B 252, kart. 101, fol. 645, hlášení okresního četnického velitelství Vsetín č. 211/45 z téhož dne. 
628 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 271 – 276, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 1568 z 28. ledna 1945 a 
fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 344 z téhož dne.  
629 ŠTĚPÁN, Karel: Statečné děvče. Destrukce školy v Hošťálkové. In: Partyzán, ročník I, č. 34, s. 7 – 8 
uvádí, že akce si na straně nacistů vyžádala „asi 16 mrtvých a přes 20 raněných.“     
630 BENČÍK, Antonín a kol.: Partyzánské hnutí v Československu..., s. 369; PŘIKRYL, Josef – SLEZÁK, 
Lubomír: Jihovýchodní Morava v boji proti okupantům...,s. 166.      
631 UNČOVSKÝ, Alois: Chronologický přehled..., s. 5.   
632 MZA, fond B 72, kart. 124, č. 387, hlášení četnické stanice Jezeřany č. 116/1945 ze 3. února 1945, dále 
fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 150 z téhož dne. 
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Petr Smirnov, Dmitrij Vnukov a uprchlík známý místním podporovatelům pouze pod 

křestním jménem Max. Čtveřice chtěla přečkat v této vsi noc.633 Ve 14 hodin téhož dne 

však vyrozuměla protektorátní četnická stanice v Kunštátu o jejich pobytu olešnické 

Jagdkommando. Revierleutnant Söhnel pak s 12 muži dorazil o deset minut později do 

Kunštátu, kde se k jeho skupině připojili 4 němečtí a 2 protektorátní četníci ze zdejší sta-

nice. Obec Petrov byla kolem 15. hodiny těmito silami obklíčena. Partyzáni se pokusili 

uniknout, což se podařilo Vnukovovi a Smirnovovi, avšak Max byl zastřelen a Melnik se 

zabarikádoval na střeše domu Josefa Štarhy. Nacistům se podařilo jej odtud dostat za po-

moci ručních granátů a nezraněného zajmout. Při výslechu jim němčinu dobře ovládající 

Melnik prozradil svou totožnost. Poté byl předán ZbV-Kommandu 28 v Letovicích.634    

          Zatčeného osobně vyslýchal velitel tohoto oddílu SS-Hauptsturmführer Herbert 

Kuka, jemuž Melnik prozradil mnoho údajů o odbojové činnosti nejen Jermaka, ale i dal-

ších skupin. To mělo velmí vážné následky, jelikož Melnik byl podrobně informován o 

odboji na Boskovicku a Tišnovsku, tedy v prostoru působení části výsadku Jermak, Třetí 

úderné roty a dále odbojových skupin Vela a Svoboda. Kuka přiměl Melnika ke spoluprá-

ci a ten se stal agentem provokatérem stejně jako Ivan Lebeděv zajatý při zmíněné akci 

v Kochově 14. prosince 1944. V době zhruba od 10. ledna byli oba propuštěni do práce 

v terénu a prostředníkem mezi nimi a protipartyzánským štábem v Letovicích se stal       

Heinrich Holek ze Křetína.635 

          Příslušníci Třetí roty se mezitím rozhodli z důvodů větší bezpečnosti přesunout 

svou ošetřovnu z domu Anny Filkové v Újezdu, kde se léčili partyzáni zranění při střetu 

s německými četníky v Dolní Rožínce. Toto rozhodnutí bylo správné, jelikož v důsledku 

nutnosti urychlené dopravy zraněných partyzánů z Dolní Rožínky bylo nutné při ústupu 

v noci z 29. na 30. leden 1945 do Tišnova zrekvírovat selské povozy a saně. Hlášení o 

těchto případech se pochopitelně dostala do rukou nacistickým bezpečnostním silám, a to 

včetně zprávy MUDr. Petra Frühwirtha o „nuceném“ ošetření zraněných v Tišnově. Tím-

to hlášením si chtěl Frühwirth vytvořit alibi proti případnému zákroku nacistů vůči své 

osobě za pomoc partyzánům. Dílčí informace, seřazené do časové a prostorové řady, 

umožnily štábu v Letovicích situovat partyzánskou základnu do okolí Tišnova.636  

          Převoz příslušníků Třetí roty organizoval František Čípek. Účelem akce bylo vykli-

zení nejen Újezda, ale i Skaličky. Ovšem pouze na přechodnou dobu, než se situace vy-

jasní. Přesunu se však nakonec zúčastnila jen část partyzánů a mnozí z nich se později 

                                                           
633 KOPEČNÝ, Petr – POLÁK, Vladimír: Žijeme jejich odkazem..., s. 91.       
634 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 358, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 427 z 9. února 1945. 
635 KLENOVSKÝ, Jaroslav: Konfidentská činnost brněnského gestapa..., s. 27. Autorem této práce je člen 
Třetí roty Jaroslav Kořalník, který si po válce změnil jméno. 
636 KLENOVSKÝ, Jaroslav: Čtyři úspěšné akce domácího odboje v souboji s gestapem, s. 21. Strojopis, HO 
MZM, inv. č. S 188.   
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svévolně do obou základen na Tišnovsku vrátili. Nedostatečná disciplína partyzánů tedy 

měla i v tomto případě tragické následky, protože kdyby byla Skalička a Újezd vyklizeny 

podle původních dispozic, neměl by pozdější protipartyzánský zásah takové důsledky. 

          Přesun byl připraven ve dvou skupinách. V první se měli nacházet všichni ruští 

nezranění partyzáni a datum jejich odchodu z Újezda bylo stanoveno na 11. února 1945. 

Druhou skupinu tvořili zranění, které měli převézt nákladním autem firmy Baráček 

z Černé Hory o den později. Podporu poskytli také 2 protektorátní četníci z černohorské 

stanice, kteří hlídkovali na státní silnici z Černé Hory do Kunštátu. Již při cestě první 

skupiny došlo k přestřelce s německými vojáky z Lomnice, čímž byl avizován protiparty-

zánský štáb z Letovic. Ten dospěl na základě získaných údajů společně s informacemi 

konfidentů k závěru, že u Prosetína dojde ke schůzce partyzánských velitelů.  

          Druhá skupina převážející zraněné byla nakonec daleko méně početnější, než se 

plánovalo. Z Rusů se zde nacházeli pouze Petr Zakručenko a partyzán jménem Šimon. 

Skupina se dostala bez problémů do Zbraslavce. Zde ji pak oba ruští partyzáni svévolně 

opustili, což se pro ně stalo osudným. Velitel ZbV-Kommanda 28 Kuka se totiž na zákla-

dě zpráv konfidentů dozvěděl, že se partyzáni vyskytují ve mlýně Antonína Porče na sa-

motě Vísky u Zbraslavce. Po odchodu obou Rusů se František Čípek rozhodl změnit plán 

a vyložit lékařský materiál u svého bratra Jaroslava v Crhově.637  

          Mezitím Kuka v noci z 12. na 13. února tuto obec s částí svého oddílu obklíčil, 

avšak bez úspěchu. Partyzánům se odtud podařilo uniknout. Zatčen tak byl pouze mlynář 

se svou ženou. Na základě informací vyzrazených konfidentem Lebeděvem sledovali na-

cisté stopy uprchlíků do Nýrova, kde se v domě rodiny Čechových č. 49 ukrývali Petr 

Zakručenko a Šimon po svém odpojení od skupiny převážející zraněné. V nastalé pře-

střelce byl Šimon zabit a Zakručenko zajat. Nacisté jej odvezli do Letovic a později do 

Kounicových kolejí. V Nýrově byli poté zatčeni pro podporu partyzánů František Čech 

starší, František Čech mladší, Josef Čech, Božena Novotná, Emilie Lepková a Růžena 

Čechová. Věznili a vyslýchali je v Letovicích, avšak všichni zde shodně tvrdili, že si par-

tyzáni vynutili vstup do jejich domu násilím, takže byli nakonec do začátku dubna po-

stupně propuštěni.638          

          Po akcích ve Zbraslavci a Nýrově se letovické ZbV-Kommando přesunulo ke Čty-

řem Dvorům, kde jej posílilo několik automobilů s příslušníky Wehrmachtu. Měla se zde 

konat schůzka partyzánů, avšak Němci zahájili palbu předčasně, takže se jednotlivým 

skupinkám členů Jermaku přicházejícím na setkání podařilo uniknout. Událost však způ-

sobila, že se jeho příslušníci nesešli a tak jednotlivé části nadále operovaly prakticky sa-

                                                           
637 Tamtéž, s. 22 – 24. 
638 ČÍPEK, František – ŠMATERA, Alois: Po trasách protifašistického odboje v okrese Blansko. Blansko 
1983, s. 29; KOPEČNÝ, Petr – POLÁK, Vladimír: Žijeme jejich odkazem..., s. 93.          
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mostatně. Týkalo se to především skupiny Valentina Berezovského, která ztratila se štá-

bem jakýkoliv kontakt. 

          V první polovině února nacisté zasahovali i proti partyzánskému oddílu Dr. Miro-

slav Tyrš. Jeho postavení se zhoršilo po zřízení opěrných bodů ZbV-Kommanda 28 

v Bystřici nad Pernštejnem a Novém Městě na Moravě. Štáb se koncem ledna 1945 pře-

sunul z Velkých Janovic do obce Koníkova. Také v tomto prostoru operovali ruští provo-

katéři vydávající se za partyzány, kterým se podařilo oklamat místní obyvatelstvo. Dne 8. 

února 1945 obklíčili příslušníci Jagdkommanda z Bystřice nad Pernštejnem dům Eduarda 

Zobače v této vsi, kde se ukrývali příslušníci Tyršova oddílu Vladimír Ivanovič Začupej-

ko, Rufina Nikolajevna Krasavinová a Čeněk Koutník. Oběma partyzánům se podařilo 

prorazit obkličovací kruh a uniknout, Krasavinová však byla postřelena a nakonec spá-

chala sebevraždu. V obci pak bylo zatčeno 5 osob.639  

          Štáb oddílu Dr. Miroslav Tyrš se v důsledku akce nacistů přesunul do Veselí. Na 

základě výpovědí zatčených obyvatel Koníkova však příslušníci Kukova oddílu získali 

informace také o zdejším pobytu partyzánů. 48 mužů ZbV-Kommanda 28 a Jagdkom-

manda z Bystřice nad Pernštejnem pak podniklo v obci 10. února od 3.30 hodin zátah. 

Došlo k přestřelce s partyzánem Michailem Sergejevičem Šijanovem, který postřelil 3 

příslušníky Schutzpolizei. Byli to Wachtmeister Prisching, Unterwachtmeister Marcis a 

Rottwachtmeister Maschlan od 5. roty SS policejního pluku 21. Šijanov sám však byl 

těžce zraněn a zajat.640 Poté se partyzáni Tyršova oddílu stáhli na předchozí základnu u 

Velkých Janovic. 

          Ve druhé polovině února 1945 nadále pokračovaly operace proti Jermaku a Třetí 

úderné rotě. Jednou z kontroverzních událostí té doby se stala likvidace konfidenta Milo-

slava Vlčka z Tišnova a příslušníků jeho rodiny. Vlček uprchl koncem roku 1943 

z totálního nasazení v Německu a poté žil v ilegalitě. Byl napojen na sokolskou organiza-

ci Hnutí za svobodu, jejíž členové mu také po útěku z říše poskytovali pomoc. Prostřed-

nictvím redaktora Rovnosti Františka Cibulky se Vlček v dubnu 1944 seznámil 

s konfidentem Otakarem Chalupou a dále i s Viktorem Ryšánkem a Otakarem Večeřou. 

Ti využívali Vlčkovy kontakty s odbojáři na Tišnovsku k jejich odhalování a zatýkání, 

sám Vlček byl nakonec zatčen 14. října 1944 v Brně. Po zostřeném výslechu souhlasil, že 

bude nasazen v Kounicových kolejích jako informátor do cel zatčených příslušníků odbo-

je, což se však vzhledem k jejich nedůvěře nezdařilo. Koncem téhož měsíce jej gestapo 

propustilo a nadále působil jako konfident v okolí Tišnova. 

                                                           
639 ŽAMPACH, Vojtěch: Partyzánské portréty..., s. 207 – 211, SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihla-
va..., s. 184.    
640 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 380, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 567 ze 12. února 1945 a fol. 
381 – 383, dálnopis č. 593 z téhož dne.  
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          V lese nedaleko Jamného si Vlček koncem roku 1944 vybudoval úkryt a soustředil 

kolem sebe několik uprchlých zajatců. Příslušníci skupiny Jermak o tom byli informováni 

a začali jeho činnost prověřovat. Vlček již tehdy údajně nedodával gestapu žádné infor-

mace, takže mu bylo vyhrožováno, že bude i s celou rodinou zatčen a popraven. Proto 

odvedl do zmíněného lesního úkrytu i své rodiče, sestru Zdeňku a přítelkyni A. Babáko-

vou. Příslušníci Jermaka mezitím odhalili jeho totožnost a rozhodli Vlčka zlikvidovat i 

s celou rodinou. On sám s Babákovou pak byli zastřeleni kolem 15. února 1945 mezi 

Vídní a Olším nad Oslavou, osmnáctiletou Zdeňku Vlčkovou zastřelil Milan Genserek 19. 

února. O den později nakonec hajný Vladimír Hejmala ze Skaličky zlikvidoval Vlčkovy 

rodiče.641 Je skutečností, že Vlček kontakty s gestapem měl a mnozí z odbojářů byli za-

tčeni kvůli jeho činnosti. Rodinní příslušníci s tím však neměli nic společného a přesto 

byli partyzány zlikvidováni. 

          Letovické ZbV-Kommando 28 se díky informacím od zatčeného Nikolaje Melnika 

dozvědělo o podporovatelích partyzánů i ve Velenově u Boskovic, kde se dotyčný před 

zatčením zdržoval. 18. února podnikli příslušníci oddílu společně se členy Sicherheitspo-

lizei akci v této vsi. Po 6. hodině ranní obklíčili dům rolníka Josefa Krejčíře v č. 15.642 

Zde se v tu dobu ukrývali 2 partyzáni ruské národnosti, kteří byli v přestřelce buď zabiti, 

nebo se sami zastřelili. Zatčen pak byl český partyzán Karel Kovář z Lipové. Krejčíř byl 

během srážky těžce zraněn a následně také zadržen. Zatčení neunikla ani jeho žena Marie 

a starosta Velenova Josef Ševčík.643  

          K další razii došlo 21. února v Tasovicích, kde byli zatčeni Jan Dostál a 6 příslušní-

ků rodiny Škrabalovy. Členové Třetí úderné roty se poté rozhodli zlikvidovat sedláka 

Josefa Štarhu z Petrova za údajné prozrazení partyzánů 7. února. Ve večerních hodinách 

22. února vnikla do obce skupina asi 10 – 15 partyzánů, kteří prohledali několik domů. U 

Štarhy si vzali potraviny i ošacení a poté jej odvedli na náves, kde byl krátce po půlnoci 

na 23. února zastřelen.644    

          Velitel ZbV-Kommanda 28 Herbert Kuka však již v té době disponoval dostateč-

ným množstvím informací o partyzánech ve své operační  oblasti. Shromážděny byly jed-

nak činností konfidentů a dále zejména sledováním spojek mezi jednotlivými odbojovými 

organizacemi. Další zdroj představoval výslech osob zatčených ve dnech 11. – 15. února. 

Výsledkem všeho bylo, že nacisté určili jako spojnici a středisko kontaktů a spolupráce 

                                                           
641 JURMAN, Hynek: Smrt pod Květnicí. Štěpánov nad Svratkou 2001, s. 7 – 14.  
642 MZA, fond B 72, kart. 124, č. 553, telefonické hlášení okresního četnického velitelství v Boskovicích z 
19. února 1945. 
643 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 417 – 418, dálnopis velitele pořádkové policie na Moravě č. 934 z 19. 
února 1945. Do 18. února 1945 jsou dálnopisy z fondu B 252 signovány SS policejním plukem 21 ( SS Pol. 
Rgt. 21), od tohoto data již pak velitelem pořádkové policie na Moravě (KdO Mähren). K případu dále fond 
B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 175 z téhož dne. 
644 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 451 – 453, dálnopis velitele pořádkové policie 1185 z 23. února 1945.  
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mezi odbojovými skupinami Jermak, Třetí údernou rotou a Velou obec Újezd. Do této vsi 

se v rozporu s původním plánem Františka Čípka vrátilo 18. února několik partyzánů. 

Příští den zde proběhla improvizovaná schůzka členů Jermaka a Třetí úderné roty.645  

          Partyzáni se v obci zdržovali také 23. února, kdy byl ze strany nacistů podniknut 

velký úder. Nejprve v odpoledních hodinách zatkli v Brně poručíka Josefa Drábka, který 

byl spojkou odbojové organizace Vela. Zároveň došlo v Tišnově k zatčení jeho spolupra-

covnice Boženy Škrabálkové. Ta byla o den dříve varovat na Skaličce Milana Genserka 

před možnými zásahy nacistů, kteří však byli o jejích aktivitách informováni. Právě pří-

tomnost Boženy Škrabálkové na Skaličce 22. února se stala impulzem k zásahu ZbV – 

Kommanda 28. Došlo k němu 23. února v 19.30 hodin a zúčastnilo se jej také lysické 

Jagdkommando, jemuž velel příslušník Schutzpolizei Leutnant Niss. Jeho muži příslušeli 

k 7. rotě SS policejního pluku 21.  

          V Újezdě mělo tehdy dojít k setkání mezi příslušníky části Jermaka pod  vedením 

Jakova Kiriloviče Kolomijce a členů odbojové skupiny Lexa z Těchova. V obci působili 

jako provokatéři Nikolaj Melnik a Petr Děnisov, kteří sem také partyzány vylákali. 

V přestřelce se členy nacistických protipartyzánských jednotek byli zastřeleni Alois Zed-

níček a František Smíšek, zatímco partyzány Emila Kováře a Mojmíra Stloukala se poda-

řilo zatknout nezraněné.646 Další zatýkání v Újezdě následovalo mezi spolupracovníky 

partyzánů. Zatčeni byli MUC. Bedřich Blažek, Jan Beneš, Anna Filková, Emanuel Hni-

lička, Marie Hniličková, Josef Kučera, MUDr. Josef Moravec, Antonín Podaný, František 

Smíšek starší, František Smíšek mladší, Marie Smíšková a Miroslava Smíšková.647  

          Na základě výpovědí těchto osob připravil Kuka na 24. února další zásah přímo ve 

Skaličce, k němuž povolal posily. Připojilo se Jagdkommando z Lipůvky v počtu 27 mu-

žů, dále 15 mužů od Jagdkommanda z Doubravníku a část 8. roty SS policejního pluku 21 

v síle 2 důstojníků a 31 mužů. Přes varování Boženy Škrabálkové zůstal Milan Genserek 

se svým pobočníkem Radoslavem Pláteníkem ve vile mlynáře Karla Žandovského. Nacis-

té vilu obklíčili a proti oběma partyzánům ukrytým na půdě zahájili palbu. Genserek 

s Pláteníkem se poté vzdali a byli posléze uvězněni v Kounicových kolejích.648 

           Nacisté dále pátrali v okolních lesích, kde se na kótě 465 asi 2 kilometry severozá-

padně od obce nacházely 2 bunkry partyzánů Kolomijcovy skupiny. Jeden partyzán zde 

byl zastřelen a tři další zraněni, avšak podařilo se jim uprchnout. Z nich Ivan Afanasjevič 

Andrejev hledal v obci pomoc, ale byl zatčen členy Jagdkommanda z Lipůvky. Podle 

                                                           
645 KLENOVSKÝ, Jaroslav: Konfidentská činnost brněnského gestapa..., s. 28 – 29.  
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jeho výpovědi se další dva zranění partyzáni v lese zastřelili. Nacisté při zátahu zajistili 

v bunkrech kulovnici, pistoli, mapy a ručně psané poznámky, dále pak podpěru kulometu 

sovětské výroby, 50 patron do pušky, další pistoli se 27 náboji a ruční granát.649 Z okruhu 

partyzánských spolupracovníků byli ve Skaličce zatčeni Karel a Ladislav Žandovští, Alž-

běta Zouharová, František Šťastný, Marie Sedláková, Zdenka a Jarmila Pařízkovy. Za-

chránili se Alois Unčovský, František Dušil a Rus Alexej, kteří se 24. února ve vile Karla 

Žandovského nenacházeli. Po varování před nacisty se totiž rozhodli přespat v lesní chatě.             

          Zatčení z akcí v Újezdě a Skaličce byli vyslýcháni v Letovicích a na základě jejich 

výpovědi získali nacisté informaci o chystané schůzce velitelské části Jermaka a Třetí 

úderné roty v šerkovické hájovně Vladimíra Hejmaly 26. února. Kuka a příslušníci jeho 

oddílu se převlékli za partyzány a společně s Nikolajem Melnikem se vydali na místo 

setkání. Nejprve obsadili hájovnu a zatkli hajného Hejmalu, jeho ženu Marii a dceru Vě-

ru.650 Kolem 21. hodiny sem dorazil velitel Jermaka Nikolaj Ivanovič Dmitrijev společně 

s komisařem Leonidem Jefremovičem Železňakem, Petrem Birjukovem a Michailem 

Ždanovem. V nastalém boji byl Dmitrijev smrtelně zraněn, Železňak se Ždanovem zajati 

a pouze Birjukov unikl. Ve stejné době přicházela od Lomničky ke Skaličce trojice Alois 

Unčovský, Zdeněk Dušil a Alexej, kteří chtěli vedení Jermaka informovat o zatčení Gen-

serka a ostatních ve Skaličce. Ruský partyzán byl v boji zabit a Unčovský zraněn, společ-

ně s Dušilem se jim však podařilo uprchnout směrem k Borači. Zajatce ze šerkovické há-

jovny odvezli Němci do Letovic a později do Kounicových kolejí.651  

          Nacistické údery ze druhé poloviny února 1945 těžce postihly jak skupinu Jermak, 

tak i Třetí údernou rotu. Obě organizace přišly o svá velení a také značnou část sítě pod-

porovatelů, což po určitou dobu utlumilo rozvoj partyzánských aktivit v oblasti jejich 

působení. Nepostižena zůstala část Jermaka v čele s Maximem Fjodorovičem Petrov-

ským, operující v okolí Poličky a Nového Města na Moravě. Tato skupina tehdy ovšem 

příliš velkou činnost nevyvíjela a k významnějším akcím lze přiřadit pouze další přepad 

svojanovské četnické stanice 16. února. Tehdy skupina 8 partyzánů vnikla do budovy a 

zmocnila se 1 služební pistole a 3 jízdních kol.652  

          Akce proti Třetí úderné rotě pokračovaly likvidací bunkru u Borače v ranních hodi-

nách 2. března 1945. Tehdy jej obklíčilo Jagdkommando z Bystřice nad Pernštejnem, 

                                                                                                                                                                              
648 Milan Genserek byl popraven v Kounicových kolejích 16. dubna 1945, Radoslav Pláteník byl po jejich 
vyklizení převezen do tábora v Mirošově u Rokycan, odkud se vrátil 18. května 1945. K tomu viz PLÁTE-
NÍK, Radoslav: Moje osobní činnost. Strojopis, HO MZM, inv. č. S 11 958.   
649 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 467 – 469, dálnopis velitele pořádkové policie na Moravě č. 1295 z 26. 
února 1945.  
650 JURMAN, Hynek: Smrt pod Květnicí..., s. 19 – 24. 
651 UNČOVSKÝ, Alois: Chronologický přehled..., s. 5 – 6; TÁLSKÝ, Jan: Bojem a utrpením k svobodě..., 
s. 62; ŽAMPACH, Vojtěch – KAŠUBOVÁ, Marie: Památník obětí světových válek..., s. 322 – 328.      
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příslušníci Kukova oddílu a Sicherheitspolizei. Zatčeni byli Alois Unčovský, František 

Dušil, Květoslav Tesař a Eduard Miederle. Dotyční byli zajati na základě oznámení Ol-

dřicha Miederleho.653 Nacisté v jejich úkrytu nalezli 3 lovecké, 2 malorážní pušky a pisto-

li. Bunkr byl poté zničen.654 Následně  probíhalo zatýkání spolupracovníků Unčovského 

skupiny v Lažanech, Újezdu a Rašově. Zatčené umístili v bystřické věznici a vyslýchali 

ve vile sekčního šéfa Collina.655  

          Počátkem března 1945 se z Věstína do Bolešína přesunula dvojice Jermakovců Za-

char Olinnikov a Ilja Mitrofanov. Krátce po jejich příchodu se Adolf Dobiáš dozvěděl, že 

se továrník Valentin Ehm a jeho žena Elfriede rozhodli navštívit ve Věstíně vdovu po 

sedláku Karlu Haberhauerovi, kterého partyzáni zastřelili 18. prosince 1944. Četnická 

stanice ve Víru byla od 22. ledna 1945 po prvním nezdařeném útoku na Ehma umístěna 

přímo v jeho vile. Při zpáteční cestě z Věstína byli oba v odpoledních hodinách přepadeni 

partyzány asi kilometr od Víru v zatáčce nad Andulčiným kamenem. Olinnikov 

s Mitrofanovem zahájili palbu z pistolí, Ehm byl zastřelen a jeho žena zraněna na levé 

ruce. Podařilo se jí však uniknout, když předtím vystřílela po obou útočnících celý zásob-

ník.656 Pátrání po partyzánech vedli 2 němečtí a 1 protektorátní četník z vírské stanice, 

dále bylo zalarmováno Jagdkommando a Sicherheitspolizei z Bystřice nad Pernštejnem. 

Kolem 15.30 hodin dorazil z Letovic také Kuka se svým oddílem a četníci ze stanice 

v Rovečném společně s psovodem z Nového Města na Moravě. Byly nalezeny stopy po 

útěku obou partyzánů, ale po 3 kilometrech přestaly být sledovatelné a rozsáhlé pátrání 

vyznělo naprázdno.657 Ve Víru bylo následně zatčeno 11 osob a další 2 v Rovečném. 

Z nich Leopold Kraus a Miroslav Coural věznění nepřežili. 

          Zásahy proti partyzánům pokračovaly se zvětšenou intenzitou také v oblasti vý-

chodní a jihovýchodní Moravy. S přibližující se frontou získávalo území protektorátu 

stále více na významu, protože jeho dosud jen málo poškozený průmyslový potenciál byl 

pro nacisty v této situaci obzvláště důležitý. Jednalo se totiž o poslední významnou hos-

podářskou oblast, kterou bylo možné maximálně využívat pro válečné potřeby. Proto bylo 

nutné toto území zabezpečit před akcemi domácího odboje.  

                                                                                                                                                                              
652 MZA, fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 147 ze 16. února 
1945. 
653 Chronologický přehled činnosti III. čs. úderné roty, partyzánské skupiny gen. Luži (oblast Českomorav-
ská vysočina). Strojopis sepsaný přeživšími příslušníky a spolupracovníky Třetí úderné roty (Metoděj Kop-
lík, Oldřich Žandovský, Jarmila Pařízková atd.) v Brně 6. června 1945. HO MZM, inv. č. S 11 959.  
654 MZA, fond B 252, kart. 104, fol. 15, dálnopis velitele pořádkové policie z 27. února 1945.  
655 Alois Unčovský odtud 23. března uprchl a poté navázal spojení s partyzány skupiny Jan Kozina.   
656 MZA, fond B 252, kart. 104, fol. 285, hlášení četnické stanice Rovečné okresnímu četnickému velitelství 
v Boskovicích ze 4. března 1945, dále fol. 18 – 19, dálnopis velitele pořádkové policie č. 186 z 5. března 
1945. 
657 MZA, fond B 72, kart. 124, č. 226, hlášení četnické stanice Vír č. 340/45 z 5. března 1945.  
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          Jako posily protipartyzánských sil měly fungovat také některé části 540. divize 

Wehrmachtu generála Hanse Windecka. Zplnomocněnec vrchního velitelství branné moci 

u státního ministra pro Čechy a Moravu General der Infanterie Rudolf Touissant rozhodl 

vytvořit z příslušníků této divize stíhací oddíl (Jagdkommando der 540. Div.), který měl 

zasahovat proti partyzánům v oblasti Frenštátu pod Radhoštěm. Část tohoto  oddílu  poz-

ději zasahovala proti příslušníkům partyzánského odílu Olga. Základnu měla v Chřibech 

v letovisku na Bunči a jejím velitelem byl Leutnant Wilhelm Tanzmeister. První zprávy o 

jejím nasazení se v pramenech objevují k 12. březnu 1945.658  

          Hlavním protivníkem nacistických protipartyzánských sil zůstávaly v této oblasti 

jednotlivé skupiny partyzánské brigády Jana Žižky. Její příslušníci na sebe výrazně upo-

zornili již první únorový den, kdy ve 2 hodiny náloží vyřadili rozvodnou stanici výcho-

domoravských elektráren ve Vsetíně. Stanice byla explozí zcela zničena, čímž zůstalo bez 

proudu město Vsetín včetně tamního zbrojního závodu. Materiální škody tehdy dosáhly 

značné výše.659 K akci se po válce přihlásili členové úderné roty kapitána „Jerryho“ Vla-

dimíra Krajčíka, který se jí zúčastnil s Vladimírem Strbačkou, Svatoplukem Beránkem, 

Stanislavem Vaňkem, Evženem Sobotkou, Ladislavem Kočičkou, Štěpánem Videckým a 

Vladimírem Ganczarzem. Nálož tvořilo 15 kilogramů tritolu. Provoz ve zbrojovce byl 

přerušen téměř celý týden a celkové hmotné ztráty byly po válce vyčísleny na 7 000 000 

korun, což by z této destrukční akce činilo jednu z nejvýznamnějších akcí domácího od-

boje na Moravě za celé období okupace.660   

          Tato událost vystupňovala snahu protipartyzánských sil v oblasti o eliminaci Žiž-

kovy brigády. Dne 1. února v rozmezí od 8 do 19 hodin prováděli příslušníci 2. roty SS 

policejního pluku 21 a příslušníci SD razii v Hošťálkové, během níž bylo zatčeno 10 

místních obyvatel. V jejich domech však nedošlo k nálezu žádných zbraní.661 Další týden 

pátraly protipartyzánské oddíly v celé oblasti bezúspěšně, až 8. února se jim podařilo 

zlikvidovat partyzánskou skupinu na pasekách Bílová u Rajnochovic. 

          Jednalo se o jedenáctičlennou skupinu příslušníků Žižkovy brigády, kteří se zde od 

druhé poloviny ledna ukrývali v domech Jindřicha Růčky č. 24 a Aloise Kubíčka č. 25. 

Jako spojka mezi těmito partyzány a dalšími částmi brigády mezi Bystřicí pod Hostýnem 

a oblastí Kroměřížska fungoval František Habáň.662 V průběhu pátrací akce byly paseky 

Bílová v dopoledních hodinách 8. února 1945 obklíčeny členy Jagdkommanda 

                                                           
658 MZA, fond B 252, kart. 104, fol. 65, dálnopis velitele pořádkové policie č. 541 ze 13. března 1945. 
659 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 305, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 42 z 1. února 1945. 
660 Úderná rota kpt. part. „Jerryho“..., s. 4.  
661 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 335, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 273 ze 6. února 1945. 
662 HABÁŇ, Alois: Životopis syna partyzána Františka Habáně. Strojopis, NA, fond Paměti bojovníků, 
soutěžní práce č. 150 z roku 1963.    
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z Valašského Meziříčí a ZbV-Kommanda 31 z Bystřice pod Hostýnem.663 Došlo 

k přestřelce, během níž nacisté zapálili Růčkův dům, který společně s hospodářskými 

budovami zcela vyhořel. Růčka sám byl se ženou a dvěma dcerami zatčen, stejně jako 

Alois Kubíček a také Martin Zubíček z č. 26 a Josef Václavík z Rajnochovic č. 70, kteří 

se zdržovali v blízkosti Růčkova domu. Z partyzánů 6 zahynulo a 4 byli zatčeni, včetně 

jednoho těžce raněného. Na německé straně nebyly zaznamenány žádné ztráty.664 Padlý-

mi partyzány byli Antonín Matúš, Boris Moškovskij, Nikolaj Jumajlo Tatarin, Antonín 

Prokopec, František Tomek a František Habáň.665 Růčkova rodina a další zatčení místní 

obyvatelé byli převezeni do Bystřice pod Hostýnem, kde probíhaly výslechy. Následoval 

transport do brněnské věznice na Cejlu, odkud zadržené koncem války propustili.666  

          Tento dílčí úspěch nacistů však rozmach partyzánských aktivit v oblasti příliš neu-

tlumil. Mezi jejich nové formy se zařadilo také přepadávání a odzbrojování maďarských 

vojáků, kteří se v této době nacházeli na území Moravy. Maďarská armáda byla stažena 

z východní fronty po porážce u Stalingradu roku 1943. V poli pak zůstal pouze její jediný 

sbor v boji proti partyzánům na Ukrajině. Po německé okupaci a vytvoření loutkové vlády 

„šípových křížů“ však ale byla v březnu 1944 znovu mobilizována. V květnu téhož roku 

pak odešla nově vytvořená 1. polní armáda na frontu do Haliče. V srpnu 1944 ji Rudá 

armáda zatlačila do Karpat na Podkarpatskou Rus a navíc musela některé své části pře-

pustit budovaným 2. a 3. armádě, které měly zabezpečovat jižní maďarskou hranici po 

přechodu Rumunska na spojeneckou stranu. Z Podkarpatské Rusi pak vyčerpaná 1. armá-

da přešla na Slovensko a odtud ustoupila v únoru 1945 na Moravu, kde její příslušníci 

hloubili zákopy a budovali polní opevnění.667  

          Bojová morálka těchto vojáků již nebyla na vysoké úrovni a v mnoha případech 

odevzdávali partyzánům své zbraně bez jakéhokoliv odporu. K prvnímu zaznamenanému 

odzbrojení příslušníků maďarské armády došlo 3. února 1945 v Újezdu u Vizovic, kdy se 

skupina asi 15 – 20 partyzánů zmocnila zbraní zde hlídkující stráže. Pátrání vedli 2 ně-

mečtí a 3 protektorátní četníci ze stanice Horní Lhota, avšak bezvýsledně.668 Obdobné 

případy probíhaly v následujících týdnech na mnoha místech Moravy a partyzánům se do 

konce dubna 1945 podařilo tímto způsobem získat značné množství různých zbraní. 

                                                           
663 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 356, hlášení ředitelství protektorátní kriminální policie Brno č. 612 z 9. 
února 1945. 
664 MZA, fond B 72, kart. 124, č. 449, hlášení četnické stanice Podhradní Lhota č. 259/1945 z 8. února 
1945. 
665 K případu v Bílové viz také TANDL, Antonín: Partyzáni na Valašsku. Strojopis, NA, fond Paměti bo-
jovníků, soutěžní práce č. 1565. 
666 POSPÍŠIL, Jaroslav: Hyeny. 4. vydání, Vizovice 1998, s. 113.   
667 JAKL, Tomáš: Květen 1945 v českých zemích. Pozemní operace vojsk Osy a Spojenců. Praha 2004, s. 
100 – 101. 
668 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 329 – 330, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 184 ze 4. února 1945. 
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          Cílem útoků partyzánů z brigády Jana Žižky se ve stejné době stali také příslušníci 

SA, kteří na východní Moravě vykonávali dozorčí službu nad budováním zákopů a dal-

ších obranných postavení před blížící se frontou. Ve večerních hodinách 8. února zaútoči-

la skupina asi 20 – 30 partyzánů na budovu školy v Komárovicích západně od Valašského 

Meziříčí. Zde byli ubytováni členové SA, z nichž Ludwig Liebscher byl během přepadu 

zastřelen a Josef Heinrich s Emilem Hinnerem těžce zraněni.669 Partyzány pak pronásle-

dovali příslušníci Jagdkommand z Vizovic a Valašského Meziříčí v síle 1 důstojníka a 23 

mužů, avšak nepodařilo se jim je dostihnout.670  

         Obdobný případ se odehrál o den později v nedaleké obci Police, kde bylo ve dvou 

domech přepadeno celkem 8 příslušníků SA. Jeden z nich byl při přestřelce zraněn a 

ostatní nuceni partyzánům vydat 8 služebních pistolí s municí, součásti výstroje, boty, 

peníze, hodinky a další předměty v hodnotě zhruba 10 000 říšských marek. Po partyzá-

nech zde následně pátrali 2 důstojníci a 45 mužů z Jagdkommand ve Valašském Meziříčí 

a Vizovicích společně se 2 německými a 3 protektorátními četníky. Avšak i v tomto pří-

padě se partyzánům podařilo uniknout beze ztrát.671   

          Zatímco v okolí Vsetína a Valašského Meziříčí s centrem působnosti v Hošťálkové 

operovala část brigády Jana Žižky pod vedením komisaře Stěpanova, severněji odtud ze 

základny v obci Oznice působila skupina kapitána Moskalenka, jejíž členové rozvíjeli své 

aktivity v poměrně široké oblasti okresů Valašské Meziříčí, Hranice, Přerov a Olomouc. 

Cílem bylo zejména provádění destrukčních akcí na železničních tratích. Jedna ze skupi-

nek partyzánů se ve druhé polovině února vypravila na Olomoucko, kde měla zničit sto-

žár vysokého napětí ve Velké Bystřici. Zde je ukryl spolupracovník německé národnosti 

Walter Knappe v činžovním domě, kde také sám bydlel. Večer 21. února se pak partyzáni 

Jan Bednář z nedalekých Bukovan a Rus Igor Kravčenko vydali provést destrukci stožáru. 

Na silnici z Velké Bystřice do Bukovan však byli překvapeni oddílem 12 příslušníků 

Volkssturmu, po kontrole osobních dokladů zadrženi a předáni příslušníkům IV. oddělení 

Sicherheitspolizei v Olomouci. Oba partyzáni byli silně vyzbrojeni a při prohlídce u nich 

také nalezli 2 kilogramy dynamonu k provedení destrukční akce.672  

          Na základě výpovědí zatčených byl dům č. 84, v němž bydlel Knappe, obklíčen 

v ranních hodinách 22. února příslušníky Wehrmachtu a Sicherheitspolizei z Olomouce. 

Povoláno bylo také osazenstvo zdejší četnické stanice a poté se dostavil velitel olo-

mouckého četnického oddělení štábní kapitán Jan König. Nájemní dům patřil místnímu 

                                                           
669 MZA, fond B 72, kart. 124, č. 442, hlášení četnické stanice Choryně č. 124/1945 z 10. února 1945. 
670 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 353 – 354, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 412 z 9. února 1945.  
671 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 365 – 369, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 514 z 10. února 1945 a 
fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 75 z téhož dne. 
672 MZA, fond B 72, kart. 124, č. 587, telefonické hlášení četnické stanice Velká Bystřice z 22. února 1945, 
dále fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 224 z téhož dne.   
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pivovaru se sladovnou a celkem zde bydlelo 18 osob. Při prohlídce půdy narazili členové 

Sipo na úkryt partyzánů, kteří v následné přestřelce zastřelili Johanna Schlesingera. Na-

cisté poté dům zapálili ručními granáty. Tři ukrytí partyzáni Alexandr Nikolskij, V. Naj-

kornová a Václav Mikolášek byli během boje zraněni a při požáru uhořeli.673 Výzbroj 

těchto partyzánů měla solidní úroveň, jelikož disponovali dvěma samopaly, vojenskou 

puškou s 20 ostrými náboji, dvěma bubínkovými revolvery, pistolí značky Steyer a další 

četnickou pistolí. Prohlídka domu odhalila, že se ukrývali také v bytě Floriana Nykla, 

který byl se svou ženou Cecilií a dcerou Jiřinou zatčen společně s Knappem.674 Dotyčné 

převezli do Olomouce, kde také byli Walter Knappe s Jiřinou Nyklovou již 24. února po 

předchozím souhlasu K. H. Franka na základě Sonderbehandlungu popraveni.675   

          Výslechy zatčených přinesly olomoucké bezpečnostní policii poznatek, že se nad 

obcí Oznice nachází partyzánský bunkr. Rozkaz k zásahu obdržel velitel ZbV-Kommanda 

31 ve Valašském Meziříčí SS-Hauptsturmführer Hans Engler, jelikož obec se nacházela 

pouhých 7 kilometrů od tohoto města a spadala do teritoria působnosti Englerova oddílu. 

Na akci bylo 28. února nasazeno 85 mužů a 2 důstojníci 1. roty SS policejního pluku 21, 

kterým velel Hauptmann Paul Miethe. Severně od Oznice nalezli dva bunkry, z nichž 

první byl prázdný a ve druhém se nacházeli dva partyzáni. Po krátké přestřelce byl party-

zán Augustin Bártek zabit a jeho spolubojovník ruské národnosti zajat. Němci neutrpěli 

žádné  ztráty  a bunkr poté zničili. Partyzáni zde měli samopal, vojenskou pušku česko-

slovenské výroby, pistoli a munici. Dosažené výsledky tak neodpovídaly nasazeným si-

lám, ovšem podle výpovědi zatčených se do úkrytu měli 28. února vrátit další 4 partyzá-

ni.676 Ti se však z důvodu vlastní bezpečnosti přesunuli do dalšího bunkru u Mikulůvky. 

Nacistům se tedy přes dílčí úspěchy Stěpanovův oddíl zlikvidovat nezdařilo. 

          V oblasti východní Moravy operovaly i další partyzánské skupiny. Jedna z nich 

měla svou základnu v osadě Ploština. Byla odnoží Žižkovy brigády a u jejího zrodu stáli 

Petr Buďko a Alexandr Kotljarov, který byl také prvním velitelem. Po jeho smrti stanul 

v čele oddílu Nikolaj Kostin, který zahynul při manipulaci s ukořistěnou pancéřovou pěs-

tí. Jeho místo pak zaujal Grigorij Slepcov.677 Partyzáni tohoto oddílu zde začali působit 

od  konce roku 1944 zejména v  okolí obcí Vysoké Pole, Drnovice, Lačnov, Pozděchov  a   

                                                           
673 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 438, dálnopis okresního hejtmana v Olomouci dr. Wielanda č. 183 
Zemskému viceprezidentu v Brně a Oberlandratu v Moravské Ostravě z 22. února 1945, dále fond B 314, 
kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 231 z téhož dne. K případu též BARTOŠ, 
Josef a kolektiv: Nedokončené životopisy..., s. 152.  
674 MZA, fond B 72, kart. 124, č. 594, hlášení četnické stanice Velká Bystřice č. 350/45 ze 23. února 1945. 
675 SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava..., s. 196.   
676 MZA, fond B 252, kart. 104, fol. 8, dálnopis velitele pořádkové policie č. 46 z 1. března 1945. V tomto 
dálnopise je omylem uvedeno datum akce proti partyzánům v Oznici 1. března, ve skutečnosti však k němu 
došlo o den dříve. 
677 ČÍPEK, František: Ploština. Strojopis, NA, fond Paměti bojovníků, soutěžní práce č. 911 z roku 1966.      
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Újezd. Podle poválečné zprávy sepsané přeživšími členy oddílu čítal jeho stav maximálně 

45 osob, které se aktivně podílely na bojových akcích. Podporováni byli poměrně širo-

kým okruhem spolupracovníků z řad domácího obyvatelstva. Své zbraně získal oddíl 

z Ploštiny zejména odzbrojováním maďarských vojáků.678 Další partyzánskou skupinu 

založil koncem roku 1944 v nedaleké obci Prlov Tomáš Polčák. 

          Z událostí spojených s působením partyzánů na východní Moravě v průběhu února 

1945 snad ještě stojí za zmínku přepady, provedené v okrese Hranice na Moravě 17. toho-

to měsíce. Nejprve se cílem partyzánů stala četnická stanice ve Velkém Újezdu 19 kilo-

metrů západně od Hranic. Četníci zde okolo 20. hodiny pozbyli 2 služební pistole, vojen-

skou pušku a součásti výstroje.679 O tři hodiny později došlo k přepadu další stanice 

v nedalekých Tršicích, kde se tentokrát kořistí 15 – 20 partyzánů staly 4 služební pistole 

s municí a jízdní kolo.680 Konečně třetí partyzánskou akcí v hranickém okrese 17. února 

se stal útok na příslušníky SA v Býškovicích, které partyzáni napadli v domě Josefa Ku-

chaře č. 11. Zastřeleni přitom byli Josef Meixner a Wenzel Dörbeck, kteří také přišli o své 

zbraně, součásti výstroje a osobní dokumenty. Také v tomto případě zůstalo pátrání po 

útočnících bezvýsledné.681   

          Zvýšená partyzánská aktivita se projevovala též na jihovýchodní Moravě. Až dosud 

zde nacisté měli poměrně slabé síly, a to zejména ze 6. roty SS policejního pluku 21, pů-

sobící v rámci Einsatzkommanda Burger. Jeho štáb sídlil v Uherském Brodě. Dále bylo 

možno počítat s uherskohradišťskou služebnou gestapa a několika stanicemi Grenzpolizei. 

K těmto silám přibylo počátkem roku 1945 ZbV-Kommando 43 pod velením SS-

Sturmbannführera vládního rady dr. Wernera Brandta se štábem v Uherském Hradišti a 

opěrnými body ve Strážnici, Koryčanech a Žarošících. Brandtův oddíl využíval při své 

činnosti provokatéry ruské a ukrajinské národnosti a také srbsky mluvící Němce z Banátu.  

          Hlavním protivníkem těchto jednotek se v roce 1945 stal partyzánský oddíl Olga 

pod vedením Josefa Houfka. Jeho zástupkyní byla Olga Františáková, po níž také oddíl 

dostal své jméno. Činnost jejich skupiny se v celém partyzánském odboji jeví jako jedna 

                                                           
678 Seznam bojových akcí partyzánského oddílu Ploština viz strojopis Popis vedení bojového partyzánského 
oddílu Ploština v  rámci I. československé partyzánské brigády J. Žižky. Datováno v Horní Lidči 1. září 
1946. HO MZM, inv. č. S 7967. Jak bylo u příslušníků partyzánských oddílů po válce obvyklé, také členové 
ploštinské skupiny svou činnost neúměrně zveličovali. Podle tohoto strojopisu měli provést celkem 72 akcí, 
během nichž odzbrojili 1912 a zabili 226 nepřátelských vojáků, ukořistili 755 pušek, 5 kulometů, 29 samo-
palů, 68 pistolí, 526 ručních granátů, 10 000 nábojů a 5 pancéřových pěstí. Dále měli zničit 8 vojenských 
automobilů, 3 lokomotivy, 2 vysílací stanice, 10 kilometrů telefonního vedení a 1619 metrů vojenského 
polního telefonního kabelu. Tato čísla jsou nadsazená a jak již bylo řečeno, partyzáni mohli mít během bojů 
s nacisty těžko prostředky a dostatek času k provádění natolik přesné statistiky.      
679 MZA, fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 166 z 18. února 
1945. 
680 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 408 – 411, dálnopis velitele pořádkové policie č. 878 z 18. února 1945. 
681 MZA, fond B 72, kart. 124, č. 544, hlášení četnické stanice Všechovice č. 349/1945 z 18. února 1945 a 
fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 166 z téhož dne. 
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z nejkontroverznějších. Skutečností zůstává, že Olga dosáhla při svých odbojových ak-

cích několika významných úspěchů. Na druhé straně je však s touto skupinou spojena 

řada excesů, týkajících se zejména svévolné likvidace nepohodlných osob. Velitel oddílu 

Houfek se za tyto činy ocitl dvakrát před soudem již bezprostředně po ukončení druhé 

světové války, a to nejprve roku 1946 u Mimořádného lidového soudu v Brně, který jej 

však osvobodil.682 Druhý proces se konal před Vojenským soudem trestním tamtéž 

v srpnu 1947, kdy byl dotyčný odsouzen, avšak pouze na 3 roky těžkého žaláře za zločin 

nešetření služebních předpisů.683 Nízký rozsudek souvisel s tehdejší celkovou politickou 

situací a také zde byly brány v úvahu úspěchy Houfkova partyzánského oddílu. 

          Vznik skupiny Olga souvisel s kritickou situací partyzánského oddílu Jana Žižky 

v Moravskoslezských Beskydech koncem roku 1944, kdy se jeho členové po malých sku-

pinkách rozešli do méně ohrožovaných oblastí. Jedna z nich se vydala z Hostýnských 

vrchů do prostoru Českomoravské vrchoviny a nacházeli se v ní také Houfek 

s Františákovou. Jelikož však bylo nemožné se do vytčené oblasti dostat, skupina zůstala 

v oblasti Chřibů a vytvořila si základnu v Nemochovicích, kde oddíl oficiálně 9. ledna 

1945 vznikl. Jeho první akce však nebyly nijak významné a za celý leden 1945 jsou za-

znamenány pouze případy odcizení lehkých osobních zbraní, potravin a šatstva. Důležitá 

sabotáž či diverze nebyla v prvním měsíci roku 1945 tímto partyzánským oddílem prove-

dena žádná.684  

          Situace se počala měnit až v únoru, kdy se oddílu podařilo kontaktovat s Murzinem, 

který jej uznal za součást partyzánské brigády Jana Žižky. Houfek posléze oddíl 5. února 

rozdělil do tří čet, kterým veleli Břetislav Schweidler, Karel Pospíšil a Rudolf Venhuda. 

Sám však rozhodoval autokraticky a situace uvnitř oddílu byla tehdy značně problematic-

ká. Olga Františáková o ní po válce vypovídala takto:  

          „Během času jsme získali určitý počet partyzánů a počátkem února 1945 prostřed-

nictvím mé sestry Jiřiny, která dělala spojku mezi brigádou a naším oddílem, spojení 

s Murzinem. Přitom bylo Murzinem určeno, že Houfek je velitelem oddílu a já jeho zá-

stupkyní. Tak jsem společně s Houfkem rozhodovala o všem, co se u oddílu stalo. Za jeho 

nepřítomnosti jsem oddíl vedla já. Před různými akcemi, které oddíl vykonával, jsem po-

žadovala, aby byla vždy svolána porada velitelů čet, při které se pak dohodlo, jak se má 

akce provést a zda se má provést. Rozhodně jsem se nikdy nestavěla proti tomu, aby veli-

                                                           
682 MZA, fond C 141, kart. 215, inv. č. 2327, spis Lsp 1411 Josef Houfek. Osvobozující rozsudek byl vyne-
sen 27. listopadu 1946. 
683 Obžaloba vojenského prokurátora v Brně z 27. května 1947 a rozsudek Vojenského soudu trestního z 29. 
srpna viz HO MZM, inv. č. S 10 613.  
684 K činnosti oddílu v počátečním období viz podrobně Partyzánský oddíl Olga, překlady hlášení četnic-
kých stanic v lednu 1945. HO MZM, inv. č. S 4924; dále PEŠA, Václav – OCÁSEK, Jindřich: V dvojím 
ohni. Kronika partyzánského oddílu „Olga.“  2. vydání, Brno 1974, s. 11 – 34.     
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telé čet nebyli při poradách přítomni. Proti těmto poradám se však stavěl Houfek, který 

chtěl sám celým oddílem neomezeně vládnout.“ 685  

          První významnější událost spojená s činností oddílu Olga se stala 6. února 1945. 

Tehdy se skupina šesti partyzánů ze třetí čety dostala nedaleko Nevojic ve vyškovském 

okrese k hájovně Zlatý jelen. Zde nalezli útočiště u hajného Stanislava Dunaje. Když se 

chystali k odhodu, byl proti hájovně proveden plánovaný zásah 9 protektorátních četníků 

a 5 příslušníků opěrného bodu ZbV-Kommanda 43 v Žarošicích pod vedením SS- Haupt-

scharführera Paula Dauterta. Došlo ke srážce, během níž utrpěl partyzán Jiří Jírovský 

smrtelné zranění. Ostatní se však ukryli ve stodole a podařilo se jim uniknout. Těžce zra-

něn střelou do hlavy byl také strážmistr Petr Jahoda z četnické stanice ve Ždánicích, kte-

rého převezli do lazaretu SS v Kyjově.686 Svá zranění však přežil. Ze čtyř zbylých party-

zánů byli Ladislav Verner a Rudolf Venhuda vážněji zraněni a Vladislav Kristek one-

mocněl, avšak podařilo se jim 7. února dostat do Brankovic, kde je ošetřil MUDr. J. 

Kadlec. Následujícího dne si pak partyzáni vynutili důkladnější Venhudovo ošetření u 

MUDr. Ferdinanda Sehnala v Litenčicích.687  

          Častější případy výskytu partyzánů vedly k početnímu zesílení opěrného bodu 

v Litenčicích, kam byl 15. února 1945 Brandtem vyslán SS-Oberscharführer Eugen Seitz 

s devíti muži. Jejich počet pak postupně stoupl až na 16.688 První větší akci v rajónu toho-

to oddílu provedli partyzáni z Olgy pod vedením Františákové 19. února 1945 ve Lhotě 

nedaleko Morkovic v Kroměřížském okrese. Přepadli zde maďarské vojáky od 9. roty 

456. vozatajského pluku, kteří byli ubytováni v domech místních obyvatel. V přestřelce 

byl smrtelně zraněn poddůstojník János Keresztes a partyzáni se zmocnili celkem 4 vo-

jenských pušek s menším množstvím munice. Pátrání Seitzova oddílu zůstalo bezvýsled-

né.689 Další přepad obdobného charakteru potom proběhl o dva dny později 

v Brankovicích, kde bylo ubytováno asi 70 maďarských vojáků pod velením poručíka 

Istvána Nagye. Po jeho zajetí se Maďaři nechali bez odporu odzbrojit a oddíl Olga získal 

značné množství zbraní. Jednalo se o 32 vojenských pušek Mauser a Mannlicher s 2500 

náboji, 20 ručních granátů, 4 pistole ráže 7,65 mm, 7 bodáků a součásti výstroje včetně 5 

plynových masek.690 Brankovičtí četníci s partyzány spolupracovali, takže úmyslně vedli 

vyšetřování falešným směrem.  

                                                           
685 Opis výpovědi Olgy Františákové na SNB v Šumperku 18. září 1946. HO MZM, inv. č. S 4932.  
686 Partyzánský oddíl Olga, hlášení četnických stanic v únoru 1945. Opis hlášení četnické stanice Žarošice z 
9. února 1945. HO MZM, inv. č. S 4925. K případu též MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 336 – 337, dálno-
pis SS policejního pluku 21 č. 302 ze 7. února 1945.    
687 ŠTĚPÁNEK, Zdeněk: Nacifikace a moravští lékaři..., s. 222.     
688 SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava..., s. 228. 
689 MZA, fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 193 z 20. února 
1945, dále fond B 72, kart. 124, č. 565, hlášení četnické stanice Morkovice č. 270/1945 z 21. února 1945. 
690 Tamtéž, č. 588, hlášení četnické stanice Brankovice č. 351/1945 z 22. února 1945. 
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          Dne 26. února provedli příslušníci Olgy svou nejvýznamnější sabotážní akci. Ve 

večerních hodinách vnikli na nádraží v Morkovicích, kde zajali zřízence Vladimíra Pro-

cházku z Morkovic č. 133 a v místní kanceláři také přednostu stanice Aloise Zavadila 

z Morkovic č. 422. Po prohlídce kanceláře se rozešli mezi cisternové vagóny odstavené 

na nádraží a podél trati Morkovice – Nezamyslice. V úseku z Morkovic po nádraží 

v Koválovicích zde bylo v délce 5 kilometrů odstaveno celkem 709 vagónů, z toho 243 

uzavřených a 363 otevřených nákladních vozů a 111 vagónů cisternových. Ty obsahovaly 

pohonné hmoty, líh a oleje pro německou armádu. Střežení úseku obstarávala do 27. úno-

ra 1945 hlídka 1 poddůstojníka a 6 mužů, patřících k maďarským vojákům ubytovaným 

v Koválovicích.691                                  

          Partyzáni poté otevřeli vypouštěcí kohoutky u celkem 24 vagónů a nechali vytéci  

obsah. Jednalo se o kreosol, benzol, těžké oleje, kamenouhelný étér atd. Také otevřeli 

řadu dalších vozů naložených vojenským materiálem jako motory, součástky strojů či 

železné ingoty. Zavadila s Procházkou vzali s sebou k zastávce Uhřice, kde je nakonec 

propustili. Z cisternových vozů vyteklo celkem přes 512 000 litrů zmíněných látek. Na 

místo dorazilo litenčické Jagdkommando, které Zavadila zatklo. Obviňován byl z toho, že 

mohl zabránit dalšímu vytékání obsahu z cisteren uzavřením vypouštěcích zařízení. Navíc 

se oba železničáři vraceli k Morkovicím nikoli po trati, nýbrž oklikou přes pole. Procház-

ku se pak již nepodařilo nalézt.692  

          Vzhledem ke skutečnosti, že německá armáda již v závěrečné fázi války trpěla kri-

tickým nedostatkem pohonných hmot, byla morkovická partyzánská operace značně vý-

znamnou událostí. Po zákroku u místního velitele maďarských vojenských jednotek 

v Morkovicích a posléze Kroměříži začala být trať od 27. února střežena vojenskými 

hlídkami o počtu 80 – 120 mužů.693 Nacisté se také brutálními výslechy Aloise Zavadila 

v Litenčicích snažili zjistit, zda nebyl s partyzány ve spojení. Pátralo po nich litenčické a 

koryčanské Jagdkommando společně s německými i protektorátními četníky.  

          Partyzáni z Olgy však přes probíhající razie již v noci z 28. února na 1. března pro-

vedli další odzbrojování Maďarů v kroměřížském okrese, a to v Divokách. Zde bylo uby-

továno 250 vojáků. Asi 35 partyzánů se rozdělilo do malých skupinek, které odzbrojily 

čtyři dvoučlenné vojenské hlídky. Poté postupně vnikli do 17 domů ve vsi a zmocnili se 

                                                           
691 Opis hlášení četnické stanice Morkovice z 27. února 1945 č. 296 – 1/45, HO MZM, inv. č. S 4925. 
K případu dále MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 475, dálnopis velitele pořádkové policie č. 1360 ze 27. 
února 1945 a fond B 314, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 329 z téhož dne. Podrob-
ný popis pak PEŠA, Václav – OCÁSEK, Jindřich: V dvojím ohni..., s. 48 – 52.    
692 MZA, fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 334 z 27. února 1945 
a fond B 252, kart. 103, fol. 483, dálnopis velitele pořádkové policie č. 1373 z 28. února 1945. Vladimír 
Procházka se po této akci uchýlil do ilegality, což mu zachránilo život. 
693 Opis hlášení okresního četnického velitelství v Kroměříži Zemskému četnickému velitelství v Brně ze 3. 
března 1945. HO MZM, inv. č. S 4925. 
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celkem 28 pušek Mauser se 480 náboji, lehkého kulometu, 2 samopalů, asi 30 ručních 

granátů maďarské výroby a většího množství součástí výstroje.694  

         Dne 2. března však došlo k události, která definitivně rozhodla o osudu zatčeného 

přednosty Zavadila. V dopoledních hodinách přišli z blízkého lesa 3 partyzáni do obce 

Roštín, kde byli zastaveni čtyřčlennou maďarskou hlídkou od 1. roty 3. pěšího pluku. 

Jeden z partyzánů vrhl proti vojákům ruční granát, který však neexplodoval. Vojáci dva 

z partyzánů zadrželi, zatímco třetímu se podařilo uprchnout. Výslechem zajatců příslušní-

ky litenčického Jagdkommanda bylo zjištěno, že se jedná o dvacetiletého Květoslava Ko-

laříka z Morkovic č. 464. Je zajímavé, že druhým ze zatčených byl maďarský vojín Mi-

chal Balaszi od 9. roty 456. vozatajského pluku, který se k partyzánům přidal ve Lhotě 

během přepadu 19. února 1945.695 Kolařík se v průběhu výslechu přiznal, že se zúčastnil 

sabotáže v Morkovicích. Z Litenčic jej pak převezli do Uherského Hradiště ke konfronta-

ci se Zavadilem, která nic podstatného nepřinesla. Přesto byli na pokyn K. H. Franka po-

staveni před brněnský Sondergericht, který je 10. března odsoudil k smrti. Oba byli obě-

šeni 12. března v brněnské věznici na Cejlu a jejich popravu nacisté oznámili v tisku a na 

plakátech vylepovaných v moravských městech a vesnicích.696 Aktivity partyzánského 

oddílu Olga však v průběhu března 1945 nadále pokračovaly se stoupající intenzitou. 

          Tříměsíční tažení proti partyzánům od prosince 1944 do února 1945 přineslo nacis-

tům dílčí úspěchy. Narušena byla síť skupin Jermak a zejména Třetí úderné roty, stejně 

tak jako některých součástí brigády Jana Žižky. Postiženi však byli především spolupra-

covníci partyzánů z řad civilního obyvatelstva. Zátahy nacistů si mezi nimi vyžádaly 

stovky zatčených, kteří byli podrobováni brutálním výslechům a poté ve velké většině 

popraveni. Přesto se však zásadním způsobem ovlivnit situaci nacistům nezdařilo, neboť 

s přibližující se frontou aktivity domácího odboje nadále vzrůstaly a nacistický bezpeč-

nostní aparát již tuto skutečnost nemohl přes rozsáhlé represe ovlivnit.    

          Domácí odboj se v únoru 1945 snažil pokračovat v provádění destrukcí na želez-

ničních tratích. Jednalo se o jednu z nejvýraznějších forem partyzánského boje, neboť pro 

nacisty bylo životně důležité udržet provoz na protektorátních železnicích v chodu. 

K prvnímu případu během února došlo již 1. tohoto měsíce, kdy německý úředník nalezl 

ruční granát britské výroby v blízkosti železničního viaduktu na trati Veselí – Javorník u 

kilometru 65,5. Granát byl bez následků odstraněn, aniž muselo dojít k přerušení provo-

zu.697 Větší úspěch měli partyzáni 7. února s útokem na trati Přerov – Moravská Ostrava u 

kilometru 189,7 nedaleko zastávky Radvanice. Došlo k němu ve 2.07 hodin během prů-

                                                           
694 MZA, fond B 72, kart. 124, č. 721, hlášení četnické stanice Roštín č. 255/1945 ze 2. března 1945.  
695 MZA, fond B 252, kart. 104, fol. 13, dálnopis velitele pořádkové policie č. 82 ze 2. března 1945, dále 
fond B 72, kart. 124, č. 728, hlášení četnické stanice Roštín č. 271/1945 z téhož dne. 
696 PEŠA, Václav – OCÁSEK, Jindřich: V dvojím ohni..., s. 59 – 60 a 209.    
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jezdu nákladního vlaku 8053. Kolejnice byla přerušena v délce 1 metru a vlak se roztrhl, 

avšak nevykolejil. Nikdo neutpěl zranění a škody byly vyčísleny na 3000 korun. Provoz 

v místě exploze fungoval do 7.20 hodin pouze po jedné kolejnici.698   

          O dva dny později provedli partyzáni diverzi na trati Brno – Přerov zhruba 500 

metrů od Nezamyslic mezi kilometry 63,1 – 63,2. Exploze nastala ve 20.30 hodin pod 

koly nákladního vlaku 923. Následky však byly nevelké, neboť pravou kolejnici výbuch 

přerušil pouze v délce 35 centimetrů. Vlak nevykolejil, nikdo nebyl zraněn a k přerušení 

provozu na trati došlo po dobu 3 hodin.699 Dne 11. února pak příslušníci Žižkovy brigády 

položili nálož na nádraží v Jablůnce. Výbuchem ve 23.17 hodin bylo vytrženo 50 centi-

metrů kolejnice č. II ve směru na Vsetín, což si vyžádalo přerušení dopravy na 4 hodi-

ny.700 

          Další pokus o narušení železniční dopravy se uskutečnil 16. února, tentokráte na 

trati Brno – Česká Třebová. K výbuchu došlo při odjezdu nákladního vlaku 8003 

z nádraží v Rájci Jestřebí u kilometru 184,4. Exploze způsobila lehké poškození lokomo-

tivy a vytržení 60 centimetrů pravé kolejnice. Také zde byl provoz na několik hodin pře-

rušen.701 Podomácky vyrobenou nálož sem umístil příslušník blanenské odbojové organi-

zace Vela Josef Žák.702 Dne 19. února byla provedena  diverze na trati mezi Hustopečemi 

nad Bečvou a Miloticemi u kilometru 13,08. Cílem útoku se tentokrát stal v 0.50 hodin 

transportní vlak Wehrmachtu 91 542, složený z lokomotivy a 17 vagónů. Poslední z nich 

vykolejil, pravá kolejnice byla vytržena v délce 130 centimetrů a výbuch také zničil 4 

pražce. Kromě toho došlo k přetržení 37 drátů telefonního a telegrafního vedení podél 

trati. Celková škoda dosáhla v tomto případě 16 000 korun a doprava v místě útoku ne-

fungovala do 6.30 hodin.703     

          Nezdařený pokus o další diverzi provedli partyzáni skupiny Jermak v noci na 23. 

února v okrese Litovel. Zde vyšroubovali mezi stanicemi Dzbel a Chornice 18 železných 

šroubů na pražcích u dvou kolejnic, což však objevil protektorátní četník a následky byly 

                                                                                                                                                                              
697 MZA, fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 20 z 1. února 1945. 
698 MZA, fond B 72, kart. 124, č. 407, hlášení četnické stanice Radvanice č. 304/1945 ze 7. února 1945, 
dále fond B 252, kart. 103, fol. 384, hlášení ředitelství protektorátní kriminální policie Brno č. 613 ze 12. 
února 1945. 
699 MZA, fond B 72, kart. 124, č. 458, hlášení četnické stanice Doloplazy č. 458/45 z 10. února 1945, dále 
fond B 314, kart. hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 68 a 71 z téhož dne. 
700 MZA, fond B 72, kart. 124, č. 500, záznam telefonického hlášení četnické stanice Jablůnka ze 12. února 
1945 a fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 99 z téhož dne. 
701 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 398 – 399, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 760 ze 16. února 1945 a 
fol. 400, hlášení ředitelství protektorátní kriminální policie Brno č. 617 z téhož dne. K případu dále fond    
B 301, kart. 1, sv. 8, fol. 15, telefonické hlášení uniformované vládní policie Brno z téhož dne.  
702 KOPEČNÝ, Petr – POLÁK, Vladimír: Žijeme jejich odkazem..., s. 99.      
703 MZA, fond B 72, kart. 124, č. 550, hlášení četnické stanice Hustopeče nad Bečvou č. 347/1945 z 19. 
února 1945, dále fond B 252, kart. 103, fol. 450, hlášení ředitelství protektorátní kriminální policie Brno č. 
623 z 23. února 1945. 
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odstraněny bez přerušení provozu.704 Následujícího dne přeřezali partyzáni v katastru 

obce Police jihozápadně od Valašského Meziříčí pilou 4 telegrafní a telefonní sloupy u 

železniční tratě na kilometru 52,1 – 52,3. Škoda byla vyčíslena na 1000 korun. Hlášení o 

případu uvádí, že opravy zde potrvají zřejmě po dobu 5 dní.705  

          Konečně poslední diverzi na železnici v tomto měsíci zaznamenávají dobová hláše-

ní 28. února. Odbojáři mechanickým způsobem rozšroubovali a ohnuli dovnitř kolejnice 

na kilometru 23,726 u obce Konice, opět v litovelském okrese. Na místě pak z vlaku 8430 

vykolejila lokomotiva, 1 prázdný osobní a 1 nákladní vůz naložené koksem. Bez poško-

zení však místem projely 2 lazaretní vagóny s raněnými a nemocnými německými vojáky 

a poté zůstaly stát na kolejnicích. Zraněn nebyl nikdo, škody dosáhly 20 000 korun. Do-

prava zde několik hodin nefungovala.706                       

          Srovnáme – li diverze na moravských železnicích v únoru 1945 s předchozím mě-

sícem tohoto roku, můžeme konstatovat, že k žádnému výraznému zvýšení jejich počtu 

nedošlo. Útoků tohoto typu probíhalo stále příliš málo na to, aby významnějším způso-

bem poškozovaly protektorátní dopravní systém. Mnohem větší škody byly v této době 

zaznamenány následkem útoků spojeneckých hloubkových letců, kteří útočili na želez-

niční spoje v českých zemích již od podzimních měsíců roku 1944. Ve velkém počtu pak 

právě od února 1945 v rámci operace Clarion. Tu prováděla americká 8., 9. a 15. letecká 

armáda a jejím cílem bylo rozvrácení německé dopravní sítě. Účinky ofenzívy byly sku-

tečně katastrofální a německá obrana proti nim byla prakticky bezmocná.707    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
704 MZA, fond B 72, kart. 124, č. 617, hlášení četnické stanice Jesenec č. 257/1945 z 23. února 1945. 
705 MZA, fond B 72, kart. 125, č. 634, hlášení četnické stanice Branky č. 263/1945 ze 24. února 1945. 
706 MZA, fond B 72, kart. 125, č. 683, hlášení četnické stanice Konice č. 386/45 z 28. února 1945. 
707 RAJLICH, Jiří: Mustangy nad protektorátem..., s. 93. 
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VI. PŘECHOD INICIATIVY DO RUKOU PARTYZÁNŮ      

                   

VI. 1. Vzrůst odbojových aktivit v březnu 1945 

          V průběhu března a dubna 1945 došlo v českých zemích k velkému rozmachu par-

tyzánského odboje. Počet partyzánských skupin a jejich aktivity neustále narůstaly a zlep-

šovala se také jejich vzájemná kooperace. V důsledku stále intenzívnějších náletů spoje-

neckých bombardovacích svazů i blížící se fronty sílil příliv utečenců z totálního nasaze-

ní, kteří posilovali početní stavy partyzánských jednotek. Rostl také počet sovětských 

válečných zajatců, kterým se podařilo uprchnout z transportů i pochodů smrti a za pomoci 

domácích spolupracovníků navazovali kontakty s partyzánskými oddíly. Kromě toho do-

cházelo k různým organizačním změnám. Zatímco sovětské partyzánské organizátorské 

desanty působící v českých zemích podléhaly zprvu 2. a zejména 1. ukrajinskému frontu, 

od konce ledna 1945 byly podřízeny partyzánskému štábu při 4. ukrajinském frontu. Ten 

sídlil od února 1945 v polském městě Krempechy nedaleko Nového Targu.708  

          Nacistický bezpečnostní aparát byl však schopen přes výše zmíněné skutečnosti 

nadále zasazovat domácímu odboji citelné údery, a to až do posledních válečných dnů. 

Počátkem března se nacistům podařilo rozbít ilegální organizaci Michala Malíka ve Va-

lašském Meziříčí a zatknout mnoho jejích členů. Umožněno to bylo především konfident-

skou činností Františka Šmída, jemuž se podařilo na Malíkovu skupinu napojit již 

v prosinci 1944. Stýkal se zejména s jejím členem Bohumilem Partykou, který pracoval 

jako úředník brněnské pobočky banky Slavie a také s Aloisem Malinou z Choryně. O 

Šmídově činnosti vypovídal po válce příslušník brněnského gestapa Emil Seitz.709 Do 

protokolu mimo jiné uvedl: 

          „Šmíd byl placený konfident gestapa asi od ledna 1943. Vím též, že Šmíd byl asi v 

roku 1941odsouzen pro kom. činnost gestapem na 12 roků. Trest si odpykával ve věznici 

Waldheimu v Německu. Asi v roku 1942 podal si Šmíd z vězení prosbu ke Kozlovskému, 

aby byl propuštěn z vězení, že bude spolupracovat s gestapem. Kozlovský Šmídově prosbě 

vyhověl. Šmíd byl z vězení propuštěn a takto se stal konfidentem gestapáka Kozlovského. 

Šmíd měl měsíční plat 2.500 K a kromě toho veškeré jeho výdaje, jako dráhu a jiné 

s konfidentskou službou spojené výlohy se mu zvlášť uhradily. Jsem plně přesvědčen, že 

Šmíd pracoval výhradně jen jako konfident gestapa a to, že navazoval styky i se skuteč-

nými členy odboje, činil tak jedině proto, aby vyhověl rozkazu Kozlovského, který stále 

                                                           
708 JELÍNEK, Zdeněk: Partyzánské organizátorské desanty..., s. 123 – 124.   
709 Emil Seitz se narodil 26. února 1915 v Dolních Kounicích v okrese Brno – venkov. Působil u brněnské 
řídící úřadovny gestapa v hodnosti kriminálního asistenta od 1. října 1940 až do konce okupace. Jeho pří-
mým nadřízeným byl kriminální komisař Anton Mondorf. Po válce byl MLS v Brně odsouzen k trestu smrti 
a 21. prosince 1946 ve věznici na Cejlu popraven. Viz MZA, fond C 141, kart. 239, inv. č. 2794, spis Lsp 
1911. 
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Šmída vybízel, aby navazoval další styky se členy odboje, aby jejich organizace byly poza-

týkáním znemožněny. 

          Je mně též známo, že Šmíd měl spojení s různými osobami jako s Bohumilem Party-

kou, úředníkem banky Slavie v Brně, s nějakým Luskou z Ježkovic u Vyškova (asi stolař 

nebo tesař), s Aloisem Malinou z Choryně a jinými, jejichž jména jsem již zapomněl, ale 

k zatčení těchto osob nedošlo, jelikož toto bylo přání Šmídovo, aby zatčeni nebyli, že tyto 

osoby byli (sic!) jeho zpravodaji a Kozlovský též s tímto souhlasil. Je sice pravda, že Par-

tyka byl v měsíci březnu 1945 též zatčen, ale to jen z toho důvodu, aby na něm Kozlovský 

zvěděl, pracoval – li Šmíd skutečně poslední dobou i proti Říši.“ 710  

          Šmíd se na přelomu let 1944 – 1945 pohyboval nejen mezi příslušníky Malíkovy 

organizace, ale také v síti skupiny Clay i partyzánského oddílu Jana Žižky. Mezi odbojáři 

však již tehdy neměl důvěru a jeho činnost byla bedlivě sledována. Konfident vystupoval 

jakožto „Pavel – velitel západní Moravy.“ Dochoval se text Šmídova dopisu veliteli sku-

piny Clay Bartošovi, který ukazuje, jak se snažil vylákat informace o odbojové činnosti: 

          „....Po Oldřichově zatčení jsem neměl možností poslati zprávu, neboť spojení 

s Tebou bylo udržováno pouze Oldřichem, přes mého politického vedoucího z Val. Mezi-

říčí, který o existenci naší věděl, využívám této jediné možnosti a posílám Ti opět o sobě a 

o své činnosti zprávu....Odpověď neposílej již touto cestou, nýbrž na tuto adresu: Josef 

Pupík, krejčí, Brno Cejl 52. Doveze – li odpověď k němu, ohlásí se heslem: „Přicházím 

pro Pavlovy šaty – odpověď – dodělávám Pavlovi rukávy.“ Okamžitě urči nové heslo mís-

to Křepeliček. V případě, že bych s Tebou opět spojení ztratil, ohlas se u kteréhokoliv 

polit. vedoucího. Heslo budiž pro všechny stejné, a sice: HK 17 jednejte, které jsi nechal 

vysílati. Z Tvé strany oznam mi přepážku, která by byla výhradně  pro záp. Moravu, kam 

Ti mohu  posílati zprávy. Opatření činím proto, protože nevím, jak se další zatýkání roz-

roste. Dokončil jsem úplnou organisaci voj. vedení ve všech krajích záp. Moravy. Prosím, 

abych mohl jim dáti prověření, a proto zařiď vysílání tohoto hesla: „Pozor – Pavel zá-

padní Morava – potvrzujeme.“ Po vysílání odešlu úplný seznam voj. velitelů....Po ohláše-

ní hesla, za několik dnů mohu Ti dáti k disposici 3 mil. korun, kterých můžeš použíti pro 

Tvé vlastní voj. velitele jednotlivých krajů. Navázali jsme spojení s majorem Mursinem a 

celým jeho štábem, který má opět spojení na Moskvu. Hlavní stan se nachází v prostoru: 

Vizovice, Karlovice, Zlín a přikládám výstrahu pro part. zrůdy (lupiči). Partyzánský od-

řad čítá pod velením maj. Mursina 100 lidí, pod jménem I. partyzánská brigáda Jana Žiž-

ky.“ 711  

                                                           
710 Protokol výslechu Emila Seitze sepsaný 26. února 1946 ve věznici ředitelství národní bezpečnosti v Brně 
na Lidické třídě č. 63. HO MZM, inv. č. S 7627.  
711 Opis dopisu Františka Šmída Antonínu Bartošovi. HO MZM, inv. č. S 7626. Přesné datum odeslání zde 
není uvedeno.  
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          Z uvedeného textu je zřejmé, že Šmíd vystupoval značně sebevědomě a vydával se 

za významného činitele domácího odboje, který disponuje rozsáhlými kontakty a  mož-

nostmi obstarat velké finanční prostředky. Šmíd však budil u odbojářů podezření zejména 

neustálým naléháním na Vladimíra Kurovce ze Lhotky nad Bečvou v okrese Valašské 

Meziříčí, aby mu ihned umožnil setkání s Murzinem. Důvodem měla být nutnost kontaktu 

vojenského vedení s politickým vedením organizací domácího odboje. Šmíd kromě toho 

prohlašoval, že je nutné vytvořit jednotný orgán ilegálních skupin na západní i východní 

Moravě, dodat vysílací stanici štábu Žižkovy brigády atd. Příslušníkům Malíkovy skupiny 

se podařilo získat Šmídovu fotografii z archivu ostravského gestapa, což jim napomohlo 

při jeho identifikaci jakožto konfidenta brněnské řídící úřadovny.712   

          Poté bylo rozhodnuto Šmída ve Valašském Meziříčí zadržet, vyslechnout a  dopra-

vit na štáb brigády, kde se mělo rozhodnout o dalším postupu. Malíkova skupina mezitím 

vyvíjela rozsáhlou odbojovou činnost. Kromě rozmnožování a kolportace letáků šlo o 

dodávání třaskavin ze zbrojního závodu v Jablůnce, obstarávání léků pro zraněné party-

zány a získávání finančních prostředků. Ty přebíral Vladimír Kurovec a předával je dále 

do Murzinova štábu. Skupina získala také nějaké zbraně a střelivo, mimo jiné od Čestmíra 

Podzemného a strážmistra Matla z policie ve Valašském Meziříčí. Zhotoveny byly i plány 

zákopových prací v oblasti Valašska. Poslední velkou akci představovalo ukořistění něko-

lika desítek kilogramů dynamonu v hodslavickém kamenolomu v noci na 1. března 1945, 

který byl rovněž předán členům Žižkovy brigády k provádění destrukcí. Kromě samotné-

ho Malíka, Podzemného a Kurovce působili při těchto aktivitách zejména Emil Hanzlík, 

Ladislav Korytář, Miroslav Dedek, Josef Pavlát, Miroslav Adamec a další.713   

          Šmíd se ve druhé polovině ledna několikrát setkal s odbojáři Malíkovy skupiny a 

snažil se získat co nejvíce informací o struktuře odbojové činnosti na východní Moravě. 

Nakonec bylo rozhodnuto jej zlikvidovat, přičemž toto rozhodnutí ovlivnil i zásah gestapa 

proti síti skupiny Clay ve Valašském Meziříčí, který začal 3. února 1945 a pokračoval 

v následujících dnech. Zatčeni přitom byli Jan Mach, Ladislav Dočkálek, kapitán Vladi-

mír Matějovský a mnozí další. Dne 7. února přišel Šmíd do Malíkova domu v Sokolské 

ulici č. 130, kde chtěl přespat. V ranních hodinách pak došel do soudedního domu Vladi-

míra Korytáře. Zde již na něj čekali Vladimír Kurovec, Emil Hanzlík, Čestmír Podzemný 

a Šmídův někdejší spolupracovník Václav Březík. Ten také prozradil Malíkovi Šmídovu 

provokatérskou činnost. Po delším rozhovoru se Hanzlík snažil Šmída omráčit kusem 

železa, což se mu však nezdařilo. Když se Šmíd pokoušel vytáhnout pistoli, zásahl jej 

                                                           
712 ŠIKOLA, Čestmír – POSPÍŠIL, Jaroslav: Nešli stejnou cestou..., s. 55 – 56.      
713 Činnost partyzánské skupiny Michala Malíka ve Valašském Meziříčí. Strojopis sepsaný 4. října 1945 
deseti přeživšími členy skupiny. HO MZM, inv. č. S 7615. 
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střelou do hrudi Kurovec, který se nacházel ve vedlejší místnosti. Hanzlík s Březíkem pak 

Šmída  dalšími výstřely usmrtili. Mrtvolu odbojáři ukryli do Kurovcovy kůlny.714   

          Několik členů Malíkovy skupiny včetně Podzemného se po Šmídově likvidaci roz-

hodlo odejít do ilegality, což je uchránilo před zátahem gestapa. Většina však nadále zů-

stávala ve svých domovech. Byla to hrubá chyba, která gestapu usnadnila zničení celé 

organizace. Kriminální rada Koslowski mezitím neměl o Šmídovi žádné informace a do-

konce se domníval, že konfident přešel do ilegality a přidal se na stranu odboje, aby tak 

alespoň v závěrečných měsících války smazal svou předchozí činnost. Na další vývoj 

událostí však mělo zásadní vliv zatčení Václava Březíka, jehož úloha v celém případu je 

poněkud nejasná.  

          Březík byl na svou žádost odveden mezi 23. a 25. únorem odbojáři z Jablůnky do 

Murzinova štábu, kde mu komisař Stěpanov předal oprávnění k přechodu východní fronty 

u Moravské Ostravy. Do tohoto města jej dovedla spojka Žofie Sýkorová, která Březíka 

seznámila s Rusem Pantělejevem. Ten jej měl převést přes frontu, avšak ve skutečnosti se 

jednalo o jednoho z provokatérů, jejichž služeb gestapo hojně využívalo. Po válce o tom 

vypovídala příslušnice ostravské služebny Magdalena Siwy.715 Do protokolu mimo jiné 

uvedla:  

          „Pamatuji si, že dne 27. 2. 1945 asi kolem 9 hod., přivedl do úřadovny gestapa 

v Mor. Ostravě gestapák Marien ještě s jedním gestapákem jehož jméno si již nepamatuji 

2 muže, z nichž jsem dnes při konfrontaci v tomto zatčeném muži poznala onoho muže, 

který byl tehdy na služebnu gestapa v Mor. Ostravě přiveden. Druhý muž, který přišel na 

služebnu gestapa v Mor. Ostravě s dnes mně předvedeným Václavem Březíkem, byl dů-

věrník gestapa ruský příslušník Pantylejev a nebo Štěpánov (sic!), oba tito byli ve služ-

bách gestapa a to od ledna 1945. Oba tito ruští konfidenti gestapa naší služebny byli do 

Mor. Ostravy odeslaní z nadřízené naší služebny z Brna, aby zde pracovali pro naši slu-

žebnu, jako důvěrníci ve věcech zpravodajského rázu a to pokud jde o věci partyzánů. 

          Jest mně známo, že dne 27. 2. 1945 přišel na služebnu gestapa v Mor. Ostravě je-

den z těchto ruských konfidentů, a to buď Pantilev a nebo Štěpánov a oznámil, že u Žofie 

Sýkorové v Mor. Ostravě, nádražní ulice jest jeden partyzán od štábu majora Mursina. 

Krim. tajemník gestapa Reisinger nařídil konfidentu, aby partyzána vylákal na ubytování 

do smluvené ulice, kde již byly auta gestapa připravena a rovněž tak i jejich úředníci, 

kteří měli zatčení provésti. Tím se úkol, jak byl nařízen gestapákem Reisingerem provedl. 

                                                           
714 Odbojová činnost obyvatelstva valašskomeziříčského okresu..., s. 74. 
715 Madgalena Siwy se narodila 23. listopadu 1920 ve Vítkovicích. Působila jako kancelářská síla na slu-
žebně gestapa v Moravské Ostravě a od března 1945 u ZbV-Kommanda 31 v Uherském Hradišti. Ostravský 
MLS ji odsoudil k trestu smrti a 13. dubna 1946 byla tamtéž popravena. Viz LIŠKA, Otakar a kolektiv: 
Vykonané tresty smrti. Československo 1918 – 1989. Sešity úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů ko-
munismu PČR. Praha 2000, č. 2, s. 123 a 167.       
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          Jak partyzán (Březík) tak i konfident gestapa Rus, byli po zatčení předvedení na 

služebnu gestapa v Mor. Ostravě. Ruský konfident byl pak propuštěn a Březík zadržen. 

Březík po zatčení a dovedení na služebnu gestapa v Mor. Ostravě, chtěl něco důvěrně 

gestapáku Reisingerovi vysvětliti a proto jsem musela ihned kancelářskou místnost opus-

titi. Mám za to, že při tomto důvěrným (sic!) výslechu byl také přítomen zástupce gestapa 

Cordes. Na to pak vyšel Reisinger na chodbu a pak do druhé místnosti a prohlásil, že 

onen partyzán je brněnský konfident gestapa – Václav. Poté jsme s Cordesem, který mně 

diktoval do stroje napsali o zadržení Březíka v Mor. Ostravě krátkou zprávu, zvanou bles-

kový dálnopis, a to na služebnu gestapa v Brně. Na bleskový dálnopis jsme ihned obdrželi 

z Brna od gestapa bleskový dálnopis, abychom bez výslechu dopravili Březíka do Brna, že 

již delší dobu se tam na služebně gestapa nehlásil. Ještě téhož dne byl Březík eskortován 

na služebnu gestapa v Brně.  

          Pokud si ještě dovedu upamatovati, udal tehdy Březík při výslechu, že ve štábu ma-

jora Murzina byl, ale že vyzvídal odtud služby pro gestapo. Dále udal Březík, že s Murzí-

nem osobně nemluvil, a mluvil jen z jeho zástupcem, jehož jméno si nepamatuji. Březík 

udal též, že štáb majora Murzína potřeboval vysílačku, kterou měl Březík dopraviti pro-

střednictvím Sýkorové z Mor. Ostravy do Val. Meziříčí k nějakému tátovi číslo 4 do něja-

kého hotelu. 

          Blíže již Březík na výslovné přání gestapa v Brně nebyl ve věci majora Murzína 

vyslýchán. U Březíka byla zabavena pistole a nějaké písemnosti, avšak jaké si již nepama-

tuji. Dodávám, že Březík při výslechu zde nevyzradil žádné osoby, členy odboje z Val. 

Meziříčí. Také Březík nevěděl, že onen ruský konfident gestapa, který ho gestapu vyzradil 

a přímo do rukou gestapa v Mor. Ostravě zavedl, pracuje z naší služebnou jako důvěr-

ník.“ 716  

          Na základě Březíkova výslechu a výpovědí dalších zatčených osob mohlo gestapo 

provést úder proti Malíkově skupině. Vedoucí zlínského gestapa Hans Ziegler informoval 

o výsledcích vyšetřování zadržených Koslowského, který pověřil přípravou razie přísluš-

níka protilevicového referátu brněnské řídící úřadovny kriminálního komisaře SS-

Untersturmführera Antona Mondorfa.717 Zatýkání měli provádět také příslušníci ZbV- 

Kommanda 31 z Valašského Meziříčí. Podle Mondorfovy výpovědi se 6. března 1945 

                                                           
716 Protokol s Magdalenou Siwy sepsaný ve věznici krajského soudu v Moravské Ostravě z 19. února 1946. 
HO MZM, inv. č. S 7627. Za povšimnutí stojí poněkud chatrné stylistické schopnosti zapisovatele krimi-
nálního obvodního inspektora Kliše. 
717 Anton Mondorf se narodil 1. dubna 1907 v německém Steinheimu am Mein. Od roku 1927 působil 
v řadách Schutzpolizei, roku 1937 však přešel na vlastní žádost ke gestapu. Jeho působištěm se nejprve stal 
Frankfurt nad Mohanem, k 1. dubnu 1943 byl přeložen do Brna a zde zařazen k protilevicovému referátu   
II A. Příslušníky odboje vyšetřoval a zatýkal buď přímo osobně, nebo měl alespoň dozor nad průběhem 
vyšetřování. MLS v Brně jej odsoudil k trestu smrti a 15. ledna 1947 byl Mondorf ve věznici na Cejlu po-
praven. Viz MZA, fond C 141, kart. 237, inv. č. 2789, spis Lsp 1906.   
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krátce před zahájením razie dozvěděl od Koslowského o Šmídově smrti a zároveň dostal 

rozkaz vykopat konfidentovy pozůstatky. K akci byl přibrán i Václav Březík. Zatčen měl 

být i další Šmídův spolupracovník Alois Malina z Choryně, jehož úloha v odboji je také  

plná otazníků. 

          K dalšímu vývoji pak Mondorf uvedl: „Když jsem přijel do Val. Meziříčí, byl již 

Šmíd vykopán. V mrtvole poznal jsem Šmída, hlavně podle délky těla, barvy vlasů a oble-

ku. Zástupci velitele ZbV Kommando Schubertovi nařídil jsem, aby Šmída vyfotografova-

li. Zatčení Aloise Maliny provedli na můj příkaz členi odnože gestapa a ZbV Kommanda 

z Val. Meziříčí. Malina zůstal ve Val. Meziříčí u ZbV Kommanda ale nařídil jsem Schu-

bertovi, aby Malinu předali pak do Brna....Tehdy když mně rada Kozlovský nařídil Mali-

nu zatknouti, to bylo dne 6. 3. 1945, svěřil se mně Kozlovský, že již v září 1944 nedůvěřo-

val Šmídovi, poněvadž nepodal zprávu o českém parašutistovi Bartošovi, který pracoval 

někde v okolí Bystřice pod Hostýnem. Kozlovský tehdy odebral Šmídovi pistoli a chtěl jej 

uvězniti, ale Šmíd když zvěděl, že je v nebezpečí zatčení, přislíbil Kozlovskému, že bude 

pracovat dále a též pak Šmíd skutečně dále pro gestapo čestně pracoval.... 

          Pokud se týká Maliny, není mně známo, že by tento byl konfident gestapa, ale ze 

spisů Šmída jsem z různých záznamů zjistil, že Malina byl donašeč a spojkou mezi Šmí-

dem a gestapem. Malina nebyl s ostatními partyzány Malíkem a spol. z Val. Meziříčí a z 

Brna odtransportován do Mauthausenu proto, že byl jako důvěrník konfidenta Šmída a též 

proto bylo s Malinou jako s takovým zařízeno, že do Mauthausenu nebyl odtransporto-

ván.“ 718  

          Vlastní zatýkání mezi členy Malíkovy skupiny se ve Valašském Meziříčí uskuteč-

nilo 7. března 1945. Domy Malíkových a Korytářových byly obklíčeny a obě rodiny po-

zatýkány. Razie probíhaly i v Rožnově pod Radhoštěm, Lipníku nad Bečvou, Pržně, Va-

lašské Bystřici a jiných místech. Nacisté zatkli také Vladimíra Kurovce, Emila Hanzlíka a 

mimo jiné i Františka Stančíka z Choryně, který přišel do Malíkova domu pro vysílačku 

slibovanou Šmídem. Společně s ostatními byl umístěn v hotelu Modrá Hvězda, kde pro-

bíhaly výslechy, při nichž byli zatčení fyzicky týráni. Nacisté chtěli odhalit zejména kon-

takty Malíkovy skupiny s partyzánskou brigádou Jana Žižky.719 Další osoby umístilo ge-

stapo ve věznici okresního soudu. V době od 7. do 16. března 1945 bylo zatčeno asi 50 

odbojářů, z nichž bylo 34 odvezeno přes Brno do Mauthausenu a zde zlikvidováno 

v plynové komoře.720 Zachránili se Čestmír Podzemný, Antonín Macháň a Alois Zahrad-

                                                           
718 Protokol sepsaný 26. února 1946 s Antonem Mondorfem ve věznici ředitelství národní bezpečnosti 
v Brně na Lidické č. 63. HO MZM, inv. č. S 7627. 
719 Protokol s Františkem Stančíkem sepsaný při projednávání případu Aloise Maliny u MLS v Novém 
Jičíně. HO MZM, inv. č. S 7619.   
720 Zápis výslechu Jana Ševčíka na stanici SNB ve Valašském Meziříčí 11. února 1946. HO MZM, inv. č. S 
7627.  
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níček, kteří uprchli a přidali se k partyzánům. Také Jaroslav Kunc a Josef Solanský 

uprchli, avšak na cestě k partyzánským oddílům byli ubiti ve Valašské Bystřici. Několika 

dalším členům Malíkovy skupiny se podařilo ukrýt, včetně Josefa Hofmana z Valašského 

Meziříčí, Vojtěcha Zahradníčka z Poličné a Josefa Čípa z Hodslavic.721    

          Rozbití této organizace bylo sice úspěchem nacistických bezpečnostních sil, avšak 

najít a zlikvidovat Murzinův štáb či alespoň některé části Žižkovy brigády se jim nezdaři-

lo. Její aktivity naopak v průběhu března dále narůstaly. Množily se zejména přepady 

německých a především maďarských vojáků. Tak napřiklad oddíl partyzánů z Ploštiny 

odzbrojil 5. března maďarské vojáky v Pozděchově, z nichž jeden byl při přepadu zastře-

len. Kořistí partyzánů se zde stal samopal, 11 vojenských pušek, 3 pistole a větší množ-

ství munice.722 Dne 10. března se obdobný případ odehrál v obci Horní Lapač nedaleko 

Holešova, kde se partyzáni kromě samopalu a 2 pistolí zmocnili i peněz z vojenské po-

kladny.723 Nezdarem naopak skončil přepad příslušníků 5. maďarské jezdecké eskadrony 

12. března pěti partyzány v obci Tečovice. Maďaři 3 z nich po vzájemné šarvátce zajali a 

předali je na IV. oddělení Sicherheitspolizei ve Zlíně. Šlo o Bronislava Matulíka, Josefa 

Zlatohlávka a Ludvíka Maděru.724                                                         

          Dne 16. března mezi půlnoci a 1 hodinou pak partyzáni přerušili telefonní vedení u 

železniční trati Hovězí – Janová v oblasti 5 kilometrů jižně od Vsetína. Tato sabotáž naru-

šila spojení mezi bezpečnostními a policejními jednotkami.725 Velitel Jagdkommanda 

v Hovězí kriminální tajemník Bernhard Schmidt vyslal k pátrání po původcích pětičlen-

nou hlídku, avšak ta nedosáhla žádného úspěchu. Obdobý průběh mělo pátrání příslušníků 

Schmidtova oddílu v rámci vyšetřování dvou dalších sabotáží ve druhé polovině měsíce. 

V prvním případě bylo v nočních hodinách 25. března pokáceno pilou ve výšce zhruba 25 

centimetrů 8 sloupů telefonního vedení mezi kilometry 10,5 – 10,9 podél železniční trati 

Hovězí – Halenkov.726 O den později bylo obdobným způsobem podřezáno již 14 sloupů 

u trati mezi Hovězím a Janovou v rozmezí kilometru 4,9 a 5,5.727 Přestože ke stíhání par-

tyzánů nacisté v tomto druhém případě vyslali také Jagdkommando z Liptálu, nepřineslo 

to očekávaný výsledek.  

          Nárůst odbojových akcí zaznamenali i příslušníci opěrného bodu ZbV-Kommanda 

24 v Horní Lidči, jimž zde velel SS-Obersturmführer kriminální tajemník Karl Wiese. 

Protivníkem hornolidečského  Jagdkommanda byli právě především partyzáni z oddílu na  

                                                           
721 Odbojová činnost obyvatelstva valašskomeziříčského okresu..., s. 76 – 77. 
722 MZA, fond B 72, kart. 124, č. 769, hlášení četnické stanice Vizovice č. 505/1945 ze 6. března 1945.  
723 MZA, fond B 252, kart. 104, fol. 60, dálnopis velitele pořádkové policie č. 490 z 11. března 1945.  
724 MZA, fond B 72, kart. 125, č. 895 hlášení četnické stanice Malenovice č. 450/1945 ze 13. března 1945. 
725 Tamtéž, č. 948, hlášení četnické stanice Hovězí č. 528/1945 ze 16. března 1945.  
726 MZA, fond B 72, kart. 126, č. 1147, hlášení četnické stanice Hovězí č. 590/1945 z 25. března 1945. 
727 Tamtéž, č. 1175, hlášení četnické stanice Hovězí č. 594/1945 z 26. března 1945.  
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Ploštině, kteří se po válce hlásili k řadě nejrůznějších akcí. Dobová hlášení potvrzují pře-

pady a odzbrojení maďarských vojáků 13. března ve Zlíně – Kudlově a o den později 

v Zádveřicích.728 Další přepad provedl oddíl z Ploštiny 17. března v Lužné na Vsetínsku, 

kde také partyzáni jednoho z Maďarů při přestřelce zranili.729 Dne 21. března byli dále 

napadeni členové hlídky Volkssturmu v Lidečku a nastal boj za použití ručních granátů. 

Na německé straně však nedošlo k žádným ztrátám.730 Ploštinskému oddílu lze dále při-

psat přeřezání 15 dřevěných sloupů telefonního vedení mezi Zlínem a Luhačovicemi u 

obce Březůvky. Stalo se to v noci z 20. na 21. března a vedení bylo touto sabotáží vyřaze-

no z provozu na 2 – 3 dny. Způsobená škoda činila celkem 10 000 korun.731  

          Jihovýchodně od prostoru působení oddílu Ploština probíhaly další akce partyzán-

ské skupiny Olga. Pokračovalo zejména odzbrojování Maďarů, přičemž 6. března se cí-

lem stali příslušníci I. horské brigády, ubytovaní v domě Zikmunda Valenty v Troubkách 

nad Bečvou č. 28. Partyzáni zde zahájili po Maďarech palbu, kterou byli těžce zraněni 

nadporučík Arpád Vida, kadet Marton Nagy a důstojnický sluha Deszó Kolomban. 

Všechny převezli do polního lazaretu maďarské armády v Litenčicích. Partyzáni 

v Troubkách ukořistili samopal a 4 pistole, načež se jim podařilo uprchnout. Následovala 

rozsáhlá pátrací akce vojáků a polního četnictva v celkovém počtu 200 mužů, avšak bez 

výsledku.732 

          Tragicky však pro partyzány z Olgy dopadlo střetnutí 12. března u chaty na Bunči 

nedaleko obce Roštín. Zde 2 z nich napadli německou vojenskou hlídku z Jagdkommanda 

pod velením Leutnanta Wilhelma Tanzmeistera. Strážný palbu opětoval a jednoho z par-

tyzánů zastřelil. Druhý vrhl ruční granát maďarské výroby, který však neexplodoval. Poté 

byl sám těžce zraněn dvěma výstřely a střepinou granátu a padl do zajetí. Během výslechu 

udal, že se jmenuje Josef Dušek a pochází z Brna. Zastřeleným partyzánem měl být podle 

něj Zdeněk Veselý z Prahy. Ve skutečnosti se však jednalo o Jiřího Týnka a Milana Koci-

ána. Během přestřelky utrpěl smrtelné zranění člen Tanzmeisterova Jagdkommanda       

                                                           
728 MZA, fond B 252, kart. 104, fol. 71, dálnopis velitele pořádkové policie č. 598 ze 14. března 1945 a fol. 
77, dálnopis č. 665 z následujícího dne.  
729 Tamtéž, fol. 93 – 95, dálnopis č. 778 ze 17. března 1945. Jako v mnoha dalších případech existují značné 
rozpory mezi těmito dálnopisy a poválečnými zprávami partyzánů o výsledcích přepadů. Dálnopis č. 778 
uvádí jako kořist partyzánů v Lužné pouze 3 pistole s municí, zatímco ve své poválečné zprávě o činnosti 
ploštinského oddílu, citované v poznámce 678, uvádí jeho příslušníci zisk 2 samopalů, 24 pušek a bedny 
obsahující 60 ručních granátů. 
730 MZA, fond B 252, kart. 104, fol. 141 – 142, dálnopis velitele pořádkové policie č. 1018 z 22. března 
1945.   
731 MZA, fond B 72, kart. 126, č. 1061, hlášení četnické stanice Zlín č. 545/1945 z 21. března 1945. Ve své 
poválečné zprávě ploštinští partyzáni prohlašovali, že zde bylo zničeno celkem 60 sloupů a 5 kilometrů 
telefonního vedení. 
732 MZA, fond B 72, kart. 124, č. 783, hlášení četnické stanice Troubky č. 370/1945 ze 7. března 1945, dále 
fond B 252, kart. 104, fol. 31 – 32, dálnopis velitele pořádkové policie č. 323 z téhož dne a fond B 314, 
kart. 3, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 119 z téhož dne. Popis přepadu též PEŠA, 
Václav – OCÁSEK, Jindřich: V dvojím ohni..., s. 64.   
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Unteroffizier Stefan Dobinek, který následně zemřel v kroměřížském vojenském lazaretu. 

Zajatý partyzán Týnek byl německými vojáky týrán a nakonec zastřelen.733 Po partyzá-

nech pátrali četníci z roštínské stanice a 21 maďarských vojáků, avšak bezvýsledně. 

          Nacisté se pokoušeli mezi členy oddílu Olga proniknout pomocí konfidentů a tyto 

pokusy prováděli mimo jiné Viktor Ryšánek a příslušník gestapa Wolfgang Dyck, jehož 

znalost češtiny mu umožňovala vydávat se za odbojáře. Celá záležitost však pro nacisty 

dopadla neúspěšně. Partyzáni poté provedli další významnější akci 21. března v obci Ko-

beřice v okrese Vyškov. Několik desítek jich v ranních hodinách vniklo do sedmi domů 

zdejších obyvatel a zde setrvali až do odpoledne. Kolem 17. hodiny pak partyzáni domy 

opustili a rozmístili se po celé obci. Všechny silnice i polní cesty byly obsazeny a částeč-

ně uzavřeny překážkami, také nikdo z místních nesměl ves opustit. Následně napadli tři 

německé poddůstojníky z 1. polní trestné roty z Nížkovic a zatlačili je do průjezdu domu 

rolníka Stanislava Milise č. 143, kde byli všichni tři zastřeleni pistolí ranami do týla. Na-

konec přinutili obecního sluhu, aby bubnováním uvědomil obyvatelstvo, že obec obsadili 

partyzáni a kdo se pokusí uniknout do 8 hodin příštího dne, bude zastřelen. Po zabavení 

většího množství potravin v noci z 21. na 22. března obec opustili. Pátrání zahájili nejprve 

2 četníci z místní stanice a později je doplnilo 6 příslušníků lesního personálu a 15 mužů 

z nížkovické 1. polní trestní roty.734  

          Zajímavé je v této souvislosti stanovisko okresního četnického velitelství ve Vyš-

kově z 25. března, v němž se uvádí, že „vzhledem k pozdě učiněnému oznámení a ke ztrá-

tě času spojené se zjišťováním skutkové podstaty nebyla provedena koncentrace větších 

četnických a vojenských sil k potření banditů, protože by toto opatření nemělo žádného 

účinku.“ 735 Také zde se zjevně jedná o případ záměrného pozdního ohlášení celé události 

ze strany obyvatel Kobeřic, stejně jako nechuti protektorátního četnictva se jím aktivněji 

zabývat. 

          V atmosféře všeobecné podezřívavosti a obav z činnosti konfidentů a provokatérů 

pak oddíl provedl 28. března další, tentokráte značně kontroverzní akci proti německému 

správci zámku ve Zdislavicích na Kroměřížsku Rudolfu Langerovi a jeho ženě Anně.736 

Členové oddílu po skončení války tvrdili, že manželé „pracovali s Jagdkommandem 

                                                           
733 MZA, fond B 314, kart. 3, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 210 ze 12. března 
1945, dále fond B 72, kart. 125, č. 880, hlášení četnické stanice Roštín č. 406/1945 ze 13. března 1945. 
K případu též PEŠA Václav – OCÁSEK, Jindřich: V dvojím ohni....s. 68 – 69. Jejich popis však není přes-
ný. Tanzmeister a Dobinek zde mají uvedeny hodnosti příslušníků SS (Hauptsturmführer a Unterschar-
führer), přestože se ve skutečnosti jednalo o členy stíhacího oddílu Wehrmachtu z 540. divize. Tanzmeister 
také velitelství této divize nahlásil celý případ jako první instanci.      
734 MZA, fond B 72, kart. 126, č. 1076, hlášení četnické stanice Nížkovice č. 419/45 z 23. března 1945.  
735 Partyzánský oddíl Olga, hlášení četnických stanic v březnu 1945. Opis stanoviska okresního četnického 
velitele ve Vyškově k události v Kobeřicích z 25. března 1945. HO MZM, inv. č. S 4926. 
736 Zámek byl tehdy ve vlastnictví rodu Dubských z Třebomyslic, jemuž byl roku 1945 na základě tzv. 
Benešových dekretů majetek konfiskován. 
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v Litenčicích a zavinili smrt několika českých lidí.“ 737 Problematickou otázkou však zů-

stává, nakolik bylo toto tvrzení pravdivé a zda mohli mít partyzáni v době přepadu zámku 

o konfidentské činnosti Langerových přesvědčivé důkazy.738 Skutečností je, že se jim za 

pomoci zámeckého zahradíka podařilo nepozorovaně vniknout do budovy, oba manžele 

odvedli do sklepa a zde je zastřelili. Poté zdemolovali zámecké zařízení a uprchli.739 Pát-

rání vedli místní četníci, avšak zjevně opět pouze formálně. Obdobně sporným případem 

pak bylo 31. března zastřelení velitele četnické stanice v Kvasicích vrchního strážmistra 

Bohumila Teichmanna za kolaborantskou činnost.  

          Koncem března 1945 proběhly akce proti partyzánům i v okrese Hodonín. Zde pů-

sobila od konce ledna 1945 ilegální skupina polského studenta Jana Malinowského, který 

pracoval společně s Ukrajincem Vasilem Umanovem v Todtově organizaci. Její příslušní-

ci byli od léta 1944 ubytováni v obci Vnorovy, kde budovali opevnění pro německou ar-

mádu. Malinowski a Umanov odtud uprchli a přidali se ke skupince místních ilegálně 

činných osob, k nimž patřili František Konečný, Josef Zachar, Jindřich Holíček, František 

Bureš, Karel Žáček a další. Postupně se k nim přidávali další obyvatelé z okolí Strážnice a 

také uprchlíci z totálního nasazení.740 První větší akci provedli 21. února 1945 přímo ve 

Vnorovech, kde přepadli ve strážní boudě čtyřlennou hlídku Todtovy organizace a zmoc-

nili se 3 vojenských pušek s celkem 90 náboji. Četnictvo však již tehdy v hlášení o přípa-

du uvedlo, že mezi partyzány se nacházeli Malinowski a Umanov.741 Jejich skupina pak 

v následujících týdnech provedla několik menších akcí. 

          Velitel ZbV-Kommanda 43 SS-Sturmbannführer Brandt se proto rozhodl posílit 

oddíl Jagdkommanda ve Strážnici, v jehož oblasti Malinowského skupina působila. Touto 

posilou se stalo asi 14 mužů pod velením SS-Untersturmführera kriminálního komisaře 

Egona Lüdemanna.742 Úkolem oddílu měla být především likvidace skupiny Olga. Ještě 

předtím se však pomocí konfidentů podařilo proniknout do Malinowského organizace a 

26. března došlo k zatýkání ve Strážnici a Vnorovech. Zatčeno bylo asi 10 osob, avšak 

                                                           
737 Materiál o vzniku a činnosti oddílu „Olga“ vypracovaný pro účely registrace likvidačním velitelem 
Antonínem Slabíkem. HO MZM, inv. č. S 4929.   
738 Tendenční popis této události, snažící se partyzány za každou cenu diskreditovat, viz STRÖBINGER, 
Rudolf: Rudá zrada..., s. 167 – 169. 
739 MZA, fond B 314, kart. 3, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 598 z 29. března 
1945; dále fond B 252, kart. 101, fol. 342 – 344, hlášení okresního četnického velitelství Kroměříž             
č. 859/1945 z téhož dne. 
740 PŘIKRYL, Josef – SLEZÁK, Lubomír: Jihovýchodní Morava v boji proti okupantům..., s. 174 – 175.     
741 MZA, fond B 72, kart. 124, č. 571, hlášení četnické stanice Strážnice č. 788/45 z 21. února 1945.   
742 Egon Lüdemann se narodil 4. února 1910 ve Štětíně. Do listopadu 1944 působil v Brně ve funkci zástup-
ce velitele oddělení II BM. Poté byl přidělen k Einsatzkommandu 14 v Nitře, které se podílelo na likvidaci 
slovenského povstání. Následně přešel se svou skupinou na Moravu a byl dán k dispozici Brandtovu oddílu. 
Lüdemannova skupina se zúčastnila řady protipartyzánských akcí včetně vypálení Javoříčka 5. května 1945 
a její příslušníci neblaze prosluli mimořádnou brutalitou. Po válce nebyl Lüdemann dopaden a MLS 
v Uherském hradišti jej 28. května 1947 odsoudil v nepřítomnosti k trestu smrti. Viz MZA, fond C 143, 
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vedoucím se podařilo včas přejít do ilegality. Během zatýkací akce byl zabit rolník Fran-

tišek Konečný, který se při nastupování do auta pokusil o útěk. V Lüdemannově skupině 

působilo několik provokatérů, a to ukrajinský Němec Josef Schneider, Lüdemannův šofér 

Nikolaj Sivolov, Robert Michel, Josef Wolf a Rusové Jakov a Alex. O jejich činnosti po 

válce vypovídal Willi Kunze, jediný příslušník tohoto oddílu, kterého se podařilo dopad-

nout. Původně byl však členem Dautertova žarošického Jagdkommanda a k Lüdemannovi 

se dostal až po spojení obou oddílů v Kyjově počátkem dubna 1945.743   

          Lüdemannovi provokatéři byli vysláni nejprve do okolí Bzence, kde působila sku-

pina Vela pod vedením brigádního generála dr. Josefa Koutňáka. Zprávy o této organizaci 

dodal gestapu ještě František Šmíd. Po generálově zatčení v únoru 1945 se členům jeho 

skupiny podařilo uprchnout a ukrýt v bunkru, který k tomuto účelu připravili František 

Dočekal, Ladislav Ištok a učitel Karel Domanský v letovisku Kameňák v pohoří Chřiby 

nedaleko Kyjova. Velitelem této skupiny byl Jindřich Kozák, dalšími členy František 

Souček, Mojmír Rachvala, František Gazda, Pavel Jelínek, Václav Vach a Josef Luňák. 

Všichni jmenovaní pocházeli z Bzence. V průběhu března se k nim dostala skupina asi 16 

Rusů, kteří tvrdili, že uprchli z pracovního nasazení na pile v Bohuslavicích u Kyjova.744 

Objevil se však údaj, že šlo o ruské dobrovolníky německé armády, kteří uprchli v noci z 

20. na 21. března 1945 z bučovických kasáren.745 Nelze ani vyloučit jejich provokatér-

skou činnost. Skutečností zůstává, že bzeneckou skupinu Lüdemannův oddíl v dubnu 

1945 zcela rozbil.  

          Partyzánské akce v oblasti střední Moravy byly v březnu 1945 po nacistických zá-

sazích proti Jermaku a Třetí úderné rotě poněkud utlumeny. V okolí Prostějova a Konice 

působila část Jermaka pod vedením kapitána Viktora Petroviče Kružilina.746 Ten uprchl 

v létě 1943 ze zajateckého tábora v Německu a dostal se až do oblasti Konicka. Se členy 

výsadku Jermak navázal kontakt zřejmě již okolo 18. října 1944. V prostoru Kladek, Hr-

tínkova a Vražného operovala skupina Andreje Jegoroviče Fursenka, který byl snad Kru-

žilinovým zástupcem. V oblasti se také pohyboval oddíl českých partyzánů pod vedením 

                                                                                                                                                                              
kart. 108, inv. č. 1126, spis Ls 7. Přesto, že byl Lüdemann souzen v nepřítomnosti, obsahuje jeho spis řadu 
cenných informací k průběhu partyzánské války na Moravě od března do května 1945.   
743 Willi Kunze se narodil 14. května 1940 v Malé Zelené v okrese Jablonné. Nejprve pracoval jako brusič 
skla a poté se dobrovolně přihlásil k německé kriminální policii, kam byl v listopadu 1939 přijat jako aspi-
rant. V jejích řadách pak působil do srpna 1944 v Liberci a poté byl odvelen ve funkci správce politické 
věznice krajského soudu v Nitře. Zde setrval do prosince 1944, následovalo domácí léčení v Liberci a 
v březnu 1945 byl přidělen k žarošickému Jagdkommandu. Po spojení s Lüdemannovým oddílem v Kyjově 
se zúčastnil všech jeho akcí včetně vypálení Javoříčka. Po válce jej MLS odsoudil k trestu smrti a 3. dubna 
1946 byl Kunze na dvoře trestního soudu v Kyjově popraven. Viz MZA, fond C 143, kart. 40, inv. č. 339, 
spis Ls 176.  
744 Tamtéž, fol. 103 – 105, protokol s Antonínem Staňkem sepsaný na stanici SNB Kyjov 15. prosince 
1945. 
745 PŘIKRYL, Josef – SLEZÁK, Lubomír: Jihovýchodní Morava v boji proti okupantům..., s. 191.    
746 ŽAMPACH, Vojtěch: Partyzánské portréty..., s. 77 – 84.   
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Josefa Nováka. Celý Kružilinův oddíl se postupně rozčlenil na část převážně ruských a 

část zejména českých partyzánů. Přesné rozdělení je ale velmi těžké rekonstruovat, proto-

že dochovaná svědectví se rozcházejí. Tato část Jermaka zaměřovala svou pozornost pře-

devším na zásobovací akce a také individuální teror v rámci zastrašování německého 

obyvatelstva a českých kolaborantů. I v těchto případech však nelze vinu některých posti-

žených prokázat.747  

          Jeden z nejvýznamnějších činů Kružilinovy skupiny představoval přepad němec-

kých četníků ze stanice ve Vranové Lhotě v litovelském okrese 27. února 1945. Dotyční 

byli na večeři v nedaleké obci Vranová v hostinci Františka Ševce č. 2. Partyzáni vtrhli 

neočekávaně dovnitř a zahájili palbu, přičemž byli zabiti Meister Eckstein, Oberwacht-

meister Wilhelm Bach a Oberwachtmeister Albert Sparrer.748 Ve stejný den provedl Kru-

žilin se svými muži přepad stanice ve Vranové Lhotě, kde se již nacházeli pouze 2 protek-

torátní četníci, jelikož velitel stanice byl v té době mimo budovu. Partyzáni se zmocnili 3 

pušek zastřelených německých četníků, 3 pušek protektorátních četníků s 90 náboji a 3 

služebních pistolí s dalšími 90 náboji.749  

          Následovalo zatýkání pomocníků partyzánů 4. března v Přemyslovicích a okolí, 

odkud bylo odvlečeno 8 místních obyvatel, a to četnický vrchní strážmistr Josef Brzobo-

hatý, hajní Alois Prokop a Alois Škrábal, Karel Augustin, Josef Beneš, Vojtěch Vyhlídal, 

Leopold Krejčí a Rudolf Cejnar. Několika dalším Kružilinovým spolupracovníkům se 

podařilo uprchnout.750 Dne 13. března totéž proběhlo v Nové Dědině, kde gestapo zatklo 

13 lidí. Také v této oblasti působili ruští provokatéři, kteří přinesli poznatky, že by se 

Kružilin měl v obci objevit. Nakonec byl také skutečně do Nové Dědiny v noci z 15. na 

16. března vylákán společně s partyzánem Mojmírem Žákem, načež přespali v domě Bo-

humila Raitera č. 12. Ráno 16. března dům obklíčili příslušníci olomoucké Sicherheitspo-

lizei a německého četnictva z Konice. Oba partyzáni byli zajati a majitel domu zastřelen, 

když se snažil ukrýt v kůlně. Žáka s Kružilinem vyslýchali nejprve v Olomouci a pak je 

převezli do Kounicových kolejí, kde Kružilin skončil pravděpodobně 16. dubna 1945 

před popravčí četou.751 Velitel partyzánů na Prostějovsku a Konicku byl tedy vyřazen a 

razie postihly i část sítě Jermaka v této oblasti. Přesto však oddíl nebyl zlikvidován a 

Kružilinovo místo zaujal major Andrej Jegorovič Fursenko. 

                                                           
747 BARTOŠ, Josef: Javoříčko..., s. 15 – 18.  
748 MZA, fond B 314, kart. 2, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 344 a 354 ze 28. 
února 1945. 
749 MZA, fond B 252, kart. 104, fol. 1 – 3, dálnopis velitele pořádkové policie č. 1 z 1. března 1945. 
750 ŠLÉZAR, František: Počátky partyzánského hnutí na Konicku. Strojopis, HO MZM, inv. č. S 11 893,    
s. 13.  SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava..., s. 181 – 182 uvádí, že k razii došlo o den dříve. Alois 
Prokop, Josef Brzobohatý, Alois Škrábal, Karel Augustin a Rudolf Cejnar byli 10. dubna odsouzeni brněn-
ským Sondergerichtem k trestu smrti, avšak rozsudek již nebyl vykonán a odsouzení válku přežili.   
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          V březnu operoval na Moravě také oddíl Zarevo, který se vrátil po své krátké čin-

nosti v Čechách. Svou zimní základnu mělo Zarevo v Samotíně na Žďársku, přičemž byla 

zahájena spolupráce s oddílem Jan Kozina. Tento sedmnáctičlenný desant seskočil 16. 

října 1944 u Tuchořic a Mělců na Lounsku. Velitelem byl kapitán Vasil Kiš.752 Krátce po 

seskoku došlo ke střetům s nacisty, během nichž byl výsadek částečně rozbit. Šestičlenné 

skupině ve složení pod vedením Kiše se podařilo po dlouhém pochodu dojít až na Čes-

komoravskou vrchovinu a zde navázat spojení s výsadkem Zarevo. Jelikož Kiš odešel na 

Chrudimsko, byl poté velitelem major Grigorij Arsentěvič Melnik.753 Obě skupiny půso-

bily ze základny  v Samotíně, kde se 7. března objevil provokatér vydávající se za uprch-

lého válečného zajatce. Sháněl informace o partyzánech a poté z obce zmizel. Následují-

cího dne se zde vyskytlo dalších asi 5 podezřelých osob a 10. března obec obklíčili pří-

slušníci ZbV-Kommanda 28 společně s Jagdkommandem z Nového Města na Moravě. 

Partyzáni však byli včas varováni a přemístili se na kótu 811 Malínská skála. Domovní 

prohlídky v obci byly neúspěšné a celá akce tak nakonec vyzněla naprázdno.754  

          Z Malínské skály se partyzáni přesunuli v noci na 14. března do obce České Kři-

žánky, odtud pak po přestřelce s nacisty dále směrem na Tišnovsko, kde navázali kontak-

ty s Jermakovci. V oblasti Dolní Lhoty se jim také podařilo kontaktovat zbytky zpravo-

dajsko – diverzní skupiny Luč. Podporu nalezli zejména v obci Horní Čepí, kde se aktiv-

ně zapojila do odboje řada místních obyvatel. Velkou akci pak provedlo Zarevo 23. břez-

na v Brťově u Černé Hory, kde od 25. února pracovalo 30 sovětských zajatců v lesích na 

stavbě záseků. Ubytováni byli ve zdejší škole. Některým se zdařilo navázat spojení se 

spolupracovníkem Luče Františkem Zachovalem z Brťova, a ten na situaci upozornil roz-

vědku Zareva. Pod vedením kapitána Pavla Vasiljeviče Fjodorova partyzáni školu přepad-

li, zastřelili hlídkujícího německého vojáka a osvobodili 22 či 28 válečných zajatců, vět-

šinou Ukrajinců.755 Z nich přešlo celkem 12 k oddílu Zarevo a ostatní do skupiny Jan Ko-

zina. Zbytek skupiny Luč pak zcela splynul se Zarevem. V následujících dnech se cílem 

partyzánů staly především destrukční akce na železničních tratích Brno – Německý Brod 

a Brno – Česká Třebová. K jejich provádění se vytvářely úderné skupinky po pěti až osmi 

lidech. Nadále také pokračovaly zásobovací akce. 

                                                                                                                                                                              
751 ŠLÉZAR, František: Počátky partyzánského hnutí na Konicku..., s. 14; MAREK, Josef: Partyzánské 
hnutí na Prostějovsku..., s. 26 – 27.   
752 ŽAMPACH, Vojtěch: Partyzánské portréty..., s. 133 – 142.   
753 Tamtéž, s. 143 – 151.  
754 JELÍNEK, Zdeněk: Partyzánský oddíl zvláštního určení Zarevo..., s. 103 – 105.   
755 MZA, fond B 72, kart. 126, č. 1129, záznam telefonického hlášení četnické stanice Černá Hora z 24. 
března 1945, dále fond B 252, kart. 104, fol. 164, hlášení ředitelství protektorátní kriminální policie Brno č. 
650 z 27. března 1945. Obě tato hlášení uvádí počet osvobozených zajatců na 22. Tentýž počet viz také 
RADIMSKÝ, Jiří: Chronologie...,s. 87. JELÍNEK, Zdeněk: Partyzánský oddíl zvláštního určení Zarevo..., 
s. 129 však uvádí, že zajatců bylo celkem 28.    
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          V západní části Českomoravské vrchoviny operovaly další partyzánské jednotky, 

zejména Miroslav Tyrš a Mistr Jan Hus. Jeho část štábu v čele s komisařem Miroslavem 

Pichem – Tůmou působila na Žďársku a Přibyslavsku. Nacisté se snažili zabraňovat pro-

nikání partyzánů z Moravy na území Čech a naopak, takže i zde byly zesilovány početní 

stavy mužstev četnických stanic. Již počátkem roku 1945 se v oblasti formovaly speciální 

četnické operační oddíly (Einsatzkommandos) v síle 1+4 muži. Všechny takto vzniklé 

operační oddíly byly koncem ledna dále zesíleny, takže konečný stav byl 1+7 mužů. Tý-

kalo se to okresů Litomyšl, Vysoké Mýto, Chrudim, Čáslav, Ledeč nad Sázavou, Humpo-

lec a Pelhřimov. Tato četnická Einsatzkommanda vykonávala hlídkovou pochůzkovou 

činnost na vytyčených trasách a pátrala zde po podezřelých osobách, pochopitelně zejmé-

na partyzánech. Ve dne mohly být hlídky dvoučlenné, v noci pak z důvodu větší bezpeč-

nosti pětičlenné. Od ledna 1945 působilo proti partyzánům podél česko – moravské hrani-

ce celkem 47 četnických operačních oddílů, podléhajících okresním četnickým velitel-

stvím. Jedenáct z nich mělo pouze po pěti členech a v německých pramenech nesly název 

oddíly prvního sledu (Vorkommandos). Pouze proti partyzánskému oddílu Mistr Jan Hus 

tak bylo nasazeno celkem 345 protektorátních i německých četníků.  

          V Chrudimi dále existoval speciální oddíl bezpečnostní policie (Sonderkommando 

der Sicherheitspolizei), jehož úkolem bylo vytvořit podél hranice uzávěru k zabránění 

pronikání partyzánů v obou směrech. Jeho velitelem byl jmenován SS-Obersturmführer 

kriminální komisař Paul Feustel, zástupcem SS-Hauptsturmführer Martin Hansmann a 

nasazeným jednotkám pak velel SS-Obersturmführer vrchní kriminální tajemník Otto 

Schröder. Toto Sonderkommando podléhalo přímo pražské řídící úřadovně gestapa. Roz-

členěno bylo do jednotlivých Jagdkommand, která se nacházela v Ledči nad Sázavou, 

Pelhřimově, Humpolci, Německém Brodě, Ždírci nad Doubravou, Poličce, Ústí nad Orlicí 

a v Kraskově v Železných horách. Vedle nich existovala také tzv. Hundeszugskomman-

dos, která používala speciálně vycvičených psů. Na ochranu železničních tratí vznikala na 

česko – moravském pomezí zvláštní železniční komanda složená z příslušníků Schutzpo-

lizei.756  

          Přes tato opatření se však i v prostoru Českomoravské vrchoviny počet partyzán-

ských akcí pozvolna zvyšoval. V průběhu března zde během pátracích operací došlo 

k několika větším srážkám. Tak 14. března proběhla přestřelka mezi partyzány a přísluš-

níky Jagdkommanda v Kundraticích nedaleko Velkého Meziříčí. Zraněni přitom byli čle-

nové Schutzpolizei Oberwachtmeister Walter a Wachtmeister Bartl, které převezli do vel-

komeziříčského lazaretu. Zranění utrpěl také jeden z partyzánů. Téhož dne provádělo razii 

Jagdkommando z Nového Města na Moravě ve Světnově, kde překvapilo skupinu 8 par-

                                                           
756 JELÍNEK, Zdeněk: Leškovice..., s. 8 – 10.  
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tyzánů v domě Františka Skryji v č. 48. Ti zde předtím zastřelili jednoho z místních Něm-

ců. V nastalém boji byl jeden z nich zabit a druhý lehce zraněn, zatímco ostatním se poda-

řilo uprchnout. Zranění měl i jeden z příslušníků Jagdkommanda. Následně proběhla pát-

rací akce, do níž se zapojili také 2 protektorátní četníci z místní stanice, avšak bezvýsled-

ně.757 Je těžké určit, ke které skupině tito partyzáni příslušeli. Dále 21. března přepadli 

partyzáni pravděpodobně z oddílu Jermak na silnici z Víru do Korouhvice hlídku, slože-

nou z 2 německých a protektorátního četníka, přičemž byl zastřelen Unterwachtmeister 

Franz Kunze.758 

          Téhož dne narazily početné síly složené z německých četníků z Třebíče a protekto-

rátních z 6 kilometrů vzdálené Vladislavi při kontrole mlýna Ladislava Jeřábka v obci na 

skupinu 3 slovensky mluvících partyzánů a došlo k prudké srážce, během níž padl velitel 

této protipartyzánské akce Oberleutnant Netzkern. Těžce zraněni dále byli Hauptwacht-

meister Ebersreiter a velitel četnické stanice ve Vladislavi vrchní strážmistr Jaroslav No-

vák.759  

          Ve druhé polovině března zahájily partyzánské jednotky na Moravské straně Vyso-

činy novou formu rezistenční činnosti, a to soustavné přepadávání a vypouštění lihovarů. 

Ty měly v závěrečné fázi války značný význam, protože kritický nedostatek pohonných 

hmot donutil nacisty využívat zásoby surového lihu jako paliva do výbušných motorů. 

Proto byly tyto akce pokládány za velmi závažné. Celkové množství vypuštěné partyzány 

během března a dubna 1945 je odhadováno na 1900 hektolitrů.760  

          Ve větší míře začaly být akce tohoto druhu prováděny právě až od března 1945, 

avšak první ojedinělé případy jsou zaznamenány již dříve. Tak dne 23. ledna 1945 vypus-

tili příslušníci Zareva 150 hektolitrů z lihovaru v Cibotíně na Přibyslavsku.761 Dále bylo 

22. února opět příslušníky Zareva vypuštěno 30 tun lihu z lihovaru v Žižkově Poli 

v okrese Nové Město na Moravě.762 Soustavné přepadávání lihovarů pak začíná ve druhé 

polovině března. 19. tohoto měsíce vypustili 2 partyzáni 200 hektolitrů v hodnotě 130 000 

korun v Batouchovicích nedaleko Velkého Meziříčí.763 Příštího dne provedlo Zarevo vy-

                                                           
757 MZA, fond B 72, kart. 125, č. 919, záznam telefonického hlášení četnické stanice Polnička z 15. března 
1945 a fond B 252, kart. 104, fol. 75, dálnopis velitele pořádkové policie č. 648 z téhož dne. 
758 MZA, fond B 252, kart. 104, fol. 123 – 125, dálnopis velitele pořádkové policie č. 963 z 21. března 
1945.  
759 Tamtéž, fol. 131, dálnopis velitele pořádkové policie č. 990 z 22. března 1945.  
760 BOSL, Karl a kolektiv: Das Jahr 1945 in der Tschechoslowakei. Internationale, nationale und wirt-
schaftlich – soziale Probleme. München – Wien 1971, s. 109. 
761 MZA, fond B 252, kart. 103, fol. 227 – 228, dálnopis SS policejního pluku 21 č. 1269 ze 24. ledna 1945. 
JELÍNEK, Zdeněk: Partyzánský oddíl zvláštního určení Zarevo..., s. 98 uvádí množství zde vypuštěného 
lihu na 180 hektolitrů.   
762 Tamtéž, s. 100. 
763 MZA, fond B 72, kart. 126, č. 1018, hlášení četnické stanice Rudíkov č. 343/45 ze 20. března 1945, dále 
fond B 252, kart. 104, fol. 107 – 112, dálnopis velitele pořádkové policie č. 872 z téhož dne. 
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puštění 60 hektolitrů v Bořinově nedaleko Ujčova opět v okrese Nové Město.764 Ve stejné 

době nacisté přišli o dalších 69 hektolitrů v ceně 42 800 korun v obci Rojetín, okres Brno 

– venkov.765 Ofenzíva proti výrobnám lihu pokračovala 24. března vypuštěním rekord-

ních 200 hektolitrů v obci Zhoř v okrese Velké Meziříčí. Jeho hodnota dosáhla 249 100 

korun.766 25. března pak představovalo výsledek útoku v Černé severozápadně od Velké-

ho Meziříčí 152 zničených hektolitrů v hodnotě 160 000 korun.767 Poslední březnový pří-

pad tohoto druhu se udál 27. v novoměstském okrese, kde partyzáni vypustili 46 hektolit-

rů v obci Radešín.768  

          Vypouštění lihovarů tedy představovalo poměrně významnou odbojovou činnost, 

způsobující okupačnímu režimu značné hmotné škody. Společně s destrukcemi na želez-

ničních tratích se v průběhu března 1945 přiřadilo k nejvíce hmatatelným výsledkům par-

tyzánské činnosti. Také počet útoků na protektorátních železničních tratích se pozvolna 

zvyšoval, což souviselo s lepším materiálním vybavením jednotlivých oddílů. V březnu 

došlo k leteckému zásobování některých skupin zbraněmi, trhavinami a dalším materiá-

lem. Například Jermak byl takto vybaven shozem provedeným v noci na 31. března u 

obcí Olešnice a Lhota u Olešnice.769 Zásobovány letecky byly i paraskupiny vyslané na 

území protektorátu z Velké Británie. Ve dnech 23. – 25. března došlo k několika shozům 

pro skupinu Carbon na jihovýchodní Moravě v okolí Bzence, Ostrožské Nové Vsi, Šardic 

a Osvětiman.770 I nadále však bylo větší množství trhvin pro destrukce obstaráváno pře-

pady jejich skladišť v lomech a podobně. 

          První útok na železnici se v březnu 1945 odehrál 10. téhož měsíce na trati Brno – 

Německý Brod u kilometru 20,280 směrem na Přibyslav. Partyzáni z brigády Mistra Jana 

Husa poškodili v blízkosti zastávky Nové Dvory mechanickým způsobem kolejnice, na-

čež zde v 1.35 hodin vykolejilo 8 vagónů nákladního vlaku 8706 vezoucího materiál pro 

Wehrmacht. Ostatních 5 vagónů bylo nepoškozeno a zůstalo stát na trati. Vzhledem 

k velkému rozsahu poškození kolejnic i vozů zde byl provoz přerušen na plných 16 ho-

din.771 O dva dny později vyšroubovali příslušníci skupiny Jermak levou kolejnici na trati 

                                                           
764 JELÍNEK, Zdeněk: Partyzánský oddíl zvláštního určení Zarevo..., s. 109.  
765 MZA, fond B 72, kart. 126, č. 1037, hlášení četnické stanice Žďárec č. 340/45 z 21. března 1945.  
766 Tamtéž, č. 1149, hlášení četnické stanice Bohdalov č. 448/1945. 
767 Tamtéž, č. 1157, hlášení četnické stanice Bohdalov č. 449/1945 z 26. března 1945 a fond B 252, kart. 
104, fol. 156 – 158, dálnopis velitele pořádkové policie č. 1120 z téhož dne. 
768 MZA, fond B 72, kart. 126, č. 1201, hlášení četnické stanice Horní Bobrová č. 648/45 z 27. března   
1945. 
769 KOPEČNÝ, Petr – POLÁK, Vladimír: Žijeme jejich odkazem..., s. 108 – 109.      
770 KOPEČNÝ, Petr: Dodávky materiálu odbojovým organizacím na jižní Moravě ze zahraničí v letech 
1944 – 1945. In: Vlastivědný věstník moravský, ročník XXXV, 1983, sešit 2, s. 133 – 140.     
771 MZA, fond B 72, kart. 125, č. 842, hlášení četnické stanice Velká Losenice č. 298/1945 z 10. března 
1945, fond B 252, kart. 104, fol. 46 – 48, dálnopis velitele pořádkové policie č. 439 z téhož dne. Dále fond 
B 301, kart. 1, sv. 9, fol. 24, denní hlášení oddělení protektorátní kriminální policie Jihlava č. 77 z téhož 
dne. K případu též SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava..., s. 241 a JELÍNEK, Zdeněk: Leškovice..., s. 
57.   
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z Prostějova do Dzbelu v blízkosti obce Čunín u kilometru 21,1. Na místo dojel ve 3.04 

hodiny nákladní vlak 8300, skládající se ze 2 lokomotiv a 19 vagónů o celkové hmotnosti 

350 tun. Jedna z lokomotiv se dvěma vozy vykolejila, strojvůdce a topič přitom utrpěli 

lehká zranění.772  

          Dne 19. března provedli příslušníci partyzánské brigády Jana Žižky pumový útok u 

železničního mostu na trati Holešov – Valašské Meziříčí u kilometru 45,875 nedaleko 

nádraží v Rajnochovicích. Most sám zůstal nepoškozen, avšak exploze vytrhla metr ko-

lejnice, což si vynutilo přerušení provozu na této trati po dobu 4 hodin.773 Téhož dne po-

škodili odbojáři z brigády Mistra Jana Husa opět mechanicky koleje u stanice Dolní Ham-

ry na trati Žďár nad Sázavou – Německý Brod. Došlo k tomu ve 23.15 hodin u kilometru 

31,5 při průjezdu nákladního vlaku 7114. Vykolejila lokomotiva, služební vůz a cisterno-

vý vůz, dále vagón naložený dobytkem a 4 vagóny s materiálem pro Wehrmacht. Vozy 

s lokomotivou přitom byly zřícením z náspu poškozeny, avšak vojenský materiál nikoliv. 

Celkem 4 osoby z obsluhy vlaku byly lehce zraněny. Trať měla poškození v celkové dél-

ce 56 metrů a normální provoz zde byl obnoven 20. března v 19 hodin.774    

          Dne 20. března vyšroubovali partyzáni z Jermaka asi 3 – 4 metry levé kolejnice na 

trati Prostějov – Kostelec na Hané u kilometru 3,78. Na místě vykolejila z nákladního 

vlaku 8300 lokomotiva se služebním vozem a osobním vagónem. Ke zranění osob nedo-

šlo, avšak lokomotiva byla vykolejením těžce poškozena a materiální škody zde dosáhly      

75 000 korun.775  

          Další diverzi provedl oddíl příslušníků Zareva 24. března ve složení Ladislav Švan-

cara a Miroslav Sedlák ze Skorotic a dále Alexej Belov, Nikolaj Bolotin, Grigorij Pavlov-

skij, František Procházka a Václav Horák.776 Dotyční položili protitankovou minu pod 

pravou kolejnici na trati Německý Brod – Brno v blízkosti Černvíru mezi Nedvědicí a 

Doubravníkem u kilometru 81,972. Exploze nastala ve 23.15 hodin pod koly nákladního 

vlaku 8707. Vytržen byl metrový kus kolejnice a vznikl zde 60 centimetrů hluboký kráter. 

Vlak však nevykolejil a byl schopen dojet do Doubravníku, přestože lokomotiva měla 

poškozený brzdový píst. Z obsluhy vlaku neutrpěl nikdo zranění, provoz byl ale přerušen 

                                                           
772 MZA, fond B 301, kart. 1, sv. 9, fol. 26, denní hlášení oddělení protektorátní kriminální policie Olomouc 
č. 40 z 12. března 1945 a fond B 72, kart. 125, č. 855 hlášení četnické stanice Stražisko č. 331/1945 ze 14. 
března 1945. 
773 MZA, fond B 72, kart. 125, č. 993, hlášení četnické stanice Podhradní Lhota č. 522/1945 z 19. března 
1945, dále fond B 252, kart. 104, fol. 102, dálnopis velitele pořádkové policie č. 822 z téhož dne. 
774 MZA, fond B 72, kart. 126, č. 1009, hlášení četnické stanice Město Žďár č. 567/45 z 20. března 1945.   
775 MZA, fond B 72, kart. 126, č. 1012, hlášení četnické stanice Smržice č. 355/1945 z 20. března 1945, 
dále fond B 301, kart. 1, sv. 9, fol. 54, denní hlášení oddělení protektorátní kriminální policie Olomouc č. 
45 z téhož dne. 
776 JELÍNEK, Zdeněk: Partyzánský oddíl zvláštního určení Zarevo..., s. 130.   
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téměř na šest hodin. Pátrání po původcích útoku marně vedli 2 protektorátní a 2 němečtí 

četníci společně se 3 příslušníky tišnovského Jagdkommanda.777   

          Následujícího dne se odehrála destrukce na trati Hranice – Valašské Meziříčí mezi 

stanicemi Hustopeče nad Bečvou a Lešná u kilometru 16,7 nedaleko hustopečského ná-

draží. Exploze proběhla pod pravou kolejnicí v době průjezdu nákladního vlaku 6547, 

z něhož vykolejilo kromě lokomotivy 7 z celkem 44 vozů, které byly pádem z náspu čás-

tečně rozbity. Trať byla poškozena v celkové délce 70 metrů. Těžké zranění hlavy utrpěl 

strojvůdce František Pešek a další dvě osoby z personálu vlaku měly zranění lehká. Opra-

va trati trvala 3 dny a škody zde tentokrát dosáhly značné celkové výše 500 000 korun.778  

          Poslední destrukci na železnici v měsíci březnu provedli opět příslušníci Zareva 27. 

krátce po půlnoci. Podíleli se na ní Boris Žižko, Vladimír Horák, Denis Kuleš a uprchlý 

válečný zajatec Uljačenko. Jako průvodce působil opět Ladislav Švancara.779 Cílem byla 

znovu exponovaná trať Brno – Česká Třebová v katastru obce Doubravice nad Svitavou u 

kilometru 187,5. Výbuchem byla v 0.18 hodin zničena část pravé kolejnice v délce 120 

centimetrů a poškozena lokomotiva. Nikdo však neutrpěl zranění a trať byla znovu uve-

dena do provozu 28. března v 5.50 hodin.780   

          Z významnějších partyzánských destrukcí je dále nutno zmínit akce brigády Jana 

Žižky proti vedení vysokého napětí. Dne 17. března byl vyhozen do vzduchu sloup 

s vedením 100 000 voltů 2 kilometry jižně od Vsetína u obce Rokytnice, čímž byla způ-

sobena škoda ve výši 200 000 korun. Pátrání po útočnících vedlo bezvýsledně 5 členů 

vsetínské Sicherheitspolizei s 5 protektorátními četníky. O den později byl ve Lhotě u 

Liptálu podniknut pumový útok na sloup vysokého napětí východomoravských elektrá-

ren. Došlo sice k poškození betonového soklu, avšak vedení zůstalo v tomto případě ne-

přerušeno.781  

          V porovnání s prvními dvěma měsíci roku 1945 byly březnové partyzánské de-

strukce výrazně úspěšnější, což se projevilo zejména na výsledcích těchto útoků. Materi-

ální škody již dosáhly značné výše a rovněž přerušení provozu na tratích mělo 

v některých případech dlouhodobější charakter. Ukázalo se také, že mechanickým poško-

zením tratí lze dosáhnout mnohem výraznějších úspěchů než pokládáním poměrně sla-

bých náloží. Destrukcím nedokázaly zabránit ani oddíly určené k ostrahám železnic a 

                                                           
777 MZA, fond B 72, kart. 126, č. 1133, hlášení okresního četnického velitelství Brno – západ č. 911/1945 z 
25. března 1945, dále fond B 252, kart. 104, fol. 155, hlášení velitelství německého četnictva v Brně z téhož 
dne, určené okresnímu hejtmanovi RAV (Reichsauftragsverwaltung) tamtéž.  
778 MZA, fond B 72, kart. 126, č. 1143, hlášení četnické stanice Hustopeče nad Bečvou č. 583/1945 z 25. 
března 1945, dále fond B 252, kart. 104, fol. 149 – 150, dálnopis velitele pořádkové policie č. 1183 z téhož 
dne. 
779 Viz poznámka 776.  
780 MZA, fond B 72, kart. 126, č. 1210, hlášení četnické stanice Rájec č. 627/45 z 28. března a fond B 252, 
kart. 104, fol. 175 – 176, dálnopis velitele pořádkové policie č. 1317 z téhož dne. 
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jejich příslušníci se naopak sami stávali terčem útoků. Tak byl například 8. března během 

hlídky podél trati Jablůnka – Vsetín mezi kilometry 42 a 43 zastřelen partyzány čtyřiceti-

letý příslušník Volkssturmu Anton Böhm.782 Další dva členové Volkssturmu zemřeli ná-

sledkem smrtelných střelných poranění hlavy v nočních hodinách 25. března při hlídko-

vání jižně od vsetínského nádraží.783 Poslední březnový den byli krátce po půlnoci další 3 

zraněni a odzbrojeni během přepadu hlídky v Ústí u Vsetína.784 Březnové partyzánské 

akce se staly předzvěstí velké ofenzívy proti dopravě na všech nejdůležitějších tratích 

v průběhu dubna 1945.                   

 

VI. 2. Popravy partyzánů v Kounicových kolejích a Mauthausenu 

          Značné množství zatčených partyzánů a jejich podporovatelů z moravských měst a 

vesnic bylo v posledních měsících druhé světové války uvězněno a brutálně vyšetřováno 

v Kounicových kolejích. Nacistický represivní aparát stále plně fungoval, přestože se již 

k hranicím protektorátu přibližovala fronta. Konec roku 1944 probíhal ve znamení rych-

lého postupu Rudé armády i západních Spojenců. Tento postup ještě urychlila od 16. led-

na 1945 viselsko – oderská operace, během níž se již podařilo proniknout do vnitrozemí 

Německa. Nová situace vyvolala odezvu i u brněnského gestapa, jelikož nyní nebylo 

možno transportovat politické vězně do východních částí říše a také koncentrační tábory, 

věznice a káznice na území okupovaného Polska a ve Slezsku se staly nepoužitelnými.785 

Přeplněny byly též koncentrační tábory ve vnitrozemí, zejména Mauthausen, Dachau, 

Sachsenhausen a další. 

          V Kounicových kolejích se na přelomu let 1944 – 1945 nacházelo více než 1000 

politických vězňů. Gestapo mělo z tohoto důvodu problémy přebírat nově zatčené ze 

svých moravských poboček a také od protipartyzánských jednotek bezpečnostní a pořád-

kové policie. Mimoto zde panovaly obavy, že by při rychlém přiblížení se fronty mohli 

osvobození vězni z kolejí za přispění brněnského civilního obyvatelstva představovat 

hrozbu pro ustupující příslušníky gestapa. K jejich dalšímu odtransportování do jiných 

míst chyběly prostředky, zejména pohonné hmoty a vázla také doprava. Vedení brněnské 

řídící úřadovny za této situace zvažovalo různá opatření k vyřešení nastalé situace. Šéf 

                                                                                                                                                                              
781 MZA, fond B 252, kart. 104, fol. 98 – 100, dálnopis velitele pořádkové policie č. 813 z 18. března 1945. 
782 Tamtéž, fol. 39, dálnopis č. 392 z 9. března 1945. 
783 MZA, fond B 72, kart. 126, č. 1161, záznam telefonického hlášení uniformované obecní policie Vsetín    
z 25. března 1945. 
784 MZA, fond B 252, kart. 104, fol. 193 – 194, dálnopis velitele pořádkové policie č. 1501 z 31. března 
1945.  
785 Výjimku tvořil rozsáhlý komplex věznice ve Vratislavi, kde se čeští političtí vězni nacházeli společně 
s vězni z celé okupované Evropy až do konce války. Poslední skupinu z nich zde nacisté postříleli jen krátce 
před vstupem sovětských vojsk do města 6. května 1945. K tomu viz JONCA, Karol: Českoslovenští odsou-
zenci ve vratislavských věznicích. In: Slezský sborník, ročník 1970, č. 3, s. 296 – 314; dále pak KREJČÍ, 
Milan: Hitlerovi odsouzenci. Vyprávění o nacistických káznicích a věznicích. Brno 2002.     
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bezpečnostní policie a SS v Praze SS-Standartenführer Erwin Weinmann přidělil gestapu 

náhradní kancelářské prostory v místnostech rajhradského kláštera a jako policejní vězni-

ci objekt nápravně výchovného tábora v Mirošově u Rokycan. Šéf bezpečnostní policie na 

Moravě SS-Sturmbannführer Max Rausch dále umožnil za asistence Říšského hlavního 

bezpečnostního úřadu RSHA v Berlíně vypravit velký transport vězňů z kolejí do koncen-

tračního tábora ve Flossenbürgu. Celkem 833 vězňů sem z Brna dorazilo 26. ledna 1945 

za doprovodu vyšetřovatele Volksgerichtshofu dr. Webera, který měl vězně připravovat 

k přelíčení před tímto soudem.786    

          Druhým opatřením se stalo zavedení Sonderbehandlungu pro ty z uvězněných, kteří 

se dopustili těžkých zločinů, zejména sabotáží, diverzí a ukrývání partyzánů. Rausch svo-

lal za tímto účelem poradu svých nejbližších spolupracovníků Hugo Römera, Otto Ko-

slowského, Ewalda Taudta, kriminálního inspektora Alexandera Wandahla a celního rady 

Kuhla. Po ukončení porady nařídili Römer a Koslowsky svým podřízeným referátům 

provést výběr odsouzenců k smrti. Jejich seznamy následně putovaly na stůl vedoucího 

IV. oddělení Sicherheitspolizei SS-Sturmbannführera Hanse Krause, který je předával 

Maxi Rauschovi.  

          Kraus se během svého přelíčení před brněnským Mimořádným lidovým soudem 

snažil zachránit tvrzením, že žádný návrh na Sonderbehandlung nikdy nepodal a o popra-

vě více jak 100 osob v Kounicových kolejích se dozvěděl až ve vazbě. Také odmítal spo-

luzodpovědnost za transport vězňů v dubnu 1945 do Mauthausenu a svaloval vinu za ten-

to čin na Koslowského. Toto však pochopitelně neodpovídá skutečnosti, neboť je sotva 

myslitelné, aby druhý nejvyšší představitel Sicherheitspolizei na celé Moravě neměl na 

zmíněných událostech spoluzodpovědost. Soud také Krausova tvrzení odmítl.787 Další 

postup při schvalování byl takový, že Rausch zasílal dálnopisem nebo kurýrní poštou ná-

vrhy poprav Erwinu Weinmannovi do Prahy a ten je postupoval K. H. Frankovi, který 

musel dát konečný souhlas. Bez Frankova schválení nebylo možno exekuce provést.  

          Ohledně vlastních exekucí však existují určité rozpory. Jednak nelze přesně stano-

vit celkový počet popravených v této poslední vlně vykonaných rozsudků smrti 

v Kounicových kolejích.788 Stejně tak datum první z nich je poněkud sporné. Podle 

vzpomínek přeživších vězňů došlo k první popravě 9. ledna 1945. Avšak během procesu 

s Maxem Rauschem svědčil mimo jiné i správce pohřebního ústavu města Brna František 

Kaláb, který v letech 1944 – 1945 pracoval jako účetní úředník, prováděl kontrolu těl 

                                                           
786 VAŠEK, František: K 60. výročí exekucí v Kounicových kolejích. Strojopis, soukromý archiv autora.  
787 MZA, fond C 141, kart. 252, inv. č. 2919, spis Lsp 7 Jan Kraus, fol. 53 – 54, rozsudek MLS Brno z 5. 
března 1947. 
788 Po množství poprav zastřelením i oběšením v období prvního a druhého stanného práva se 
v Kounicových kolejích až do této poslední série exekucí konala poprava již pouze 14. listopadu 1942, kdy 
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popravených v krematoriu a zaznamenával jejich počet. Gestapo vždy po výkonu exekuce 

telefonicky uvědomilo pohřební ústav, aby připravil určité množství rakví, které odpoví-

dalo počtu mrtvých. Podle Kalábových záznamů byli první čtyři odsouzenci popraveni již 

15. prosince 1944 a další dva pak 22. téhož měsíce. Za leden 1945 bylo zaznamenáno 41 

mrtvých, v únoru 34 a v průběhu března 28 popravených.789 Celkem tedy 109 osob. Je ale 

možné, že oněch prvních 6 v prosinci nebylo popraveno, nýbrž zemřelo na následky věz-

nění. Kalábův seznam však není úplný, neboť je známo, že řada osob byla popravena ješ-

tě v průběhu dubna a nacházelo se mezi nimi i několik významných vedoucích osobností 

partyzánských skupin.  

          Po obdržení Frankova souhlasu předávala brněnská řídící úřadovna seznam osob 

určených k popravě správě věznice v kolejích. Správce SS-Hauptscharführer Franz Duba 

vyhledal v kartotéce evidenční karty dotyčných vězňů a ve stanovenou dobu vydal dozor-

cům příkaz k jejich předvedení do cely č. 8 na bloku A, která se nacházela vedle dozorčí 

kanceláře. Zde byli vězni nuceni vyčkat až do odvedení na popraviště. Popravy se prová-

děly obvykle před polednem na dvorku mezi stěnou bloku A a sálem kolejí. Na Dubův 

příkaz zde byla položena vrstva písku, který byl uprostřed navýšen. Odsouzený byl nucen 

si lehnout, dozorce mu podtrhl nohy a povalil jej na písek, kde byl střelen ranou do týla. 

Přítomný lékař SS-Standartenführer MUDr. Walter Marquort demonstroval odlišný způ-

sob popravy, kdy vězeň musel pokleknout a poté byl střelen do malého mozku. Současně 

s popravami byly přiváženy bedny sloužící jako rakve, které se odvážely nákladním au-

tem do krematoria. Zde byla těla vyndána a spálena, zatímco rakve byly odváženy ná-

kladním autem zpět do kolejí. Popravy prováděli osobně vyšší důstojníci gestapa, a to 

kriminální komisař Hans Koch, kriminální rada Hugo Römer, kriminální rada Otto Ko-

slowski, vrchní kriminální sekretář Johann Trittner, vrchní správce věznic Ewald Paul, 

správce kolejí Franz Duba a vězně dostřeloval dozorce Wilhelm Schwabinger. Popravám 

býval osobně přítomen i Rausch. 

          O průběhu exekucí se dochovala řada svědectví jak ze strany zatčených příslušníků 

gestapa, tak i vězňů. Například Rudolf Bašta, který byl za svou odbojovou činnost zatčen 

13. prosince 1944 ve Vícemilicích a uvězněn v Kounicových kolejích, po válce ve své 

výpovědi uvedl: 

          „Okna mé cely vedla na dvůr věznice, odkud bylo jasně viděti na popravy českých 

lidí. Dne 22. 1. kolem 14. hod. byl popravován náš spoluvězeň Jaroslav Macura ze Střed-

ní Bečvy, byl úplně vysvlečen do košile a spodních kalhot. Na dvůr byl přiveden Macura 

                                                                                                                                                                              
zde bylo popraveno 6 mladých lidí z Hošťálkové, kteří připravovali diverzní akce. Exekuci tohoto druhu 
mohl v té době povolit na základě Sonderbehandlungu pouze osobně Heinrich Himmler.  
789 MZA, fond C 141, kart. 253, inv. č. 2920, spis Lsp 8 Max Rausch, fol. 126, protokol výslechu Františka 
Kalába na úřadovně StB Brno, Mozartova 3 z 19. listopadu 1946.  
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se svými vězni celkem 18 mužů, kteří byli v tu hodinu všichni popraveni.790 Uniformovaní 

SS mani udeřili vězně rukou a srazili na kolena a pak zezadu byl vězeň zastřelen do hlavy. 

Jména asistujících SS manů neznám.“ 791  

          Svědectví o nakládání s těly popravených podal řidič brněnského gestapa Franz 

Berger: „...asi v měsíci únoru 1945 byl jsem jedenkrát komandován na odvoz mrtvol 

z Kounicových kolejí, kam jsem také s nákladním vozem až k rampě vedle popraviště za-

jel, zde čekal, až budou osoby popraveny, načež jsem tehdy asi 10 mrtvol převezl do kre-

matoria. Tyto mrtvoly byly převáženy v rakvích a nebyly označeny žádným číslem. O jaké 

osoby z popravených se tehdy jednalo, mně není známo. Pamatuji si, že uvedené popravy 

byly konány tehdy dopoledne a pokud si mohu vzpomenouti, byli u těchto poprav tehdy 

přítomni tito členové gestapa: velitel gestapa Rausch, gestapák Koch, Römer, Duba, 

Trittner, Otta, Hildebrandt a mnoho dalších členů gestapa, vesměs z odd. III, které si však 

všechny již nepamatuji. Domnívám se, že v případě popravených osob se jednalo o party-

zány.“ 792 

          Mezi popravenými se nacházeli i příslušníci rodiny Prudilových z hájovny Karlov 

nedaleko Hodonína u Kunštátu. Lesní dělník Alois Prudil se v listopadu 1944 stal spolu-

pracovníkem skupiny Jermak a poskytoval partyzánům pomoc až do 8. února 1945, kdy 

hájovnu obklíčilo Jagdkommando z Bystřice nad Pernštejnem a Aloise Prudila zatklo. 

Druhý den byla zatčena i jeho žena Augustina a syn Miloš, kterému bylo teprve necelých 

11 let. Všichni byli převezeni k výslechům do Letovic a odtud do Brna, kde ukončili svůj 

život na popravišti Kounicových kolejí. Miloš Prudil se stal nejmladším popraveným 

v Brně za celé období okupace.793 

          Dalšími popravenými byli příslušníci Jermaka a Třetí československé úderné roty 

generála Luži i jejich podporovatelé. Většinu z nich nacisté zlikvidovali až v dubnu 1945. 

Nacházeli se mezi nimi poručík Ilja Afanasjevič Andrejev, popravený pravděpodobně 3. 

dubna, dále velitel výsadku Komenský Gustav Schneider, velitel jedné z částí Jermaka 

kapitán Viktor Petrovič Kružilin a další. Poslední popravy proběhly 16. dubna, kdy mimo 

jiné zemřeli komisař Jermaka Leonid Jefremovič Železňak a velitel Třetí úderné roty Mi-

lan Genserek.794  

          K poslednímu zastřelení vězňů v kolejích ale došlo ještě o dva dny později. Na pří-

kaz gestapa tehdy dozorce Erwin Otto s několika pomocnými dozorci z řad banátských 

Němců zlikvidoval ve sklepě vedle kotelny partyzána Aloise Kleina a vězně Ladislava 

                                                           
790 Kalábův seznam však k datu 22. ledna 1945 uvádí pouze 3 zpopelněné oběti. Tento příklad ukazuje, že 
stanovit přesný počet popravených je prakticky nemožné. 
791 MZA, fond C 141, kart. 253, inv. č. 2920, spis Lsp 8 Max Rausch, fol. 130, protokol sepsaný s Rudolfem 
Baštou na velitelství SNB v Bučovicích 9. října 1946. 
792 Tamtéž, fol. 131, výpis z výpovědi Franze Bergera na oblastní úřadovně StB v Brně 15. října 1946. 
793 POLÁK, Vladimír: Miloš, Marta a Jan. Blansko 1985, s. 7.     
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Reisse a Vladimíra Growka. Tato vražda však zřejmě souvisela se skutečností, že oba 

posledně jmenovaní museli 13. dubna asistovat při popravě kriminálního sekretáře gesta-

pa Karla Meiera, který měl kontakty s odbojem. Těla posledních popravených již nebyla 

zpopelňována, nýbrž skončila v hromadném hrobě na ústředním hřbitově. Při exhumaci 

19. června 1945 se zde mimo jiné podařilo identifikovat tělo Milana Genserka.795 

          Kounicovy koleje se však nestaly jediným místem, kde došlo v prvních měsících 

roku 1945 k likvidaci partyzánů a jejich spolupracovníků. Přesto, že přímo v kolejích bylo 

zlikvidováno okolo 120 osob, stále zde zůstávalo ve vazbě velké množství vězňů. Brněn-

ská řídící úřadovna proto začala jednat s velitelem koncentračního tábora Mauthausen    

SS-Standartenführerem Franzem Ziereisem o transportu většího počtu uvězněných. Na-

konec bylo dosaženo dohody a počátkem dubna začaly jednotlivé referáty vypracovávat 

seznamy vězňů považovaných za nejvíce nebezpečné a určené proto k likvidaci. Na jejich 

základě došlo k sestavení transportu, který je označován jako KL 3.796 Celkový počet 

osob do něj zařazených je předmětem sporů. Nejčastěji bývá uváděno, že z Brna vyjelo 

205 osob, k nimž bylo na jihlavském nádraží přidáno dalších 8. Rozsudek Zemského sou-

du v Hagenu, který odsoudil vedoucího mauthausenského krematoria Martina Rotha, jich 

však zmiňuje 235. Není také jasné, kdy transport z Brna vyjel a kdy došlo ke zplynování 

vězňů v Mauthausenu. V úvahu připadají 8. i 10. duben 1945.797    

          Personální složení transportu bylo rozmanité. Kromě partyzánů a jejich pomocníků 

zde můžeme nalézt i osoby gestapu z různých důvodů nepohodlné a tímto způsobem se 

jich nakonec rozhodlo zbavit. Mezi ně můžeme zařadit například Františka Bednáře, který 

před odjezdem z Kounicových kolejí vyškrábal na zeď 9. cely bloku B dlouhý, pateticky a 

alibisticky laděný nápis, což zřejmě chápal jako jakýsi svůj odkaz lidstvu. Mimo jiné zde 

uvedl: 

          „...Aby oběti této války – naše nezměrné utrpení – potoky slz a moře nejvzácnější 

krve – nebyly marné, musíme se, bratři a sestry, na celém světě státi dobrými. Lidstvo se 

musí děliti na dobré a zlé. Všichni se musíme státi tak bohatými, abychom mohli se svými 

drahými lidsky bydlet a šťastně žít. Práce se nám musí státí povinností. Všichni musí svým 

způsobem pracovat. Všichni však musí míti možnost se uplatnit podle svých schopností a 

přičinění a výsledky lidského důmyslu musí sloužiti lidstvu, ulehčení práce a života rov-

nou měrou všem. Ne k obohacení jedněnch nebo k zabíjení či porobě jiných. Všichni si 

                                                                                                                                                                              
794 ZATLOUKAL, Jaroslav: Svědectví Kounicových kolejí. Brno 1946, s. 96 uvádí mylně datum 16. března. 
795 Podle osobního sdělení Radoslava Pláteníka autorovi této práce z 24. března 2005 bylo možné Genser-
kovy pozůstatky bezpečně identifikovat podle zlatého chrupu. 
796 NEDBÁLEK, František: Transport „KL 3“ Brno – KT Mauthausen. In: Morava v boji proti fašismu II. 
Brno 1990, s. 203 – 218.   
797 VAŠEK, František: Kounicovy studentské koleje v Brně, Golgota Moravy..., s. 108.  
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však musí uvědomit, že nejlepší příslušník svého národa je dobrým členem lidské společ-

nosti. Kdo nemiluje svého otce, bratra, sestru, přítele, nemůže milovat lidstvo...“ 798  

          Mezi lidmi zařazenými do transportu se nacházeli příslušníci sítě skupiny Clay 

včetně faráře církve československé husitské Rudolfa Babuly, četnického vrchního stráž-

mistra Jana Filipa či kapitána Vladimíra Matějovského, dále Michal Malík se svou ženou 

Annou a 32 členů jejich organizace. Pak také velitel skupiny Bílá lvice – Jan Žižka poru-

čík Josef Čapka, zástupce velitele organizace Vela podplukovník Jan Kašík a příslušníci i 

spolupracovníci Třetí úderné roty. Mezi nimi MUC. Bedřich Blažek, Zdenka Pařízková, 

Božena Škrabálková, František Šťastný, Karel a Ladislav Žandovští a další. Pozoruhod-

nou osobností byla Marie Sedláčková z Horní Sloupnice v okrese Ústí nad Orlicí, která 

spolupracovala s několika odbojovými organizacemi. Působila jako spojka Rady tří, snad 

i skupiny Carbon, kontakty udržovala s partyzánskou brigádou Jana Žižky a také organi-

zací Vela. Zatčena byla 10. března 1945 u obce Luleč, na čemž se podílel také konfident 

Jan Dvořák.799  

          Přípravou transportu byl kriminálním inspektorem Endlerem pověřen příslušník 

brněnského gestapa Johann Baar, jehož výpověď popisující tyto události se nachází ve 

spise vrchního kriminálního tajemníka Leopolda Hüblera.800 Baar u výslechu uvedl, že 

k provedení úkolu dostal k dispozici asi 10 – 12 mužů, vesměs Němců z Banátu, z nichž  

údajně znal pouze jistého Joksche. Transport tvořilo asi 200 vězňů z Kounicových kolejí, 

k nimž bylo přiřazeno zhruba 30 žen z věznice na Cejlu. Všichni byli odvezeni 

na brněnské nákladové nádraží „komůrkovým“ vozem gestapa a zde naloženi do tří uza-

vřených vagónů. Z Brna měli vyjet ze 3. nástupiště napojeni na pravidelný vlak do Jihla-

vy asi v 8.25 hodin, avšak odjezd se opozdil. V Jihlavě bylo k transportu přidáno ještě asi 

8 osob a další zastávkou se staly České Budějovice. Zde se vozy připojily k vojenskému 

transportu a poté dorazily do St. Valentin v Rakousku, odkud již pokračovala cesta do 

Mauthausenu. 

          Transport vězňů přijel do Mauthausenu 2 dny po odjezdu z Brna. Všichni zde mu-

seli vystoupit z vagónů a pokračovat pěšky až do tábora vzdáleného asi 2 kilometry. Baar 

při vyšetřování prohlašoval, že transport zde nebyl očekáván a vedení tábora mu radilo, 

aby s vězni pokračoval dále až do Dachau. Poté však proběhl telefonický rozvoror mezi 

Ziereisem a Rauschem, kteří se nakonec dohodli na tom, že transport bude 

                                                           
798 ZATLOUKAL, Jaroslav: Svědectví Kounicových kolejí..., s. 49.  
799 NEPRAŠ, Jaromír – STRYJOVÁ, Dagmar: Říkali jí Manka. Vysoké Mýto – Vyškov 1986, s. 57 – 64.    
800 Leopold Hübler se narodil 15. října 1901 ve Vídni. V letech 1922 – 1938 sloužil tamtéž v řadách uni-
formované policie, přičemž dosáhl v lednu 1936 hodnosti Polizeirevierinpektor. Od 20. března 1938 půso-
bil u vídeňského gestapa. Do Brna byl přeložen již 20. března 1939 a nejprve se zabýval záležitostmi 
ochranné vazby v referátu II D. Od února 1941 působil Hübler u referátu II BM a později zastával funkci 
vedoucího podreferátu IV 1b 2b. MLS v Brně jej odsoudil k trestu smrti a 23. ledna 1947 byl Hübler ve 
věznici na Cejlu popraven. MZA, fond C 141, kart. 254, inv. č. 2938, spis Lsp 32/47.  
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v Mauthausenu přijat.801 Svědkem následujících událostí se stal vězeň Josef Čuhel, který 

byl 3. října 1941 zatčen brněnským gestapem a od 30. téhož měsíce jej věznili v tomto 

koncentračním táboře. Zde působil jako písař a tlumočník. Po válce vypověděl během 

vyšetřování činnosti Maxe Rausche toto:  

          „Po večerním apelu transport přišel do tábora, já jsem se hlásil u raportführera, 

který mně hlásil, že nových příchozích je 215, z toho 35 žen, tuto číslici jsem si zapsal a 

ptal jsem se, zda – li budou přijaty do stavu. Raportführer mně odpověděl,  že dosud není 

o nich rozhodnuto. Raportführer si prohlížel nové vězně a já byl přítomen a tlumočil jsem 

různé dotazy, které raportf. od vězňů žádal. Za malou chvíli dostavil se hauptscharführer 

Bachmeier, který řekl, že transport má býti předán do koupelny a všechen personál (písa-

ři i holiči) mají odejíti. Druhý den ráno celý transport byl z koupelny vyveden a zadní 

cestičkou kolem zdi šli do bunkru. Ženy šly do bunkru a muži na nádvoří bunkru byli svle-

čeni a šli do plynových komor. Téhož dne jsem viděl, jak byly vynášeny mrtvoly a na no-

sítkách přeneseny do nového krematoria, který tento den začal pracovat. Z mrtvol jsem 

poznal osoby, které se nacházely v transportu z Brna.“ 802  

          Z transportu se zachránil jako jediný Franz Arnold, kterému pomohlo, že pocházel 

z Vídně. Nacisté tak v poslední fázi druhé světové války zlikvidovali v Kounicových ko-

lejích a Mauthausenu okolo 350 osob, z velké části příslušníků a spolupracovníků party-

zánských skupin. Po jejich likvidaci byly Kounicovy koleje vyklizeny zejména dvěma 

transporty do tábora v Mirošově u Rokycan. První vyjel 10. a druhý 17. dubna. Nacházelo 

se v nich 765 osob, z toho 581 Čechů. Zbylí vězni byli z kolejí propuštěni 18. a 19. dub-

na.  

 

VI. 3. Vyvrcholení partyzánské války v dubnu 1945 

          Duben 1945 představuje období velkého rozmachu partyzánských operací na celém 

území Moravy. Jejich křivka stoupala od počátku měsíce prudce nahoru. V předchozím 

období lze hovořit o omezené míře odbojových akcí, které se nacistickému bezpečnost-

nímu aparátu sice nedařilo zcela paralyzovat, avšak udržoval je v rozsahu, jež zásadním 

způsobem ještě celkovou situaci v protektorátu ovlivnit nemohl. V průběhu dubna se však 

již partyzánské aktivity zcela vymkly jakékoliv kontrole a nebylo v silách okupačního 

režimu je nadále omezovat. Zde proto již lze hovořit o skutečné partyzánské válce srovna-

telné s těmi zeměmi, kde se partyzánská forma boje rozvinula nejvíce. Tato situace byla 

umožněna zejména dalším postupem Rudé armády a západních Spojenců do nitra Ně-

                                                           
801 Tamtéž, fol. 139 – 141, protokol sepsaný s Johannem Baarem na oblastní úřadovně StB v Brně 23. květ-
na 1946. Baar byl popraven ve věznici na Cejlu 18. prosince téhož roku.  
802 MZA, fond C 141, kart. 253, inv. č. 2920, spis Lsp 8 Max Rausch, fol 156 – 157, protokol s Josefem 
Čuhelem sepsaný na oblastní úřadovně StB v Brně 18. listopadu 1946.   
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mecka. V dubnu 1945 již frontové boje bezprostředně ovlivnily situaci na Moravě a vět-

šina jejího území byla Rudou armádou dobyta právě v průběhu tohoto měsíce v rámci 

Moravskoostravské a Bratislavsko – brněnské operace.803  

          Nepříznivý vývoj na frontách si na straně nacistů vynutil přijetí dalších opatření. 

Oblasti východní Moravy se již staly operačním územím (Operationsgebiet) německé 

armády, což znamenalo, že zde sice nadále fungovala civilní a bezpečnostní správa, ale 

kromě toho sem přicházely i vojenské složky. Oblasti v těsné blízkosti fronty, zhruba 20 – 

30 kilometrů za bojovou linií, byly bojovým územím (Kampfgebiet). V protektorátu pro-

hlašoval Frank za tato bojová území obvykle celé okresy. Bezpečnostní složky však zů-

stávaly na místě a nadále plnily stanovené úkoly. Ustupovaly pak až těsně před přiblíže-

ním fronty. 

          S jejím neustálým posunováním směrem na západ se také měnily hranice operační-

ho i bojového pásma, což prováděl Frank po dohodě s velitelem skupiny armád Mitte pol-

ním maršálem Ferdinandem Schörnerem a skupiny armád Süd generálem Otto Wöhlerem. 

Schörner naléhal již v březnu 1945 na rychlý posun hranice bojového pásma na severový-

chodní Moravě hlouběji do vnitrozemí, ale Frank tomu bránil z toho důvodu, že ostravský 

uhelný revír již tehdy představoval jeden z posledních energetických zdrojů říše. Proto 

nebylo žádoucí začlenit jej předčasně do bojového pásma. Došlo k tomu nakonec tedy až 

2. dubna, kdy byl tento statut vyhlášen pro oblast Moravské Ostravy a také frýdeckého 

okresu.804   

          Změny nastaly i v rozmístění protipartyzánských jednotek. Štáb I. praporu SS poli-

cejního pluku 21 se z Rožnova pod Radhoštěm přesunul do Holešova. První rota opustila 

Ostravici a nové působiště nalezl štáb s jedním Jagdkommandem v Tršicích. Dvě další 

Jagdkommanda pak byla na zámku Loučka a ve Chvalčově. Štáb 2. roty s jedním Jagd-

kommandem si vytvořil základnu v liptálské škole, další Jagdkommando se nacházelo 

v Hošťálkové a třetí zůstalo v Novém Hrozenkově. Štáb a Jagdkommando 3. roty nyní 

operovaly z Buchlovic, další dva oddíly potom z Bílovic u Uherského Hradiště a Kory-

čan. Štáb 4. roty s jedním Jagdkommandem zůstal nadále v Rožnově, dvě další pak 

v Horní Bečvě (od dubna v Brankách) a Valašském Meziříčí. Do sestavy I. praporu přešla 

od II. praporu 6. rota z Letovic se štábem a Jagdkommandem v Uherském Brodě, přísluš-

níci dalších dvou se pak rozmístili v Brumově a Vizovicích. Protipartyzánské síly na Mo-

ravě byly od 1. dubna oslabeny vrácením 11. roty SS policejního pluku 20 do Prahy, ne-

boť i na území Čech již v této době partyzánský odboj narůstal a bylo nutné posílit jed-

notky určené k jeho potlačení.  

                                                           
803 ČEJKA, Eduard – RICHTER, Karel: Historické události. Druhá světová válka. Praha 1979, s. 279.   
804 SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava..., s. 245.   
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          Štáb 2. roty SS policejního pluku 21 zůstal umístěn v Letovicích, avšak štáb 5. roty 

se z Bystřice nad Pernštejnem přemístil společně s jedním Jagdkommandem do Nového 

Města na Moravě. Další pak byla v Novém Veselí, Německém a Bystřici nad Pernštej-

nem. Příslušníci 7. roty se z Černé Hory, Lysic, Nedvědic a Lipůvky přesunuli do Tišno-

va, Adamova, Doubravníku a Křižanova. Do akcí musela nyní být nasazena také dosud 

záložní 8. rota, jejíž štáb s Jagdkommandem zůstal v Letovicích, další přešlo do Olešnice 

a třetí se rozmístilo v Černé Hoře.805   

          Na základě Frankova rozkazu z 2. března potom nově vznikly dvě roty složené 

z dobrovolníků od Sicherheitspolizei, Ordnungspolizei a Allgemeine SS. Dostaly název 

Böhmen a Mähren. Rota Mähren se rozmístila na vojenském cvičišti ve Vyškově. Obě 

měly k 18. březnu ve stavu 406 mužů.  

          Hlavním protivníkem nacistických bezpečnostních sil zůstávala na východní Mora-

vě nadále partyzánská brigáda Jana Žižky, avšak objevovaly se tu i další oddíly. Jednou 

z nich byla skupina Za vlast (Za rodinu), která byla vysazena  v prostoru Malého Polomu 

v noci 29. září 1944. Oddíl působil na Slovensku v okolí Žiliny a Čadce, hlavní základna 

se nacházela v Dlhém Poli. Velitelem byl kapitán Michail Jakovlevič Saveljev a komisa-

řem Vasilij Matvějevič Gerus. V březnu dostala skupina Za vlast rozkaz probít se ze Slo-

venska na Moravu, což se také koncem téhož měsíce podařilo. Uchytili se v prostoru Be-

čev a 14. dubna se v oblasti Bacova nad Horní Bečvou setkali s příslušníky Štramber-

ských partyzánů, kteří se s nimi spojili. Hlavní základnou skupiny Za rodinu se stalo okolí 

Čeladné, odkud její příslušníci podnikali bojové akce.806  

          Na přelomu března a dubna postihly nacistické údery přímo štáb Žižkovy brigády. 

31. března zatklo gestapo hajného Františka Foukala, který spolupracoval se skupinou 

Clay. Ve Foukalově vile na Žabárně ve Fryštáku se od 28. téhož měsíce nacházely radist-

ky Murzinovy brigády Naděžda Kolbinová a Nina Dunajevská i s vysílačkou. Příslušníci 

zlínského gestapa Karl Heimerl, Erich Zacharias, Franz Cypro, Franz Wendel a další spo-

lečně s ruskými provokatéry vilu obklíčili a obě radistky zvolily dobrovolnou smrt poté, 

co byly zraněny. Jejich těla pak byla ještě příslušníky gestapa prostřílena ze samopalu.807 

Žižkova brigáda tak ztratila vysílačku i  možnost spojení se zahraničím.  

          Dne 3. dubna podniklo gestapo další operaci, tentokráte proti mlýnu Jana Juříčka 

v Leskovci č. 67. Jak již bylo řečeno, vybudovali zde partyzáni z iniciativy konfidenta 

Františka Bednáře koncem prosince 1944 úkryt, který sloužil jako ošetřovna členů brigá-

dy Jana Žižky. Mlýn se nacházel ve vzdálenosti zhruba 2 kilometrů od obce a pod obyt-

nými místnostmi byl ukryt prostor pro 10 – 15 osob. Mezi ošetřovanými partyzány byl i 

                                                           
805 Tamtéž, s. 246 – 248.  
806 KOVÁŘ, Josef: Protifašistický odboj v Pobeskydí..., s. 34 – 35.    
807 MZA, fond C 143, kart. 91, inv. č. 937, Ls 28 Karl Heimerl, fol. 143 – 145, rozsudek z 24. ledna 1947.  
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velitel Murzin, kterého 11. ledna u Pozděchova zasáhla střela do lopatky. V únoru zde 

ošetřovali Alexandra Kotljarova, jehož po zranění u Lipiny léčili nejprve na újezdské faře 

a poté jej převezli do mlýna. V průběhu března byli ve mlýně také Oldřich Kaniok, Sergej 

Sorotkin a na kontrolu přišel Konstantin Kolibjanin. Tehdy se Petr Buďko rozhodl vyslat 

do mlýna Oldřicha Bláhu, který předtím působil jako ošetřovatel ve vizovické nemocnici 

Milosrdných bratří. Pravidelně sem dojížděl také MUDr. Dušan Kalandra ze Vsetína.808  

          Je těžké říci, kdo gestapu prozradil umístění tohoto úkrytu. Oldřich Bláha po válce 

prohlašoval, že vinu na tom nese právě František Bednář. Kurt Leischke u výslechu tvrdil, 

že Bednář po opětovném zatčení koncem roku 1944 vypovídal o jednom úkrytu, který si 

společně s Františkem Šmídem vybudoval v leskoveckém mlýně. Tento kryt prý měl 

sloužit pro případ, že by se gestapo doslechlo o jejich spolupráci s parašutistou Petrem, 

což bylo krycí jméno Antonína Bartoše. Bednář také vypracoval podrobný situační plán 

úkrytu. Při Bednářově výslechu ohledně jeho kontaktů s odbojem ve Vsetíně padlo jméno 

četnického praporčíka Rudolfa Gureckého jako spolupracovníka a spojky k partyzánům. 

Ten byl zatčen v únoru 1945 a po výslechu spolu s Bednářem předán brněnskému gesta-

pu. Je však pravděpodobné, že gestapu poskytli informace i další konfidenti a také někteří 

z velkého počtu zatčených spolupracovníků Žižkovy brigády.  

          Akci proti Juříčkovu mlýnu domluvil kriminální rada Hugo Römer a Otto Ko-

slowski. Vedoucí referátu IV 1 b Kurt Leischke pak obdržel rozkaz, aby informoval veli-

tele ZbV-Kommanda 31 v Rožnově pod Radhoštěm SS-Hauptsturmführera Hanse Schra-

dera o tom, že má se svým oddílem obsadit severní úsek. Akci vedl osobně Römer. 

Leischke a dva další příslušníci gestapa odjeli večer 2. dubna  do Vsetína, kde se Schrade-

rem domluvili podrobnosti celé akce. Zúčastnilo se jí 30 mužů Schraderova oddílu 

s několika psovody.809  

          Jako posila příslušníků ZbV-Kommanda 31 zde byli nasazeni také členové Jagd-

kommanda od 2. roty SS policejního pluku 21 a gestapo ze Zlína a Brna. V ranních hodi-

nách dorazili na určená místa v blízkosti mlýna, který byl obklíčen. Brněnští gestapáci 

obsadili jižní úsek, kde se také nacházelo velitelství v čele s Hugo Römerem a Hansem 

Kochem. Přítomni dále mimo jiné byli dr. Walter Marquort, kriminální tajemník Johann 

Nowok, kriminální asistent Gerhard Schrott a další. Brněnské komando bylo mnohem 

početnější než vsetínské, protože do něj byli zařazeni příslušníci z různých referátů a také 

zlínského Grenzpolizeikommisariatu. Dále byla přibrána již několikrát zmiňovaná skupi-

na ruských provokatérů pod vedením Dietricha Hildebrandta. 

                                                           
808 ŠTĚPÁNEK, Zdeněk: Nacifikace a moravští lékaři..., s. 225.       
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          Leischke vypověděl, že proti mlýnu nejprve vyrazil Koch se skupinou asi 5 – 6 

mužů a když se přiblížili, došlo k přestřelce. Koch se pak ukryl v blízkém křoví a odpálil 

proti budově pancéřovou pěst, načež se daly do pohybu i ostatní skupiny. Partyzáni se 

stáhli do krytu a pálili proti nim. Akce trvala celé dopoledne a nacisté do krytu vhodili 

větracím komínem několik ručních granátů. Mezitím se podařilo několika příslušníkům 

brněnského gestapa včetně Römera a Marquorta vniknout na dvůr. Dva partyzáni se po-

kusili uniknout, byli však zastřeleni.810 Akci později popsal také očitý svědek, kterým byl 

rolník Josef Martinec z Leskovce č. 91: 

          „Bylo to 3. dubna 1945 v úterý ráno o páté hodině, když jsem při obsluze dobytka 

ve chlévě byl vyrušen nečekanou střelnou ranou. Vycházím na dvůr, abych se přesvědčil, 

odkud vyšla rána, a tu vidím německé vojáky se zbraní v ruce, připravující se ke střelbě. 

Než jsem stačil pochopit, byl náš dvůr obklopen desítkami esesmanů se psy...A nyní to 

začíná. Před námi přivádějí do lesíka Jana Juříčka č. 67 a hned za ním jeho manželku, 

syna s dvěma dcerami s rukama sepjatýma za krkem. Esesmani se vrhají na hospodáře a 

bijí ho pažbami, až tento pod ranami klesá. Pak ho násilně zvedají, svazují mu ruce a při-

vazují ho ke stromu. 

          Jiní gestapáci „dobývají“ obytné místnosti a bunkr, který byl tak důmyslně posta-

ven, že by jej žádný nenašel, jen ten, kdo v něm skutečně jednou byl. Ale oni byli tak přes-

ně o všem informováni. Jeden esesman ze vzdálenosti asi 20 m střelil z pancéřové pěsti 

přímo do okna bunkru, které bylo zazděno a ještě zamaskováno bukovými fošnami. Tato 

rána způsobuje takovou detonaci, že část krytiny se sesypala a ostatní popraskala. Jiní 

střílejí do všech oken a dveří a do každého otvoru celého domu. Ale ani po delší střelbě 

nikdo nevychází. Dobytek chránila zeď. Jen roční hříbě, které stálo proti dveřím, bylo 

zastřeleno.  

          Celá rodina musí na celé běsnění přihlížet z protější stráně, očekávajíc rozhodnutí 

o vlastním životě...Tu přichází rozkaz: „Majitel usedlosti nechť je ihned předveden!“ Vo-

ják odvazuje Jana Juříčka a vede jej na provaze s častou pobídkou: „Schnell, schnell!“ 

Na dvoře obstoupili hospodáře a poručili mu, aby vyvedl všechen dobytek ze chléva. Po 

vykonání tohoto rozkazu dostává nový: „Tak, a teď přiveďte ty vaše partyzány, ale rychle, 

nebo vám pomůžeme!“ Hospodář odchází do chléva, odkud byl vchod do bunkru. Za chví-

li se vrací se slovy: „Už idú!“  

          Vše je připraveno ke střelbě. Vychází partyzán – ošetřovatel František Bláha, čsl. 

příslušník, se zvednutými pažemi. Je obklopen, zajat a svázán. Když nikdo z bunkru nevy-

chází, posílají tam hospodáře, aby přivedl ostatní. Po delší chvíli se hospodář vrací a za 

ním vybíhá partyzán Sergěj, Rus, statečné a zmužilé postavy. Střílí do desítek nepřátel. 

                                                           
810 Tamtéž.  
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Způsobuje zmatek v prvých řadách „hrdinů.“ Jeden Němec padá k zemi. Ale asi po deseti 

krocích padá Sergěj mrtev. A znovu ženou hospodáře pro další. Tentokrát vychází za hos-

podářem partyzán Sáška, Rus. I ten se vrhá proti přesile, ale i on podléhá v nerovném 

boji.  

          A  zase posílají hospodáře pro další. Hospodář odpovídá, že v krytu nikdo není. Po 

těchto slovech se seskupují esesmani kolem hospodáře a jeden vynáší ortel smrti zastřele-

ním. Další esesman přistupuje k hospodáři s revoverem v ruce, pokládá jej hospodáři ke 

spánku a pod jedinou ranou se kácí statečný hospodář k zemi. A nyní se znovu rozběsňuje 

germánská zvířeckost! Všechny zbraně zaměřují na dům a znovu pálí do celé budovy. Po 

delší době ustali, zavolali nejmladšího Jendu a posílají ho, aby on přivedl ostatní party-

zány. Jeník nevrací se však vůbec. Mezi tím dva partyzáni využili situace a ukryli se do 

betonového potrubí, kudy protékala voda od vodního kola. Tu ve sněhové vodě museli 

setrvat 16 hodin, ale zachránili se. Konečně poslední, ale nejhroznější rozkaz: „Přiveďte 

ihned obyvatele tohoto domu!“ Rodina Juříčkova přichází. Poslední výkřik Mařenky a tři 

ojedinělé rány zakončují tragedii, kterou není možno vyjádřit slovy. K vyvrcholení své 

zběsilosti vypalují vrahové usedlost a lidské oběti házejí do ohně. K  umlčení posledních 

výkřiků zapínají radiovou stanici, kterou přinesli s sebou.“ 811   

          Akce v Juříčkově mlýně skončila pro nacisty pouze částečným úspěchem, protože 

velitele Murzina a jeho štáb ve mlýně nenalezli. Murzin byl již delší dobu před přepadem 

dopraven do Seninky, takže zde ani přistižen být nemohl. Z partyzánů byli Alexandr Kotl-

jarov a Sergej Sorotkin zastřeleni při pokusu o únik z krytu, Vasilij Capelnik zahynul 

přímo uvnitř po explozích ručních granátů. Z rodiny Juříčkových se devatenáctiletý syn 

Jan udusil v bunkru, kam ho nacisté přinutili jít pro další partyzány. Jan Juříčka staršího, 

jeho ženu Františku a dcery Františku a Marii ve věku 16 a 14 let nacisté zastřelili. Na 

jejich straně padl v přestřelce jeden člen Schutzpolizei a kriminální tajemník Nowok byl 

zraněn.  

          V době, kdy probíhaly přípravy brněnského gestapa k akci v Leskovci, podnikli 

partyzáni Žižkovy brigády 2. dubna svůj první dubnový pumový útok na železničních 

tratích. Došlo k němu ve 4.35 hodin na trati Hranice – Valašské Meziříčí mezi zastávkami 

Černotín a Špičky u kilometru 9,06. Nálož explodovala pod koly osobního vlaku 703, 

následkem čehož byly zničeny 4 metry pravé kolejnice. Lokomotiva se převrátila, služeb-

ní vůz a 3 vagóny včetně poštovního vykolejily. Všechny byly těžce poškozeny. Vážné 

zranění utrpěl poštovní úředník Alois Navrátil z Přerova. Přerušeno bylo také 7 drátů tele-

                                                           
811 MARTINEC, Josef: Výpověď očitého svědka o tragické události na samotě Jana Juříčka, rolníka 
v Leskovci č. 67. Strojopis, HO MZM, inv. č. S 6412. 
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fonního a telegrafního vedení podél trati. Její opravy trvaly celý den. Pátrání po partyzá-

nech provádělo Jagdkommando z Valašského Meziříčí, avšak opět bezvýsledně.812  

          O dva dny později provedl destrukční oddíl brigády další útok, tentokrát na trati 

Přerov – Hranice mezi Velkými Prosenicemi a Lipníkem nad Bečvou u kilometru 195,5. 

K výbuchu došlo ve 2.40 hodin během průjezdu nákladního vlaku 92 637. Kolejnice byla 

vyražena v délce 50 centimetrů, avšak lokomotiva měla jen malé poškození a škody do-

sáhly pouhých 3000 korun. Zranění neutrpěl nikdo, trať byla až do 6.50 hodin průjezdná 

pouze v jednom směru.813  

          Třetí velkou akci na železnici provedli partyzáni v této oblasti v noci z 8. na 9. 

dubna 1945. Tehdy obsadili na trati Valašské Meziříčí – Hranice železniční zastávku Po-

lice, nacházející se 8 kilometrů jihozápadně od Valašského Meziříčí. Jejich počet byl 

v hlášení četnické stanice Branky odhadován na 70 mužů. Necelou hodinu po půlnoci 

zastavili projíždějící transport maďarských vojáků, na který ihned zahájili palbu. 

V nastalé asi 45 minut trvající přestřelce se některým partyzánům podařilo vniknout do 

vagónů, kde se zmocnili většího množství munice. Maďaři měli během boje celkem 1 

mrtvého, 1 těžce a 3 lehce zraněné. Železniční úředníci nahlásili událost na branecké čet-

nické stanici a v 1.25 hodin bylo uvědoměno Jagdkommando od 4. roty SS policejního 

pluku 21 a ZbV-Kommando 31 ve Valašském Meziříčí. Na místo boje poté dorazili 2 ně-

mečtí a 3 protektorátní četníci ze stanice v Brankách a 10 příslušníků Jagdkommanda. 

Maďaři je zřejmě považovali za partyzány a zahájili po příchozích palbu. Z příslušníků 

Schutzpolizei byl přitom smrtelně zraněn střelou do hlavy Hauptwachtmeister Jorkat. 

Vlak se poté vrátil do Branek. Vyšetřování mohlo pouze konstatovat, že partyzáni po boji 

zmizeli v lesích východním směrem.814                                                         

          Obdobná akce proběhla 10. dubna na trati Loučka – Vizovice asi 500 metrů severně 

od Loučky. Zde okolo 200 partyzánů napadlo vlak obsazený 24. veterinárním oddílem 

maďarské armády. Veliteli transportu byli kapitán Julius Papay a poručík dr. Ladislaus 

Linbeck. Při přepadu byl jeden z vojáků zraněn a zastřeleni 2 koně. Partyzáni zapálili 

vagón naložený senem a povoz, které zcela shořely. Maďarům odebrali samopal, 20 pu-

šek a větší množství munice.815  

                                                           
812 MZA, fond B 72, kart. 126, č. 1308, hlášení četnické stanice Černotín č. 577/1945 ze 2. dubna 1945, dále 
fond B 301, kart. 1, sv 11, fol. 5, záznam telefonického hlášení oddělení protektorátní kriminální policie 
Olomouc z téhož dne. K případu též fond B 252, kart. 101, fol. 141, hlášení okresního hejtmana v Hranicích 
dr. Jaschke ze 4. dubna 1945. KURAL, Václav: Partyzánské destrukční akce proti železniční dopravě..., 
tuto událost vůbec nezmiňuje. 
813 MZA, fond B 72, kart. 126, č. 1390, hlášení četnické stanice Malé Prosenice č. 726/1945 ze 4. dubna 
1945. 
814 MZA, fond B 72, kart. 126, č. 1578, hlášení četnické stanice Branky č. 500/1945 z 9. dubna 1945, dále 
fond B 252, kart. 104, fol. 238 – 239, dálnopis velitele pořádkové policie č. 528 z téhož dne.  
815 Tamtéž, č. 1608, záznam telefonického hlášení četnické stanice Vizovice z 10. dubna 1945 a č. 1614, 
hlášení četnické stanice Horní Lhota č. 598/1945 z následujícího dne.  
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          Téhož dne rozhodl komisař brigády Stěpanov zaútočit na zámek v Loučce, kde měli 

být podle předpokladu ubytováni příslušníci Jagdkommanda. Ve skutečnosti se zde však 

v době přepadu nacházeli pouze příslušníci Volkssturmu. Nejprve došlo ke krátké pře-

střelce, avšak když se partyzáni zmocnili strážného, ostatní složili zbraně. Poté byl zastře-

len příslušník Volkssturmu Zábranský a ostatních 22 vzali partyzáni do zajetí a odvedli 

s sebou do Hostýnských vrchů. V zámku získali velkou kořist, a to 8 pancéřových pěstí, 

lehký kulomet vz. 26 československé výroby, větší množství pušek, pistolí, ručních gra-

nátů a munice. Zajatce pak vezli na třech koňských povozech směrem na Rajnochovice. U 

Podhradní Lhoty však narazili na místní četnickou hlídku a došlo k další přestřelce, bě-

hem niž se podařilo uprchnout Volkssturmmannovi Neubertovi, který uvědomil příslušní-

ky ZbV-Kommanda 31 v Bystřici pod Hostýnem. Pátrání bylo bezvýsledné.816  

          Narůstajícím aktivitám Žižkovy brigády měla čelit speciální jednotka s názvem 

Protěž (Edelweiss), která patřila do Stíhacích svazů SS a působila na Slovensku, kde se 

zúčastnila četných masakrů civilního obyvatelstva. Dne 21. ledna 1945 se její příslušníci 

podíleli na vypálení obcí Ostrý Grúň a Kľak, kde bylo zabito mnoho slovenských občanů. 

Velitelem oddílu byl SS-Sturmbannführer Erwin von Thun – Hohenstein.817 Jednotka se 

na Moravě rozmístila ve Velkých Karlovicích a Liptále. Vzhledem k rostoucímu přílivu 

domácího obyvatelstva do řad Žižkovy brigády však již ani tato jednotka nebyla schopna 

dosáhnout výraznějších úspěchů.   

          Partyzáni na východní Moravě provedli v dubnu řadu akcí. Kromě přepadů němec-

kých a maďarských hlídek i posádek se jednalo také o přepady četnických stanic. Napří-

klad 7. dubna se jejich cílem stala stanice v Míškovicích jižně od Holešova, která byla 

obsazena 3 německými a 5 protektorátními četníky. Nikdo z nich nebyl zraněn a partyzá-

nům se podařilo zmocnit samopalu s 500 náboji, 2 ručních granátů, 3 bodáků a součástí 

výstroje.818 Téhož dne se stala cílem partyzánů jednotka Luftwaffe (Vorkdo. Kampfgruppe 

Korf) z Trenčína, ubytovaná v počtu 1 důstojníka a 10 mužů v domě Františka Práška č. 

10 v nedalekých Martinicích. Během nastalé přestřelky byl zabit Oberzahlmeister Milch a 

několik dalších příslušníků jednotky vzali partyzáni do zajetí.819 

          Na rozmachu partyzánského odboje se postupně podílely také další sovětské vý-

sadky. Jednalo se zejména o skupiny vojenského dálkového průzkumu 4. ukrajinského 

frontu, jejichž úkolem bylo především zjišťovat stav, rozmístění a výzbroj německých 

jednotek a jimi přijatá obranná opatření. Tyto výsadky sice neměly za úkol přímý boj 

                                                           
816 Tamtéž, č. 1704, hlášení četnické stanice Branky č. 512/45 z 10. dubna 1945. 
817 Tato jednotka se v poslední době dostala do centra pozornosti v souvislosti s procesem s jejím příslušní-
kem Ladislavem Nižňanským, který probíhal v Mnichově. Nižňanský byl obžalován z podílu na vypálení 
Ostrého Grúně a Kľaku, soud jej však 19. prosince 2005 zprostil viny.  
818 MZA, fond B 252, kart. 104, fol. 238 – 239, dálnopis velitele pořádkové policie č. 528 z 9. dubna 1945.  
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s nepřítelem, ale v mnoha případech k němu byly donuceny okolnostmi, když docházelo 

v oblasti jejich působení k protipartyzánským zátahům. Jednou z takových skupin byl 

výsadek Orel, který přistál 23. března 1945 jihovýchodně od Holešova u vrchu Lysina. 

Velitelem šestičlenného výsadku byl kapitán Petr. I. Čajkovskij a jeho zástupcem Čech 

nadporučík Ferdinand Málek. Skupině se podařilo dostat do lesního masivu Hostýnských 

vrchů k obci Chomýž a zde zřídila lesní úkryt, pozorovatelnu a navázala rádiové spojení 

se štábem 4. ukrajinského frontu. Málkovým prostřednictvím začal poté výsadek navazo-

vat kontakty s místním obyvatelstvem. V této oblasti byly zásluhou sítě skupiny Clay a 

Žižkovy brigády vytvořeny pro jeho činnost solidní podmínky, z čehož mohla těžit i Rudá 

armáda. Orel získal spojení na Stanislava Doležala a Bohumila Podsedníčka z Chomýže a 

dále Františka Dvorníka z Holešova. Jmenovaní odešli do ilegality a přidali se 

k výsadkářům, což posílilo možnosti skupiny zpravodajsky působit ve  zlínském regionu. 

Dotyční totiž patřili k síti Tajné vojenské a civilní organizace (TVCO) s rozáhlými kon-

takty v odbojové síti. V průběhu dubna využíval Orel zpravodajské výsledky činnosti 

satelitních oddílů této organizace, z nichž Robert působil v holešovském okrese, Ivan na 

Kroměřížsku, Viktor v okrese Přerov a Anatoli v nejrozsáhlejší oblasti Zlína, Uherského 

Hradiště a Uherského Brodu.820  

          Pověřencem všech tajných civilních i vojenských organizací při štábu Žižkovy bri-

gády byl zmíněný František Foukal, kterého gestapo zatklo 31. března 1945. Za účelem 

ilegální práce nastoupil Foukal práci u správy revíru Burešov, kde navázal kontakty 

s revírníkem Richardem Setínským, který se stal vedoucím skupiny Anatoli. Málo zná-

mou skutečností je, že se této skupině podařilo získat podporu vedoucího Baťových závo-

dů dr. Dominika Čipery a jeho prostřednictvím dodávat štábu brigády materiální vybave-

ní, zejména obuv, prádlo, látky i větší finanční obnosy na hotovosti. Toto vybavení bylo 

tajně skladováno v domě JUDr. Karla Zichy a odtud je Foukal převážel do štábu. Finanč-

ní podpora a potraviny byly brigádě poskytovány i od jiných firem ze Zlína a okolí. Od 

března do května 1945 byl brigádní štáb vydržován především právě dodávkami zlínské 

skupiny, která dvakrát či třikrát týdně dovážela nákladním autem tento materiál na smlu-

vená místa.821  

          Kromě toho se podařilo získat v archivu map lesního oddělení firmy Baťa veškeré 

speciální mapy celého území v rozsahu hranic předválečného Československa a tyto rov-

něž předat štábu brigády. Pro pohyb jejich oddílů v terénu a přípravu destrukčních i ji-

                                                                                                                                                                              
819 Tamtéž, fol. 231 – 233, dálnopis č. 461 z 8. dubna 1945 a fol. 234 – 235, dálnopis 482 z následujícího 
dne. Dále též fond B 72, kart. 127, č. 1586, hlášení četnické stanice Holešov č. 1159/1945 z 9. dubna 1945.  
820 ŠOLC, Jiří: Za frontou na východě..., s. 155 – 156.   
821 SETÍNSKÝ, Richard: Zpráva o vojenské a zpravodajské činnosti skupiny ANATOLI při štábu I. Čs. 
partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova, s. 3. Strojopis, datováno ve Zlíně 24. července 1945. HO 
MZM, inv. č. S 107.      
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ných akcí se jednalo o událost prvořadého významu. Organizování zpravodajské služby 

bylo provedeno tak, že konkrétně zlínský okres byl rozdělen na čtyři okrsky, a to Baťov, 

Březolupy s částí Uherského Hradiště, Zlín a Vizovice. Každý z těchto okrsků měl přidě-

leno 8 – 12 obcí. Okrskoví velitelé byli zapojeni a informováni velitelem skupiny Anatoli 

a každý z nich měl za úkol vyhlédnout si v té které obci jednoho důvěrníka a zpravodaje, 

který by byl schopen v pozdější době zorganizovat a vést bojovou jednotku. Získané 

zprávy byly zpracovávány podle smluveného klíče a takto zasílány štábu. Týkaly se ze-

jména ubytovaných vojenských jednotek, jejich příslušnosti k plukům, divizím, krycích 

značek, počtů důstojníků a mužstva, výzbroje, jmén a hodností velitelů a podobně. Dále 

také poznatků o skladech zbraní, munice, benzínu a jiného materiálu, o opevněních, situa-

ci na letištích, transportech a pohybech vojsk, konfidentech, poměrech a náladách mezi 

německým obyvatelstvem atd.822 Takto bylo získáno mnoho důležitých informací. 

          V souvislosti s přibližující se frontou došlo v polovině dubna ke změně v dislokaci 

nacistických protipartyzánských jednotek, když bylo zrušeno ZbV-Kommando 24 ve Va-

lašských Kloboukách. Rozkaz byl vydán zřejmě již počátkem tohoto měsíce. Velitel oddí-

lu kriminální rada Thiemer odešel na RSHA do Berlína. Jeho zástupce kriminální tajem-

ník Schneel se stal i společně se štábní skupinou součástí ZbV-Kommanda 43 a přemístil 

svůj oddíl do Napajedel. Zbývající síly ZbV-Kommanda 24 si rozdělila ZbV-Kommanda 

43 a 31.  

          V prostoru působnosti Jagdkommanda v Hovězí, spadajícího pod ZbV-Kommando 

24, působila odbojová skupina Josefa Laži, která se zformovala již v listopadu 1944. Po-

sléze se spojila s Žižkovou brigádou a v průběhu března a dubna 1945 provedla několik 

menších akcí. Velitel oddílu v Hovězí krimiální tajemník Bernhard Schmidt využil pro-

vokatérů ruské národnosti k proniknutí do této skupiny a 26. dubna se svou jednotkou 

posílenou oddílem provokatérů z oddílu Edelweiss obklíčil Lažův dům č. 439 v Hovězí. 

Došlo k boji, během něhož se dvěma členům jeho skupiny podařilo uniknout, avšak dům 

byl palbou zapálen a v plamenech uhořel Josef Laža se svou snoubenkou a také manželé 

Josef a Barbora Lažovi. Několik dalších spolupracovníků skupiny pak Jagdkommando 

zatklo a dva z nich zastřelili příslušníci jednotky Edelweiss 4. května 1945 u obce Polič-

ná.823  

          V oblasti obcí Vysoké Pole, Lačnov, Pozděchov, Újezd a okolí působila v dubnu 

1945 aktivně partyzánská skupina Ploština pod vedením Grigorije Slepcova. Mimo jiné 

lze oddílu připsat sérii přepadů německých a maďarských jednotek ve dnech 9. – 10. dub-

na. Dne 9. dubna napadlo 6 – 8 partyzánů na protektorátní silnici mezi Valašskou Polan-

                                                           
822 Tamtéž, s. 4 – 7.  
823 JOŽÁK, Jiří: Památná místa protifašistického boje Severomoravského kraje..., s. 104 – 105; SLÁDEK, 
Oldřich: Ve znamení smrtihlava..., s. 264 – 265.     
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kou a Prlovem palbou automobil s příslušníky Wehrmachtu. Jednalo se o tzv. Last-

kraftwagen (LKW). Zraněn přitom byl Obergefreiter Weizengert od 17. pancéřové divize. 

Téhož dne byl v Pozděchově zastřelen maďarský voják.824  

          V nočních hodinách 10. dubna pak vtrhlo 8 partyzánů do Lutoniny v okrese Zlín, 

kde byli ubytováni příslušníci minometného oddílu 9/2 pod vedením poručíka Bély Sene-

se a 1. roty 24. pěšího pluku, kterým velel nadporučík Eugen Moytenyi. Dva maďarští 

vojáci byli postřeleni, avšak dalších 29 se přidalo k partyzánům i se 4 kulomety a větším 

množstvím pušek s municí.825 Ve stejné době vnikla skupina partyzánů do Zádveřic u 

Zlína, kde byli ubytováni příslušníci těžkého dělostřeleckého oddílu č. 735, kterým velel 

nadporučík Küzenyi. Příslušníci ploštinského oddílu prošli během dvou přepadů celkem 

25 domů, v nichž byli Maďaři ubytováni a ukořistili zde velké množství samopalů, pušek 

a pistolí.826 Konečně v noci z 10. na 11. dubna přepadli 2 maďarské vojáky v Lůžkovicích 

a získali samopal, pušku a součásti výstroje.827  

          Kromě těchto a dalších podobných přepadů se ploštinský oddíl zaměřoval i na ni-

čení telefonního i telegrafního vedení a další akce. Ty vzbudily již ve druhé polovině 

března pozornost nacistů. Do Vizovic proto přemístili Jagdkommando z Velkých Karlo-

vic, kterému velel SS-Obersturmführer kriminální inspektor Erich Wienecke. Jeho oddíl 

byl početně dost slabý, avšak počátkem dubna se ve Vizovicích objevila stíhací skupina 

(Jagdverband) SS Slovensko s krycím názvem Josef. Tato skupina byla zformována na 

podzim 1944 jako součást divize Brandenburg. Po jejím zrušení byla zařazena mezi stí-

hací svazy SS pod velením SS-Obersturmbannführera Otto Skorzenyho. Velitelem Josefa 

byl SS-Untersturmführer dr. W. Pawlofsky. Mužstvo tvořili sudetší a slovenští Němci i 

příslušníci Hlinkových gard.  

          Jednotka Josef se podílela na vypálení osady Ploština a povraždění jejích obyvatel 

19. dubna 1945. Prozrazení základny partyzánů na Ploštině je spojováno s konfidenty 

Františkem Machů ze Zlámance v okrese Uherský brod a Oldřicha Bati.828 Podle pová-

lečné výpovědi vedoucího referátu IV N zlínského gestapa vrchního kriminálního tajem-

níka Roberta Holzheuera byli oba vysláni koncem března 1945 mezi partyzány na Pa-

pradné mezi Újezdem a Loučkou s úkolem získávat informace o jejich činnosti. Poté po-

                                                           
824 MZA, fond B 72, kart. 127, č. 1603, hlášení četnické stanice Vizovice č. 862/1945 z 11. dubna 1945. 
825 Tamtéž, č. 1604, hlášení četnické stanice Vizovice č. 856/1945 z 11. dubna 1945, dále fond B 252, kart. 
104, fol. 246 – 248, dálnopis velitele pořádkové policie č. 644 z téhož dne.  
826 MZA, fond B 72, kart. 127, č. 1691, hlášení četnické stanice Vizovice č. 861/1945 z téhož dne.  
827 MZA, fond B 252, kart. 104, fol. 249 – 250, dálnopis velitele pořádkové policie č. 656 z téhož dne.  
828 Oldřich Baťa se narodil 29. května 1920 v Brně. Povoláním byl dělník a od ledna do května 1945 působil 
jako placený konfident zlínského gestapa. MLS v Uherském Hradišti jej odsoudil k trestu smrti a již 30. 
srpna 1945 byl Baťa po uspěchaném vyšetřování veřejně popraven ve Zlíně. Viz MZA, fond C 143, kart. 
12, inv. č. 13, spis Ls 16.  
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dali hlášení, že se zde nacházelo asi 40 – 45 partyzánů.829 Sám Baťa o své konfidentské 

činnosti při vyšetřování vypověděl toto:  

          „Úkoly jsem dostával od Holzhouera (sic!) a od Machů, se kterým jsem spolupra-

coval. První úkol od gestapáka Holzhouera byl: a) Zjistit počet partyzánského oddílu 

v oblasti vizovických lesů na Papradné, kteroužto zprávu jsem měl hlásit do 14 dnů na 

gestapu. b) Když gestapo dostalo zprávu, že má být přepaden oberlandrát, dostal jsem za 

úkol, při objevení se podezřelých osob, tyto zadržet nebo oznámit gestapu.“ 830  

          Podíl obou konfidentů na ploštinské tragédii však není zcela jasný, což platí zejmé-

na v případě Oldřicha Bati. Povrchně vedené výslechy a Baťova uspěchaná poprava 

v srpnu 1945 však bohužel v tomto případě znemožňují objasnit jeho úlohu v celé záleži-

tosti. Skutečností zůstává, že oba dva pronikli do řad ploštinského oddílu a po jistou dobu 

působili mezi partyzány. Nacisté tak získali informaci, že partyzánský oddíl operuje 

v okolí pasek Ryliska a Ploština. Vedoucí zlínské služebny gestapa kriminální rada Hans 

Ziegler proto připravil společně s SS-Obersturmführerem Wieneckem a velitelem Josefa 

SS-Hauptsturmführerem Pawlofskym exemplární výpravu proti Ploštině, které měla za cíl 

zničit partyzánský oddíl a potrestat jeho domácí podporovatele.  

          Ráno 19. dubna obdržel Zieglerův zástupce SS-Untersturmführer Helmuth Heinec-

ke rozkaz, aby společně s Wieneckeho a Pawlofského oddíly uskutečnil tuto akci. Ziegler 

odjel se skupinou asi 35 příslušníků gestapa a ruských provokatérů do Vizovic. Ve skupi-

ně se nacházeli také vrchní kriminální sekretář Karl Heimerl, kriminální tajemník Hans 

Supparitsch, kriminální asistenti Erich Zacharias, Karl Westphal, Augustin Ruber a další. 

Ve Vizovicích se konala porada s důstojníky SS. Podle Heineckeho poválečné výpovědi 

je Baťa informoval, že se na Ploštině nachází asi 40 – 50 partyzánů. Dopadení partyzáni a 

jejich pomahači měli být odvezeni do Vizovic a tam postříleni. Osoby, které by kladly 

odpor, pak nacisté hodlali zastřelit na místě,  stejně jako ty, u nichž se partyzáni přímo 

ukrývali. Celá trestná výprava měla asi 200 mužů a byla rozdělena do tří skupin, které 

postupovaly směrem k Ploštině.831   

          Další vývoj událostí je dobře znám. První obětí nacistů se 19. dubna stal Josef Va-

řák z Prlova, kterého zastřelili na silnici mezi Bratřejovem a Pozděchovem. Dotyčný byl 

spolupracovníkem partyzánského oddílu v Prlově. V Újezdu u Vizovic se pak stali další-

mi obětmi kočovný brusič Ladislav Rangl, jeho žena Vlasta a švagr Rudolf Pfleger, které 

příslušníci protipartyzánských oddílů bez jakéhokoliv důvodu postříleli. Jejich dva syno-

                                                           
829 Tamtéž, fol. 10, zápis výslechu Roberta Holzheuera ve Zlíně 22. července 1945.  
830 Tamtéž, fol. 9, zápis výslechu Oldřicha Bati ve Zlíně 11. července 1945.  
831 MZA, fond C 143, kart. 48, inv. č. 445, spis Ls 301 Helmuth Heinecke, fol. 72, rozsudek MLS Uherské 
Hradiště z 29. května 1945. K vypálení Ploštiny viz PROKEŠOVÁ, Nina – PŘIKRYL, Josef: Odboj proti 
nacistické okupaci na východní Moravě. Gottwaldov 1965, s. 42 – 44.    
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vé Josef a Sidonius ve věku 3 a 1 rok střelbu jen náhodou přežili a byli místními četníky 

odvezeni do Vizovic.832  

          Nacisté poté za doprovodu obou konfidentů Bati a Machů dorazili na paseky Rylis-

ka, kde začali drancovat domy a zabíjet či odhánět veškeré domácí zvířectvo. Následně 

přišli k Ploštině a zde prováděli domácí prohlídky a výslechy všech obyvatel, kteří se v 

osadě právě v tuto dobu nacházeli. Partyzány se jim zastihnout nepodařilo, neboť byli 

včas varováni a z obce unikli. Vyslýchaní ploštinští obyvatelé byli týráni a příslušníci 

gestapa i obou oddílů se snažili především získat informace o partyzánech. Přestože bě-

hem prohlídek domu nenalezli žádné zbraně ani letáky, začali nacisté po vydrancování 

jednotlivé domy zapalovat pomocí pancéřových pěstí a zápalných granátů. Poté příslušní-

ci Josefa a ZbV-Kommanda 31 postříleli všech 23 zadržených mužů. Kromě nich zahynu-

la také jediná žena Anastázie Zichová.833  

          Obětí nacistů na Ploštině se stali Václav Beloň, Josef Častulík starší, Josef Častulík 

mladší, Bedřich Rak, Jan Raška starší, Jan Raška mladší, Antonín Zicha, Jan Zicha, Josef 

Zicha, František Belka, František Machů, František Raška, František Trčka, František 

Zvonek, Josef Zvonek, František Vašička, Jan Vašička, Alois Zádrapa, Jan Zádrapa, Josef 

Zádrapa, Antonín Surovec, Jiří Šalmach a Josef Zvonek.834  

          K často diskutovaným otázkám patří více než čtrnáctidenní pobyt obou konfidentů 

v oddíle a také případný zásah ploštinských partyzánů proti nacistickým jednotkám i jeho  

význam. Je však zřejmé, že útok několika desítek partyzánů proti dvěma stovkám dobře 

ozbrojených a vycvičených příslušníků protipartyzánských sil by měl jen těžko naději na 

úspěch a stal by se spíše příčinou ještě drastičtějších perzekucí. Jeden ze členů ploštin-

ského oddílu po válce popisoval činnost konfidentů v oddíle, další průběh událostí a teh-

dejší postoj partyzánů k nim takto: 

          „...Asi za 10 dnů po té, co Machů k nám přišel, uprchl od skupiny podruhé a tehdy 

byl venku po dobu celého dne. Když se navrátil zpět k naší jednotce, tvrdil, že byl při roz-

vědce Němci chycen, odveden do Valaš. Klobouk, kde byl vyslýchán, popřel však, že by 

měl něco společného s partyzány. Podle jeho dalšího tvrzení byl z Valaš. Klobouk odvá-

žen do Zlína. Po cestě mělo vozidlo nehodu, toho prý využil a uprchl. Pamatuji si, že při-

šli za námi nějací venkované a tvrdili, že Němci po Machů stříleli, když před nimi utíkal 

od auta. Tehdy, jak jsem později při vyšetřování zjistil, byl ve Valaš. Kloboukách, kde 

podal telefonickou zprávu o naší skupině Holzheuerovi. Za dva nebo za tři dny uprchl 

Machů v noční době společně s obv. Baťou u příležitosti, když jeden z nich, nebo oba byli 

                                                           
832 MZA, fond B 72, kart. 128, inv. č. 459/2, č. 83, hlášení četnické stanice Horní Lhota č. 624/45 z 20. 
dubna 1945. 
833 CÍLEK, Roman: Ploština. Brno 1990, s. 36 – 44.   
834 PŘIKRYL, Josef: Z bojů za svobodu na jihovýchodní Moravě. Gottwaldov 1984, s. 61 – 62.  
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na stráži. Odcizili nám tehdy 2 pušky, vzali si dvě pistole, které jim byly předtím zabave-

ny, a více se do naší skupiny nevrátili. 

          ...Dohodli jsme se, že upustíme od boje s Němci, protože jsme očekávali, že paseká-

ři popřou, že by vůbec s námi byli ve spojení a nechtěli jsme proto použít střelné zbraně, 

abychom pasekáře neprozradili, že nám napomáhali, že jsme se u nich ukrývali a že za 

jejich pomoci jsme vůbec proti Němcům válčili.“ 835  

          Další akce jednotky Josef a příslušníků ZbV – Kommanda 31 proti základně party-

zánů proběhla 23. dubna v Prlově. Na stopu partyzánů zde nacisty přivedl šestnáctiletý  

Alois Oškera, kterého zatkli v polovině měsíce s celou rodinou a po drastických výsleších 

prozradil informace o partyzánech v Prlově a jejich místních podporovatelích. Dne 22. 

dubna proběhla ve vizovickém zámku další porada, které se také zúčastnili Wienecke 

s Pawlofskym. Ti vyslali slovenské příslušníky Josefa na průzkum Prlova, Bratřejova, 

Pozděchova a okolí, přičemž se měli vydávat za zběhy ze slovenské armády. Po jejich 

návratu bylo rozhodnuto provést v Prlově k zastrašení civilního obyvatelstva obdobnou 

akci jako na Ploštině. 

          Nacisté poté odjeli nákladními automobily z Vizovic a obklíčili celou obec, kde 

znovu prohledávali domy a pátrali po partyzánech. Podobně jako na Ploštině i v Prlově 

byly tyto prohlídky bezvýsledné. Poté přivedli do zdejšího hostince zajatého Oškeru 

s maďarským důstojníkem, který uprchl z partyzánského zajetí po přepadu kolony ma-

ďarské armády u Bratřejova. Do hostince byli nahnáni místní obyvatelé a oba mezi nimi 

označovali spolupracovníky partyzánů. Označení lidé pak byli drasticky vyslýcháni, za-

tímco další příslušníci protipartyzánských sil rabovali v jejich domech. Ty začali postup-

ně zapalovat a také vraždit zadržené, které vhazovali do plamenů. Tři muže usvědčené 

z podílu na přepadu kolony u Bratřejova nacisté oběsili na stromech mezi Bratřejovem a 

Pozděchovem. Ostatní shromáždění obyvatelé byli dovedeni do Pozděchova, kde k nim 

jeden z důstojníků SS pronesl projev, v němž vyhrožoval vypálením celé vesnice, pokud 

budou její obyvatelé nadále pokračovat v podpoře partyzánů. Jednalo se zřejmě o Pa-

wlofského. Poté byli všichni propuštěni.836  

          V Prlově zahynuli 23. dubna 1945 v domě Jana Turýna č. 52 Jan Turýn, Anna Tu-

rýnová, Antonín Růsek, Marie Růsková, Bohuslav Žák a Terezie Žáková. V domě Tomá-

še Trlici č. 11 Josef Trlica, Jan Ondrášek, Antonín Juráň a Oldřich Kovář. V domě Tomá-

še Ondráška č. 77 pak Tomáš Ondrášek starší, Anna Ondrášková, Tomáš Ondrášek mlad-

                                                           
835 MZA, fond C 143, kart. 12, inv. č. 13, spis Ls 16 Oldřich Baťa, fol. 49 – 50, zápis výslechu Vladimíra 
Hájka ze Zlína před komisí ONV Uherské Hradiště z 27. srpna 1945. 
836 CÍLEK, Roman: Smrt na prahu života. Černé prlovské pondělí 23. 4. 1945. Strojopis, HO MZM, inv. č. 
S 6189.   
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ší, Jaroslav Ondrášek, Anežka Ondrášková a Jaroslav Heto. Oběšeni dále byli Leopold 

Štach, Antonín Ondrášek a Tomáš Heto.837  

          Po vypálení několika domů v Prlově byla část Pawlofského oddílu rozpuštěna, Wi-

eneckeho vizovické Jagdkommando však ještě pokračovalo v akcích. Dne 2. května se 

jeho příslušníci objevili severně od Valašských Klobouků na Vařákových pasekách u 

Lačnova. V dopoledních hodinách zde partyzáni napadli čtyřčlennou skupinu německých 

vojáků, kteří měli za úkol vybudovat pozorovací a spojovací stanici. Partyzánská spojka 

pak nahlásila přiblížení silného vojenského oddílu, takže se Vařákova rodina z důvodu 

bezpečnosti ukryla v lese. Večer se její členové vraceli do svého domu, avšak cestou byli 

překvapeni německou hlídkou. Po bezvýsledném výslechu Františky Vařákové vyhnali 

nacisté z domů 15 místních obyvatel a donutili je jít do Valašské Polanky. Osm domů 

poté zapálili pancéřovými pěstmi. Zatčení obyvatelé Vařákových pasek byli v Polance 

vyslýcháni až do příštího dne, kdy je propustili. Čtyři z nich však nacisté odvlekli s sebou 

a odvezli ke Vsetínu. Cestou byli Karel Vařák, Jan Polčák, František Žák a dvaadvacetile-

tá Růžena Šopová z Prlova ztýráni a v blízkosti Ratiboře zavražděni. Jejich těla zakopali 

nacisté v lese.    

          V noci z 1. na 2. květen vyvedli příslušníci Jagdkommanda z věznice okresního 

soudu ve Vizovicích několik vězňů, které zastřelili a zakopali v zámeckém parku. Zde 

byla také 15. května nalezena těla Františka Oškery, Františky Oškerové, Jaroslava Oške-

ry, Josefa Oškery a také Aloise Oškery, kterého zlikvidovali  přesto, že mu byla za usvěd-

čování partyzánů v Prlově 23. dubna slíbena milost. Posledními dvěma zavražděnými se 

stali Jan Vičík ze Všeminy a Jiří Turýn, kterého odvlekli během prlovské akce. Příslušníci 

Jagdkommanda poté Vizovice vyklidili před blížícími se jednotkami Rudé armády.838 

          Rudá armáda vytlačovala v průběhu března a dubna 1945 na Moravu také protipar-

tyzánské jednotky, které předtím působily na Slovensku. Mezi ně patřilo též ZbV- Kom-

mando 27, jemuž veleli SS-Obersturmbannführer Karl Herrmann Rabe a jeho zástupce 

SS-Hauptsturmführer kriminální rada dr. Peter Kraus. Jejich oddíl se na Slovensku dopus-

til četných zločinů vůči civilnímu obyvatelstvu. Štáb byl v dubnu přesunut ze Žiliny do 

Kopřivnice a posléze do budovy sirotčince v Novém Jičíně. Jednotlivá Jagdkommanda se 

rozmístila v Moravské Ostravě – Zábřehu, Frýdku Místku a Novém Hrozenkově. Oddíl 

měl rovněž k dispozici asistenční a strážní jednotku SS pod velením SS-

Untersturmführera Riese. Skládala se především z Ukrajinců, Maďarů a Slováků a dislo-

kována byla v Hošťálkové, kde vystřídala rotu SS-Untersturmführera Niemanna. Přísluš-

                                                           
837 PŘIKRYL, Josef: Z bojů za svobodu na jihovýchodní Moravě..., s. 64; Almanach obětí nacismu v letech 
1939 – 1945 v okrese Vsetín..., s. 50 – 51.   
838 CÍLEK, Roman: Ploština..., s. 52; PŘIKRYL, Josef: Z bojů za svobodu na jihovýchodní Moravě...,         
s. 65 – 66.    
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níci ZbV-Kommanda 27 měli být nasazováni především proti partyzánské brigádě Jana 

Žižky. Vzhledem k tomu, že se objevilo na Moravě až v závěrečné fázi války, však již 

jeho akce nebyly nijak významné a situaci podstatněji neovlivnily. 

          Z činů příslušníků Rabeho skupiny na Moravě je třeba zmínit brutální vraždu pro-

vedenou 30. dubna, kdy u Nového Hrozenkova v lesní školce údolí Vápenka za živa po-

hřbili majora Rudé armády Grigorije Zenta Volského a jeho přechovávatele Ondreje No-

váka, které přivezli ze Žiliny. Tím zde působení oddílu skončilo a jeho příslušníci 

z Nového Hrozenkova 1. nebo 2. května ustoupili směrem na západ. 839        

          V době, kdy se východní části Moravy stávaly operačním územím skupin armád 

Mitte a Süd, přemísťovaly se do těchto oblastí i jejich týlové jednotky. Jednalo se přede-

vším o velitelství a jednotky spadající pod pravomoc velitele německých vojsk 

v operačním zázemí skupiny armád Mitte (Befehlshaber der deutschen Truppen im rüc-

kwärtigen Gebiet der Heeresgruppe Mitte) generálporučíka Braunera. V Přerově se již 

v únoru 1945 objevil štáb velitele týlových komunikací a spojů (Kommandeur der rück-

wartigen Verbindungen – Korück 551). Toto velitelství mělo za úkol především udržovat 

komunikace v průchozím stavu, aby mohly sloužit pro zásobování vojsk i ústupu němec-

kých jednotek. Mělo celkem 7 německých praporů, 2 maďarské a 574. kozácký prapor 

(Kosakenbataillon 574). Tomuto praporu velel ruský kapitán Panin, jehož pobočníkem 

byl poručík Čornyj. Jako spojovací důstojník zde působil říšský Němec Hauptmann Dit-

trich. V polovině dubna se štáb praporu s 1. rotou nacházel ve Velkém Újezdě, druhá rota 

byla v Dolním Újezdě a třetí ve Výklekách. Všechny roty byly jízdní. Jako přidělenec zde 

působil příslušník přerovského gestapa SS-Oberscharführer kriminální asistent Ernst 

Geppert. Ten po válce vypověděl, že podle Braunerova příkazu měl být zastřelen každý 

civilista, kterého by přistihli se zbraní. Dále také každý dům, kde by byly nalezeny zbraně 

nebo munice, měl být považován za úkryt partyzánů, jeho obyvatelé pozatýkáni a dům 

sám poté zapálen.840     

          V prostoru svého působení se velitelství 551 zapojovalo zejména do pátrání po pří-

slušnících partyzánského oddílu Juraj. Tento oddíl utvořil počátkem roku 1945 v Tršicích 

Josef Jakeš, který používal krycí jméno Juraj. Prvními příslušníky se stali lidé, které ně-

                                                           
839 SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava..., s. 277 – 281.  
840 Opis výslechu Ernsta Gepperta na oblastní úřadovně StB v Olomouci 26. srpna 1946. HO MZM, inv. č. 
S 7651. Geppert se narodil 18. prosince 1912 v Berlíně. Od 1. října 1938 působil u gestapa, a to nejprve 
v Postupimi a v březnu 1939 krátce ve Vídni. Odtud byl přeložen do Myjavy na Slovensku a posléze od 1. 
dubna 1939 do Kroměříže a poté Prostějova. Dne 1. září 1940 následovalo přeložení do Přerova, kde Gep-
pert zůstal do konce prosince 1943. Počátkem ledna následujícího roku byl odvelen do Minska a Molotečné 
v Bělorusku a později do Tilsitu ve východním Prusku. Počátkem prosince 1944 následoval návrat do Pře-
rova a přidělení ve funkci spojky mezi správou zákopových prací v Hranicích a přerovským gestapem. 
Posledním Geppertovým působištěm se stal Velký Újezd v okrese Hranice, kam jej odvelel vedoucí přerov-
ského gestapa kriminální komisař SS-Obersturmführer Karl Streit. Po válce byl Geppert odsouzen MLS 
v Olomouci k trestu smrti a 31. března 1947 popraven. 
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mecká armáda donutila kopat obranné zákopy u Lipníku nad Bečvou. Do skupiny se také 

postupně dostávali uprchlí ruští zajatci a podařilo se jí navázat kontakty s partyzánskou 

brigádou Jana Žižky. Podle poválečných seznamů měl mít oddíl celkem 65 členů. Juraj 

působil jak na Olomoucku, zejména v okolí Tršic a Výkleků, tak také na Boskovicku a 

Tišnovsku a v oblastech severně od Brna. Již v lednu a únoru 1945 provedl oddíl několik 

přepadů, jejichž cílem bylo zejména získání zbraní.841   

          Činnost Juraje kulminovala v první polovině dubna 1945, kdy jeho příslušníci mi-

mo jiné přepadli četnické stanice ve Vacanovicích a Velkém Újezdě. Němci nasadili proti 

partyzánům právě 574. kozácký prapor, který již předtím prošel bojovým nasazením na 

Ukrajině. Pod tlakem Rudé armády pak společně s německými jednotkami ustupoval přes 

území Slovenska směrem na západ. Počátkem dubna 1945 přešel na Moravu a dostal se 

na Přerovsko do oblasti Velkého Újezdu. Kromě Gepperta působil u praporu další pří-

slušník přerovského gestapa Josef Hykade.842 Oba měli kozáky seznámit se zdejší situací 

a připravit k boji proti partyzánům. Pozornost soustředili zejména na obec Zákřov, o níž 

bylo známo, že zdejší obyvatelé partyzány podporují. O dalším vývoji událostí Geppert 

po válce vypověděl:  

          „Po době, kdy jsem já s Hykadem se nastěhoval do Vel. Újezda vím, že některá rota 

kozáckého praporu každý den většinou ve večerních hodinách, nebo i v noci, prováděla 

průzkum terénu. Podotýkám, že v době, kdy jsem byl s Hykadem přidělen do Vel. Újezda, 

bylo nařízeno, že obyvatelé nesmí po 10. hodině večerní vycházeti z domu...Dne 20. 4. 

1945 dostal jsem zprávu v Přerově, kam jsem dojel na motocyklu od vrchn. tajemníka 

Greifenedera o dvou případech partyzánských akcí v Tršicích (jedna se týkala přepadení 

pošt. úřadu v Tršicích, na druhou se přesně nepamatuji) a tuto zprávu jsem ve Vel. Újezdě 

dne 21. 4. 1945 předal hejtmanu Dittrichovi. 

          Tento tuto zprávu jako všechny ostatní nechal pomocí tlumočníka přepracovati do 

ruštiny a takto vyhotovené zprávy předal pak kapitánu Paninovi. Dne 22. 4. 1945 mně 

bylo řečeno poručíkem Čorným, že téhož dne o 22. hod. 1 četa v síle 30 ti mužů (snad 

v důsledku mé zprávy) provede v občanském oblečení v obci Tršicích průzkum. Touto 

četou byla myšlena část kozácké roty, umístěná ve Vel. Újezdě. Přitom mně Čorný řekl, 

                                                           
841 VÚA – VHA, fond Domácí odboj, i. j. č. 208 Juraj, potvrzení o činnosti oddílu č. 34 058/0620 – 1949 z 
24. září 1949. K činnosti tohoto partyzánského oddílu viz také HÝSEK, Jaroslav: Kronika pátého partyzán-
ského oddílu Juraj. Brno 1967. Práce je však značně tendenční a bojové výsledky skupiny jsou zde nekri-
ticky nadhodnoceny.       
842 Josef Hykade se narodil 13. prosince 1911 v Olomouci. V hodnosti kriminálního asistenta působil u 
referátu II BM. Olomouckým okresním soudem byl 5. dubna 1952 odsouzen k trestu smrti a po zamítnutí 
odvolání u krajského soudu 10. listopadu téhož roku byl 28. března 1953 popraven ve věznici v Praze na 
Pankráci. Viz usnesení krajského soudu v Olomouci č. 6 Tk 195/52 z 10. listopadu 1952, HO MZM, inv. č. 
S 7652.  
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zda bych se také zúčastnil, s čímž jsem já souhlasil. Toto jsem sdělil Hykademu, který pak 

se také akce zúčastnil. 

          ...O tomto případě dostal jsem příštího dne písemnou zprávu od hejtmana Dittricha 

a z této zprávy jsem vypracoval mé hlášení, které jsem odvezl na motocyklu na svou slu-

žebnu do Přerova. S touto správou jsem také vezl písemné vyzvání vrchn. komisaři Strei-

tovi, aby se dostavil téhož dne odpoledne k poradě do Újezda ke kapitánu Paninovi, že 

bude provedena ještě téhož dne velká akce proti partyzánům v obci Zákřově. Odpoledne 

asi ve dvě hodiny skutečně do Vel. Újezda přijel autem vrchní komisař Streit a Greife-

neder. Při rozmluvě, která po příjezdu gestapáků přerovských následovala v kanceláři 

kpt. Panina, byl jsem přítomen já, hejtman Dittrich a por. Černý. Panin a Dittrich se do-

hodli na tom, že téhož dne, t.j. dne 24. 4. 1945 do 10 hod. večer musí být obsazený Zá-

křov, ze všech stran a na znamení, že obsazení je provedeno, bude ze všech míst dáno 

světelné znamení raketou. Dále bylo nařízeno, že toto obsazení Zákřova, k němuž bylo 

použito celého kozáckého praporu č. 524 dlícího ve Vel. Újezdě, zůstane na místech až do 

bílého dne a pak teprve bude provedena obhlídka obce.“ 843  

          Obec Zákřov byla obklíčena 18. dubna ve večerních hodinách asi 350 příslušníky 

574. kozáckého praporu. Jejich úkolem bylo zde vypátrat partyzány, kteří před tímto zá-

krokem zastřelili lesmistra Iva Štolbu z Veselíčka. Ve vzdálenosti 200 – 400 kroků od 

obce zřídili kozáci kulometná hnízda a ze všech stran zahájili  palbu z kulometů a samo-

palů. Jednotlivci se pak přiblížili a začali do obce vrhat ruční granáty. Zásahem pancéřové 

pěsti byl přitom zapálen rodinný dům dělníka Františka Švarce č. 2. Ve vesnici pak začali 

drancovat a odvádět vepřový i hovězí dobytek. Na silnici mezi Tršicemi a Zákřovem bylo 

zatčeno 12 a v obci samotné 13 místních obyvatel, které uvěznili v domku rodiny Závod-

níkovy č. 32. Několik starších mužů bylo poté kozáky propuštěno, zbývající však odvedli 

za doprovodu silné eskorty do Velkého Újezdu. O události vypovídal 16. června 1945  

hostinský František Miklík z Tršic, který byl jedním z těchto zadržených: 

          „...Příkopem podél silnice jsem utíkal směrem k Tršicím, a byl jsem hlídkou „Vla-

sovců“ zadržen a zaveden s ostatními zadrženými do houfu. Po zadržení byli jsme odve-

deni hlídkou podél pole na příkop k Zákřovu, kde již bylo pohromadě zadrženo více Zá-

křovských občanů. Během cesty viděli jsme ležeti v poli více Vlasovců obrácených 

k Zákřovu. Po chvíli byli jsme odvedeni do domku Závodníkových na Zákřově. Během 

cesty i v tomto domku byli jsme několikráte prohlíženi. Při jedné z těchto prohlídek byla u 

jednoho cizího ze zadržených nalezena taška od revolveru, při čemž padla první poznám-

ka, že jsme partysáni. Po kratší době přišel jeden vlasovec a řekl, že oni také neradi nesou  

                                                           
843 Viz poznámka 840. Geppert u výslechu uvedl mylné datum celé operace proti Zákřovu, která proběhla 
již 18. dubna 1945. Také kozácký prapor měl číslo 574 a nikoli 524. 
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německou diktaturu a vyzýval nás, abychom šli s nimi. Nikdo z nás se však nehlásil. Na 

opětovnou výzvu přihlásil se Antonín Glír ze Zákřova. Tu i ostatní mladíci počali se 

s vlasovci baviti, chtěli hráti s nimi karty a Bedř. Hodulík se zase počal s vlasovci baviti 

svým způsobem. Na to počali vlasovci vyvolávati různá jména jako Sobek, Pospíšil, Juraj, 

Ríša, při čemž pozorovali naše chování. Ráno nás pak seřadili na ulici do dvojstupu. Na 

to vyšel z domu p. Marka důstojník, vybral starší občany a odeslal tyto domů. Ostatní byli 

jsme eskortováni na Lazničky – Výkleky do Vel. Újezda. Ve Velkém Újezdě byli jsme od-

vedeni do hospodářského družstva a později odtud do školy. Tam započaly výslechy a 

zapisování našich jmen. Teprve při tomto zapisování jsem se dozvěděl, kdo všechno byl 

s námi zatčen.  

          Tu započali s výslechem. Přišel též poručík vlasovců Petrov a vysvětloval, že rány 

které má Miroslav Závodník byly určeny nějakému poručíku Pospíšilovi, partysánu, se 

kterým prý osobně jednal v pondělí na Zákřově, kamž Petrova přivedl Antonín Glír ze 

Zákřova. Antonín Glír se prý sešel v sobotu před tím s poručíkem Petrovem v lese Bělá. 

Petrov se mu představil co ruský parašutista a žádal o informace jak by mohl navázati 

styky s partysány. Glír ochotně mu prý pověděl, že na Zákřov docházejí partysáni a že jej 

s nimi může seznámiti. Teď že je tam právě poručík od partysánů Pospíšil. V pondělí dle 

jeho výpovědi seděli společně por. Pospíšil, Antonín Glír, Miroslav Závodník, Petrov a 

dva jeho společníci u Oldřicha Ohery na Zákřově. Podle údajů Petrova prohlásil Pospíšil 

mimo jiné, že přivede ještě jednu jednotku partysánů a že bude boj, jaký ještě vlasovci 

nezakusili. Výslech započal menší gestapák, který uměl dobře česky. Při tomto výslechu 

byl Oldřich Ohera týrán a tázán kdo je to por. Pospíšil. Ohera doznal, že je to jeho brat-

ranec Pospíšil z Rokytnice. 

          Žid Wolf zapíral a když byl usvědčen, že jest židem udal, že se jmenuje Václav Han-

če z Mohelnice a že byl poslán na Zákřov k pí. Oherové. Na to jsem odešel se stráží na 

záchod. Po příchodu na své místo viděl jsem Hodulíka státi u dřevníku v docela přátel-

ském rozhovoru s gestapáky. Po chvíli byli jsme já, Hodulík, Tihelka a Čechák odvedeni 

do kanceláře, kde nám byly vydány nám zabavené věci (ovšem bez cenných věcí) a bylo 

nám dáno ponaučení, že nesmíme nic z toho, co jsme viděli a slyšeli říct, s poukazem, že 

ruka gestapa jest silná a dlouhá a všude nás najde.“ 844 

          Po propuštění Bedřicha Hodulíka, Františka Michlíka, Josefa Tihelky a Jaroslava 

Čecháka bylo zbývajících 19 osob dne 20. dubna ve večerních hodinách naloženo na ná-

kladní auto, pod silnou eskortou kozáků odvezeno do lesa u osady Kyjanica a zde postří-

leno u lesní chaty, která byla poté zapálena. Zahynuli zde Jan Ohera, Oldřich Ohera, Josef 

Marek, Drahomír Marek, Antonín Glír, Miroslav Závodník, Jaroslav Závodník, Josef Ga-

                                                           
844 Protokol s Františkem Michlíkem sepsaný na stanici NBS v Tršicích. HO MZM, inv. č. S 7646. 
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lábek, František Švarc, Vladimír Švarc a Jan Plánička, všichni ze Zákřova. Dále Vlastimil 

Bém a Otto Wolf z Tršic, Vladimír Přikryl a Jan Pazdera z Doloplazů u Olomouce, Josef 

Jahn a František Švec z Velké Bystřice, Josef Musil z Bystrovan a Jaroslav Žák z Brna. 

Jejich mrtvoly byly v chatě spáleny a spáleniště se zbytky kostí a částí těl lehce zaházano 

hlínou. Krátce po obsazení Kyjanice Rudou armádou byly pozůstatky obětí exhumovány 

a 14. května 1945 pohřbeny na místním hřbitově.845        

          Ne zcela jasná je v zákřovském případě role pokrývače Bedřicha Hodulíka z Tršic 

č. 254. Podle výpovědí několika svědků byl ve spojení s gestapem, jehož příslušníci jej 

také v Tršicích navštěvovali. Z toho důvodu se objevilo podezření, že upozornil na čin-

nost partyzánů v Zákřově. Na jeho základě proti němu začalo být krátce po ukončení vál-

ky vedeno trestní řízení krajským soudem v Novém Jičíně.846 Šetření probíhalo více jak 

rok a byly zjištěny četné nepřímé důkazy, které však nebyly dostatečné, takže na návrh 

prokuratury bylo trestní řízení soudem zastaveno. Hodulík se během výslechů bránil tím, 

že působení partyzánů oddílu Juraj v okolí Zákřova bylo veřejným tajemstvím, protože 

zde pořádali různé zábavy a vystupovali zcela veřejně. Z 19 zavražděných mužů prý na-

víc osobně znal pouze čtyři.847 Josef Hykade však ve svých výpovědích poskytl počátkem 

50. let o Hodulíkových kontaktech s gestapem získány další poznatky a dotyčný byl při 

procesu s tímto příslušníkem gestapa odsouzen 5. dubna 1952 okresním soudem 

v Olomouci k trestu odnětí svobody na doživotí, což v odvolacím řízení potvrdil krajský 

soud 10. listopadu 1952 tamtéž.848  

          Po provedení zásahu v Zákřově se příslušníci 574. kozáckého praporu soustředili na 

pátrání po partyzánech v lesích v okolí Velkého Újezdu a Lipníku nad Bečvou. Činností 

konfidentů bylo zjištěno, že partyzáni se často vyskytují v hostinci v Přestavlkách. Ten 

byl 30. dubna obklíčen a došlo k přestřelce mezi partyzány a kozáky, z nich byli asi tři 

zraněni. Hostinec byl poté zapálen pancéřovou pěstí. Příštího dne kozáci povraždili 7 

místních obyvatel a vypálili 5 domů i s poškozenou budovou tohoto hostince. Kozáci pak 

zahájili 2. května ústup směrem na západ, přičemž podle Geppertovy výpovědi byla ještě 

poslána z Velkého Újezdu jedna rota do Přerova, kde vypuklo 1. května povstání. To však 

potlačily jednotky Wehrmachtu a Sicherheitspolizei a jeho 21 účastníků bylo společně se 

                                                           
845 Zpráva stanice NBS v Tršicích č. jedn. 176/1945 ze 3. července 1945 o vyšetřování hromadné vraždy 
v Zákřově. HO MZM, inv. č. S 7647.  
846 Toto řízení bylo vedeno pod č. j. Tk 549/46. 
847 Zpráva krajského soudu v Novém Jičíně č. j. Vs XI 788/46 z 27. prosince 1946 určená velitelství stanice 
SNB v Tršicích ohledně došetření Hodulíkova případu. HO MZM, inv. č. S 7650. 
848 Kromě doživotního trestu byl Hodulík dále odsouzen ke ztrátě čestných občanských práv na 10 let, pro-
padnutí celého jmění a peněžitému trestu 50 000 Kčs. Na základě amnestií z let 1953 a 1955 mu byl trest 
postupně snížen na 13 let a 4 měsíce, načež následovala další amnestie roku 1961. Společně s Hykadem a 
Hodulíkem byl za podíl na zákřovském případě odsouzen okresním soudem v Olomouci 5. dubna 1952 ke 
třem letům žaláře ještě Alfred Semský, který poskytl svou chatu a dřevo ke spálení mrtvol devatenácti za-
vražděných.   
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dvěma obyvateli Olomouce zastřeleno 2. května na střelnici v Lazcích. Přerov pak obsa-

dily víceméně bez boje oddíly Rudé armády až 8. května.849 

          Partyzánské aktivity v průběhu dubna 1945 kulminovaly také v oblasti jihovýchod-

ní Moravy. Aktivní byli zejména příslušníci sítě organizace Carbon pod velením Františ-

ka Bogataje, která koncem března a počátkem dubna 1945 přijala několik leteckých do-

dávek zbraní, trhavin a dalšího materiálu, které jí umožnily zahájit rozsáhlou ofenzívu 

proti železniční dopravě. V tomto ohledu působily zejména skupiny v Popovicích a Ku-

novicích, které se zaměřily především na nejdůležitější trať Brno – Uherské Hradiště – 

Vlárský průsmyk. Jejich akce byly poměrně významné, neboť neustálé napadání tohoto 

klíčového železničního spoje v době, kdy již probíhaly osvobozovací boje v jihovýchodní 

části Moravy, si vyžádalo časté přerušování dopravy. V důsledku toho uvázly některé 

vojenské transporty, jimž bylo po určitou dobu znemožněno dostat se na místo určení. 

Destrukce prováděly také skupiny spadající pod Žižkovu brigádu.   

          Destrukčí akce zahájili partyzáni 5. dubna. Tehdy krátce po půlnoci explodovala 

nálož na trati Kunovice – Uherský Brod nedaleko Hradčovic u kilometru 111,2. Došlo 

k tomu při průjezdu motorového vlaku 556, jehož motor byl poškozen a 6 oken vyraženo. 

Pravou kolejnici výbuch vytrhl v délce 35 centimetrů, což si vyžádalo přerušení dopravy 

na několik hodin.850 Ve 3.45 hodin explodovala nálož položená členy kunovické skupiny 

Carbonu při průjezdu vojenského transportu mezi Kunovicemi a Ostrožskou Novou Vsí u 

kilometru 100,04. Výbuch vytrhl kus kolejnice v délce 55 centimetrů, avšak žádný 

z vagónů nevykolejil a nikdo nebyl zraněn. Doprava poté nefungovala po dobu 2 hodin.851 

Následujícího dne explodovala nálož pod samostatně jedoucí lokomotivou ve 2.06 hodin 

opět nedaleko Kunovic u kilometru 102,2. Kolejnice byly přerušeny v délce 120 centime-

trů a doprava nefungovala 3 – 4 hodiny. Ani v tomto případě nedošlo ke zranění.852 Téhož 

dne byl výbuchem na trati mezi Hradčovicemi a Kunovicemi na kilometru        107,990 

poškozen železniční most, čímž byl provoz přerušen do 15.55 hodin.853     

          Dne 8. dubna provedli pumový útok příslušníci kunovické skupiny, a to v 1.45 ho-

din na transportní vlak 648 042 na trati Veselí nad Moravou – Brno mezi zastávkami Bo-

huslavice a Haluzice u kilometru 55,1. Vlak byl obsazen evakuovanými Maďary. Výbuch 

                                                           
849 Dobová četnická hlášení o přerovském povstání viz MZA, fond B 72, kart. 128, inv. č. 459/3, hlášení 
četnických stanic zaslaná přímo Zemskému četnickému velitelství, č. 1, hlášení okresního četnického veli-
telství Přerov č. 1139/1945 z 1. května 1945 a dále č. 2, hlášení okresního četnického velitelství tamtéž 
z následujícího dne.   
850 MZA, fond B 72, kart. 126, č. 1409, záznam telefonického hlášení okresního četnického velitelství 
Uherský Brod z 5. dubna 1945. 
851 Tamtéž, č. 1408, záznam telefonického hlášení četnické stanice Kunovice z 5. dubna 1945. 
852 Tamtéž, č. 1446, záznam telefonického hlášení četnické stanice Kunovice ze 6. dubna 1945 a fond         
B 252, kart. 101, fol. 145, dálnopis označený pouze FS Nr. 317 z téhož dne.  
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vytrhl kolejnici v délce 40 centimetrů a provoz byl přerušen po dobu 7 hodin. Týž den asi 

hodinu před půlnocí odpálili na stejné trati nálož mezi Kyjovem a Vlkoší u kilometru 

64,95. Kolejnice zde byly přerušeny v délce 1 metru a provoz nefungoval 3 hodiny.854   

Partyzáni pak provedli další útok na trati Brno – Vlárský průsmyk 12. dubna ve 3.12 ho-

din u kilometru 46,512 mezi stanicemi Brankovice a Nemotice. Stalo se to během průjez-

du vlaku č. 522, nikdo však nebyl zraněn a škody dosáhly v tomto případě pouze 1000 

korun. Provoz byl obnoven 12. dubna v 8 hodin.855 Útoky v dalších dnech pokračovaly.  

          Uvedené příklady ukazují, že v oblasti jihovýchodní Moravy již byly destrukční 

útoky proti železniční dopravě takřka na denním pořádku. Za duben 1945 jich zde bylo 

zaregistrováno celkem nejméně 25.856 Jejich vojenský význam vzhledem k tomuto počtu 

nelze podceňovat, ovšem je třeba říci, že žádný z útoků nezpůsobil vykolejení vlaku či 

zničení vojenského materiálu ve větším měřítku. Trať v místech útoků byla vždy zhruba 

po třech až deseti hodinách zprovozněna, což svědčí o pohotovosti okupačního aparátu i 

v posledních týdnech války, kdy bylo velmi důležité tyto tratě zprovozňovat v co nejkratší 

době. Zpožďování vojenských transportů, což zřejmě představovalo nejdůležitější výsle-

dek těchto partyzánských akcí, totiž mohlo vážným způsobem narušit obranu prostoru 

jihovýchodní Moravy. V té době se již bojovalo o přechody přes řeku Moravu a město 

Lanžhot, které dobyla 1. gardová jezdecko – mechanizovaná skupina generálporučíka 

Issy Alexandroviče Plijeva ze sestavy 2. ukrajinského frontu po prudkých bojích ve dnech 

9. – 11. dubna 1945.857 V situaci, kdy frontové boje zasáhly přímo území Moravy, bylo 

pro nacisty prioritou co nejvíce zadržet postup sovětských vojsk do vnitrozemí protekto-

rátu. K tomu byla pochopitelně nutná také průchodná železniční síť. Střežení železničních 

tratí a komunikací vůbec proto v bojových oblastech přejímaly vojenské jednotky, ani těm 

se však již nedařilo počet útoků omezovat.  

          I v době postupného pronikání sovětských vojsk a značného zesílení partyzánského 

odboje podnikali nacisté na jihovýchodní Moravě další protipartyzánské akce. Aktivní byl 

v tomto směru zejména oddíl SS-Untersturmführera Egona Lüdemanna, který byl původ-

ně umístěn ve Strážnici. Dne 7. dubna bylo rozhodnuto toto město opustit a ustoupit do 

Kyjova, kde se již nacházeli příslušníci oddílu SS-Hauptscharführera Paula Dauterta. 

                                                                                                                                                                              
853 MZA, fond B 72, kart. 127, č. 1552, záznam telefonického hlášení četnické stanice Vlčnov ze 6. dubna 
1945 a fond B 252, kart. 104, fol. 211 – 213, dálnopis velitele pořádkové policice č. 374 z následujícího 
dne. Viz také KURAL, Václav: Partyzánské destrukční akce..., s. 658. 
854 MZA, fond B 72, kart. 127, č. 1543, záznam telefonického hlášení četnické stanice Kyjov z 9. dubna 
1945, dále fond B 314, kart. 3, hlášení inspektora uniformované protektorátní policie č. 244 z téhož dne. 
855 MZA, fond B 72, kart. 128, inv. č. 459/2, hlášení četnických stanic, která došla Zemskému četnickému 
velitelství Brno od jednotlivých velitelství četnických oddělení buď 16. dubna, nebo až po osvobození, č. 
37, hlášení četnické stanice Brankovice č. 559/1945 ze 12. dubna 1945.  
856 PŘIKRYL, Josef – SLEZÁK, Lubomír: Jihovýchodní Morava v boji proti okupantům..., s. 231 – 234.  
857 K boji o Lanžhot viz ŽAMPACH, Vojtěch: Směr Brno. Brno 1975, s. 234 – 235; dále SCHILDBER-
GER, Vlastimil: Boj o „pevnost“ Brno, 1. část. In: HPM, ročník VIII, 1998, č. 7, s. 26 – 30.  
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Ještě před odjezdem zadržela Lüdemannova skupina jugoslávského zběha Michala Vaš-

buše a jeho přechovávatelku Ludmilu Lípovou ze Strážnice, přičemž byli oba na příkaz 

velitele oddílu zastřeleni a zahrabáni na pískovišti v blízkosti města.858 Po příjezdu do 

Kyjova se pak Lüdemannův oddíl spojil s Dautertovou skupinou a obě byly umístěny 

v budově tzv. Gästehausu. Jednalo se o dvoupatrový dům v židovské čtvrti, který sloužil 

k přechodnému ubytování rodinných příslušníků členů SS a vojáků, kteří se léčili 

v kyjovském lazaretu. Nacisté jej zabrali roku 1943. 

          V Lüdemannově oddílu se mimo jiné nacházeli SS-Sturmscharführer Richard Thi-

emann, což byl bývalý velitel strážnického Jagdkommanda, dále Sturmscharführer Hans 

Schenk, Rottenführer Adolf Tögel z Olomouce, někdejší příslušník vídeňského gestapa 

Oberscharführer Simmerl, člen kriminální policie Willi Kronemann, agenti provokatéři 

Nikolaj Sivolov, Robert Michel, Josef Wolf, Ševčenko, Jakov, Alex a další.859 V Kyjově 

obě sjednocené skupiny pokračovaly ve své dosavadní protipartyzánské činnosti. Provo-

katéři byli vysláni do okolí s cílem pátrat zejména po příslušnících skupiny Olga. Jejich 

pozornost se nejprve soustředila kolem zmíněné Kasparovy chaty na Kameňáku u Mora-

van, kde měli základnu příslušníci odbojové skupiny Vela.  

          Lüdemannovi agenti se skutečně na skupinu napojili a podařilo se jim získat infor-

mace o její činnosti. Dne 14. dubna potkali členové skupiny Vladimír Grufík se svou že-

nou Anežkou dva neznámé muže, kteří prohlašovali, že jsou ruští partyzáni. Ve skuteč-

nosti se jednalo o provokatéry. Grufík jim uvěřil a pozval je s několika dalšími do svého 

kyjovského domu, kde se k nim připojili Grufíkovi spolupracovníci učitel Karel Doman-

ský z Kyjova a František Dočekal z Nětčic č. 37. Provokatéři odbojáře přesvědčili, aby 

s nimi šli do lesa pro zbraně, avšak cestou je všechny včetně Anežky Grufíkové zatkli a 

převezli do Gästehausu. Zde Rusové mučili Vladimíra Grufíka za přítomnosti Lüdeman-

na, Simmerla, Tögela a Schenka. Anežku Grufíkovou týral Jakov. Grufík pravděpodobně 

vyzradil Dočekalovu a Domanského odbojovou činnost, zatímco tito naopak během mu-

čení řekli, že se partyzáni ukrývají v chatě Narcise Ištoka nedaleko Kasparovy chaty na 

Kameňáku.860 Podle výpovědi Anežky Grufíkové necelé tři týdny po těchto událostech se 

Domanský též údajně přiznal, že Ištokovi předal pušku a Dočekal doznal úkryt zbraní ve 

svém domě.861 

                                                           
858 MZA, fond C 143, kart. 108, inv. č. 1126, spis Ls 7/48 Egon Lüdemann, fol. 2 – 4, zpráva oblastní úřa-
dovny StB Uherské Hradiště č. 4228/47 z 23. ledna 1948. SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava..., s. 
298, uvádí příjmení zběha ve formě Važba. 
859 MZA, fond C 143, kart. 40, inv. č. 339, spis Ls 176 Willi Kunze, fol. 90 – 97, nedatovaný protokol se-
psaný s Willi Kunzem u SNB v Kyjově. 
860 Tamtéž. 
861 Tamtéž, fol. 31 – 32, protokol s Anežkou Grufíkovou sepsaný u okresního soudu v Kyjově 3. května 
1945. 
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          Na základě těchto vynucených informací dostal Willi Kunze rozkaz zatknout Ištoka 

v jeho kyjovském domě. Ten se zde však v inkriminované době nenacházel, takže zatýka-

cí komando, v němž byli Kunze, příslušník gestapa Gerhard a Rusové Jakov a Zikalo, 

zadrželo jeho sestru Jarmilu Ištokovou. Po výsleších v Gästehausu vydal Lüdemann roz-

kaz k rozsáhlé akci proti Ištokově chatě, které se zúčastnilo asi 25 osob jeho oddílu včetně 

Paula Dauterta, Williho Kunze, Floriana Eckerta, Ericha Matiska, Hanse Schenka a dal-

ších. Vladimír Grufík byl přinucen jet s nimi a ukázat přesné umístění této chaty. Uvnitř 

se v té době nacházeli příslušníci rodin Ištokových a Havlíčkových. 

          Zásah zahájili Alex, Zikalo a Jakov, kteří vtrhli dovnitř a vyvedli ven ženy a děti. 

Muži si museli před chatou lehnout na zem a byli biti. Mezi přítomnými se mimo jiné 

nacházel také příslušník 311. bombardovací perutě z Velké Británie Sergeant Pavel Svo-

boda z Bohuslavic č. 36 v okrese Kyjov, který byl zajat po sestřelení svého letounu bě-

hem náletu na Wilhelmshaven v noci z 28. na 29. prosince 1941. Po vyléčení ze zranění 

jej nacisté internovali v zajateckém táboře Stalag VIIIB v obci Lamsdorf (dnes Łambi-

nowice v Polsku), odkud se mu 22. října 1944 podařilo uprchnout a 27. října se vrátil do-

mů. Poté žil v ilegalitě a připojil se k odbojářům skupiny Carbon. Jeho uniforma a výbor-

ná znalost angličtiny jej na rozdíl od ostatních přítomných mužů zachránily, neboť se díky 

nim mohl vydávat za sestřeleného pilota britské národnosti. Lüdemann také se Svobodou 

jakožto s domnělým britským důstojníkem jednal s respektem. Napomohly tomu i Marie 

Ištoková se svou dcerou Annou Havlíčkovou, které při výslechu Lüdemannovi tvrdily, že 

letec hovoří pouze anglicky. 862  

          Z ostatních zajatých mužů příslušníci Lüdemannova oddílu na místě ukopali Zdeň-

ka Skřivánka, protože v jeho plášti nalezli pistoli. Ženy a děti byly poté odvedeny asi 100 

metrů od chaty, zatímco Narcis Ištok, Rafael Havlíček, František Škop, Jiří Pirdek a Vla-

dimír Grufík byli nahnáni do chaty a zde postříleni. Eckert s Meisterem pak do chaty od-

pálili pancéřové pěsti. Pozůstatky obětí byly z jejích trosek vyproštěny 3. května 1945 na 

příkaz vyšetřovací komise ONV v Kyjově.863  

          Po vypálení chaty převezli ostatní zatčené do Gästehausu, kde byli dále vyslýcháni 

také Karel Domanský a František Dočekal. V ranních hodinách 15. dubna byli propuštěni 

                                                           
862 Tamtéž, fol. 107 – 111, protokol sepsaný na stanici SNB Kyjov s Pavlem Svobodou. Okolnosti jeho 
sestřelení, pobytu v zajateckém táboře a útěku viz také PAJER, Miloslav: Křídla míří na Německo. 311 
československá bombardovací peruť v období svého působení u Velitelství bombardovacího letectva RAF. 
Cheb 1994, s. 301 – 326; dále RAJLICH, Jiří: Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých 
letců ve službách britského letectva 1940 – 1945, 2. část. Cheb 2000, s. 515 – 524. Svoboda byl po zatčení 
odvezen do Kounicových kolejí, odkud se mu však v době jejich evakuace podařilo uprchnout a přidal se 
opět k partyzánům. Tentokrát se jednalo o skupinu Generál Luža působící v okolí Velké Bíteše, která spa-
dala pod Radu tří.  
863 MZA, fond C 143, kart. 40, inv. č. 339, spis Ls 176 Willi Kunze, fol. 15 – 16, dokument nadepsaný 
Zpráva o zločinech gestapáků v Kyjově, dále fol. 34 – 35, protokol bezpečnostní a vyšetřovací komise při 
ONV Kyjov ze 4. května 1945 o převezení pozůstatků z Ištokovy chaty a jejich identifikaci. 
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Marie Ištoková, Jarmila Ištoková, Anežka Grufíková, Anna Havlíčková, Miroslav 

Schauer a Marie Selucká.864 Lüdemann mezitím připravoval další akci proti odbojovým 

skupinám v Bzenci. Zde se ukrývala skupina složená převážně z uprchlých ruských zajat-

ců, kteří se před svým přesunem do tohoto města vyskytovali v lesním bunkru na Chři-

bech. Ten vybudovali právě Ištok, Dočekal a Domanský.  

          Také v Bzenci se Lüdemann dostal na stopu těchto partyzánů pomocí provokatérů a 

úder proti zdejší skupině připravil na 15. duben. Partyzáni byli ukryti na půdě skladiště 

firmy Kvalita a podporoval je zdejší učitel Antonín Staněk. Tomu se před zásahem poda-

řilo i s většinou ruských členů skupiny uprchnout. Příslušníci SS poté prohledávali Staň-

kův dům ve čtvrti Olšovec i domy v okolí a zadrželi zde jeho ženu Marii Staňkovou, An-

tonína Höhna, Floriána Jelínka, Františka Jurigu, ruské partyzány Ivana a Sašu a vídeň-

ského Čecha neznámého jména, který se po zběhnutí od Wehrmachtu také přidal 

k partyzánům. Höhn s Ivanem a Sašou byli mučeni a poté zastřeleni na místě, ostatní 

včetně dalšího ruského uprchlíka převezli do budovy Gästehausu. Zde byli společně 

s Dočekalem a Domanským všichni brutálně vyslýcháni opět především provokatéry rus-

ké národnosti za Lüdemannovy přítomnosti. Otázky tlumočil Tögel a výslechů se zúčast-

nil také Kunze, který o těchto událostech po válce vypovídal. Všichni zatčení byli poté 

zavražděni a zakopáni na dvoře pod kůlnou Gästehausu.  

          Dne 1. května byla jejich těla nalezena a příštího dne proběhla identifikace a lékař-

ské ohledání za přítomnosti kyjovského starosty Ludvíka Kaluse a nadporučíka NKVD 

neznámého jména. Došlo zde k nálezu pozůstatků celkem 7 osob, a to Marie Staňkové, 

Františka Jurigy, Floriána Jelínka, Karla Domanského, Františka Dočekala, ruského par-

tyzána neznámého jména a zmíněného vídeňského Čecha. Ohledání potvrdilo mučení 

všech nalezených, přičemž Marii Staňkovou pohřbili příslušníci Lüdemannova oddílu 

zaživa.865  

          Po příblížení fronty nařídil Lüdemann budovu Gästehausu zapálit a část příslušníků 

jeho oddílu odjela auty k nádraží. Jiní pochodovali na náměstí a stříleli po civilních oby-

vatelích, aby je zahnali z ulic. Zabiti touto střelbou byli Václav Klein z Kyjova a Václav 

Zlámal z Nětčic, další 3 osoby utrpěly zranění. Členové oddílu se poté rozmístili 

v budově hotelu Slavie, načež 19. dubna Kyjov opustili a odjeli do Koryčan, které se mě-

ly stát jejich dalším působištěm. Lüdemannovi zde bylo podřízeno také místní Jagdkom-

mando, jemuž do té doby velel SS-Untersturmführer Max Jahn. Dále pak 20. dubna odjel 

                                                           
864 Tamtéž, fol. 26 – 27, zápis výslechu Marie Ištokové u okresního soudu v Kyjově 3. května 1945. 
865 MZA, fond C 143, kart. 108, inv. č. 1126, spis LS 7 Egon Lüdemann, fol. 15 – 22, opis protokolu o 
identifikaci a zjištění příčiny smrti mrtvol, nalezených v domě SS Gästehausu Kyjov. Opis pořízen 26. 
ledna 1948. Lékařské ohledání provedli MUDr. Jan Schwarz, MUDr. Prokop Hluštík a MUDr. Karel Polá-
ček.  
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do Litenčic, kde se spojily protipartyzánské síly z Kyjova, Koryčan a Litenčic ke společ-

nému pátrání po skupině Olga, která se tehdy dostala do centra pozornosti nacistů. 

          Také činnost partyzánského oddílu Olga kulminovala v dubnu 1945.866 Oddíl byl 

již tehdy rozdělen na tři samostatné roty. Jeho hlavním protivníkem zůstávalo Brandtovo 

ZbV-Kommando 43, které mělo koncem března 1945 zhruba kolem stovky členů, neboť 

se k němu přidávali příslušníci některých zrušených protipartyzánských oddílů. Ve spolu-

práci s brněnskou řídící úřadovnou a služebnou gestapa v Uherském Hradišti pátrali na-

cisté po totožnosti velitelky partyzánů, jejíž křestní jméno Olga již po určitou dobu znali. 

Nakonec došli k  závěru, že by se mohlo jednat o Olgu Tesaříkovovu z Nemochovic č. 79. 

Její otec František Tesařík byl totiž uvězněn na 14 měsíců za podporu odboje. Po odpyká-

ní tohoto trestu se vrátil, avšak 2. ledna 1945 jej gestapo zatklo znovu.867 Obě jeho dcery 

Olga a Nina skutečně byly ve spojení s partyzány.  

          Olgu Tesaříkovou přišla v ranních hodinách 3. dubna zatknout tříčlenná hlídka Si-

cherheitspolizei z Litenčic a vedla ji pěšky po cestě z Nemochovic do Brankovic. Po od-

chodu zatýkací skupiny vyrozuměla Tesaříkova rodina o události partyzány, kteří se roz-

hodli zatčenou osvobodit. Jako první odjel na koni ruský partyzán Ivan Vančerov řečený 

Velký Ivan, který skupinu dohnal, avšak příslušníci Sicherheitspolizei jej zastřelili.868 

Poté dorazilo na jízdních kolech asi 20 partyzánů a po krátké přestřelce se jim podařilo 

Tesaříkovou osvobodit. Tři členové zatýkací skupiny byli partyzány pronásledováni do 

Brankovic a zde narazili na dva automobily obsazené německými vojáky. Jednalo se o 9 

příslušníků SS Werkstatt Kompanie 688-Feldbäckereikompanie 808 pod velením 

 Feldwebela Karla Ulricha. Došlo k prudké přestřelce, během níž na straně partyzánů pad-

li syn řídícího učitele z Brankovic Milan Dias a Rus Timofej Gaučerov. Zastřelen byl také 

Jan Navrátil z Brankovic č. 258, kterého Ulrich omylem považoval za partyzána. Na ně-

mecké straně padl v boji Obergefreiter Franz Sangl, těžce zraněni byli Gefreiter Alois 

Wieser a Gefreiter Albrecht, lehce potom Obergefreiter Franz Wurst. Tito zraněné pře-

vezli po ukončení srážky do vyškovské nemocnice. Střelba byla slyšet až na statku 

v Nových Zámcích, odkud němečtí vojáci telefonovali pro posilu na četnickou stanici ve 

Vyškově. Do Brankovic následně dorazil vojenský oddíl z Vyškova v síle 1 důstojníka a 

60 mužů, němečtí četníci z téhož města v počtu 1 důstojníka a 6 mužů, 12 mužů 

z koryčanského Jagdkommanda pod velením SS-Untersturmführera Maxe Jahna a 9 pří-

                                                           
866 K jednotlivým akcím oddílu v této době viz Partyzánský oddíl Olga, hlášení četnických stanic v dubnu 
1945. HO MZM, inv. č. S 4927. 
867 František Tesařík byl zastřelen 28. února 1945 v koncentračním táboře ve Flossenbürgu. 
868 K případu viz Svědecké výpovědi v přelíčení proti Josefu Houfkovi před Vojenským soudem v Brně 19. – 
27. srpna 1947. HO MZM, inv. č. S 4937. Opisy, fol. 1 – 10, hlášení vrchního strážmistra Bernarda Chudo-
by z 28. ledna 1947.  



 238 

slušníků litenčického Jagdkommanda v čele s SS-Oberscharführerem Eugenem Seitzem. 

V době jejich příjezdu byl však boj ukončen a partyzáni z obce uprchli.869  

          SS-Untersturmführer Jahn se ujal vyšetřování celého případu. Jeho hlavním cílem 

bylo zjistit směr útěku partyzánů, jelikož měl k dispozici dostatečně síly, aby jejich sku-

pinu zničil. K tomu byla ovšem nutná spolupráce místních obyvatel, kteří však nejevili 

ochotu požadované informace sdělit. Ve spojení s partyzány byli také místní četníci, 

z nichž vrchní strážmistr Bernard Chudoba o dalším vývoji situace po válce vypověděl:  

          „V této době se začaly tvořit hloučky místního obyvatelstva, které si vyprávělo, kte-

ré partyzány poznalo a naříkalo nad ztrátou syna řídícího učitele Diase, jakož i náhodou 

zastřeleného a na akci nezúčastněného občana Navrátila. V důsledku toho, že někdo 

z gestapáků, kteří ovládali česky a byli v civilu, by mohl rozhovor obyvatelstva vyslech-

nout, jsme rázně obyvatelstvo zahnali do svých příbytků, takže při příchodu gestapáků 

byla ulice liduprázdná.  

          Aby partyzáni získali čas, vedl jsem poručíka Jahna k zastřeleným partyzánům a 

výslechem německých vojáků byli gestapáci uvedeni v omyl o směru útěku partyzánů. Ge-

nerál Bichelmaier (správně P. Bichlmeier, pozn. autora) žádal však o okamžité pronásle-

dování partyzánů směrem na Nemochovice s poukazem, že Nemochovice jsou hnízdo par-

tyzánů. Čas byl získán. Do Nemochovic se jelo za 1 až 2 hodiny. Gestapáci odjeli auty a 

já s vrchním strážmistrem Řádkem jsme šli pěšky. Při příchodu na místo, kde byla Olga 

Tesaříková osvobozena a uprchla pak s partyzány, jsme pak šli po stopách partyzánů, 

abychom ukryli předměty, které tito ztratili. Za mostem jsme narazili na psa, který pobí-

hal sem a tam a který byl u partyzánského oddílu. Psa jsme chtěli zastřelit, ale tento 

uprchl. Hned jsme šli rychle do hostince k Schweidlerové a poslali Marii Schweidlerovou 

mladší, aby šla po stopách partyzánů, jak tito v Brankovicích bojovali. Řekli jsme jí, že je 

tam pes a tento aby byl buď odveden nebo otráven. Než však Schweidlerová toto mohla 

provést, gestapáci psa chytili. Schweidlerová pak našla, jak nám bylo sděleno, zápisník 

Houfka, ve kterém byli zapsáni členové oddílu s uvedením přidělených jim zbraní. Zápis-

ník Schweidlerová zničila. Výsledek pátrání po partyzánech zůstal toho dne negativní, ač 

na něm bylo zúčastněno 80 až 100 gestapáků. Druhého dne pak gestapáci z Litenčic, 

okres Kroměříž, nasadili v Nemochovicích psa a s tímto chodili dům od domu, tj. podél 

domů, pak směrem k Brankovicím a v Brankovicích rovněž podél domů. Výsledek pátrání 

se psem byl rovněž negativní. Na základě této akce pak gestapáci dojížděli stále do Bran-

kovic, aby po partyzánech pátrali.“ 870  

                                                           
869 MZA, fond B 252, kart. 101, fol. 718, hlášení německé čenické stanice Vyškov velitelství německého 
četnictva v Brně ze 3. dubna 1945, dále fond B 72, kart. 126, č. 1367, hlášení četnické stanice Brankovice č. 
529/1945 z následujícího dne. 
870 Viz poznámka 868. 
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          Rozsáhlá pátrací akce tedy skončila bezúspěšně, případný nález Houfkova zápisní-

ku však mohl mít pro partyzány i jejich místní spolupracovníky katastrofální následky. 

Houfkovo vedení oddílu je třeba vůbec podrobit kritice, zejména brutální metody, které 

používal. Jako příklad lze uvést zavraždění partyzánů Antonína Koupila a Aloise Novot-

ného. Jako záminka k tomu posložila skutečnost, že dotyční neohlásili pistole, které získa-

li, ovšem podle svědeckých výpovědí bylo neohlášených zbraní v oddíle více. Při prová-

dění kontroly byly pistole objeveny a Houfek oba partyzány nesmyslně obvinil z toho, že 

je ukryli proto, aby jej v době přestřelky s německými oddíly zastřelili. Následující tra-

gické události popsal jeden ze svědků takto: 

          „A nato Houfek vyřkl ortel: „Tyto dva lumpy odsuzuji k smrti ubodáním.“ V tom 

velitel čety Matoušek vystoupil a řekl: „Pane veliteli, nedělejte to, je to dobrý kluk, znám 

ho od mala.“ Houfek ho okřikl: „Nemluv, nebo půjdeš s ním!“ Nezalekl se ani obhájce 

Rus Nikolaj a povídá: „Pane veliteli, toto se nedělá ani u Rusů na frontě.“ Podobné 

okřiknutí stihlo i Rusa Nikolaje. Nato odsouzené svázali a vedli do lesa. Rozkaz 

k provedení popravy dostal od Houfka Bartoš Josef (Skopoun), který odsouzené s velikou 

ochotou převzal. Cestou byli odsouzení vedeni kolem partyzánské hlídky a ještě naposledy 

Koupil na své kamarády na hlídce zavolal: „Sbohem, kluci, jdou mě zabít!“ Oba odsou-

zení byli vedeni zvlášť. Jak jsem dále slyšel od svých kamarádů partyzánů, byli odsouzení 

udeřeni polenem do hlavy. Novotný klesl bez hlesu na zem, kde byl probodán bodákem. 

Koupil po uhození rovněž spadl na zem a přitom ještě zvolal: „Kamarádi, dejte mně ještě 

jednu!“ Po druhé ráně polenem byl rovněž probodán. První rány bodnutím provedl Sko-

poun, předal bodák ostatním, přičemž na ně namířil automat se slovy: „Kdo nebude chtít 

bodat, bude zastřelen!“ První bodné rány byly u obou učiněny do krku.“ 871  

          O tom, že řada členů oddílu již tehdy tento čin vůbec nechápala a připisovala jej 

Houfkovu alkoholismu, svědčí také následující svědectví: „Že došlo k usmrcení Koupila 

a Novotného, vysvětluji si tím, že obviněný byl tehdy podnapilý a že Vykydal Koupila 

označil jako Pacherova špicla. To pronesl přede mnou. Houfek, když zdůvodňoval od-

stranění obou, se na to odvolával. Proč ovšem odsoudil k smrti také Novotného, nevím a 

vysvětluji si to jenom jeho podnapilostí.“ 872  

          Uvedené výpovědi dobře ilustrují poměry v tomto partyzánském oddíle. Přesto 

však nelze skupině Olga upřít provedení řady úspěšných akcí, z nichž největší význam 

mělo zajetí velitele německé 16. tankové divize generálmajora Hanse Ludwiga von Mül-

lera. Tato divize se v polovině dubna přesunovala v oblasti jihozápadně od Brna, aby po-

                                                           
871 Z protokolu sepsaného 31. srpna 1945 v Roštíně se členem oddílu Olga Vincencem Vymazalem. HO 
MZM, inv. č. S 4929. 
872 Svědecké výpovědi v přelíčení proti Josefu Houfkovi..., fol. 23 – 26, ze svědecké výpovědi Marie Grem-
licové - Parolkové z 15. března 1947. 



 240 

sílila uzlový bod německé obrany v okolí Ořechova. K zajetí generála došlo poté, co asi 

30 příslušníků oddílu obsadilo ve večerních hodinách 18. dubna budovu zámku Františka 

Mořice hraběte Dubského v Hošticích, které se nachází zhruba 2 kilometry severový-

chodně od Litenčic. 

          Partyzáni zaklepali na okna zámku, načež hrabě Dubský přivolal svého šoféra Flo-

riána Jablůnku, aby otevřel dveře. Poté vnikli partyzáni do zámku a hraběte fyzicky na-

padli. Důvodem toho byla zřejmě skutečnost, že dotyčný se hlásil k německé národnosti. 

Následně rozestavili stráže a rozešli se do jednotlivých pokojů, kde zůstali až do příštího 

dne. Dopoledne 19. dubna přijel autem na návštěvu k hraběti Dubskému generál Müller 

v doprovodu nadporučíka a 2 vojáků. Partyzáni generála ihned po příchodu do zámku 

odzbrojili a zajali.873           

          Po generálově zajetí pak nařídili služebné Anně Vykoukalové, aby přivedla do 

zámku po jednom ostatní vojáky, kteří stáli před budovou u dalšího automobilu, který 

mezitím dorazil. Partyzáni je jednoho po druhém omráčili úderem do hlavy a poté odvedli 

do sklepa, kde je Antotnín Slabík, Rudolf Kamenný a Vladimír Křepelka zastřelili.874 

Přežil pouze poddůstojník Hans Stöcker, který o zajetí generála Müllera a pobití jeho do-

provodu poskytl následující svědectví:  

          „Dne 19. dubna jsem dorazil s vozem asi ve 14,30 hodin, jak mně nařídil generál 

von Müller, na zámek v Hošticích. Čtyři muže svého doprovodu jsem nechal čekat před 

branou a odebral jsem se sám k budově, ležící asi 30 metrů daleko. Neměl jsem nejmenší 

podezření, neboť generálův vůz již stál před zámeckým schodištěm a nikde nebylo pozo-

rovat nějaké známky po partyzánech. Když jsem stiskl kliku, dveře se rozlétly. Byl jsem 

udeřen pistolí do úst a vtažen do haly. Kolem stálo přibližně dvacet lidí a mezi nimi tři 

ženy. Všichni měli na sobě hnědé uniformy. Myslel jsem, že jde o maďarské vojáky a věřil 

v nedorozumění. Náhle se otevřely dveře: objevil se velitel divize a za ním několik mužů. 

          „Ne, to není žádný SS, to je jeden z mých lidí. je to příslušník tankového oddílu!“ 

zvolal generál. Měl jsem totiž na sobě uniformu tankisty, na jejímž límci jsme nosili znaky 

umrlčích lebek. Bezpochyby mne měl jeden z partyzánů za esesáka. Zavedli mne do skle-

pa, k jehož oknům se postavili na stráž ozbrojení muži. Na moje prosby mně přinesli mísu 

s vodou, takže jsem si mohl vypláchnout ránu v ústech. Přihlíželi dva muži s odjištěnými 

karabinami a dávali pozor. Ostatně mně bylo sděleno, že mně bude ret sešit hned léka-

řem. Na mou otázku, ke kterému svazku tito lidé patří, bylo mně s nadšením řečeno:      

„K partyzánům!“  

                                                           
873 MZA, fond B 72, kart. 128, inv. č. 459/2, č. 7, hlášení četnické stanice Litenčice č. 504/45 z 21. dubna 
1945.  
874 Činnost Antonína Slabíka v partyzánském oddílu „Olga.“ HO MZM, inv. č. S 4934; PEŠA, Václav – 
OCÁSEK, Jindřich: V dvojím ohni..., s. 118 – 123.    
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          Zakrátko se objevil velký chlap v generálově koženém plášti. Doprovázen po bocích 

dvěma muži jsem byl odveden dále do sklepa. Zde jsem uviděl ležet tři generálovy prů-

vodce. Potom jsem byl mužem v koženém plášti...zastřelen. Měl jsem obrovské štěstí: 

v důsledku nepatrného pohybu hlavou nevnikla kulka pod uchem do hlavy, nýbrž asi dva 

centimetry šikmo vlevo nad ním. Na druhé straně opět vyšla. Padl jsem na zem. Protože 

jsem nepozbyl vědomí, mohl jsem se podepřít a dýchat, aniž to někdo zpozoroval. A také 

jsem mohl vidět. Jak vlákali čtyři muže mého oddílu do zámku, mně není známo. 

V každém případě byli všichni ve sklepě skoleni – ranou do týla. Potom stál ještě jeden 

partyzán ve dveřích do sklepa a bodal svým bajonetem do ležících na zemi. Pak naházeli 

na naše těla slámu a deky. Později, když se setmělo, prohlédl jsem všech sedm mužů. Byli 

již studení a ztuhlí. Ven jsem nemohl, neboť banda se ještě zdržovala v zámku. Dvojčlenná 

hlídka obcházela neustále budovu. Dveře byly zavřeny na závoru. 

          Potom jsem snad usnul, avšak náhle jsem oživl, když bylo po dvanácti hodinách 

boucháno na dveře. Bylo to ve 3 hodiny ráno. Hlídka SS vrazila dovnitř. Když jsem slyšel 

německá slova, vzpřímil jsem se. Přede mnou stál velitel SS s namířeným samopalem. 

Couvl několik kroků zpět, neboť jsem vypadal hrozně. Jak mi později pověděl, byl by urči-

tě vystřelil, kdybych nebyl zvedl ruce. Chtěl bych ještě dodat, že zmíněná hlídka SS obchá-

zela kolem zámku již předchozího dne, ale vzhledem k vozům, které stály před budovou a 

především proto, že na generálově autě byla divisní standarta, neprověřovala blíže situa-

ci. Počítala s tím, že by mohl být v budově Schörner. A s ním nechtěli mít nic ani samotní 

SS.  

          Dne 20. dubna 1945 jsem se dostal do lazaretu v Kroměříži. Téhož dne byly odve-

zeny také mrtvoly sedmi zastřelených a uloženy v márnici lazaretu. Přitom bylo zjištěno, 

že tři generálovi průvodci měli kromě střelných ran i rány bodné. U jednoho důstojníka 

z doprovodu napočítali třiatřicet bodných ran. Moje zranění i se všemi komplikacemi mě-

lo též něco dobrého: uchránilo mne před dlouhým zajetím. Již 5. června 1945 jsem se 

dostal oklikami do svého domova.“ 875  

          Hans Stöcker byl nalezen v ranních hodinách 20. dubna v zámeckém sklepě pří-

slušníky litenčického Jagdkommanda a dopraven do Litenčic, kde jej ošetřil MUDr. Fer-

dinand Sehnal. Poté Stöckera převezli do nemocnice v Kroměříži. Po likvidaci generálova 

doprovodu oznámili partyzáni hraběti Dubskému, že nyní rozhodnou o jeho životě. Na 

základě svědectví několika osob z obce o bezúhonnosti a oblibě hraběte však od jeho li-

kvidace upustili. Dne 19. dubna večer pak přijel do Hoštic na návštěvu kroměřížský 

okresní hejtman dr. Karl Koblischek, který patřil k předním nacistům v této oblasti. Po 

vstupu do zámku byl partyzány přepaden, zbit a spoután. Příštího dne partyzáni zámek 

                                                           
875 Opis dopisu poddůstojníka německé armády Hanse Stöckera. HO MZM, inv. č. S 4934. 
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opustili a hraběte s rodinou zamkli v pokojích. Také hoštický starosta Martin Vašíček a 

několik dalších osob bylo ponecháno v uzamčeném zámku. 20. dubna uvědomil ředitel 

okresního úřadu v Kroměříži Grumlík místní četnickou stanici, že Koblischek se 

z návštěvy dosud nevrátil. Četníci poté vyrozuměli litenčické Jagdkommando.  

          Jeho příslušníci zahájili společně se dvěma protektorátními četníky na rozkaz SS- 

Oberscharführera Eugena Seitze pátrání, přičemž je posílily také dvě čety vojáků pod 

velením majora Bindera. Vyslýcháni byli zejména obyvatelé Hoštic, proti kterým nacisté 

plánovali exemplární zasáh. Od tohoto úmyslu však upustili poté, co jim hrabě Dubský 

předal partyzánský dopis, v němž bylo v případě postihu místního obyvatelstva vyhrožo-

váno zastřelením zajatého generála. 

          Partyzáni pod vedením Josefa Matouška mezitím z hoštického zámku ustoupili s  

generálem von Müllerem a hejtmanem Koblischkem na dvůr v Kamínkách u Roštína. 

S nimi odešla i služebná Anna Vykoukalová, které bylo jasné, že vzhledem ke své pomo-

ci partyzánům již v zámku nemůže zůstat. Proto se přidala k oddílu Olga i se svým brat-

rem, který uprchl z totálního nasazení. Také Vykoukalová ve své poválečné výpovědi 

uvedla, že po příchodu k partyzánům „byla jsem upozorněna, že u oddílu jsou poměry 

těžko snesitelné, protože mužstvo je pod stálým terorem. Ovšem vrátit jsem se nemohla. 

Obviněného Houfka jsem poznala jako člověka s velkým sklonem k pití, přičemž 

v podnapilosti dělal různé nepředložené činy.“ 876  

          Ve dvoře na Kamínkách byli partyzáni překvapeni příjezdem skupiny 10 vojáků ze 

stíhacího oddílu 540. divize pod velením poručíka Tanzmeistera z Bunče, kteří sem přijeli 

pro brambory. Partyzáni zahájili palbu a 3 vojáky zastřelili, zatímco ostatním se podařilo 

uprchnout. Na místo pak dorazili další příslušníci Tanzmeisterovy jednotky a také liten-

čického Jagdkommanda, avšak partyzáni mezitím dvůr opustili a přesunuli se do Milovic, 

kde také rozhodli o likvidaci hejtmana Koblischka. Ten byl podle svědectví Antonína 

Slabíka během dalšího přesunu v noci z 21. na 22. dubna u Cvrčovic pověšen a ubodán.877  

          K dalšímu střetnutí došlo poté 22. dubna. Posílené oddíly z Litenčic tehdy dorazily  

do letoviska Bunč a odtud pěšky do obce Salaš. Obyvatelstvo zde spolupracovalo 

s partyzány již od března 1945, a to s vědomím starosty Ludvíka Hrdiny. Dalšími aktiv-

ními spolupracovníky byli hajní František Kovář, Stanislav Hanák, František Znojil, Josef 

Dobeš, Inocenc Tománek a dále lesní dělníci Antonín Mucha, Vincenc Mucha a Karel 

Klem.878   

                                                           
876 Svědecké výpovědi v přelíčení proti Josefu Houfkovi...,fol. 53 – 56, svědecký výslech Anny Vykoukalové 
z 23. ledna 1947. 
877 Viz poznámka 874. 
878 KOVÁŘ, František a kolektiv: Přehled o průběhu odbojového hnutí v obci Salaš sestavený 1. července 
1945. HO MZM, inv. č. S 4930, s. 1 – 2.   
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          Nacisté zřejmě předpokládali kontakty obyvatel Salaše s partyzány, neboť obec 

byla 22. dubna obklíčena a proběhly domovní prohlídky. K nálezu zbraní ale nedošlo a 

také pobyt partyzánů nebylo možné prokázat, přestože se tehdy v domě Antonína Hrdiny 

ukrýval zraněný ruský partyzán. Litenčické Jagdkommando SS-Oberscharführera Eugena 

Seitze poté obec opustilo a postupovalo směrem na Roštín. Zde se partyzáni oddílu Olga 

v době razie zdržovali a měli v úmyslu podniknout přesun právě na Salaš. Člen oddílu 

Oldřich Gremlica byl Olgou Františákovou poslán do vily továrníka Huga Tichého 

v blízkosti Roštína, aby připravil ubytování pro členy skupiny. Na silnici mezi Roštínem a 

Salaší mezitím došlo k přestřelce partyzánů s litenčickým Jagdkommandem. Němci měli 

3 mrtvé a 4 zraněné, avšak jako posila pak dorazili příslušníci Wehrmachtu z Kroměříže a 

partyzáni se stáhli na okraj lesa v blízkosti Roštína. Z jejich řad padl Břetislav Schweidler 

z Nemochovic a těžce zraněn byl Oldřich Gremlica.   

          Do pátrání po partyzánech se v roštínském okolí zapojili také příslušníci Lüdeman-

nova oddílu, kteří zde rozestavili hlídky. Jedna z nich skutečně na partyzány narazila. 

Jednalo se o Jaroslava Váňu z Roštína č. 20, který měl za úkol odvézt pohybu neschopné-

ho Gremlicu. V této souvislosti požádal o spolupráci Antonína Hlavinku a Jaroslava Hen-

zela. Zraněného partyzána donesli do domu Antonína Skácela č. 246, kam za nimi v noci 

na 23. dubna vtrhli nacisté. Ti zahájili palbu a zranili Jaroslava Henzela, který zůstal ležet 

před domem. Příslušníci Lüdemannova oddílu jej poté oloupili a zavraždili.879 Zbývající 

muži padli do zajetí a s Gremlicou je odvedli na místní četnickou stanici, kde byli mučeni. 

Sem bylo přivedeno také několik dalších obyvatel Roštína a jejich výslech se týkal ze-

jména okolností zajetí generála von Müllera a jeho dalšího osudu.  

          Ráno 23. dubna nařídil Lüdemann převézt Gremlicu, Hlavinku, Váňu a Skácela do 

Litenčic, kde výslechy pokračovaly. V Roštíně mezitím nacisté vypálili Tichého vilu i 

s hospodářskými budovami, dále pak Skácelův dům a chatu Břetislava Chytila 

z Kroměříže.880 Jelikož výslechy zatčených partyzánů nepřinesly žádné cenné poznatky, 

byli Hlavinka, Váňa a Skácel v litenčickém zámku zastřeleni a jejich těla ve večerních 

hodinách 23. dubna odvezena a zakopána u silnice z Litenčic do Morkovic, kde je místní 

obyvatelé nelezli až 23. května.881 Přežil pouze Antonín Gremlica, kterého 24. dubna do-

pravili do kroměřížské nemocnice. Zde se léčil do 18. dubna 1946. Následkem střelného 

poranění a mučení během výslechů se stal 85 procentním invalidou.882  

                                                           
879 MZA, fond C 143, kart. 108, inv. č. 1126, spis Ls 7 Egon Lüdemann, fol. 33 – 34, zpráva stanice SNB 
Roštín č 59/45 z 9. června 1945. 
880 Tamtéž, fol. 35 – 37, hlášení stanice SNB Roštín ze 14. června 1947 o zvěrstvech v Roštíně 22. – 23. 
dubna 1945. Určeno okresnímu soudu se sídlem ve Zdounkách. 
881 Tamtéž, fol. 39 – 44, udání stanice SNB Litenčice č. 220/45 z 8. července 1945 na členy místního Jagd-
kommanda. 
882 Tamtéž, fol. 30 – 31, protokol sepsaný s Oldřichem Gremlicou 22. září 1947 v Kroměříži. 



 244 

          Pátrání Lüdemannových a Seitzových mužů po generálu von Müllerovi však přes 

tyto represálie nezaznamenalo úspěch. Partyzáni totiž generála přemístili do hájovny Ino-

cence Tománka u Salaše. V lese za hájovnou se rozmístil celý oddíl a  pomocí vysílačky 

průzkumné jednotky 2. ukrajinského frontu pod vedením poručíka Ivana Nikiforoviče 

Sokolova se podařilo navázat spojení s jeho štábem. Ten projevil zájem o osobu generála 

von Müllera a požadoval jeho převedení přes frontovou linii a předání Rudé armádě. 

K tomu však nedošlo, jelikož velitel partyzánské brigády Jana Žižky major Murzin přiká-

zal Houfkovi a Františákové, aby mu byl generál osobně předán do štábu v Hostýnských 

vrších s tím, že jeho dopravu na štáb frontu zařídí sám. Předání generála chtěl uskutečnit 

29. dubna na letovisku Bunč a odtud jej mělo převézt sanitní auto do Lukovečku a do 

Holešova. Dále by již cesta do Murzinova štábu pokračovala pouze pěšky. Generálův 

doprovod měli tvořit čtyři partyzáni převlečení za ošetřovatele a von Müllera hodlali při-

nutit hrát úlohu těžce zraněného pacienta na nosítkách.883  

          Turistická chata na Bunči již byla v této době prázdná, neboť Tanzmeisterův oddíl 

odtud ustoupil. Partyzáni sem dorazili pod vedením Josefa Matouška, avšak očekávaný 

sanitní vůz nepřijel. Proto obsadili opěrné body Tanzmeisterova oddílu v okolí chaty. To 

se ukázalo jako prozíravé, neboť se o jejich přítomnosti dozvěděl Lüdemann, který nařídil 

provést akci proti letovisku. Nákladní automobil se členy protiprartyzánských sil však byl 

partyzány na Bunči ze zálohy napaden palbou a výsledkem bylo 16 mrtvých, a to Fritz 

Walter, Wilhelm Niessner, Otto Essel, Herbert Ulke, Adolf Fröhlich, Franz Wiens, Franz 

Fettich, August Monarsky, Alfons Hüttinger a Paul Pruss z koryčanského Jagdkomman-

da. Z někdejšího žarošického padl jeho velitel SS-Hauptscharführer Paul Dautert a dále 

Florian Eckert, Josef Frank, August Kümper, František Arnošt či Antoš a 1 člen nezná-

mého jména. Tyto padlé poté pohřbili 30. dubna 1945 v IX. skupině na městském hřbito-

vě v Kroměříži.884 Těžce zraněni byli během boje SS – Sturmscharführer Thiemann s 

dalším příslušníkem skupiny, pouze jednomu či dvěma zbývajícím se podařilo z místa 

srážky uniknout bez zranění a poté ve Zdounkách informovali o situaci Lüdemanna. Par-

tyzáni získali během přepadu větší množství zbraní.  

          Za této situace sešlo z předání generála von Müllera členům Murzinova štábu a 

Matouškův oddíl se vrátil zpět. Z Litenčic vyrazila početná skupina Lüdemannových mu-

žů včetně posilových jednotek SS. V místě předchozí srážky zapálili letovisko Bunč a 

nedalekou hájovnu. Dále se zaměřili na areál ubytovacích baráků a skladu firmy Beneš, 

podílející se na stavbě dálnice Brno – Zlín. Také tyto objekty byly zapáleny, přičemž zde 

                                                           
883 KOVÁŘ, František a kol.: Přehled o průběhu odbojového hnutí v obci Salaš..., s. 6 – 8.   
884 MZA, fond C 143, kart. 40, inv. č. 339, spis Ls 176 Willi Kunze, fol. 78, seznam členů Jagdkommanda, 
kteří byli postříleni 29. dubna na Bunči u Zdounek. Sepsán v Kroměříži 11. října 1945. Obdobný seznam 
viz také HO MZM, inv. č. S 4927.  
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za živa uhořel šedesátiletý hlídač Václav Ranc, kterého přivázali k zábradlí. Ranc přivedl 

v noci z 28. na 29. dubna skupinu ruských provokatérů na dvůr Kamínka u Roštína 

v domnění, že se jedná o skutečné partyzány. Nacité se tak dozvěděli, že je ochoten par-

tyzány podporovat, což rozhodlo o jeho osudu. Hlídačovy pozůstaky byly ve spáleništi 

nalezeny teprve 7. června 1945.885 Provokatéři měli také rozhodující podíl na tragédii 

v Salaši. 

          Velitel ZbV-Kommanda 43 SS-Sturmbannführer Werner Brandt vyslal jejich skupi-

nu do prostoru mezi Zdounkami a Roštínem, kde na základě předchozích událostí před-

pokládal základnu oddílu Olga. V neděli 29. dubna před polednem dorazila početná sku-

pina provokatérů směrem od Starých Hutí na Salaš. Někteří z nich byli v civilu a jiní 

v uniformách československé armády, všichni se však vydávali za ruské partyzány skupi-

ny „Ivan Hrozný.“ Jejich velitel pronesl ke shromážděným vesničanům projev v ruštině, 

v němž agitoval pro boj proti nacistům, kteří prý jsou na ústupu a chtěji obec zničit. Par-

tyzáni mezitím po likvidaci protipartyzánské skupiny na Bunči předali vzkaz salašským 

spolupracovníkům, aby přišli na Kovářovu hájovnu, odtud měli být převedeni na party-

zánskou základnu v Tománkově myslivně a zde vyzbrojeni. Tato skutečnost usnadnila 

provokatérům jejich úlohu. 

          Na výzvu domnělého velitele partyzánské skupiny se dostavilo přes dvacet míst-

ních obyvatel, kteří bydleli nejblíže. Měli v úmyslu se připojit k partyzánům. Po rozlou-

čení se svými rodinnými příslušníky šli s provokatéry do lesa směrem k Vápenicím, kde 

jim bylo přislíbeno vydání ukořistěných zbraní. Chování údajných partyzánů však již ně-

kterým z nich začalo být podezřelé.886 Události tohoto dne podrobně popsal ve své pová-

lečné výpovědi nadhajný Josef Dobeš:  

          „Dne 29. dubna 1945 asi o 9. hodině došel na Salaš vrchní strážmistr Vykydal ve 

společnosti nadporučíka Ondráka z Kroměříže, který měl krycí jméno „Ivan.“ Vykydal a 

Ondrák vešli do kanceláře lesní správy, kde tehdy dlel lesní správce František Kovář. Asi 

po půl hodině vešel jsem rovněž do kanceláře, kde se Vykydal s Ondrákem ohřívali u ka-

men. Od Kováře obdrželi čaj s chlebem a sádlem. Oba byli promočení a jak mi později 

prozradili, zúčastnili se bojové akce u samoty „Bunč“ s jagdkommandem. Asi v 10,30 

hodin týž den vešel do kanceláře výpomocný hajný Miroslav Špičák, pocházející ze Sala-

še, na lesní správu a lesnímu správci Kovářovi řekl, že obdržel od nadporučíka Houfka, 

který dlel na hájence u hajného Tománka, asi třičtvrtě hodiny vzdálené od Salaše, rozkaz, 

aby on lesní Kovář opatřil asi patnáct spolehlivých lidí jako posilu pro partyzánskou sku-

                                                           
885 MZA, fond C 143, kart. 108, inv. č. 1126, spis LS 7 Egon Lüdemann, fol. 46 – 47, hlášení SNB Roštín č. 
58/45 z 8. června 1945. Určeno okresnímu soudu ve Zdounkách. 
886 POSPÍŠIL, Bohumil: Výpis z obecní kroniky obce Salaš (poslední dny okupace a osvobození obce). HO 
MZM, inv. č. S 8296.    
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pinu Olga k zesílení stavu obrany proti Němcům. Dále uváděl, že tato partyzánská skupi-

na provedla bojovu akci proti jagdkommandu na „Bunči“ a získala větší počet zbraní. 

          Nato jsem dostal od lesního Kováře příkaz, abych šel do obce a opatřil potřebný 

počet mužů k požadovanému zesílení. Ihned jsem odešel, abych příkaz provedl. Oběhl 

jsem patnáct spolehlivých osob, aby se na 2 hodiny odpoledne dostavily do myslivny na 

Salaši, kde jim budou dány bližší pokyny. Asi k 12. hodině objevilo se na Salaši asi pat-

náct neznámých ozbrojených mužů, kteří se vydávali za partyzány a vyzývali občany, aby 

se k nim přidali. Poněvadž se lidé ze Salaše domnívali, že jsou to skuteční partyzáni, při-

hlásilo se k nim asi 25 mužů, které nahnali do lesní kanceláře. V této kanceláři byl také 

vrchní strážmistr Vykydal a když jsem vstoupil, ukazoval mi náznakem prstem na ústa, 

abych nemluvil. Spolu jsme však hlasitě mluvit nemohli, poněvadž se v místnosti rozesta-

vili do rohů neznámí muži s automaty. 

          Jelikož tito přišlí ozbrojení muži, vydávající se za partyzány, byli všichni neznámí, 

žádal po nich lesní Kovář, aby se legitimovali, jsou – li skutečně partyzáni a uvedl, že se 

může jednat i o zradu. Nato mu bylo odpověděno neznámými, že když jim nevěří, že bude 

pak litovat a všichni, co jsou zde. Nato jsme byli vyzváni, abychom šli s nimi. Já 

s Vykydalem, Františkem Přerovským a poštovním úředníkem Slavíčkem šli jsme společně 

za všemi a za námi šel jeden muž s automatem, který nás pobízel: „Bystro, bystro!“ Při 

tomto mi Vykydal sdělil, že se mu to nelíbí, že mezi neznámými poznává jednoho gestapá-

ka a že to bude nějaká zrada. Po tomto sdělení Vykydal si sedl na zem a počal vyzouvat 

botu, že ho tlačí.... Následkem našeho zpoždění neznámý muž s automatem, který byl asi 

Vlasovec, nás obešel a šel dále za skupinou, čehož jsme s Vykydalem, Přerovským a Sla-

víčkem využili a prchli do lesa. Když jsme vběhli do lesa, počala střelba ve směru odešlé 

skupiny neznámých mužů a našich mužů. Po skončené střelbě jsme zjistili, že neznámí 

muži povraždili naše muže, kteří šli s nimi. Pak jsme zjistili, že to byli Němci a Vlasovci, 

kteří provedli vraždu na našich lidech. Nato byla lesním správcem Kovářem, který nasedl 

na motocykl a jel do hájenky Tománka, přivolána partyzánská skupina. Partyzáni Němce 

pronásledovali, přičemž bylo zastřeleno šest Němců. 

          Není pravda, že při příchodu neznámých mužů – Němců – na Salaš by Kovář ne-

chal svolat několik lidí. Muži ze Salaše byli mnou samotným vyzváni již před příchodem 

neznámých mužů a to tím způsobem, že rozkaz přinesl výpomocný hajný Špičák od nadpo-

ručíka Houfka, který předal Kovářovi a na příkaz Kováře jsem obcházel spolehlivé osoby, 

aby tyto mohly být použity ve skupině „Olga“ proti Němcům, poněvadž se dalo očekávat, 

že Němci provedou nějakou akci. Lidé ze Salaše, jelikož byli mnou vyzváni před přícho-

dem neznámých mužů, uvěřili, že jsou to partyzáni, za které se Němci vydávali, a proto šli 

s nimi na jejich výzvu. Byla to nešťastná shoda okolností. Rozkaz k opatření lidí ze Salaše 
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jsem neobdržel od Němců nebo Vlasovců, ani přímo od nadporučíka Houfka, ale přímo 

od lesního Kováře, který jej přijal od výpomocného hajného Špičáka.“ 887   

          Příslušníci oddílu nepravých partyzánů vedli shromážděné salašské dobrovolníky 

k objektu Tománkovy hájenky. Asi kilometr od obce v místě nazvaném Vápenice jim 

nařidili, aby si sedli a následovala „instruktáž“ se zacházením se zbraní. Skupina provo-

katérů se mezitím rozdělila na tři části, z nichž dvě zajišťovaly křižovatku a třetí se roze-

stavila v těsné blízkosti sedících Salašanů. Poté dorazil neznámý muž, na jehož pokyn 

zahájili provokatéři palbu a celou skupinu postříleli. Jako jediný se zachránil pouze Fran-

tišek Mlýnek, kterému se podařilo uprchnout, přestože po něm také stříleli.888     

          Na místo tragédie poté dorazila partyzánská spojka Aloisie Špičáková, která byla 

rovněž zavražděna, protože představovala nežádoucího svědka těchto událostí. Případ si 

tak celkem vyžádal 20 obětí. Kromě Špičákové zahynuli Karel Klem, Emil Klem, Josef 

Klem, Alois Pravdík, Eduard Pravdík, František Pravdík starší a František Pravdík mladší, 

Vincenc Mucha, Antonín Mucha, Karel Jurčík, Ferdinand Vlček, Jan Bednář, Michal Ša-

franík, Josef Hasmanda, František Bičaň, Stanislav Hanák a Josef Donath ze Salaše, dále 

Josef Mošner z Kudlovic a Augustin Komínek ze Staré Huti.889 Provokatéři oběti oloupili 

a u Roštína nastoupili do nákladního automobilu, který je odvezl do Zdounek. Zde již na 

tuto skupinu čekal SS-Untersturmführer Lüdemann s částí svého oddílu.  

          V noci ze 30. dubna na 1. května 1945 zahájil Lüdemannův oddíl ústup přes 

Zdounky do Kroměříže, když ještě nedaleko Zdounek jeho příslušníci zastřelili partyzány 

Simeona Žukova a Jindřicha Hlaváče ze Strakonic, které zajali 24. dubna. Ústup potom 

pokračoval přes Hulín a Přerov na hrad Bouzov, kde se tato jednotka ubytovala přímo 

v hradním objektu. Mezitím se již 27. dubna stáhl se svým štábem do Napajedel SS – 

Sturmbannführer Brandt, jehož oddíl dále ustupoval přes Kroměříž a Litovel na Morav-

skou Třebovou.890 Zajatého generála von Müllera nakonec 2. května ve Slavkově od Jose-

fa Houfka převzal náčelník štábu sovětské 53. armády generálmajor A. J. Jakovlev. 

          Ústupem protipartyzánských sil z ohrožených oblastí východní a jihovýchodní Mo-

ravy do centra země bylo možné je využít v operacích proti skupinám Jermak, Dr. Miro-

slav Tyrš, Zarevo, Jan Kozina a dalším. Také aktivity těchto oddílů se v průběhu dubna 

1945 velmi zintenzívnily. Letecké dodávky zbraní a trhavin jim zejména umožnily zvýšit 

destrukční činnost na železničních tratích. Skupina Dr. Miroslav Tyrš umístila v noci z 5. 

na 6. dubna nálož na trati Brno – Německý Brod mezi zastávkami Olešná a Rovné u ki-

                                                           
887 Svědecké výpovědi v přelíčení proti Josefu Houfkovi..., fol. 31 – 33, z protokolu nadhajného Josefa Do-
beše z 15. března 1947 o salašské tragédii. 
888 OCÁSEK, Jindřich: Salašská tragédie. Dokumenty o zavraždění dvaceti občanů fašisty v obci Salaš u 
Velehradu. Salaš 1966, s. 20 – 21.  
889 Tamtéž, s. 26. 
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lometru 53,9 – 54.  Její exploze nastala v 6.50 hodin pod koly osobního vlaku 907. Vytr-

žen byl kus kolejnice v délce 120 centimetrů, následkem čehož vykolejila poškozená lo-

komotiva s jedním vagónem. Ke zranění osob nedošlo a provoz byl na této trati znovu 

obnoven 6. dubna v 11 hodin.891 Dne 6. dubna také položili příslušníci Zareva Arkadij 

Radajev, Fjodor Zajcev, Ivan Choťjun a Ladislav Švancara několik náloží na trati Brno – 

Česká Třebová u Rájce nad Svitavou.892 K výbuchům zde došlo jednak 7. dubna ve 23.25 

hodin, kdy bylo přerušeno 65 centimetrů pravé kolejnice ve směru na Skalici nad Svita-

vou u kilometru 195, což si vynutilo zastavení provozu.893 V 0.38 hodin 8. dubna pak 

nálož Zareva zničila 70 centimetrů pravé kolejnice u kilometru 184,7 na nádraží v Rájci 

během průjezdu transportního vlaku Wehrmachtu 90 825. Lokomotiva byla poškozena, 

avšak zranění neutrpěl nikdo. K obnovení provozu došlo téhož dne ve 4.10 hodin. Neda-

leko od této nálože byla při prohlídce tratě nalezena další, ta však neexplodovala. Jinou 

nevybuchlou nálož nalezli mezi Spešovem a Dolní Lhotou.894 Poté zhruba ve 2.45 hodin 

8. dubna najel v Rájci na minu položenou opět příslušníky Zareva transportní vlak       

670 439, jehož lokomotivu výbuch těžce poškodil.895 Dále 9. dubna nalezl při obchůzce 

na trati mezi Letovicemi a Rozhraním příslušník Volkssturmu Josef Böhm u kilometru 

204,8 desetikilogramovou nálož, jejíž následná likvidace si vyžádala přerušení provozu 

na dvě hodiny.896  

          Po těchto akcích se část partyzánů zastavila u Antonína Dvořáka v Malé Lhotě a 

někteří tady přespali. Ostatní pokračovali z Malé Lhoty do Brťova a zde se ukryli u Josefa 

Svobody. Po návratu diverzních skupin značná část partyzánů ve větším počtu napadla 9. 

dubna četnickou stanici v Lomnici a odzbrojila místní četníky. Jednotlivci se pak rozešli 

po městě a rekvírovali potraviny.897  O den později provedli partyzáni oddílu Miroslav 

Tyrš další destrukci na trati Brno – Německý Brod. K explozi došlo ve 14.40 hodin mezi 

stanicemi Bystřice nad Pernštejnem a Rožná u kilometru 65,5 při průjezdu nákladního a 

částečně osobního vlaku 8705. Následky útoku byly v tomto případě větší, neboť exploze 

zničila 72 centimetrů kolejnice, přetrhla dva pražce a vytvořila na trati kráter 2 metry ši-

                                                                                                                                                                              
890 MZA, fond C 143, kart. 40, inv. č. 330, spis LS 176 Willi Kunze, fol. 73 – 74, protokol s Magdalenou 
Siwy sepsaný 13. října 1945 na policejním ředitelství v Moravské Ostravě. 
891 MZA, fond B 72, kart. 127, č. 1459, záznam telefonického hlášení četnické stanice Malá Lhota ze 6. 
dubna 1945, dále č. 1540, hlášení četnické stanice Nové Město na Moravě č. 885/45 z téhož dne. K případu 
též fond B 252, kart. 104, fol. 205 – 207, dálnopis velitele pořádkové policie č. 325 z téhož dne. 
892 JELÍNEK, Zdeněk: Partyzánský oddíl zvláštního určení Zarevo..., s. 133.  
893 MZA, fond B 72, kart. 127, č. 1538, záznam telefonického hlášení četnické stanice Skalice nad Svitavou 
z 8. dubna 1945. 
894 Tamtéž, č. 1525, hlášení četnické stanice Rájec nad Svitavou č. 703/45 z 8. dubna 1945. 
895 MZA, fond B 252, kart. 101, fol. 142, záznam telefonického hlášení ředitelství protektorátní kriminální 
policie z 8. dubna 1945.  
896 MZA, fond B 72, kart. 127, č. 1532, hlášení četnické stanice Letovice č. 787/1945 z 9. dubna 1945. 
897 MZA, fond B 72, kart. 128, inv. č. 466, hlášení četnické stanice Tišnov č. 2335/45 z 10. dubna 1945; 
KOPEČNÝ, Petr – POLÁK, Vladimír: Žijeme jejich odkazem..., s. 105.       
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roký a 75 centimetrů hluboký. Následkem toho vykolejila lokomotiva s tendrem, 1 osobní 

a 4 nákladní vagóny, zatímco pouze 2 zbývající vagóny zůstaly stát na trati nepoškozené. 

Nikdo z obsluhy vlaku ani cestujících však zraněn nebyl.898   

          V téže době postupovala údolím řeky Svitavy dvanáctičlenná diverzní skupina pří-

slušníků Jermaka pod vedením Zachara Olinnikova. Této skupině lze připsat další explozi 

na nádraží v Rájci – Jestřebí 10. dubna. Výbuch nastal pod železničním mostem, který byl 

částečně poškozen. Nikdo však neutrpěl zranění a také provoz nemusel být zastaven. Par-

tyzáni se v době exploze nenacházeli příliš daleko, protože mezi nimi a hlídkou 

Volkssturmu došlo po výbuchu v prostoru nádraží k přestřelce za použití ručních graná-

tů.899 Od Rájce se tato početná partyzánská skupina stáhla k Černé Hoře, kde téhož dne v 

21.00 hodin poškodila další náloží železobetonové protitankové uzávěry na silnici smě-

rem k Brnu.900 Partyzáni poté prošli Malou Lhotou a osadou Lubě, načež ve večerních 

hodinách 11. dubna napadli četnickou stanici v Uníně. Podle odhadu četníků jich bylo 

okolo 80 a zmocnili se zde 3 služebních pistolí s 90 náboji.901     

          Nacistický bezpečnostní aparát reagoval na zvětšující se počet partyzánských útoků 

zvýšením počtu hlídek podél železničních tratí, což se však projevilo jako málo účinné. 

Dne 12. dubna přijalo Zarevo další zásilku zbraní, což mu umožnilo nadále pokračovat 

v destrukcích. Již 13. dubna ve 3.45 hodin explodovala další nálož na trati Německý  

Brod – Brno, tentokrát v katastru obce Doubravník. Kolejnice byly explozí přerušeny, 

lokomotiva vážně poškozena a vlak rozdělen na dvě části. Střepiny zranily strojvůdce a 

provoz na trati několik hodin nefungoval.902 V noci ze 13. na 14. dubna pronikl diverzní 

oddíl Zareva ve složení Boris Žižko, Vladimír Horák, Denis Kuleš, Josef Kopřiva a 

uprchlý zajatec Uljačenko s průvodcem Richardem Hlavičkou, starostou Dlouhé Lhoty, 

k železniční trati Brno – Česká Třebová.903 Skupina položila nálož v blízkosti Doubravice 

nad Svitavou u kilometru 189,1. Její exploze nastala 14. dubna ve 2.30 hodin pod koly 

vlaku 999 043 taženého třemi lokomotivami. Levou kolejnici výbuch vytrhl v délce 1 

metru, následkem čehož byla první z lokomotiv poškozena a vykolejila, ostatní dvě však 

zůstaly nepoškozeny. Zraněn nebyl nikdo, provoz mezi Skalicí nad Svitavou a Brnem 

                                                           
898 MZA, fond B 72, kart. 127, č. 1665, hlášení četnické stanice Bystřice nad Pernštejnem č. 708/1945 z 11. 
dubna 1945. 
899 Tamtéž, č. 1526, hlášení četnické stanice Rájec č. 716/45 z 10. dubna 1945 a fond B 252, kart. 104, fol. 
240, dálnopis velitele pořádkové policie č. 544 z téhož dne. 
900 MZA, fond B 72, kart. 127, č. 1676, záznam telefonického hlášení četnické stanice Černá Hora z 11. 
dubna 1945.  
901 MZA, fond B 72, kart. 128, inv. č. 468, hlášení četnické stanice Tišnov č. 2394/45 z 12. dubna 1945, 
dále fond B 252, kart. 104, fol. 252 – 253, dálnopis velitele pořádkové policie č. 683 z téhož dne. K přepadu 
též KOPEČNÝ, Petr – POLÁK, Vladimír: Žijeme jejich odkazem..., s. 110.      
902 MZA, fond B 72, kart. 127, č. 1765, záznam telefonického hlášení četnické stanice Doubravník ze 13. 
dubna 1945.  
903 JELÍNEK, Zdeněk: Partyzánský oddíl zvláštního určení Zarevo..., s. 135.  
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však nefungoval 10 hodin.904 Skupina pod vedením Richarda Hlavičky ve stejném složení 

jako předchozí pak položila další nálož v noci z 15. na 16. dubna 2 kilometry jižně od 

rájeckého nádraží. Výbuch nastal 16. dubna v 00.20 hodin u kilometru 184,2 během prů-

jezdu vlaku 96 831. Pravou kolejnici výbuch zničil v délce 130 centimetrů, což mělo za 

následek poškození a vykolejení lokomotivy. Případ se obešel bez zranění, trať nebyla 

opět několik hodin provozuschopná.905 

          Zarevo se také v této době kromě diverzí na železnici podílelo 14. dubna na přepa-

du štábu maďarského protiletadlového pluku 899 B, který byl rozmístěn ve Štěpánově a 

Olešničce. Partyzáni Boris Žižko, Grigorij Pavlovskij, Tacenko a Dolja ze Zareva pod 

vedením Pavla Vasilijeviče Fjodorova společně s Nikolajem Chimičem, Pavlem Morja-

kovem, Ivanem Knišem a Suprunem z brigády Mistra Jana Husa vnikli ve Štěpánově do 

domu Františky Simonové. Zde bylo ubytováno 5 maďarských důstojníků, kteří byli zaja-

ti a odvedeni. Dalšího důstojníka zajali partyzáni v domě Metoděje Hřebíčka v Olešničce. 

Dále padl do jejich rukou  generálplukovník Ziláhy Matolszy Élek, který byl ve dvou au-

tomobilech doprovázen svou ženou, oběma syny, maďarským kapitánem a dvěma řidi-

či.906 Zajatce odvedli kolem hájovny na Hodůnkách směrem k samotě na Lhotkách, kde je 

partyzáni všechny zlikvidovali.907        

          Další destrukce na železničních tratích prováděla brigáda Mistra Jana Husa, a to 

zejména v oblasti Žďárska. Již 5. dubna byli spatřeni 4 ozbrojení muži, kteří položili ná-

lož 5 kilometrů západně od Žďáru nad Sázavou pod pravou kolejnici nedaleko obce Sá-

zava u kilometru 27,557. Explodovala ve 21.05 hodin pod koly osobního vlaku 945 je-

doucího z Německého Brodu. Následkem výbuchu se roztrhly 2 pražce a zničeno bylo 

120 centimetrů kolejnice. Na místě vznikl kráter 150 centimetrů široký a 90 hluboký. Lo-

komotiva měla utržené kolo a topič Alois Kubánek utrpěl těžké zranění. Žádný z vagónů 

sice nevykolejil, opravy tratě však přesto trvaly po dobu 12 hodin.908 Další výbuch nastal 

7. dubna ve 23.34 hodin znovu na trati Německý Brod – Brno mezi zastávkou Slavkovice 

a nádražím ve Žďáru nad Sázavou během průjezdu osobního vlaku 908. Lokomotiva byla 

                                                           
904 MZA, fond B 72, kart. 128, inv. č. 459/2, č. 19, záznam telefonického hlášení četnické stanice Rájec ze 
14. dubna 1945, dále fond B 252, kart. 104, fol. 537, fonogram téže četnické stanice pro okresní četnické 
velitelství v Boskovicích ze stejného dne.  
905 MZA, fond B 72, kart. 128, inv. č. 459/1, č. 19, telefonické hlášení četnické stanice Rájec ze 16. dubna 
1945, dále fond B 252, kart. 104, fol. 551, fonogram četnické stanice Rájec č. 1628/45 okresnímu četnic-
kému velitelství v Boskovicích z téhož dne. 
906 JELÍNEK, Zdeněk: Partyzánský oddíl zvláštního určení Zarevo..., s. 135 – 136 a 206 – 207.    
907 NEBOJSA, Bořivoj: Jak to bylo s partyzány..., s. 56 – 58 uvádí hodnost velitele generálmajor a jeho 
jméno ve formě Zihaly Elek Matolzsy.  
908 MZA, fond B 72, kart. 126, č. 1451, hlášení četnické stanice Velká Losenice č. 443/1945 ze 6. dubna 
1945. 
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lehce poškozena a vytrženo 70 centimetrů kolejnice, což si vyžádalo přerušení provozu na 

9 hodin. Případ se tentokrát obešel bez zranění.909  

          Stejná trať se stala terčem útoku 10. dubna. Tehdy ve 4.25 hodin najel osobní vlak 

940 mezi žďárským nádražím a obcí Šlakhamry u kilometru 30,9 na uvolněné kolejnice, 

které partyzáni poškodili mechanickým způsobem. Následkem toho vykolejila lokomoti-

va se třemi vagóny a 1 osoba byla lehce zraněna. Trať byla poškozena v celkové délce 40 

metrů a jeji opravy probíhaly po dobu 20 hodin.910 Téhož dne umístili partyzáni brigády 

Mistra Jana Husa nálož pod mostem přes řeku Sázavu v katastru obce Pohled u kilometru 

6. Její exploze ve 22.18 hodin však neměla příliš velké následky a kolejnice zůstaly nepo-

škozeny, takže provoz mohl být rychle obnoven.911 Dále 15. dubna explodovala puma 

mezi Městem Žďár a zastávkou Slavkovice u kilometru 37,7 pod samostatně jedoucí lo-

komotivou, kterou výbuch poškodil. Provoz musel být v tomto případě opět zastaven, a to 

na 10 hodin. Řadu akcí provedla brigáda také na české straně Vysočiny. 

          Železniční destrukce s největšími následky a také nejvýznamější partyzánská akce 

na území protektorátu vůbec je však spojena se skupinou Jermak. Její pětičlenná úderná 

skupina pod vedením Michaila Barjačného umístila 10. dubna nálož pod železničním 

mostem zhruba 800 metrů za obcí Helenín. Most se nacházel na trati mezi jihlavským 

nádražím a stanicí Luka nad Jihlavou u kilometru 195,721 ve vzdálenosti 2800 metrů od 

nádraží v Jihlavě a 312 metrů od strážního domku č. 139. Na délku měřil 40 metrů a byl 

10 metrů vysoký. Řeka Jihlava dosahovala v tomto místě hloubky  2 – 2,5 metru. Nálož 

explodovala ve 23.40 hodin. Na jihlavském nádraží se v té době nacházel transportní vlak 

Wehrmachtu 90 190 sestávající z lokomotivy s tendrem a 11 nákladních vagónů, v nichž 

byli přepravováni němečtí vojáci od Marschbatl. 2 Krfz./189. Lokomotivu obsluhovali 

příslušníci Wehrmachtu strojvedoucí Willi Wulf a topič Ernst Wollmer, druhý topič Jan 

Hromádka byl Čech z nedalekého Helenína.  

          Vlak vyjel z nádraží asi 3 minuty po explozi směrem k Lukám nad Jihlavou, cílo-

vou stanicí bylo Brno. Ve 23.49 hodin začal najíždět na most, jehož statika ovšem byla 

explozí nálože silně narušena. Lokomotiva a dva přední vagóny ještě projely, most se 

však poté pod vahou projíždějícího vlaku převrátil. Tři další vagóny se následkem toho 

zřítily do koryta řeky Jihlavy, čtyři následující vykolejily a visely přes mostní pilíře na 

levé straně, poslední potom pouze vykolejil. Po přejetí mostu se lokomotiva a oba přední 

vozy nakonec zřítily z náspu. Výsledkem útoku tedy bylo, že kromě jediného byly všech-

ny vagóny těžce poškozeny. V době přejezdu vlaku měl ve strážním domku 139 službu 

                                                           
909 MZA, fond B 72, kart. 127, č. 1512, hlášení četnické stanice Město Žďár č. 708/45 z 8. dubna 1945.  
910 Tamtéž, č. 1655, hlášení četnické stanice Město Žďár č. 719/45 z 10. dubna 1945 a dále fond B 252, 
kart. 104, fol. 241 – 243, dálnopis velitele pořádkové policie č. 564 z téhož dne.  
911 MZA, fond B 72, kart. 127, č. 1680, hlášení četnické stanice Pohled č. 507/1945 z 11. dubna 1945.  
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hlídač František Mach, kterého  pro podezření ze spolupráce s partyzány zatkli příslušníci 

IV. oddělení brněnské Sicherheitspolizei. Toto podezření vzbudil zejména svým tvrzením, 

že explozi nálože vůbec neslyšel. Na místo útoku dorazil v krátké době pomocný vlak 

z Jihlavy, sanitní kolona německého Červeného kříže, příslušníci Waffen SS a 42. 

Maschinenkompanie rovněž z Jihlavy, dále Říšská pracovní služba (Reichsarbeitsdienst – 

RAD) a Technische Nothilfe k odstranění škod. Dostavil se též jihlavský vládní komisař 

dr. Červinka a příslušníci německého i protektorátního četnictva. Po prohlídce škod bylo 

konstatováno, že opravy zničeného mostu potrvají minimálně 10 dní. Ve skutečnosti však 

opravné práce probíhaly nejméně 14 dní. Aby zde mohlo dojít k obnově provozu, musel 

být vedle zničeného mostu postaven provizorní dřevěný.912  

          Tři dny po útoku vypracoval SS-Standartenführer Georg Attenberger ve svém dál-

nopise jeho celkovou bilanci. Z příslušníků Wehrmachtu, nacházejících se ve vlaku   90 

190, bylo celkem 52 mrtvých, 119 zraněných a 181 vyvázlo bez zranění.913 Z těžce zraně-

ných ovšem ještě někteří později zemřeli v jihlavské nemocnici. Je skutečnou ironií, že 

původce nejúspěšnější partyzánské akce na území protektorátu za celé období okupace 

Michail Barjačnyj se při oslavě ukončení války těžce postřelil vlastní pistolí a na následky 

zranění zemřel.914    

          O den později po této destrukci se partyzáni skupiny Jermak rozhodli přerušit že-

lezniční dopravu na stejné trati s odbočkou na Znojmo. Za tím účelem podminoval v noci 

z 10. na 11. dubna úderný oddíl vedený Andrejem Romančenkem železniční most mezi 

Rapoticemi a Kralicemi. Exploze nastala 11. dubna v 1.20 hodin u kilometru 22,01 pod 

koly nákladního vlaku 99 918. Tento vlak se skládal ze dvou lokomotiv a 18 vagónů na-

ložených uhlím. Následkem exploze vykolejila jedna z lokomotiv a 8 vagónů, které poté 

spadly z mostu. Strojvedoucí byl lehce zraněn. Hlášení předpokládala čtrnáctidenní opra-

vy mostu, ten však již nebyl zprovozněn až do konce války.915     

          Oddíl Jermak však nepodnikal úspěšné akce pouze v oblasti Českomoravské vr-

choviny.916 Jeho části operovaly i v prostoru Olomoucka, Litovelska a Prostějovska, kde 

také od počátku dubna 1945 rozvinuli partyzáni ofenzívu proti železniční dopravě, jejíž 

následky již způsobovaly vážné problémy. V této činnosti se angažovala zejména skupina  

                                                           
912 Tamtéž, č. 1728, telefonické hlášení okresního četnického velitelství Jihlava Zemskému četnickému 
velitelství v Brně z 11. dubna 1945 a dále hlášení četnické stanice Jihlava č. 606/1945 z následujícího dne. 
K případu též fond B 252, kart. 101, fol. 143 – 144, dálnopis okresního hejtmanství v Jihlavě č. 228 ze 12. 
dubna 1945. 
913 MZA, fond B 252, kart. 104, fol. 261 – 262, dálnopis velitele pořádkové policie č. 751 ze 13. dubna 
1945. 
914 ČERNÝ, Vladimír – KOPEČNÝ, Petr – VAŠEK, František: Legenda bez legend..., s. 83.      
915 MZA, fond B 72, kart. 127, č. 1687, telefonické hlášení četnické stanice Rapotice z 11. dubna 1945. 
916 K činnosti oddílu Jermak v tomto prostoru viz také DOSTÁL, Rudolf: Skupina Jermak na Českomorav-
ské vysočině. NA, fond Paměti bojovníků, soutěžní práce č. 106.    



 253 

Jermak – Porošin. K prvnímu útoku došlo 1. dubna na trati Přerov – Brno mezi Nezamys-

licemi a Ivanovicemi na Hané u kilometru 59,6. Nálož zde zničila 2 metry levé kolejnice 

a poškodila 4 pražce při průjezdu nákladního vlaku 6488 ve 23.55 hodin. Lokomotiva ale 

zůstala nepoškozena a nikdo nebyl zraněn. Jeden z vagónů však vykolejil a trať se opra-

vovala po dobu 11 hodin. Škoda způsobená touto destrukcí byla vyčíslena na 10 000 ko-

run.917 Následujícího dne explodovala nálož dynamonu ve 22.35 hodin na trati mezi hlav-

ním nádražím v Olomouci a Nezamyslicemi u kilometru 83,849 v katastru obce Vrahovi-

ce. Výbuch nastal sám od sebe a kolejnice byla přerušena v délce pouze 25 centimetrů. 

Doprava na této jednokolejné železniční trati byla přesto přerušena na 7 hodin.918 

          Dne 8. dubna se stal ve 2.12 hodin terčem partyzánského útoku sanitní vlak Wehr-

machtu 90 001 u kilometru 66,04. Bylo to opět na trati mezi Olomoucí a Nezamyslicemi 

za stanicí Doloplazy ve směru na Pivín. Vlak se skládal z lokomotivy a 25 vagónů plně 

naložených raněnými vojáky. Následkem přerušení kolejnice v délce 1 metru vykolejila 

lokomotiva, avšak nikdo nebyl zraněn. Škoda představovala 6000 korun a doprava nefun-

govala po dobu 6 hodin.919 Dále byla 10. dubna poškozena explozí nálože ve 2.35 hodin 

pravá kolejnice tratě Prostějov – Olomouc v katastru obce Držovice. Provoz musel být 

zastaven také na 6 hodin.920 Téhož dne přepadla skupina partyzánů nákladní vlak 830 na 

trati mezi Prostějovem a Dzbelem v katastru obce Ptení u kilometru 14. Obsluha kromě 

strojvedoucího byla donucena jej opustit a neobsazený vlak poté projel Kostelcem na Ha-

né, za nímž se nakonec zastavil. Partyzáni během této akce také přerušili telefonní vedení 

podél trati.921 

          Další dva útoky proti železniční dopravě byly v této oblasti provedeny v průběhu 

12. dubna. První nálož explodovala v 0.52 hodin mezi Nezamyslicemi a Ivanovicemi na 

Hané u kilometru 59,7. Výbuch přerušil kolejnice a poškodil 3 pražce, nákladní vlak 6567 

však přejel přes poškozené místo a dojel bez problémů do Nezamyslic. Provoz na trati 

pokračoval dále, její oprava si vyžádala náklady ve výši 5000 korun. Druhý výbuch ná-

sledoval v 1.50 hodin na trati Nezamyslice – Prostějov mezi Doloplazy a Pivínem u kilo-

metru 66,317. Také v tomto případě nebyly způsobeny větší škody a nákladní vlak 8286 

dojel nepoškozen do Nezamyslic. Trať zůstala neprůchodná 4 hodiny.922  

          V noci ze 13. na 14. dubna pak poškodili partyzáni mechanickým způsobem kolej-

nice mezi Prostějovem a Dzbelem v blízkosti Konice u kilometru 27. Následkem toho 

                                                           
917 MZA, fond B 72, kart. 126, č. 1310, hlášení četnické stanice Doloplazy č. 536/45 ze 3. dubna 1945. 
KURAL, Václav: Partyzánské destrukční akce..., tuto destrukci vůbec neuvádí. 
918 Tamtéž, č. 1358, záznam telefonického hlášení četnické stanice Prostějov ze 3. dubna 1945. 
919 Tamtéž, kart. 127, č. 1594, hlášení četnické stanice Doloplazy č. 568 z 8. dubna 1945. 
920 Tamtéž, č. 1693, talefonické hlášení četnické stanice Prostějov z 10. dubna 1945.  
921 MZA, fond B 252, kart. 101, fol. 147, hlášení okresního hejtmana v Prostějově Seidla z 11. dubna 1945. 
922 MZA, fond B 72, kart. 127, č. 1713, telefonické hlášení četnické stanice Doloplazy z 12. dubna 1945 a 
kart. 128, inv. č. 459/2, č. 11, písemné hlášení téže stanice č. 579/45 z následujícího dne. 



 254 

vykolejila lokomotiva nákladního vlaku 8300, který tvořilo 5 vagónů naložených cukrem. 

Zranění nebylo ani v tomto případě zaznamenáno, avšak muselo dojít k delší výluce do-

pravy.923 16. dubna ve 23.35 hodin vytrhla exploze 70 centimetrů kolejnice na trati Ko-

jetín – Moravská Ostrava u obce Dobrotice. Doprava zde byla obnovena příštího dne v 6 

hodin.924 Vrcholem těchto partyzánských akcí v oblasti střední Moravy se stal přepad 

vlaku 4310 převážejícího příslušníky SS a Wehrmachtu na trati Prostějov – Chornice u 

stanice Strážisko 20. nebo 21. dubna. Partyzáni skupiny Juraj zde údajně zabili 19 pří-

slušníků SS a SA společně se třemi vojáky. Václav Kural ve svém přehledu uvádí 50 – 60 

mrtvých vojáků.925 

          V oblasti Olomoucka a Litovelska působil v posledních dnech války také jugosláv-

ský partyzánský oddíl s názvem Maršál Tito, v jehož čele stál Srb Josip Vlahović. Zákla-

dem oddílu se stala skupina jugoslávských vojáků, kteří uprchli z německého zajetí. Ko-

lem nich se soustředili také čeští uprchlíci z totálního nasazení. Skupina měla provést 

některé přepady četnických stanic.926 Vzhledem k  pozdnímu ustavení se však již těžko 

mohla podílet na významnějších akcích.  

          Přepady v této oblasti kulminovaly ve druhé polovině dubna a prováděli je zejména 

Jermakovci, kteří tímto způsobem získali značné množství služebních zbraní a munice. 

Tak dne 15. dubna napadli v litovelském okrese četnickou stanici v Kladkách a zmocnili 

se zde 4 pistolí se 60 náboji a součástí výstroje.927 Dále 20. dubna se v olomouckém okre-

se stala cílem partyzánů stanice v Bílé Lhotě, kde získali 5 pistolí se 75 náboji.928 O dva 

dny později se na stanici ve Vilímově v okrese Litovel staly kořistí partyzánů 4 služební 

pistole, 143 kusů ostré munice a další součásti výstroje.929 Dne 24. dubna došlo opět na 

stanici v Kladkách. Případ se tentokrát neobešel bez přestřelky, během níž byl zraněn 

strážmistr Jaroslav Hrubčík. Partyzáni zde získali pouze jedinou pistoli s náboji.930 26. 

dubna potom ve Vacanovicích napadli 4 četníky v místním hostinci a získali tak 4 pistole 

každou s 15 ostrými náboji.931 Dále 30. dubna ukořistili další 4 pistole se 60 náboji ze 

                                                           
923 Tamtéž, kart. 128, inv. č. 459/1, č. 17, telefonické hlášení četnické stanice Konice ze 14. dubna 1945. 
924 Tamtéž, č. 27, hlášení četnické stanice Holešov č. 1260/1945 ze 17. dubna 1945. 
925 HÝSEK, Jaroslav: Kronika..., s. 81 – 84; KURAL, Václav: Partyzánské destrukční akce..., s. 664. 
926 BENČÍK, Antonín a kol.: Partyzánské hnutí v Československu..., s. 392; Český antifašismus a odboj..., s. 
320 – 321. Skupina je zde označována jako „brigáda,“ což je však v tomto případě více než nadnesené.    
927 MZA, fond B 72, kart. 128, inv. č. 471, fol. 24, hlášení četnické stanice Kladky č. 2457/45 ze 16. dubna 
1945. 
928 Tamtéž, inv. č. 472, fol. 12, hlášení okresního četnického velitelství Litovel č. 720/1945 z 27. dubna 
1945. 
929 Tamtéž, inv. č. 473, fol. 1 – 5, hlášení okresního četnického velitelství Litovel č. 744/1945 z 29. dubna 
1945. 
930 Tamtéž, inv. č. 459/2, č. 34, hlášení četnické stanice Kladky č. 609/45 z 26. dubna 1945. 
931 Tamtéž, inv. č. 474, fol. 1 – 2, hlášení okresního četnického velitelství Olomouc č. 780/1945 z 28. dubna 
1945.  



 255 

stanice ve Velkém Týnci.932 Konečně 2. května byla opět přepadena stanice v Bílé Lhotě, 

kde četníci pozbyli 3 pistolí se 40 náboji a výstroj.933 

          Kromě všech těchto akcí se partyzáni nadále zaměřovali na vypouštění lihovarů. 

Docházelo k tomu vesměs na území západní a jihozápadní Moravy. Kromě brigády Mis-

tra Jana Husa se na této činnosti podíleli také partyzáni ze skupiny Josefa Hybeše. Tato 

skupina působila v okolí Ivančic, Náměště nad Oslavou, Moravského Krumlova a také 

Dolních Kounic. U jejího zrodu stáli Josef Vejplach z Moravského Krumlova a jeho brat-

ranec Antonín Řepka ze sousedních Rakšic. Jelikož oblast Moravskokrumlovska patřila 

v letech 1938 – 1945 do Sudet, byli jeho obyvatelé povoláváni na exponovanější práce ve 

zbrojním průmyslu. Vejplach s Řepkou byli nasazeni do zbrojařského podniku 

v rakouském Steyeru. Zde se zapojili do ilegální skupiny a obdobnou činností se zabývali 

také na Krumlovsku, kam často dojížděli. Ve druhé polovině roku 1944 odešli oba do 

ilegality a soustředili kolem sebe skupinu spolupracovníků, která se stala základem party-

zánského oddílu Josefa Hybeše.934 Od 14. října 1944 začal oddíl podnikat první odbojové 

aktivity, zaměřené zpočátku na zásobování, kopání úkrytů a rozšiřování letáků. Většího 

významu nabyla činnost oddílu až v dubnu 1945, kdy se také jeho příslušníci zapojili do 

akcí proti lihovarům.935     

          Již v noci z 31. března na 1. dubna vypustila skupina několika desítek partyzánů 

167 hektolitrů v obci Výčapy v třebíčském okrese. Způsobená škoda byla odhadnuta na 

110 000 korun.936 Dne 5. dubna vypustilo 10 partyzánů celkem 182 hektolitrů v hodnotě 

131 040 korun v Šebkovicích, okres Moravské Budějovice.937 Dále 8. dubna vypustili 

příslušníci brigády Mistra Jana Husa 162 hektolitrů z lihovaru v Zámku Žďár, čímž způ-

sobili škodu ve výši 125 000 korun.938 O den později se situace opakovala v Krahulově  

severozápadně od Třebíče. Zde partyzáni vypustili 152 hektolitrů a z trezoru v lihovaru se 

jejich kořistí stalo 67 000 korun na hotovosti.939 Příslušníci skupiny Josefa Hybeše pak 

v noci z 9. na 10. duben vypustili asi 300 hektolitrů ze skladu v Mohelnu opět v okrese 

Třebíč.940 Obdobná akce proběhla 13. dubna v Křižanově v okrese Velké Meziříčí, kde 

bylo zničeno 47 hektolitrů.941 Nekolik akcí obdobného charakteru se uskutečnilo také ve 

druhé polovině měsíce. Skupině Mistr Jan Hus je připisováno vypuštění lihovarů 20. dub-

                                                           
932 Tamtéž, inv. č. 475, fol. 1, hlášení četnického oddělení Olomouc č. 1509/45 z 1. května 1945.  
933 Tamtéž, inv. č. 476, fol. 1, hlášení četnického oddělení Olomouc č. 1532/45 ze 4. května 1945. 
934 ADAM, Eduard: Kronika partyzánské skupiny Josefa Hybeše. NA, fond Paměti bojovníků, soutěžní 
práce č. 1; SVOBODOVÁ, Iva – SVOBODA, Oldřich: Odbojové hnutí na Dolnokounicku za II. světové 
války. HO MZM, inv. č. S 14 129.  
935 Činnost partyzánské družiny „Soudruha Hybeše.“ HO MZM, inv. č. S 12 158. 
936 MZA, fond B 72, kart. 126, č. 1303, hlášení četnické stanice Kojetice č. 590/1945 ze 2. dubna 1945. 
937 Tamtéž, kart. 127, č. 1582, hlášení četnické stanice Horní Újezd č. 328/45 ze 7. dubna 1945.  
938 Tamtéž, č. 1513, hlášení četnické stanice Město Žďár č. 709/45 z 8. dubna 1945.   
939 Tamtéž, č. 1621, telefonické hlášení četnické stanice Třebíč – Borovina z 9. dubna 1945. 
940 Tamtéž, č. 1682, telefonické hlášení četnické stanice Mohelno z 10. dubna 1945. 
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na ve Městě Žďár, 21. dubna v Novém Veselí a 29. dubna ve Velké Losenici. Tyto akce 

byly připravovány za součinnosti místních spolupracovníků. Například ve Velké Losenici 

měl spojení s partyzány místní správce lihovaru Jan Tesař.942  

          Za zmínku ještě stojí pozoruhodný úspěch, kterého příslušníci partyzánské skupiny 

Josefa Hybeše dosáhli 14. dubna okolo 19. hodiny. Tehdy se jim podařilo pod vedením 

Antonína Řepky poškodit palbou německý pozorovací letoun Bf 109 G-8 č. 5f 201 466 

v katastru obce Jamolice severozápadně od Moravského Krumlova. Letadlo bylo nuceno 

nouzově přistát, načež jej asi 25 partyzánů obklíčilo a zahájilo palbu po posádce. Její dva 

členové byli zabiti, třetímu se podařilo uprchnout. Partyzáni ukořistili 2 pistole a Řepka 

pak letoun pomocí ručních granátů zapálil.943 Ojedinělý partyzánský úspěch tohoto druhu 

potvrzuje též dobové hlášení četnické stanice z nedaleké obce Dobřínsko.944   

          Je pochopitelné, že nacistický bezpečnostní aparát byl nucen na prudký nárůst par-

tyzánských aktivit v první polovině dubna 1945 nějakým způsobem reagovat. K 15. dub-

nu byl na základě rozkazu K. H. Franka vytvořen tzv. Řídící štáb pro potírání band vyšší-

ho vůdce SS a policie v protektorátě a v říšské župě Sudety (Der Bandenkampf – 

Führungsstab des Höheren SS und Polizeiführers für Böhmen und Mähren und Reichsgau 

Sudetenland). Šéfem tohoto štábu byl jmenován nový velitel Ordnungspolizei SS-

Brigadeführer Paul Otto Geibel. Jeho členy se stalo 16 policejních důstojníků z řad Ord-

nungspolizei a Sicherheitspolizei. Štáb měl koordinovat vedení boje proti odbojovým 

skupinám na území celého protektorátu i Sudet. Podřízeny mu byly všechny policejní síly 

nasazené proti partyzánům, dále příslušníci SD a také ZbV-Kommanda 9, 28, 31 a 43. 

Činnost štábu však již situaci podstatněji neovlivnila, jelikož se ani nemohla vzhledem 

k brzkému ukončení války plně rozvinout. 

          Nárůstu partyzánských aktivit již nebyl schopen nacistický bezpečnostní aparát 

čelit, což se mimo jiné projevilo i tím, že v březnu a dubnu 1945 seskočila v prostoru 

Drahanské vrchoviny celá řada sovětských výsadků převážně dálkového frontového prů-

zkumu. Proběhlo zde také několik shozů zbraní a munice pro partyzánské skupiny. Leto-

vické ZbV-Kommando 28 pod velením SS-Hauptsturmführera Herberta Kuky tomu neby-

lo schopno stejně tak jako jednotlivá Jagdkommanda zabránit. Terčem útoků partyzánů se 

také stále více stávali příslušníci Wehrmachtu. Partyzáni přepadali nejen jednotlivce, ale i 

menší vojenské kolony, nákladní i osobní automobily atd. Ve druhé polovině dubna 1945 

došlo k řadě těchto případů. Jejich počet stoupal s přibližující se frontou. 

                                                                                                                                                                              
941 Tamtéž, kart. 128, inv. č. 459/1, č. 5, telefonické hlášení četnické stanice Křižanov ze 14. dubna 1945.  
942 JELÍNEK, Zdeněk: Leškovice..., s. 67 – 68.  
943 ŽAMPACH, Vojtěch: Partyzánská družina soudruha Hybeše. In: Jižní Morava, ročník 1971, svazek 7, s. 
41.   
944 MZA, fond B 72, kart. 128, inv. č. 459/1, č. 17, telefonické hlášení četnické stanice Dobřínsko ze 14. 
dubna 1945. 
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          V době, kdy se Rudá armáda přiblížila k Brnu, nařídil velitel Sicherheitspolizei na 

Moravě Max Rausch ústup svého štábu a části příslušníků gestapa směrem na Letovice. 

Před odjezdem z Brna určil kriminálního radu Hugo Römera a SS-Hauptsturmführera 

Franze Schauschütze jako velitele skupiny asi 80 – 90 příslušníků Sicherheitspolizei 

k obraně města. Rozmístili se u kóty 208 v Řečkovicích, kde jich v bojích několik padlo. 

Nakonec však také ustoupili k Letovicím a 28. dubna dorazili do Jihlavy.945 Ústupovou 

cestu přes Letovice zvolili z toho důvodu, že silnice mezi Brnem a Jihlavou již byla pod 

palbou sovětského dělostřelectva. Rausch se mezitím setkal 26. dubna v Brněnci nedaleko 

Letovic s velitelem skupiny armád Mitte polním maršálem Ferdinandem Schörnerem, 

který mu nařídil soustředit příslušníky gestapa a dalších bezpečnostních složek u Jihlavy. 

V této oblasti měli zabezpečovat ústupové cesty před partyzány, kteří napadali německé 

kolony.       

          Podrobnosti o posledním nasazení brněnských příslušníků gestapa proti partyzánům 

obsahuje spis kriminálního asistenta Hanse Baumanna.946 Po příjezdu do Jihlavy si 

Rausch zřídil štáb v objektu místních vojenských kasáren. Podle Rauschových rozkazů 

byly z jeho podřízených zformovány dva protipartyzánské oddíly. Prvnímu veleli SS- 

Obersturmbannführer kriminální komisař Kurt Leischke se svým zástupcem SS- 

Obersturmführerem kriminálním inspektorem Leopoldem Kadlecem a jeho příslušníci se 

rozmístili v budově obecné školy ve Žďáru nad Sázavou. Druhé asi osmdesátičlenné sku-

pině veleli SS-Hauptsturmführer kriminální komisař Hans Koch a SS-Obersturmführer 

kriminální inspektor Hans Scheuringer. Umístěna byla v zámku obce Bystré nedaleko 

Poličky.947  

          Leischkeho oddíl ve Žďáru se již do žádné protipartyzánské akce nezapojil a ve 

dnech od 29. dubna do 7. května vykonával pouze hlídkovou službu a zabezpečoval silni-

ce i železnice ve městě a jeho blízkém okolí. V případě Kochova oddílu tomu však bylo 

jinak, jelikož jeho příslušníci provedli 1. května rozsáhlý zásah v obci Polom jihozápadně 

od Bystrého. Jeho příčinou se stala akce příslušníků brigády Jermak 29. dubna, kdy u této 

vsi přepadli a odzbrojili 28 příslušníků Schutzpolizei, z nichž 15 na místě zastřelili a za-

kopali v lese Karlík, zbylé potom ukryli v domech svých podporovatelů v Polomi. 

                                                           
945 MZA, fond C 141, kart. 246, inv. č. 2869, spis Lsp 1998 František Schauschütz, fol. 20 – 29, konečná 
zpráva oblastní úřadovny StB Brno z 15. listopadu 1946.  
946 Hans Baumann se narodil 17. ledna 1916 v Brně. Roku 1940 se zúčastnil tažení do Francie v řadách 364. 
pěšího pluku a od 1. října 1940 působil u brněnského gestapa. V hodnosti kriminálního asistenta byl zařazen 
k personálnímu referátu I. MLS v Brně jej 1. dubna 1947 odsoudil k trestu těžkého žaláře na doživotí, 
z čehož měl 20 let strávit v nucených pracovních oddílech. Po věznění na Mírově a v Ostrově u Karlových 
Varů byl Baumannovi prezidentskou amnestií z 10. června 1954 snížen trest na 15 let a roku 1955 byl pro-
puštěn a odsunut do Spolkové republiky Německo. Viz MZA, fond C 141, kart. 132, inv. č. 1052, spis Lsp 
745/45.  
947 Tamtéž, fol. 11, hlášení stanice SNB ve Víru č. 305/46 ze 14. února 1946. 
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          Kriminální komisař Koch však dostal hlášení, že se partyzáni schází v polomské 

hájovně, a proto rozhodl o zákroku proti této obci. Dne 30. dubna nechal nastoupit všech-

ny příslušníky svého oddílu a dal jim instrukce k nadcházející akci. Příštího dne rozdělil 

oddíl na čtyři skupiny. V první byl on sám, dále policejní inspektor Paul Fahnenstich, 

kriminální tajemník Knippelberg, kriminální asistent Gerhard Schrott a kriminální asistent 

Alfred Wittmann. Zbylí členové utvořili tři čety. První pod vedením SS-

Untersturmführera Gresse, druhou pod vedením SS-Untersturmführera Themela a třetí 

v čele s SS-Untersturmführerem Ernstem Sauermannem. Před obcí se všechny čety roze-

stavily do bojové pozice.948  

          V době příchodu Kochova oddílu k Polomi se zde zdržovali 2 partyzáni na prů-

zkumu. Mezitím z obce vyšli místní obyvatelé František Drtil s Josefem Vilímem a smě-

řovali do polí směrem k obkličovacímu kruhu. Po spatření gestapáků se dali na útěk, za-

tímco po nich bylo stříleno. Také oba partyzáni vyběhli ze vsi a přes silnou palbu se jim 

podařilo dostat do lesa a zmizet. Nacisté poté vtrhli do vsi a prováděli domovní prohlídky, 

kterých se zúčastnili Knippelberg, Schrott a Engler. Drtil s Vilímem byli zatčeni a brutál-

ně vyslýcháni ohledně činnosti partyzánů v obci. Koch se přes negativní výsledek prohlí-

dek rozhodl oba exemplárně potrestat z toho důvodu, že partyzány varovali. Z domů obou 

zatčených vyhnali členové jeho oddílu rodinné příslušníky, poté vyvedli dobytek a drůbež 

a veškeré cennosti se zabavenými potravinami nechali naložit na vůz. Oba zatčení byli 

odvedeni do vyklizeného domu č. 26, kde je měli kriminální tajemník Johann Trittner a 

kriminální asistent Gerhard Schrott zastřelit. Trittner o událostech v Polomi během vyšet-

řování vypověděl:  

          „Při obklíčení obce Polom nacházel jsem se v jedné skupině na pravém křídle osa-

dy. Jakmile prchající civilisté zmizeli v lese, stáhl jsem se po krátké době s mojí 5 člennou 

skupinou zpět k poslednímu domu obce, kde se nacházel Koch s jeho skupinou. Když jsme 

tam došli, viděl jsem ve vzdálenosti asi 50 kroků od Kocha selský povoz, do kterého byly 

zapřaženy 2 krávy. Na voze bylo naloženo jedno prase a bedna se slepicemi. 

V bezprostřední blízkosti povozu seděla v příkopě skupina plačících žen a dětí. Koch a 

jeho skupina, mezi kterou se též nacházel Schrott, byla vzdálená asi 100 kroků od domu, 

který byl později zapálen. Když jsem přistoupil blíže ke Kochově skupině, viděl jsem jak 

Koch tam právě vyslýchá 2 muže, při čemž Schrott dělal tlumočníka. Ohledně čeho oba 

muži byli vyslýcháni nevím. K této skupině příblížil jsem se až na 5 – 6 kroků. O co při 

vyslýchání šlo jsem neslyšel.  

                                                           
948 Tamtéž, fol. 14 – 16, protokol sepsaný na oblastní úřadovně StB v Brně 31. prosince 1945 s bývalým 
kriminálním asistentem brněnské řídící úřadovny SS – Scharführerem Willibaldem (v protokolu uvedeno 
jméno Vilém) Braunem. 
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          Po krátké době jsem slyšel, jak Koch několikráte vyvolal jméno Knippelberg. Když 

se Knippelberg nepřihlašoval, spozoroval Koch moji osobu a povolal mně k sobě. Při-

stoupil jsem tedy blíže a Koch mi dal tento rozkaz. „Tito dva muži budou zastřeleni a dům 

zapálen. Vše další ví již Schrott.“ Na to jsem se odebral za Schrottem a oběma muži do 

tohoto domu, který ležel na protilehlé straně silnice. Nejdříve vstoupil do domu Schrott 

s jedním mužem, já následoval a to tak, že každý muž šel před Schrottem nebo mnou asi 

půl kroku. V prostředku průjezdu domu jsem viděl, jak Schrott na to střelil svého muže do 

hlavy a já učinil totéž. Na to mi Schrott řekl, abych vzal z kuchyně slámu a mrtvoly při-

kryl. Učinil jsem tak a mezitím šel Schrott na půdu, zůstal však na schodech stát, tam roz-

lil petrolej, jenž vzal z jedné lampy a udělal oheň. Viděl jsem také ihned, jak se vyviňuje 

(sic!) kouř. Na to jsme se ihned z domu zase vzdálili. Šel jsem se Schrottem ke Kochovi, 

který ještě stále byl u své skupiny a Schrott mu hlásil provedení rozkazu.“ 949  

          Existují však svědectví, že oba podporovatele partyzánů zastřelil Trittner sám a 

svou výpovědí ohledně Schrottovy účasti na vraždách chtěl zmenšit vlastní podíl na celé 

údálosti. Vypovídal o tom také další z účastníků akce Paul Fahnenstich: „Na moji otázku, 

jaké dal rozkazy, sdělil mi tento (míněn Hans Koch, poznámka autora), že na jeho rozkaz 

byli zastřeleni oba pomocníci partyzánů. Zároveň že prý nechal zapáliti dům. Přitom mi 

prohlásil, že jedná podle pokynů, jež obdržel. Tyto příkazy, o zachování se při nasazení 

proti partyzánům, obdržel v Jihlavě od velitele Rausche...Na moji otázku, kdo provedl 

zastřelení a zapálení domu, řekl mi Koch: „Trittner, kdopak jiný!“ O nějakém dalším 

muži, pomocníku Trittnera, nebyla řeč. V této souvislosti měl jsem s Kochem ještě jeden 

rozhovor, v němž tento prohlásil, že Trittner jest nezpůsobilý k provádění výslechů a kan-

celářské práce, kdežto pro takové práce (mínil tím zastřelení mužů a zapálení domu) jest 

tím nejlepším mužem. Na dotaz, zda Schrott byl spoluúčasten na zastřelení, prohlašuji, že 

o Schrottovi nebyla žádná řeč. Koch mi označil jenom Trittnera.“ 950   

          O dva dny později přitáhl znovu do vsi oddíl z Bystrého pod vedením SS – 

Obersturmführera Scheuringera, který nařidil pročesat lesy v jejím okolí. Pátrací akce 

trvala od 4 hodin ráno do 10 dopoledne, avšak nepřinesla výsledek. Proto byly v obci 

provedeny další domovní prohlídky a výslechy ohledně partyzánů. V místním hostinci se 

však Scheuringer od jednoho z obyvatel dozvěděl o zastřelení výše zmíněných patnácti 

příslušníků  Schutzpolizei a věznění třinácti dalších. Scheuringer poté vyslýchal za použití  

                                                           
949 Tamtéž, fol. 39 – 40, dodatek k protokolu, sepsaném 5. června 1946 na oblastní úřadovně StB v Brně 
s Johannem Trittnerem. Trittner se narodil 8. února 1899 ve Vídni. MLS v Brně jej odsoudil k trestu smrti a 
25. března 1947 byl ve věznici na Cejlu popraven. Hlavním důvodem vynesení rozsudku smrti bylo právě 
Trittnerovo přiznání k podílu na vraždě Josefa Vilíma a Františka Drtila v Polomi. Viz MZA, fond C 141, 
kart. 233, inv. č. 2760, spis Lsp 1876.  
950 MZA, fond C 141, kart. 132, inv. č. 1052, spis Lsp 745/45 Jan Baumann, fol. 23 – 25, dodatek 
k protokolu sepsaného na oblastní úřadovně StB v Brně 29. května 1945 s Paulem Fahnenstichem. 
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fyzického násilí hostinského, který mu oznámil adresy dalších asi dvou nebo tří osob, 

v jejichž domech byli zajatí policisté partyzány ukryti. Hostinského čeledín pak zavedl 

příslušníky Scheuringerova oddílu na místo, kde byli zastřelení policisté pohřbeni. Jejich 

exhumaci poté provedl SS-Untersturmführer Markstatt, který sem nahnal zadržené vesni-

čany. Bylo zjištěno, že všichni mrtví byli zabiti střelou do týla.951 Scheuringer pověřil 

polomského starostu uložením mrtvých do rakví a jejich převezení na hřbitov v Sulkovci 

v blízkosti obce Bystré. Pohřbu se museli zúčastnit místní obyvatelé.952   

          Obě skupiny ve Žďáru nad Sázavou a Bystrém ukončily na Rauschův příkaz 7. 

května svou činnost a stáhly se do Jihlavy. Odtud následoval ústup směrem na Písek a 

Strakonice, kde se jejich příslušníci dostali do amerického zajetí. Někteří  z nich však byli 

vydáni československým úřadům a stanuli před Mimořádným lidovým soudem. Mezi 

nimi se nacházel i velitel žďárské skupiny Kurt Leischke a řada příslušníků Kochova od-

dílu z Bystrého.  

          Nacistické protipartyzánské oddíly tedy zasahovaly až do posledních dnů války, 

přičemž bylo postihováno zejména civilní obyvatelstvo. Případem s velkým počtem obětí 

se stalo vypálení vsi Javoříčko v okrese Litovel 5. května 1945. V této obci měl jednu ze 

svých základen partyzánský oddíl Jermak – Fursenko, jehož jádro tvořili Andrej Jegoro-

vič Fursenko, Grigorij Semjonovič Litviško a Naděžda Vasiljevna Ivanovová. Poprvé se 

zde partyzáni objevili kolem poloviny února 1945. Dne 15. února 1945 odešel z Javoříčka 

do Německa místní lesní správce Othmar Victora, který byl původem Rakušan. Victora 

udržoval kontakty s olomouckým gestapem a ve svém působišti nepatřil zrovna 

k oblíbeným lidem. V Javoříčku zůstala jeho žena Hilda se dvěma dětmi. Victorová na 

rozdíl od svého manžela sympatie k nacismu neměla a partyzánům nabídla pomoc. Jeli-

kož javoříčská hájovna byla velmi výhodně umístěna a v sousedství stál dům partyzánské 

rodiny Václava Vlčka, přesídlil sem na určitou dobu i Fursenkův štáb.953  

          Přítomnost partyzánů byla v obci dobře známa a postupně se zde vytvořilo napětí, 

které ještě narůstalo komplikovanými osobními vztahy a vzájemnou averzí některých 

osob. Svou roli tu hrál i alkoholismus Grigorije Litviška a dalších příslušníků jeho oddílu. 

Toto vše vyvrcholilo v noci z 9. na 10. duben, kdy se v myslivně nacházel větší počet 

partyzánů. Podnapilý Litviško obvinil Victorovou ze zrady a posléze ji zastřelil. Tento 

zcela nesmyslný čin pak završil vraždou jejích dětí – čtyřleté Hannelore (narozena 21. 

června 1941) a jejího mladšího bratra Manfreda (narozen 18. prosince 1942). Po vyvraž-

dění rodiny Victorových partyzáni myslivnu zapálili. Ze sousední obce Veselíčko právě 

                                                           
951 Tamtéž, fol. 29 – 33, protokol sepsaný 29. května 1946 na oblastní úřadovně StB Brno s Paulem Fahnen-
stichem. 
952 Tamtéž, fol. 17 – 19, dodatek k protokolu sepsaného na téže úřadovně 18. prosince 1945 s vrchním kri-
minálním tajemníkem Ernstem Sauermannem.  
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v tu dobu přijížděl k Javoříčku koňský povoz s hasičskou stříkačkou. Litviško zahájil pal-

bu také po něm a zastřelil starostu Veselíčka Františka Malínka. Dalšími oběťmi velitele 

partyzánů se téže noci stal sklenář Václav Dostál a dva příslušníci asi dvacetičlenného 

ženijního oddílu dobrovolníků Wehrmachtu, kteří snad hlídali nějaké skladiště v Litovli. 

Dostál měl zprostředkovat od příslušníků tohoto oddílu buď předání zbraní, nebo možná 

přímo jejich přechod k partyzánům. Litviško však také jej i oba vojáky rovněž obvinil ze 

zrady. V literatuře je uváděno, že se jednalo o Arménce.954 Hlášení četnické stanice Bou-

zov o javoříčských vraždách však uvádí jejich národnost jako ukrajinskou.955 Skutečná 

úloha tohoto oddílu není jasná a zprávy o něm si protiřečí. 

          Tragické události v Javoříčku pochopitelně vzbudily pozornost nacistů a do vsi 

přijel i velitel hradu Bouzova SS-Obersturmbannführer Erich Büchs, který případ společ-

ně s dalšími příslušníky SS vyšetřoval. Partyzáni se již poté k trvalému pobytu 

v Javoříčku neodhodlali, i když jej navštěvovali i nadále. Je ovšem problematické spojo-

vat vypálení obce s výše popsanými vraždami, protože k němu došlo až téměř o měsíc 

později.  

          Z vyšetřování a výpovědí svědků během vyšetřování a procesů s Egonem Lüde-

mannem a Willi Kunzem u Mimořádného lidového soudu v Uherském Hradišti vyplývá, 

že vypálení obce provedl právě Lüdemannův oddíl. Je ovšem otázkou, co bylo pro tento 

zásah podnětem. Údajně o něj mohl být požádán olomouckým gestapem velitel ZbV- 

Kommanda 43 SS-Sturmbannführer Werner Brandt, který se snad během svého ústupu 

v Olomouci zastavil. Příkaz mohl vydat i Max Rausch, který byl ve dnech 2. – 3. května 

1945 v Olomouci na inspekci. Sami příslušníci olomouckého gestapa po válce prohlašo-

vali, že s vypálením obce nemají nic společného.956 

          Skutečností zůstává, že Lüdemannův oddíl dorazil kolem poledne 4. května na hrad 

Bouzov, který byl  v té době již zcela vyklizen. S sebou přivezl skupinu asi osmi zadrže-

ných Čechů, mezi nimiž se nacházel profesor Cimprich z Olomouce, úředník okresního 

úřadu v Litovli Pyšný, rolník A. Kryl z Kovářova a stavební asistent S. Sedláček z Řimic. 

Sedláček byl 5. května v lese u Bouzova zastřelen, ostatní potom propuštěni.957 Večer 4. 

května vyslal Lüdemann část svého oddílu na průzkum a u Javoříčka došlo ke střetu 

s partyzány, během něhož několik členů komanda padlo. Tato srážka se zřejmě stala dal-

                                                                                                                                                                              
953 BARTOŠ, Josef: Javoříčko..., s. 21 – 23.    
954 Tamtéž, s. 25 – 27.  
955 Dobová hlášení o událostech v Javoříčku v noci z 9. na 10. dubna viz MZA, fond B 72, kart. 127, č. 
1705, telefonické hlášení četnické stanice Bouzov z 10. dubna 1945, dále kart. 128, inv. č. 459/2, č. 5, hlá-
šení četnické stanice Bouzov č. 515/45 ze 12. dubna 1945. K případu též fond B 252, kart. 104, fol. 244 –
245, dálnopis velitele pořádkové policie č. 603 z 10. dubna 1945.    
956 BARTOŠ, Josef: Javoříčko..., s. 32 – 33.   
957 MZA, fond C 143, kart. 108, inv. č. 1126, spis Ls 7/48 Egon Lüdemann, fol. 2 – 4, zpráva oblastní úřa-
dovny StB Uherské Hradiště č. 4228/47 z 23. ledna 1948.   
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ším důvodem pro zásah v obci následující den, jak o tom také vypovídal příslušník Lü-

demannova oddílu Willi Kunze: 

          „Druhého dne po našem příjezdu vyslal Lüdemann Rusy Jakoba a Alexe prověřiti 

terén a pracovati podle jejich osvědčeném způsobu. Večer bylo pak vše zalarmováno a 

hned v prvních domech pod zámkem vzali jsme jednoho mladíka neznámého jména, který 

nás vedl do osady Javoříčko. Šlo se pěšky. Onoho mladíka vedl Siwolow a byl odeslán do 

osady s oním mladíkem, aby vyzvěděl kde se zdržují partyzáni. Měl se vrátiti asi v 1/2 

hodině. Poněvadž se celá skupina nemohla dočkati jeho návratu, odešel Jakob se svou 

skupinou do osady. Já a Gerhart šli jsme za skupinou Alexovou, a to v takové vzdálenosti, 

že jsme jim byli na dohled. Na okraji osady zpozoroval jsem, že skupina Alexova narazila 

na nějaké lidi pravděpodobně partyzány, z čehož povstal pokřik. Nato jsem upozornil 

Gerharta, že neumíme dobře česky a kdyby nás chytli, že je po nás. Nás tato věc nemůže 

zajímati, poněvadž tato akce byla svěřena Jakobovi. Gerhart s tím souhlasil a v okamžiku, 

kdy jsme se otočili, že půjdeme domů, byly po nás vypáleny jedna nebo dvě rány. Nato 

dali jsme se do útěku směrem k zámku, přičemž jsem ztratil svoji služební pistoli. Po té 

vraceli se příslušníci skupiny Jakobovy i Alexovy, z jejichž vyprávění jsem zvěděl, že 

v Javoříčku byl zastřelen Michel, Lagler, Käs a ještě jeden Ukrajinec, jehož jméno ne-

znám. 

          Druhého dne nařídil Lüdemann všem podřízeným, aby se vyzbrojili automaty a po 

jednom granátu. Také já jsem byl tak vyzbrojen. Ze zámku jsme odešli asi v 8 hodin a 

když jsme přišli před osadu Javoříčko, nařídil nám Lüdemann vyhnati všechny obyvatele 

z domů ven a osadu zapáliti. Také nám nařídil, aby byl zachráněn skot z chlévů. Když 

jsme vtrhli do osady, byli napřed vyhnáni obyvatelé z domů a celá osada zapálena. Při-

tom jsem slyšel také střelbu. Kdo střílel a zapaloval domy, nevím, viděl jsem ale, že Lü-

demann také střílel po lidech. Já jsem nestřílel po nikom. Při této akci vlezl jsem pouze do 

prvního domu na začátku osady směrem od zámku a chtěl jsem tento dům zapáliti. Pokusil 

jsem se o to, ale poněvadž tam nebyly žádné hořlavé látky, dům nehořel. Zastřelené lidi 

viděl jsem jen čtyři a později zastřeleného řídícího učitele a jeho syna. Poslední dva za-

střelil Jakob na rozkaz Lüdemannův. Když již oheň vše zničil odešli jsme na zámek.“ 958  

          Kunze se tedy snažil svou účast na vypálení obce zlehčovat a popíral, že by někoho 

zastřelil. Zavražděným řídícím učitelem byl Josef Pecina a jeho syn Milan. V Javoříčku se 

v noci ze 4. na 5. květen zdržovaly nejméně dvě skupiny partyzánů, které pak obec opus-

tily. K nadcházejícímu zásahu si Lüdemann zřejmě vyžádal další posily, což potvrzuje 

skutečnost, že 5. května okolo 6.30 ráno přijel na Bouzov nákladní automobil obsazený 

                                                           
958 Viz poznámka 859. 
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asi 40 příslušníky SS a 5 dalších osobních aut s „kriminální policií a gestapem.“ 959 Před 

osmou hodinou měli příslušníci Lüdemannovy skupiny sraz na hradním nádvoří a odtud 

se vydali v automobilech, na kolech a pěšky směrem k obci. Před 9. hodinou začalo být 

Javoříčko obkličováno z lesa směrem od osady Březiny, Veselíčka a obce Střemeníčka. 

Poté byla pancéřovou pěstí zapálena první chata u lesa, která patřila Františku Lužnému 

z Konice. Postupně následovaly od západní strany další domy až na kapli a školu. Zapa-

lovány byly pomocí pancéřových pěstí a fosforových granátů, které do domů házeli pří-

slušníci Lüdemannova oddílu okny. Všichni zadržení muži starší patnácti let byli zastře-

leni. Ženy a děti musely Javořičko opustit a dobytek byl vyhnán ze stájí. Několik kusů 

hovězího dobytka bylo zastřeleno, zbytek členové komanda odvedli. Po 13. hodině odtáh-

li nacisté z Javoříčka zpět na Bouzov.960 

          V Javoříčku bylo celkem zastřeleno 38 mužů ve věku od 15 do 76 let, a to Josef 

Beneš, Adolf Brosinger, Oldřich Brosinger, František Čulík, Ladislav Dolínek, František 

Dostál, František Eliáš, Jan Eliáš Starší, Jan Eliáš mladší, Rostislav Konečný, Alfons 

Leibner, František Linet, Alois Mrňka, Jindřich Mrňka, Josef Maťátko, Josef Natr, Milo-

slav Nepustil, Josef Pecina, Milan Pecina, Vojtěch Poles, František Skácel, Josef Slaví-

ček, František Šlusar, Jan Šlusar, František Vaňák, František Vlček, Jan Vlček, Josef Vl-

ček starší, Josef Vlček mladší, Leopold Vlček, Ludvík Vlček, Miloslav Vlček, Rudolf 

Vyroubal, Karel Zajonc, Alois Zapletal starší, Alois Zapletal mladší, Augustýn Zapletal a 

František Zapletal.961  

          Po vypálení Javoříčka se Lüdemannův oddíl stáhl z Bouzova směrem na Morav-

skou Třebovou, kde měli jeho velitele spatřit někteří příslušníci gestapa. Ústup dále po-

kračoval směrem na Čáslav. Během poválečného vyšetřování se objevila informace, že 

Lüdemanna u Čáslavi zatkli četníci a předali jej blíže neurčenému sovětskému velitel-

ství.962 Jiné zprávy hovořily o tom, že jej zajistili v britském okupačním pásmu, takže 

byla podána žádost o jeho vydání a byl zapsán na listinu válečných zločinců „A“ pod čís-

lem 6896. Pátrání však zůstalo bezvýsledné. Zájem československých úřadů o jeho osobu 

však trval ještě v průběhu 50. let.963   

          Druhá polovina dubna a počátek května 1945 znamenaly konec i pro ostatní proti-

partyzánské oddíly, jejichž příslušníci však do posledních dnů pokračovali ve své činnos-

ti. Také ZbV-Kommando 28 v Letovicích pod velením SS-Hauptsturmführera Herberta 

                                                           
959 Památník Javoříčka. Litovel 1946, s. 60, vzpomínka Karla Ambrůze. 
960 Tamtéž, s. 17 – 19, zpráva velitele stanice NB v Bouzově Antonína Švába.  
961 BARTOŠ, Josef: Javoříčko..., s. 59.   
962 MZA, fond C 143, kart. 40, inv. č. 339, spis Ls 176 Willi Kunze, fol. 83, pátrací oběžník stanice SNB 
v Kyjově  č. 2640/45 z 25. října 1945 
963 MZA, fond C 143, kart. 108, inv. č. 1126, spis Ls 7/48 Egon Lüdemann, fol. 76, žádost ministerstva 
spravedlnosti v Praze č. 261/54 – L/3 krajskému soudu v Uherském Hradišti o postoupení Lüdemannova 
spisu ze 6. ledna 1954. 
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Kuky se připravovalo na vyklizení města. Vzhledem ke zvýšené aktivitě partyzánů 

v oblasti Českomoravské vrchoviny přesunul Kuka počátkem dubna Jagdkommando 

z Blanska do Přibyslavi, ovšem výše popsané odbojové aktivity brigády Mistra Jana Hu-

sa, oddílu Dr. Miroslav Tyrš a dalších se již potlačit nezdařilo. Také posilová četa složená 

z osob ruské a ukrajinské národnosti, která se ve druhé polovině dubna rozmístila 

v budově školy v Černé Hoře, již nemohla na vývoji situace nic změnit.  

          Až do 17. dubna předávali příslušníci Kukova oddílu zatčené osoby do Brna, avšak 

v důsledku vyklizení Kounicových kolejí je již nebylo kde umístit. Podle poválečného 

šetření v době od 17. ledna do 8. května 1945 zatklo ZbV-Kommando 28 celkem 189 

osob.964 Po vyklizení kolejí již každé ZbV-Kommando provádělo popravy zatčených od-

bojářů samo a také Kukův oddíl nebyl v tomto výjimkou. Kolem 20. dubna provedli jeho 

příslušníci exekuce vězňů, kteří byli umístěni ve sklepě hotelu Lamplota. Sem se Kukův 

oddíl přemístil v polovině téhož měsíce z budovy letovické školy. Vězni byli odvedeni do 

blízkého lesíka a tady zastřeleni ranou do týla. Poválečná exhumace zde odhalila celkem 

čtyři hroby. Uloženi v nich byli spolupracovníci partyzánů Alois Barák, Leopold Blažek, 

Anna Filková, Marie Smíšková, Josef Opálka a František Smíšek. Dále se zde nacházel 

neznámý muž v německé uniformě, zřejmě vojenský zběh. Kromě toho byla popravena 

skupina podporovatelů partyzánů z Kozárova, Štěchova a Těchova v boskovickém okre-

se. Jednalo se o Josefa Vejrostu, Marii Vejrostovou a Josefu Vejrostovou,  Antonína Ko-

nečného, Josefa Ryzího, Jana Krejčíře, Josefu Krejčířovou, Miladu Krejčířovou a Augus-

tina Tesaře. Hroby obsahovaly také pozůstatky tří ruských partyzánů neznámých jmen a 

poslední neidentifikované tělo bylo nalezeno v hromadě popela a listí před hotelem. Zbý-

vajících asi 24 vězňů považovaných za lehčí případy zůstalo dále vězněno v Letovicích až 

do 8. května, kdy Kukův oddíl město vyklidil.965 Také jeho ústup směřoval na Čáslav a 

Kolín. Osud Herberta Kuky je nejasný, snad měl být zastřelen během přepadu kolony 

partyzány na Čáslavsku, důkazy ovšem chybí. U Kolína pak oddíl dostihly příslušníci 

Rudé armády a jeho příslušníci se rozptýlili po okolí, kde se pokoušeli zamíchat mezi 

kolony zajatých německých vojáků. 

          Západním směrem ustupovali také příslušníci ZbV-Kommanda 31 pod velením SS- 

Hauptsturmführera Hanse Schradera, který 4. května vyklidil Rožnov pod Radhoštěm. 

Do 7. května se všichni příslušníci jeho oddílu přesunuli do oblasti jižně od Svitav k obci 

Hradec nad Svitavou. Odtud vedla cesta dále na západ. U Německého Brodu byl oddíl 

rozprášen Rudou armádou a část jeho příslušníků zajata. Obdobný byl konec ZbV-

Kommanda 27 v čele s SS-Obersturmbannführerem Karlem Herrmannem Rabem, který 

                                                           
964 MZA, fond C 141, kart. 253, inv. č. 2920, spis Lsp 8 Max Rausch, fol. 188 – 189, zpráva oblastní úřa-
dovny StB Brno ze 17. dubna 1946 o činnosti ZbV – Kommanda 28. 
965 Tamtéž.  
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se počátkem května stáhl z Nového Hrozenkova do Lipníku nad Bečvou a odtud přes 

Olomouc a Svitavy k Vysokému Mýtu, Chrudimi a Čáslavi směrem na Písek. SS- Haupt-

sturmführer Hoffmann směřoval s příslušníky ZbV-Kommanda 9 z oblasti Frýdecka do 

Jihlavy, kam se celý oddíl dostal ve dnech 3. – 5. května. Zde se také soustředili provoka-

téři české a slovenské národnosti, kteří předtím často vystupovali v úloze falešných party-

zánů. Jejich poslední velitel SS-Untersturmführer Pohl je nakonec formálně propustil ze 

služeb. Příslušníci Hoffmannova oddílu poté v jižních Čechách přešli do amerického zaje-

tí.966                

          Speciální protipartyzánské oddíly se tedy počátkem května 1945 ocitly v úplném 

rozkladu a postupně přestaly existovat. Během svého ústupu se sice ještě na některých 

místech postavily proti Květnovému povstání, to však již situaci nijak neovlivnilo. Party-

zánům se na Moravě podařilo ovládnout i udržet některá města a obce ještě před přícho-

dem Rudé armády. Tím zde také partyzánská válka definitivně skončila. 
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EXKURS: PARALELY ODBOJE V PROTEKTORÁTU, OKUPOVANÉM POL-

SKU A RAKOUSKU   

 

Odboj na území protektorátu 

          Pokud máme zhodnotit rozsah, sílu a účinnost domácího odboje v období nacistické 

okupace v letech 1939 – 1945, je třeba se vrátit již do prvních týdnů po 15. březnu 1939. 

Tehdy byl položen základ prvních rezistenčních organizací, které si vytkly za cíl obnove-

ní samostatné republiky. Jednalo se především o Politické ústředí, Petiční výbor Věrni 

zůstaneme, Obranu národa a další skupiny. Zejména Obrana národa se již od počátku své 

existence připravovala na ozbrojené povstání proti okupační moci, přičemž její vedení 

počítalo s brzkým zhroucením nacistického Německa. Příslušníci Obrany národa za tím 

účelem shromažďovali veškeré dostupné zbraně, jejich činnost v tomto směru však mohla 

být vzhledem k celkové situaci v protektorátu pouze omezená a zbraní získali jen nevelký 

počet.  

          Odpor vůči okupační moci se v prvním období okupace projevoval zejména formou 

pasivní rezistence. České obyvatelstvo hromadně bojkotovalo německé obchodníky a 

živostníky, němečtí vojáci byli při různých příležitostech zesměšňováni a bojkot se týkal 

také například německých filmů. S tím souviselo časté poškozování vývěsních skříněk 

NSDAP, různých německých spolků atd. Již roku 1939 se také ve větším množství obje-

vovaly letáky různého obsahu, jejichž cílem bylo jednak udržovat a posilovat vůli české-

ho obyvatelstva k odporu a pak také  působit demoralizujícím způsobem na Němce.  

          Docházelo však i k závažnějším případům, zejména ozbrojeným střetům, během 

nichž zaznamenal nacistický bezpečnostní aparát první mrtvé ze svých řad. V noci ze 7. 

na 8. srpna 1939 byl na Kladně zastřelen studenty Janem Smudkem a Františkem Petrem 

příslušník Ordnungspolizei Hauptwachtmeister Wilhelm Kniest. Německé úřady vyhlási-

ly pro Kladno zákaz shromážďování a vycházení, byly také uzavřeny všechny veřejné 

místnosti, odvolán starosta s městským zastupitelstvem a zajištěni všichni příslušníci čes-

ké kladenské státní policie. Na dopadení pachatelů byla vypsána odměna 100 000 korun a 

obce kladenského policejního obvodu musely zaplatit pokutu ve výši 500 000 korun.967 

Dalším připravovaným represím zabránila pouze ta skutečnost, že v ranních hodinách 10. 

června zastřelili příslušníci Schutzpolizei G. Bulla a J. Stöhr v Náchodě českého strážníka 

Jaroslava Müllera.968 Dne 18. června byl pak proveden zřejmě vůbec první pumový útok 

zaměřený proti okupační moci. Došlo k němu v prostoru pražské kavárny Riva v Dlouhé 

                                                           
967 BRANDES, Detlef: Češi pod německým protektorátem..., s. 97. K případu též ČVANČARA, Jaroslav: 
Někomu život, někomu smrt. Československý odboj a nacistická okupační moc 1939 – 1941. Praha 2002, s. 
48 – 49.    
968 ŠIMÁNĚ, Jan : Je tady gestapo..., s. 42 – 47.     
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ulici, kde se pravidelně scházeli němečtí důstojníci. I když se případ obešel bez zranění, 

přesto vyvolal velkou pozornost nacistických policejních složek. 

          V prvním roce okupace se odpor českého obyvatelstva proti okupační moci proje-

voval také různými demonstracemi. Například v Brně bylo na 1. máje 1939 vyvěšeno 

velké množství československých vlajek a v centru města se shromáždil větší počet lidí, 

kteří byli rozehnáni policií. Víceméně symbolický význam měla akce o měsíc později, 

kdy byla na protest proti zavedení dvojjazyčných nápisů v brněnských tramvajích vydána 

výzva, aby obyvatelstvo města během prvního červnového týdne bojkotovalo tramvajo-

vou dopravu. V prvních dvou dnech tohoto měsíce tato výzva skutečně zaznamenala vel-

ký ohlas.969 K národním manifestacím byly využívány i oficiální příležitosti, jako napří-

klad pouť na Říp 28. – 30. dubna, převoz tělesných pozůstatků Karla Hynka Máchy 

z Litoměřic do Prahy 6. května 1939 či oslavy Dne matek 14. téhož měsíce v Ostravě.  

          Vyvrcholení demonstrací představovaly události okolo výroční vzniku republiky 

28. října. Již řadu dní před tímto datem se v ulicích českých a moravských měst objevila 

řada letáků, které vyzývaly k manifestačním akcím spjatým s výročím. Jen v ulicích Brna 

jich bylo zachyceno osm různých druhů.970 Ke střetům demonstrantů s německou a pro-

tektorátní policií došlo v Praze, přičemž byly použity i střelné zbraně. Následkem střelby 

byl zabit dělník Otakar Sedláček a smrtelně zraněn student Jan Opletal. Řada dalších osob 

utrpěla zranění.971 Protektorátní policie rozehnala také větší demonstraci v Moravské Ost-

ravě. Po smrti Jana Opetala 11. listopadu došlo o čtyři dny později k dalším demonstra-

cím pražských studentů, které byly opět policejně potlačeny.972 Tyto události se pro nacis-

ty staly vhodnou záminkou k uzavření českých vysokých škol a uvěznění velkého počtu 

studentů. 

          Tvrdý represivní postup okupačních úřadů měl za následek, že napříště již bylo od 

velkých demonstrací upuštěno. Národní odbojové skupiny se nyní snažily obyvatelstvo 

uklidňovat a za tímto účelem vydaly heslo „zabraňte zbytečným obětem.“973 Na přelomu 

let 1939 a 1940 pak provedlo gestapo rozsáhlou vlnu zatýkání, které postihlo zejména 

příslušníky Obrany národa a Politického ústředí. Co se týká odbojových aktivit, měly na 

ně vliv především úspěchy německých armád v prvních dvou letech druhé světové války, 

zejména porážka Francie, a také počátek východního tažení roku 1941. Obyvatelstvo bylo 

kromě toho silně ovlivněno zprávami vysílanými britským rozhlasem a pokyny londýnské 

emigrace. 

                                                           
969 ČERNÝ, Vladimír: Geneze úvodní fáze protinacistického odboje na Brněnsku..., s. 52.    
970 Tamtéž, s. 70.  
971 Persekuce českého studentstva za okupace. Praha 1945, s. 35 – 53. 
972 Podrobně viz PASÁK, Tomáš: 17. listopad 1939 a Univerzita Karlova. Praha 1997, s. 69 – 80.   
973 BRANDES, Detlef: Češi pod německým protektorátem..., s. 112.  
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          V roce 1940 lze celkově konstatovat nevelký rozsah otevřených forem odporu, kte-

ré se v praxi příliš neprojevovaly. Po represích z podzimu 1939 došly německé policejní 

složky k závěru, že se Češi v dalších měsících vyhýbají otevřeným odbojovým akcím, 

které by mohly vyprovokovat další teror. Český postoj podle nich určovala politika zdr-

ženlivosti a vyčkávání, takže docházelo pouze k dalšímu bojkotu německé menšiny a pa-

sivní rezistenci všedního dne. Ta se projevovala různými způsoby. Mnoho Čechů odmíta-

lo brát Němce do nájmu, čeští lékaři se zdráhali ošetřovat německé pacienty, v kinech 

docházelo k bojkotu německých filmů a zejména ignorování týdeníků a filmových váleč-

ných zpráv. Bojkotován byl také oficiální denní tisk, jehož náklad klesl od března 1939 

do konce roku 1940 o 25 – 30 %.974 Příležitosti k protiněmeckým výstupům dávaly mi-

moto i sportovní zápasy mezi českými a německými mužstvy. Stále zostřovaná opatření 

vůči Židům vyvolávala zvyšující se sympatie většiny českého obyvatelstva, které je pova-

žovalo za spolutrpitele. K ozbrojeným projevům protiněmeckého odporu však docházelo 

jen velmi zřídka a závažnější sabotážní akce prakticky nebyly až na několik výjimek 

v průběhu roku 1940 prováděny. 

         V amosféře zdánlivého uklidnění situace vzbudil o to větší rozruch další čin Jana 

Smudka, který 20. března 1940 v Domažlicích postřelil příslušníka gestapa Jakuba Neu-

bauera a o tři dny později zlikvidoval v obci Březí dva příslušníky německé pohraniční 

stráže. Přes rozsáhlé pátrání se jej nepodařilo dopadnout a Smudek unikl přes Slovensko a 

Maďarsko do Jugoslávie. Pak se připojil k československým zahraničním jednotkám.975 

          Vzhledem k absenci větších sabotáží vzbuzovaly velkou pozornost policie zejména 

četné nálezy letáků různého obsahu. Například v Brně nese první dochované hlášení 

z roku 1940 datum 14. února 1940 a informuje o nálezu celkem 65 letáků na čtyřech mís-

tech vnitřního Brna. Letáky měly malý rozměr a obsahovaly hesla „Pryč s černou reakcí, 

pryč s barbarským fašismem“ a také „Ať žije nová druhá Československá republika.“976 

Největší počet ilegálních tiskovin byl v tomto roce na území Brna jednorázově zachycen 

v noci z 9. na 10. června, kdy se v Králově Poli objevilo celkem 543 kusů komunistických 

letáků s nadpisy „Proletáři všech zemí spojte se, pryč s imperialistickou válkou, mír, svo-

bodu, chléb, práci“ a podobně.977 Ve druhé polovině roku 1940 se pak v letákové kampa-

ni objevuje nový prvek, kdy začínají být ilegální tiskoviny anonymně rozesílány vybra-

ným osobám poštou. Letáky se tak staly nejpočetnějším projevem odporu proti okupační 

moci a jejich prostřednictvím autoři vyjadřovali nespokojenost se stávající situací. Infor-

                                                           
974 Tamtéž, s. 235. 
975 ČVANČARA, Jaroslav: Někomu život, někomu smrt..., s. 127 – 131.   
976 MZA, fond B 251, kart. 57, inv. č. 659, sign. 5037, tiskové projevy protiněmeckého odporu na Moravě, 
fol. 13, hlášení dr. Polácha presidiu Zemského úřadu v Brně č. 1548/I/1 ze 14. února 1940. 
977 Tamtéž, fol. 108, hlášení č. 5671/I/1 ze 13. června 1940. 
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mace v nich obsažené zároveň představovaly jakýsi protipól oficiální nacistické propa-

gandy, prezentované v rozhlase a denním tisku. 

          Rok 1941 oproti roku předchozímu již proběhl ve znamení jak zvýšené činnosti 

domácího odboje, tak zesílených represí ze strany nacistických okupačních orgánů. Ná-

růst intenzity šíření letáků a zejména sabotážních akcí pochopitelně vyvolával tvrdá proti-

opatření a snahu tyto rezistenční aktivity českého obyvatelstva v co největší míře potlačit.  

          Zvýšení počtu případů nálezů letáků a protiněmeckých nápisů se projevilo již 

v období mezi prosincem 1940 a únorem 1941. Policie intenzivně pátrala po původcích a 

každý občan byl povinen jakýkoliv nález ilegální tiskoviny okamžitě nahlásit. Pokračova-

lo také anonymní rozesílání letáků vybraným osobám, čehož nacistické bezpečnostní or-

gány využívaly k tomu, že tiskly a rozesílaly letáky vlastní provenience. Ty měly sloužit 

ke zjištění, zda je příkaz o jejich okamžitém odevzdání náležitě plněn. Pro obyvatele pro-

tektorátu se tak vytvořila složitá situace, protože si nemohli být původem té které tiskovi-

ny jisti a proto k hlášením o jejich výskytu nadále docházelo, stejně jako tomu bylo již 

roku 1940. Prudký nárůst výskytu ilegálních tiskovin byl potom zaznamenán po vypuknu-

tí války se Sovětským svazem, která vyvolala u většiny českého obyvatelstva očekávání 

brzkého konce války a porážky nacistického Německa. Počáteční velké úspěchy Wehr-

machtu paradoxně rozmach letákové a nápisové akce dále podpořily, protože smyslem 

jejich maximálního výskytu nyní bylo utvrdit obyvatelstvo protektorátu v tom, že Hitler 

bude poražen a české země osvobozeny. Současně šlo o to, aby se co největší počet osob 

zapojil do odbojových aktivit.  

          Nejvýraznější formou odporu však již začaly být sabotáže, jejichž počet se od ledna 

1941 zvyšoval. Rozměrů dosud nebývalých dosáhly po 22. červnu. Vypuknutí války na 

východě se stalo signálem ke všeobecnému zvýšení útoků, které se zaměřovaly především 

na zařízení železnic a pošt. Docházelo zejména k přeřezávání brzdových spojek u vagónů 

a také telefonního i telegrafního vedení. Za zváště nebezpečné bylo považováno již zmí-

něné zapálení skladiště benzínu firmy Welzel v Náchodě – Bělovsi a pumový útok na 

ubytovnu německé mládeže v Letovicích. Ve druhé polovině září 1941 odboj ještě zesílil 

a nejnápadnějším vyvrcholením byl bojkot protektorátního tisku v období od 14. do 21. 

tohoto měsíce, ke kterému vyzval londýnský rozhlas. Eskalace sabotáží a odbojových 

aktivit vůbec se nakonec stala hlavní příčinou vyhlášení prvního stanného práva.   

          Přes tvrdé represe a značné množství vykonaných trestů smrti však počet sabotáží 

neklesal, nýbrž naopak vzrůstal. Za období od počátku září do konce prosince 1941 se na 

Moravě jednalo celkem o 581 případů.978 Obvykle šlo opět o poškozování vlakových 

brzd, poškozování telefonního a telegrafního vedení a rozšířilo se také úmyslné zakládání 
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požárů. Dále se též objevily případy poškozování strojů v továrnách a odmítnutí práce. 

Vliv na zvýšení těchto případů měla mezinárodní situace, zejména první neúspěchy vojsk 

Osy v Africe a vstup Spojených států do války 7. prosince 1941.   

          V prvních měsících roku 1942 počet zaznamenaných sabotáží kolísal mezi 19 – 51 

případy, přičemž se jejich forma neměnila. Pozornost vzbudil zejména pumový útok na 

německé nakladatelství Volk und Reich v Praze 17. května.979 Situace se však zdramati-

zovala po atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha, který provedli 27. 

května členové paraskupin vyslaných na území protektorátu z Velké Británie. Konkrétně 

to byli příslušníci paraskupiny Anthropoid rotmistři Jan Kubiš a Jozef Gabčík za asistence 

velitele výsadku Out Distance nadporučíka Adolfa Opálky a člena skupiny Silver A rot-

mistra Josefa Valčíka.980 Heydrich následkům zranění podlehl 4. června. Po atentátu do-

šlo k vyhlášení druhého stanného práva a stanné soudy posílaly na smrt stovky osob, jak 

zatčených až po atentátu, tak také příslušníků rezistence, kteří se již nacházeli delší dobu 

ve vazbě.981  

          Teror vyvrcholil 10. června zákrokem proti obyvatelům vsi Lidice u Kladna. Zde 

bylo po odtransportování žen a dětí na místě zastřeleno 173 mužů, dalších 26 obyvatel 

obce nacisté popravili 16. června v Praze – Kobylisích. Obec pak příslušníci RAD 

v letech 1942 – 1943 zcela srovnali se zemí. Ve vyhlazovacím táboře v polském Chelmnu 

bylo následně zavražděno 82 lidických dětí. Přežily pouze ty, které byly vybrány 

k poněmčení. Lidické ženy dopravili nacisté do koncentračního tábora v Ravensbrücku a 

část z nich byla později odtransportována do Majdanku a Osvětimi, kde zahynuly. Z 203 

lidických žen tak válku nepřežilo 60.982 Obdobný osud stihl 24. června osadu Ležáky na 

Chrudimsku, jejíž obyvatelstvo podporovalo parašutisty skupiny Silver A. Z dospělých 

obyvatel bylo 37 zastřeleno v tzv. Zámečku v Pardubicích, další 3 zahynuli v Osvětimi a 

ze 13 dětí bylo 11 zplynováno v Chelmnu. Z celé obce zůstaly naživu pouze sestry Marie 

a Jarmila Šťulíkovy, které byly uznány za schopné poněmčení.983        

          V období po atentátu na Heydricha odsoudily stanné soudy k trestu smrti celkem 

1412 osob, z toho 1181 mužů a 231 žen. K tomuto počtu je třeba přičíst 173 lidických 
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mužů, zavražděných bez soudu 10. června 1942.984 Nejvíce osob bylo popraveno na ko-

byliské střelnici v Praze a v brněnských Kounicových kolejích. Exekuce však také probí-

haly i v Pardubicích, Táboře či Lubech u Klatov. Atentát těžce postihl nejen příslušníky 

českého odboje, ale také řadu zcela nezúčastněných obyvatel. K rozsudku smrti tehdy 

stačilo udání dotyčné osoby pro „schvalování atentátu.“ Přesto však celé akci nelze upřít 

značný význam, spočívající zejména ve zviditelnění domácí rezistence v mezinárodním 

měřítku. Německá propaganda také již nemohla prohlašovat území protektorátu za zónu 

klidu, ve které je české obyvatelstvo spokojeno se stávajícími poměry. Atentát kromě 

toho ukázal, že nacistické veličiny si ani v hlubokém vnitrozemí daleko od fronty nemo-

hou být jisty svou bezpečností. Na druhou stranu však bylo odbojové hnutí represemi 

těžce postiženo a za velké množství zatčených a popravených příslušníků odboje bylo 

velmi obtížné nalézt adekvátní náhradu.   

          V období po heydrichiádě vznikají na území protektorátu první odbojové skupiny 

partyzánského charakteru. Většina z nich se utváří na území Moravy, ovšem některé také 

v západních Čechách. Centrem těchto aktivit se zde stává zejména oblast Podbrdska, jejíž 

hornatý a zalesněný terén byl pro partyzánskou formu boje z tehdy zbývajícího území 

Čech po odtržení pohraničních oblastí nejpříhodnější. Členy prvních oddílů se kromě 

místních příslušníků komunistického odboje stávali již také uprchlí sovětští váleční zajat-

ci. V okolí Rožmitálu se postupně vytvářela skupina Rudá stráž, na Příbramsku a Dobříš-

sku od jara 1943 skupina Srp a kladivo a dále další oddíl, který byl v poválečných materi-

álech označován jako Brdy – Neliba. Toto označení vzniklo na počest Jaroslava Neliby, 

který se v oblasti Podbrdska nejvíce angažoval během vytváření těchto prvních partyzán-

ských odbojových organizací. Pokyny dostával od III. ilegálního ústředního vedení 

KSČ.985  

          V srpnu 1943 zahájili partyzáni diverze na železnicích. Dne 5. tohoto měsíce po-

škodila příbramská skupina mechanickým způsobem kolejnice na trati Zdice – Protivín, 

následkem čehož vykolejila jednou osou lokomotiva osobního vlaku 7690. Dále 8. srpna 

explodovaly 3 nálože na trati Praha – Plzeň u zastávky Srbsko. Jejich výbuchy vytrhly 

kus kolejnice v délce 45 centimetrů, 2 patky kolejnic v délce 24 a 25 centimetrů a poško-

dily pražce. Čtvrtá nálož neexplodovala. Provoz musel být do odstranění škod na několik 

hodin přerušen. Další mechanické poškození trati Zdice – Protivín následovalo 26. srpna 

u železniční stanice Tochovice, což však objevil pochůzkář, takže k nehodě vlaku nedo-

                                                           
984 STEHLÍK, Eduard: Lidice..., s. 67. BRANDES, Detlef: Češi pod německým protektorátem..., s. 317 
uvádí počet odsouzených k smrti číslem 1357.   
985 BENČÍK, Antonín a kolektiv: Partyzánské hnutí v Československu..., s. 114 – 122; GEBHART, Jan –  
ŠIMOVČEK, Ján: Partyzáni v Československu..., s. 157; Český antifašismus a odboj..., s. 313, 330 a 332.      
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šlo.986 Kromě těchto diverzí partyzáni přerušovali telefonní vedení a podnikali i další ak-

ce. Jejich rozvíjející se aktivity na Podbrdsku však byly přerušeny zásahy gestapa, které 

vyvrcholily v listopadu 1943. 16. tohoto měsíce byl na nádraží v Kařízku zatčen Jaroslav 

Neliba, zatčení neunikly ani desítky spolupracovníků z obcí v širokém okolí. Rozbitím 

těchto skupin skončila první fáze diverzních a sabotážních aktivit partyzánů v Čechách, 

kde byla jejich činnost po celý rok 1944 na velmi nízké úrovni. Například destrukce na 

železnici nejsou v roce 1944 na Podbrdsku vůbec zachyceny. Těžištěm dalšího vývoje 

partyzánské formy odboje se v dalším období stává Morava, kde také zaznamenávají par-

tyzánské aktivity od první poloviny roku 1944 znatelný vzestup.  

          Rok 1943 podstatné zvýšení odbojových akcí nepřinesl. Nadále byly prováděny 

sabotáže zejména v továrnách či alespoň pokusy o ně, přičemž největší počet byl 

z pochopitelných důvodů zaznamenán ve zbrojních závodech. Větší pozornost nacistic-

kých bezpečnostních složek pak vzbudil žhářský útok na pracovní úřad v Moravské ost-

ravě v noci ze 17. na 18. dubna. Provedla jej skupina Jiskra a byly při něm zničeny karto-

téky.987 Rostl také počet přeřezaných brzdových spojek a zapálených vagónů.   

          Počet závažnějších akcí provedených domácím odbojem začal narůstat v průběhu 

roku 1944. V Národním archivu v Praze se dochovaly jejich soupisy za první tři čtvrtletí, 

díky nimž si lze učinit představu o jejich rozsahu v tomto období. Co se týká sabotáží, tak 

od počátku ledna do konce září 1944 bylo na území protektorátu zaznamenáno celkem 66 

větších případů, a to 13 v průběhu ledna, 3 v průběhu února, 5 v březnu, 3 v dubnu, 5 bě-

hem května, 8 v červnu, 11 v červenci, 12 v srpnu a 6 v září. Mimo jiné je zde popsáno 23 

diverzí na železnici či pokusy o ně, 9 případů útoků na vedení vysokého napětí a 4 pumo-

vé útoky na budovy využívané nacistickými či pronacisticky orientovanými organizace-

mi.988  

          Dále se zde nachází soupis výskytu partyzánů a akcí, které jim byly připisovány, od 

vynuceného zásobování až po přestřelky s příslušníky policejních sil a armády, kdy se 

jednalo celkem o 101 případů.989 Úřad říšského protektora věnoval pozornost také vypra-

cování seznamu hlášení o výskytu parašutistů a událostí s tím spojených, což proběhlo do 

konce září 1944 celkem dvaatřicetkrát.990 Konečně poslední soupis událostí vztahujících 

se k danému tématu se věnuje případům hlášení pohybu uprchlých válečných zajatců. 

Těch bylo zaznamenáno nejvíce, jelikož se do konce srpna 1944 mělo podle tohoto se-

                                                           
986 KURAL, Václav: Partyzánské destrukční akce proti železniční dopravě..., s. 666. 
987 PŘIKRYL, Josef: Příspěvek k počátkům partyzánského hnutí na Moravě..., s. 51; BRANDES, Detlef: 
Češi pod německým protektorátem..., s. 415.    
988 NA, fond ÚŘP, kart. 1212, sign. BdO Ia, fol. 442 – 444, soupis sabotáží od 1. ledna do 28. září 1944.   
989 Tamtéž, fol. 445 – 449, soupis výskytu partyzánů a jejich akcí (Bandentätigkeit) za období od 7. ledna 
do 28. září 1944. 
990 Tamtéž, fol. 450 – 451, soupis výskytu parašutistů v období od 1. ledna do 27. září 1944. 
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znamu jednat celkem o 131 případů.991 Z uvedených soupisů je zřejmé, že roku 1944 již 

byl počet odbojových akcí různého charakteru dost vysoký. 

          Po přechodu partyzánského oddílu Jana Žižky na Moravu koncem září 1944 pak 

začíná na území protektorátu skutečná partyzánská válka. Stále častěji nyní dochází ke 

střetům s nacistickým bezpečnostním aparátem, přičemž některé srážky byly poměrně 

značně rozsáhlé. Množí se také případy destrukcí na železnicích, útoků proti vedení vyso-

kého napětí, přepadů četnických stanic a jiných partyzánských aktivit. Na území protekto-

rátu postupně přistála řada organizátorských výsadků vyslaných z území Sovětského sva-

zu, které obvykle představovaly jádro, kolem něhož se postupně vytvářely rozsáhlé odbo-

jové organizace. Typickým příkladem může být skupina Jermak. Významná byla v tomto 

směru také činnost některých desantů z Velké Británie. Jmenovat je v této souvislosti 

nutné především Clay, Carbon a Spelter. Na partyzány se napojovaly a navazovaly spo-

lupráci již existující domácí odbojové organizace, na Moravě zejména Rada tří.        

          V posledních měsících druhé světové války se partyzánské akce dále rozšiřují na 

většinu území Moravy. Dochází již také k přepadům příslušníků německé armády, a to 

jednotlivců i menších skupin. Výraznou posilu co se týká počtu získaných zbraní předsta-

vovalo zejména odzbrojování maďarských vojáků. Partyzánské skupiny se po předchozí 

stagnaci vytvářely rovněž na území Čech. Také zde měly významnou úlohu organizátor-

ské výsadky, z nichž prvním byl Jan Kozina. Důležitá byla rovněž činnost oddílů Mistr 

Jan Hus a Dr. Miroslav Tyrš. Tyto skupiny operovaly zejména v české části Českomorav-

ské vrchoviny a Železných horách, kde byl příhodný terén pro jejich činnost. Nejvýraz-

nější prvek činnosti představovaly destrukce na železnici, které vyvrcholily v dubnu a 

počátkem května 1945. Jan Tesař ve svem seznamu uvádí celkem 104 destrukcí provede-

ných na západní Moravě a ve východních Čechách v průběhu dubna 1945. Z nich 57 bylo 

provedeno pomocí nálože, 29 mechanickým poškozením, dále partyzáni uskutečnili 15 

akcí proti spojovacímu vedení a 3 provedené jiným způsobem. Dalších 37 destrukcí pro-

běhlo od 1. do 5. května, a to 17 provedených náloží, 13 mechanicky, 3 útoky proti spo-

jům a 1 jiným způsobem.992       

          Nacistický bezpečnostní aparát se pokoušel rozmach partyzánského boje omezit a 

podnikl řadu zásahů i na českém území. Jeho největším úspěchem se stala 26. března 

1945 likvidace štábu brigády Mistra Jana Husa u Leškovic.993 Další vlna organizátor-

ských výsadků přistála na území Čech v průběhu března a dubna. Jednalo se o skupiny 

Národní mstitel, Za Prahu, Kirov a další. Také tyto skupiny podnikly řadu akcí. Pozoru-

hodný byl zejména útok skupiny Rozvědka, označované také jako Krylov. Její příslušníci 

                                                           
991 Tamtéž, fol. 452 – 457, soupis výskytu uprchlých válečných zajatců za období leden – srpen 1944. 
992 TESAŘ, Jan: Partyzánské destrukce na železnicích..., s. 221.  
993 Podrobně k tomu JELÍNEK, Zdeněk: Leškovice..., s. 60 – 67, 160 – 175.  
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zaútočili v noci ze 30. dubna na 1. květen na letiště v Chocni, kde zničili dva letouny typu 

Fieseler Fi – 156 Storch vybavené zařízením pro monitorování partyzánských vysíla-

ček.994  

          Vyvrcholením českého odboje se nakonec stalo květnové povstání, do něhož byly 

zapojeny mnohé odbojové organizace i partyzánské skupiny, které se na mnoha místech 

Čech a Moravy střetly v bojích s ustupujícími německými jednotkami. Povstání si nevy-

žádalo velké oběti pouze na území Prahy, ale i jinde. Již 1. května vypuklo v Přerově, kde 

jej jednotky Wehrmachtu a SS tvrdě potlačily. Obdobná situace nastala také v Olomouci. 

Nacisté ještě na mnoha místech povstání likvidovali nebo zabránili jeho rozšíření. Na 

Moravě došlo k takovému vývoji například ve Velkém Meziříčí nebo Třešti, kde si tyto 

události vyžádaly obzvláště velký počet obětí z řad místního obyvatelstva. Brutální zása-

hy probíhaly i v řadě jiných míst, kde bylo také často vyhlášeno stanné právo. Povstání 

jako celek se však již potlačit nepodařilo a nacisté se postupně dostávali do defenzívy, 

zejména v souvislosti s postupem jednotek Rudé armády. Ozbrojené střety nakonec ustaly 

v důsledku podpisu kapitulace velení německých ozbrojených sil 8. května 1945. Poslední 

boje druhé světové války v českých zemích proběhly 11. – 12. května v okolí Milína jiho-

západně od Příbrami.995     

          Protinacistický odboj na území protektorátu v letech 1939 – 1945 prošel složitým 

vývojem. První odbojové organizace stojící v čele domácího odporu se utvářely již od 

počátku okupace roku 1939. V průběhu jejích prvních dvou let však byly nacistickým 

bezpečnostním aparátem ve většině případů rozbity a nahrazeny organizacemi jinými, 

které na činnost předchozích tak či onak navazovaly. Také vedoucí představitelé všech 

složek domácího odboje v jeho úvodní fázi byli v drtivé většině v průběhu let 1939 – 

1941 pozatýkáni a do rezistenčních aktivit v dalších letech se již nemohli zapojit. Tyto 

skutečnosti se týkají zejména organizace Obrana národa, která se jako první po okupaci 

zbytku Čech a Moravy nacistickým Německem v březnu 1939 postavila na odpor. Aktivi-

tu vyvíjel i komunistický odboj, jeho význam byl však v počátečním období mnohem 

menší. Obrana národa rozvinula záhy rozsáhlou odbojovou činnost, jež měla v době oče-

kávaného brzkého zhroucení Německa vyústit v otevřené ozbrojené povstání. Avšak 

předpoklady, na níž její příslušníci stavěli, se neuskutečnily. Německo se nejen že po vy-

puknutí války nezhroutilo, ale roku 1940 porazilo v průběhu několika týdnů i Francii, 

s čímž vedení domácího odboje ve svých kalkulacích naprosto nepočítalo.  

          Byly to právě také mezinárodní faktory, které měly velký vliv na rozbití prvních 

odbojových organizací. Zatýkání postupně postihlo Politické ústředí, Petiční výbor Věrni 

zůstaneme, Ústřední vedení odboje domácího i další organizace. Nacisté také rozbili I., II. 
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a posléze III. ústřední vedení ilegální komunistické strany. Vyvrcholením teroru se stalo 

období 1. a 2. stanného práva. Zejména Heydrichova smrt byla nacisty využita jako zá-

minka k fyzické likvidaci řady odbojových předáků, kteří se již delší dobu nacházeli ve 

vězení.    

          Český odboj pak mohl jen pozvolna vytvářet náhradu za rozbité organizace, neboť 

období let 1941 – 1942 si vyžádalo životy mnoha vynikajících osobností, jejichž intelek-

tuální potenciál pak v dalších letech citelně scházel. V praxi se odbojové aktivity začaly 

více projevovat až v průběhu roku 1944, kdy vzrostl počet různých sabotáží. Účinné byly 

také útoky proti železničním tratím, které začaly na Moravě vzrůstat ve druhé polovině 

tohoto roku, v Čechách však až od počátku roku 1945. Množící se partyzánské skupiny 

již také přepadaly četnické stanice a posléze i menší německé a maďarské vojenské jed-

notky. Tato činnost však nabyla na významu až v posledních dvou měsících okupace. 

Hlavní problém domácí rezistence představoval kritický nedostatek zbraní, který pociťo-

valy všechny odbojové skupiny s výjimkou těch, jež podléhaly Ukrajinskému štábu par-

tyzánského hnutí v Kyjevě. Odbojové skupiny proto nakonec hromadně vyšly z ilegality 

až za květnového povstání, kdy se stavěly do čela spontánně vypukajících demonstrací a 

dalších povstaleckých akcí. Domácí organizace však byly nakonec zatlačeny do pozadí 

exilovými skupinami, které se vrátily ze Sovětského svazu a Velké Británie. Již v tomto 

vývoji spočíval zárodek budoucího nedemokratického vývoje v Československu, který 

nakonec vyvrcholil komunistickým únorovým pučem roku 1948. 

 

Rakouské hnutí odporu 

          Situace Rakouska v letech 1938 – 1945 byla odlišná od zemí, které nacistické Ně-

mecko obsadilo v pozdějším období. Anšlus v březnu 1938 a následné referendum daly 

připojení Rakouska k Německu a vytvoření tzv. Ostmark punc jakési legality. Navíc vět-

šina obyvatelstva zpočátku nový režim obvykle příjimala a otevřené projevy odporu byly 

spíše výjimkou. Teprve po vypuknutí druhé světové války se situace postupně začala mě-

nit. Branná povinnost mužského obyvatelstva a nasazení více jak 800 000 Rakušanů na 

frontách v řadách Wehrmachtu, z nichž se 380 000 nevrátilo,996 zvyšující se útlak a další 

problémy, které s sebou válka nutně přinesla, nakonec pozvolna přinutily Rakušany na-

hlížet na celou situaci poněkud jinak.   

          V rakouském hnutí odporu se nejvíce angažovali sociální demokraté, kteří byli nu-

ceni pracovat v ilegalitě již od roku 1934. Jejich zahraniční centrum působilo nejprve 

v Brně a posléze Paříži. Ještě před anšlusem vznikla skupina tzv. Revolučních socialistů, 

                                                                                                                                                                              
995 JAKL, Tomáš: Květen 1945 v českých zemích..., s. 88 – 93. 
996 Österreichs Verluste 1938 – 1945. In: Der Neue Mahnruf. Zeitschrift für Freiheit, Recht und Demokra-
tie, Nr. 3/51, März 1998, s. 13. 
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kteří začali jako první po březnu 1938 vytvářet ilegální organizace. Protinacisticky vystu-

povala také Socialistická pracovní pomoc (Sozialistische Arbeiterhilfe – SAH) založená 

v roce 1934. Její vedení však bylo poměrně brzy pozatýkáno a první soudní proces 

s vedoucími členy se konal před vídeňským Volksgerichtshofem 9. června 1939. Druhou 

garnituru vedení SAH rozbilo gestapo již v červenci téhož roku.997 Po vypuknutí války se 

socialisté snažili sjednotit jednotlivé izolované skupiny svých stoupenců. Jeden 

z předních funkcionářů Felix Slavik se pokoušel navázat spolupráci s katolicky a monar-

chisticky orientovanými kruhy, ale i jeho činnost byla posléze odhalena. Velkou aktivitu 

vyvíjel ve Vídni také učitel Johann Otto Haas, který vedl nejvýznamnější skupinu Revo-

lučních socialistů. Až do prozrazení své činnosti v červnu 1942 se mu podařilo vybudovat 

opěrné body nejen ve Vídni, ale také v Salzburku a oblasti Tyrol. Řadu spolupracovníků 

nalezl mezi železničáři a kontakty navázal i s ilegálními skupinami socialistů v jižním 

Německu.998 Problémem socialistů ovšem bylo, že jejich vedení včetně Otto Bauera a 

Karla Rennera ve shodě se svým dřívějším programem trvalo na sjednocení Rakouska 

s Německem a chtělo pouze přeměnit současné Německo nacionálně socialistické na so-

cialistické. Tento program ovšem ztěžoval případnou spolupráci s dalšími protinacisticky 

orientovanými organizacemi.   

          V Rakousku se do podzemního boje zapojili také komunisté, kteří ovšem v této 

zemi nedisponovali širším zázemím. Přesto se stali ze strany nacistických bezpečnostních 

orgánů nejpronásledovanější skupinou. Dokladem toho je skutečnost, že ze zhruba 2000 

politických případů projednávaných před vrchním zemským soudem (Oberlandesgericht) 

ve Vídni se okolo 80 procent týkalo komunistů. Také zhruba 90 procent zachycených 

letáků a dalších ilegálních tiskovin bylo komunistické provenience. Komunisté již od po-

čátku dávali najevo své rozhodnutí obnovit nezávislost Rakouska, což poprvé proklamo-

val ústřední výbor v Praze v průběhu zasedání 12. března 1938.999 Ve svém programu 

propagovali rakouští komunisté podobně jako komunistické strany v jiných zemích ome-

zení role politických stran v poválečném Rakousku a vytvoření jakési nadstranické „Ra-

kouské svobodné fronty“ (Österreichische Freiheitsfront). Komunisté byli aktivní zejmé-

na ve Vídni, kde mimo jiné působila Česká sekce komunistické strany Rakouska (Tsche-

chische Sektion der KPÖ), což byla odbojová organizace složená z vídeňských Čechů. 

Vídenští komunisté rovněž spolupracovali s parašutisty vyslanými Spojenci na území 

Rakouska se zpravodajskými i vojenskými úkoly. Těchto parašutistů zde bylo vysazeno 

za celou válku více než sto. 

                                                           
997 TÁLOS, Emmerich – HANISCH, Ernst – NEUGEBAUER, Wolfgang – SIEDER, Reinhard a kolektiv: 
NS – Herrschaft in Österreich. Ein Handbuch. Wien 2002, s. 191.   
998 Widerstand und Verfolgung in Wien 1934 – 1945, Band 2. Wien, 2. Auflage 1984, s. 63.  
999 TÁLOS Emmerich a kolektiv: NS – Herrschaft in Österreich..., s. 192 – 193.    
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          Komunisté se pokusili rozšířit svou činnost v Rakousku tím, že sem ze zahraniční-

ho exilu vyslali zpět špičkové funkcionáře (Margarethe Schütte-Lihotzky, Herbert Ei-

chholzer a další) s úkolem centralizovat zdejší odbojové aktivity. Všichni tito emisaři 

však byli v krátké době pozatýkáni a s nimi také stovky dalších osob, které se do odbojo-

vých aktivit zapojily. Do konce roku 1943 se tak gestapu podařilo většinu komunistických 

skupin odhalit a rozbít. V jednom z hlášení vídeňského gestapa z března 1944 byly uve-

deny následující počty zatčených příslušníků komunistického odboje: V roce 1938 cel-

kem 742, následujícího roku 1132, roku 1940 bylo zatčeno 837 komunistů, 1941 již 1507, 

1942 pak 881 a roku 1943 zatklo gestapo celkem 1173 komunistů. Úhrnem tedy 6272 

zatčených.1000 Mnoho z nich bylo popraveno oběšením nebo zahynulo v různých koncent-

račních táborech a věznicích. Pro KPÖ znamenalo zatčení tisíců aktivistů nenahraditelnou 

ztrátu. 

          Nacistický režim v Rakousku pronásledoval také křesťanské sociály a katolickou 

církev vůbec. Ta jako instituce se přímo aktivně do odporu nezapojila, jelikož neměla 

v úmyslu zničit svou legální existenci v zemi. Mnoho katolických kněží, řádových sester i 

laiků však hrálo v odboji aktivní úlohu. Mimořádnou pozornost vzbudila zejména sestra 

Maria Restituta, občanským jménem Helene Kafka. Působila v Mödlingské nemocnici, 

kde ji také jeden z lékařů udal za sepsání protiválečné básně. Na příkaz Martina Borman-

na pak byla Maria Restituta jako „exemplární případ“ oběšena. Jednalo se o jediný vyko-

naný trest smrti oběšením nad řádovou sestrou v nacistickém Německu.1001 Protikatolické 

zásahy a diskriminace ze strany nacistů vedly ke zformování řady katolických odbojo-

vých skupin, které úzce spolupracovaly s monarchisticky orientovanými skupinami. Mezi 

předáky monarchistických organizací jako například Hebra patřili Roman Karl Scholz, 

Jakob Kastelic nebo Karl Lederer. Ve Vídni došlo již v dubnu 1938 k založení mládež-

nické organizace Frei – Jungdeutschland v čele s bratry Alfredem a Johannem Ellingero-

vými.1002 Obdobného charakteru byl také studentský spolek Ottonen, jehož seniora Karla 

Buriana nacisté 13. března 1944 popravili. Z dalších legitimisticky orientovaných skupin 

lze jmenovat například Österreichische Kaisertreue Front nebo Österreichische Arbeiter-

partei, jejichž cíl představovala obnova Habsburské monarchie. Tyto organizace byly 

částečně po určitou dobu ve spojení s rakouským legitimistickým exilem v čele s Ottou 

von Habsburg-Lothringen.    

          Nejdůležitějšími konzervativně katolickými odbojovými organizacemi na území 

Rakouska se staly Antifaschistische Freihetsbewegung Österreichs a skupina Maier – 

Messner – Caldonazzi. První založil v Korutanech Anton Granig a její činnost spadá do 

                                                           
1000 Tamtéž, s. 195. 
1001 Maria Restituta byla roku 1998 prohlášena papežem Janem Pavlem II. za blahoslavenou. 
1002 Widerstand und Verfolgung in Wien..., Band 3, s. 82. 
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období let 1941 – 1942. Odbojáři navázali kontakty s Vídní a zde s nimi spolupracovali 

také členové řádu Františkánů Angelus Steinwender a Capistran Pieller, kteří byli později 

popraveni.1003 Druhou skupinu založili v roce 1942 Heinrich Meier a Franz Josef Mess-

ner, kterým se podařilo navázat kontakty s americkou zpravodajskou službou OSS. Jí poté 

předávali důležité informace o zbrojním průmyslu v oblasti východního Rakouska.1004 

          Ozbrojené formy odporu se v Rakousku výrazněji projevovaly pouze na území Ko-

rutan. V jižní části této země vznikaly od roku 1942 partyzánské skupiny Slovinců, kteří 

tak reagovali na brutální germanizační politiku v oblasti. Operativně a programově byly 

jejich skupiny součástí Titovy jugoslávské osvobozenecké armády. Slovinští partyzáni se 

v Korutanech dobře etablovali, a to jak po organizátorské, tak také po politické i vojenské 

stránce. S jednotkami Wehrmachtu, SS a policie svedly řadu těžkých bojů, během nichž 

více jak 1000 partyzánů padlo. Kromě Slovinců se mezi nimi nacházeli i Rakušané a také 

uprchlí váleční zajatci různých národností. Jejich akce výrazně podporovala skutečnost, 

že se těšili velkým sympatiím u místního obyvatelstva, které partyzány všestranně podpo-

rovalo.1005 Z ozbrojených formací dosáhla mimo Korutany určitých výsledků pouze sku-

pina Leoben – Donawitz, zatímco ostatní organizace tohoto typu v Salzbursku a Tyrolích 

nepřesáhly fázi výstavby a vyzbrojování, nebo z obavy před represáliemi vůči civilnímu 

obyvatelstvu ozbrojený boj vůbec nezahájily. Jedinými aktivně vystupujícími rakouskými 

oddíly na straně protinacistické koalice se tak staly tzv. Österreichischen Bataillone, které 

působily ve druhé polovině roku 1944 v rámci Titovy armády na území dnešního Slovin-

ska.      

          Největším protivníkem rakouského hnutí odporu bylo gestapo. Řídící úřadovna 

sídlila ve Vídni na Morzinplatzu v budově hotelu Metropol. Další úřadovny se na území 

Rakouska nacházely ve Štýrském Hradci, Linci, Salzburku, Klagenfurtu, Innsbrucku a 

Eisenstadtu. Gestapo disponovalo rozsáhlými pravomocemi a příkladem toho může být 

výnos zemského hejtmana Dolních Rakous z 15. září 1939, v němž nařizoval podřízeným 

úředníkům informovat politického referenta vídeňského gestapa vládního radu SS-

Obersturmbannführera dr. Pifradera o všech důležitých událostech nejen politického, ale 

i obchodního charakteru.1006 Roku 1942 mělo gestapo v Rakousku celkem 1998 úředníků, 

                                                           
1003 LIEBMANN, Maximilian: Die „Antifaschistische Freiheitsbewegung Österreichs. In: Geschichte und 
Gegenwart, 4. Jg., Dezember 1985, s. 255 – 281. 
1004 BEER, Siegfried: Die Widerstandsgruppe Maier – Messner und der amerikanische Kriegsgeheimdienst 
OSS in Bern, Istanbul und Algier 1943/1944. In: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes,  
Jahrbuch 1993. Wien 1993, s. 75 – 100.  
1005 Podrobně o vývoji v Korutanech za druhé světové války viz TÁLOS, Emmerich a kolektiv: NS – Herrs-
chaft in Österreich..., s. 744 – 766.   
1006 Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes Wien, sign. 7964. 
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což představovalo 11 procent celkového stavu. 934 z nich sloužilo ve Vídni.1007 Šéfem 

vídeňské řídící úřadovny byl od března 1938 do prosince 1944 SS-Brigadeführer Franz 

Josef Huber, který zastával od roku 1939 provizorně a 1942 nakonec definitivně též funk-

ci inspektora bezpečnostní policie a SD. V lednu 1945 jej pak nahradil SS-

Standartenführer dr. Rudolf Mildner. Také vídeňské gestapo využívalo k proniknutí do 

odbojových organizací sítě konfidentů, jejichž počet je v samotné Vídni odhadován na 

400 – 600 osob. Využítím této sítě se také gestapu podařilo rozbít řadu skupin.  

          Hnutí odporu nedosáhlo v Rakousku srovnatelné úrovně s odbojem na území pro-

tektorátu. Formy odporu se zde projevovaly zejména výstavbou různých ilegálních orga-

nizací, propagandou, tištěním a rozšiřováním letáků, zpravodajskou činností atd. Sabotáže 

a další akce obdobného charakteru zde byly vzácností a ozbrojený odpor se s výjimkou 

Korutan prakticky neprojevoval. Přesto si 7 let, během nichž bylo Rakousko spojeno 

s nacistickým Německem, vyžádalo četné oběti. Radomír Luža ve své práci téma rakous-

ké rezistence odhaduje celkový počet postižených z let 1938 – 1945 na zhruba 100 000 

osob.1008 Z toho asi 32 000 věznili nacisté v koncentračních táborech či věznicích a 2700 

Rakušanů bylo za aktivní účast v odboji odsouzeno k smrti a popraveno. Novější práce 

pak tato čísla upřesňuje na 2700 popravených, 417 umučených ve vídeňské věznici gesta-

pa na Morzinplatzu, dalších 9240 Rakušanů zavražděných v ostatních věznicích gestapa a 

16 493 zemřelých v různých koncentračních táborech. K tomu je třeba přičíst 30 000 poli-

tických vězňů, kteří byli vězněni od tří měsíců do sedmi let a dalších asi 70 000 osob za-

tčených a vyšetřovaných v souvislosti s nějakou protinacistickou činností.1009 

            

Odboj v okupovaném Polsku 

          O osudu Polska bylo rozhodnuto ještě před zahájením druhé světové války, když 

23. srpna 1939 podepsali v Moskvě ministři zahraničí Německa a Sovětského svazu Joa-

chim von Ribbentrop a Vjačeslav Molotov tzv. „Smlouvu o neútočení.“ Tajný dodatečný 

protokol této smlouvy stanovil zájmové sféry vlivu Německa a SSSR podél linie řek Na-

rev, Visla a San.1010 Rychlá polská vojenská porážka  v září 1939 pak uvedla text smlouvy 

do praxe, když byly východní oblasti země okupovány Rudou armádou a západní přičle-

něny k Německu. Již od prvních dnů byly v obou částech rozděleného Polska prováděny 

hromadné exekuce zdejšího obyvatelstva především z řad inteligence. Polský historik 

Czesław Madajczyk odhaduje počet obětí v oblastech okupovaných Německem na 20 000 

                                                           
1007 Popis činnosti gestapa v Rakousku viz PAUL, Gerhard – MALLMANN, Klaus Michael a kolektiv: Die 
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popravených jen do 26. října 1939.1011 Nacisté poté Polsko rozdělili do tří oblastí. Severní 

a západní část tvořily říšské župy Danzig-Westpreussen a Wartheland, které byly přičle-

něny přímo k říši. Zbytek území potom tvořil tzv. General-Gouvernement s hlavním měs-

tem Krakovem.  

          Polské protinacistické organizace se začaly vytvářet již od prvních dnů. Řadě vý-

znamných politiků i představitelů armády se podařilo ze země uprchnout a jejich centrum 

nejprve představovala Paříž, po porážce Francie pak Londýn. Polským prezidentem se 

stal Władysław Raczkiewicz a předsedou exilové vlády generál Władysław Sikorski. Ješ-

tě před pádem Varšavy dostal divizní generál Michał Karaszewicz-Tokarzewski prostřed-

nictvím maršála Edwarda Rydz-Śmigłyho plnou moc k ustavení vojenské rezistenční or-

ganizace, která dostala název Sluźba Zwycięstwu Polski – SZP. Exilová vláda ji ale ne-

podpořila a rozhodla o vytvoření vlastní, tentokráte pod názvem Związek Walki Zbrojnej 

– ZWZ. Vrchním velitelem byl jmenován generál Kazimierz Sosnkowski, který se v té 

době nacházel v Paříži. ZWZ byl rozčleněn do šesti oblastí, a to Varšava a Krakov 

v generálním gouvernementu, Poznaň a Toruň v obou župách a Lvov s Białystokem 

v sovětské zóně. Organizace se měla se stát jakousi nadstranickou institucí, pod níž měly 

spadat všechny vojenské skupiny. Spory mezi vojenskými předáky Sosnkowski urovnal 

tím způsobem, že Tokarzewského jmenoval velitelem v sovětské okupační zóně a jeho 

náčelníka štábu plukovníka Stefana Roweckého v německé.1012   

          Do odboje se zapojili též členové polských politických stran, kteří se ZWZ spolu-

pracovali. Vyskytovaly se zde ovšem četné rozpory. Po pádu Francie se exilová vláda 

přesunula do Londýna, což značně ztížilo vzájemné spojení, takže Sikorski nařídil 30. 

června 1940 vytvořit vrchní velitelství ZWZ pro celé území Polska v čele 

s Roweckým.1013 Organizace měla být přísně hierarchická a jednotná a jejím cílem se 

měla stát především protiněmecká a protibolševická propaganda, zpravodajská činnost a 

také zákroky vůči kolaborantům. Ozbrojené akce neměl ZWZ zpočátku provádět, jelikož 

se vedení obávalo odvetných represí.     

          Tyto obavy rozhodně nebyly bezdůvodné, protože rozsah perzekuce polského oby-

vatelstva ze strany Německa i Sovětského svazu neměl na okupovaných územích Evropy 

snad s výjimkou Jugoslávie v průběhu války obdoby. Nacisté v Polsku postupně vybudo-

vali rozsáhlou soustavu věznic a koncentračních táborů, v generálním gouvernementu 

později také vyhlazovací tábory Osvětim, Treblinka, Majdanek, Sobibor, Belzec a Chel-

mno. Sociální struktura společnosti byla zcela deformována, množství obyvatel vysídleno 
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či zneužíváno k otrockým pracím. Probíhala také bezohledná exploatace polského prů-

myslu a zemědělství, stejně jako všeobecná destrukce polské kultury.    

          Polská exilová vláda rozhodla zahájit ozbrojené povstání na okupovaném území až 

v době, kdy sem dorazí regulérní polské jedotky, což odsouhlasili také Britové a Francou-

zi. Sabotážní a diverzní činnost se zvýšila v průběhu západního tažení roku 1940 a po 

porážce Francie, kdy vyvstalo bezprostřední ohrožení Velké Británie. Útoky se zaměřova-

ly především proti železničním transportům, skladům munice, pohonných hmot a potra-

vin. Úderné oddíly provádějící ozbrojené útoky a destrukce nesly název Związek Odwetu. 

V létě 1940 činil počet příslušníků ZWZ asi 75 000 osob, což se však do jara vlivem zvy-

šujících se represivních opatření nacistů i různých dalších faktorů snížilo na zhruba 54 

000.1014 Aktivity byly rozvíjeny také na území okupovaném SSSR, avšak zde se Poláci 

nacházeli v obtížnější situaci vzhledem k silnému podílu ukrajinského a běloruského oby-

vatelstva, perzekucím ze strany orgánů NKVD, povoláváním do Rudé armády i určitými 

počátečními politickými úspěchy komunistů.    

          Situace se zásadně změnila po zahájení války Německa se Sovětským svazem. Vět-

šina Poláků doufala, že německá armáda utrpí v nadcházejícícm konfliktu takové ztráty, 

že poté bude západními Spojenci snadno poražena. Premiér Sikorski usiloval o sjednocení 

všech vojenských organizací v okupovaných oblastech, sesadil generála Sosnkowského 

z vedení vojenského odboje a 14. února 1942 dochází ke změně názvu ZWZ na Armia 

Krajowa – AK. Nadále však probíhaly spory představitelů politických stran, z nichž nej-

významnějšími byly socialistická strana Polska Partia Robotnicza, jejíž členové vytvořili 

novou organizaci Wolność, Równość, Niepodległość, dále rolnická lidová strana Stron-

nictwo Ludowe, národní demokraté Stronnictwo Narodowe a strana práce Stronnictwo 

Pracy. Jejich společným orgánem pro spolupráci s vojenským odbojem byl Politiczny 

Komitet Porozumiewawczy. Hlavním problémem polského exilu a odboje vůbec byla 

ovšem otázka vztahů se Sovětským svazem. Válka totiž nastolila nutnost nějaké spolu-

práce s Rudou armádou a později také se skupinami sovětských a komunistických party-

zánů. První partyzánské oddíly vznikly na přelomu let 1941 a 1942 v okolí Lublinu a tvo-

řili je převážně uprchlí sovětští váleční zajatci, podporovaní místními komunisty. Sovět-

ská strana také vysílala na území východního Polska četné výsadkové skupiny, jejichž 

příslušníci zde kromě průzkumu a rozvědné činnosti podnikali též diverzní akce a přepa-

dali německé jednotky, což pochopitelně vyvolávalo odvetné údery a represe. Poláci tyto 

akce odmítali a Rowecki zakázal jakýkoliv kontakt s těmito agenty, načež vytvořil v AK 

oddělení antikomunistické propagandy.1015   
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          Novou aktivitu vyvíjeli též polští komunisté, jejichž stranu Stalin rozpustil již roku 

1938. Koncem roku 1941 z několika skupinek vznikla Polska Partia Robotniczna, která 

také vytvořila vlastní ozbrojenou organizaci Gwardia Ludowa. Ta se posléze rovněž za-

pojila do partyzánského boje, její velikost a význam se ovšem s AK nedal srovnat.  

          Postavení AK bylo dále upevněno po 15. srpnu 1942, kdy vydal Sikorski nařízení 

všem organizacím, které měly v úmyslu se podílet na ozbrojeném boji, aby se přímo za-

členily do jejích řad nebo se domácí armádě podřídily.1016 Polské odbojové hnutí se 

v letech 1942 – 1943 rozvinulo zcela mimořádným způsobem. Fungoval zde mimo jiné 

ilegální školský systém a různé kulturní i sociální aktivity, ve velkých nákladech také 

vycházely četné propagační tiskoviny. Kromě toho docházelo ke zpravodajské činnosti, 

mnoha sabotážním a diverzním akcím, likvidacím kolaborantů, útokům na německé vo-

jenské jednotky atd. Stejně tak se výrazně zvýšily aktivity partyzánů. Odbojové organiza-

ce mimoto shromažďovaly zprávy o probíhající genocidě židovského obyvatelstva a ty 

poté předávaly Spojencům.  

          Podle údajů vrchního velitelství AK její oddíly poškodily nebo zničily za období od 

1. ledna 1941 do 30. června 1944 celkem 6930 lokomotiv, vykolejily 732 transportů, za-

pálily 443 dalších a poškodily či zničily 19 058 vagónů. Dále bylo zaznamenáno 638 úto-

ků na vedení vysokého napětí, zničeno 38 železničních mostů, poškozeno nebo zničeno 

28 letadel, 1167 cisteren se 4674 tunami pohonných hmot, zapáleno 122 skladišť vojen-

ského materiálu a 8 skladišť potravin, provedeno 2872 poškození strojů v továrnách, 28 

145 různých druhů sabotáží a 5733 útoků na německé oddíly i jednotlivce.1017 AK také 

byla schopna vyrábět ve svých dílnách i zbraně, zejména ruční granáty. Přesto zde však 

vyvstala nutnost zásobování ze strany Spojenců. Britové ovšem nejevili přílišnou ochotu 

provádět korekce ve svém programu ofenzivního bombardování Německa a proto polské 

požadavky na zásilky nejen zbraní a trhavin, ale i léků, ošacení a peněz nebyly ani zdale-

ka uspokojeny.  

          Hlavním problémem ovšem zůstávaly vztahy se Sovětským svazem, které se 

v průběhu roku 1942 výrazně zhoršily. Exilová vláda trvala na poválečném obnovení Pol-

ska v předválečných hranicích, což představovalo hlavní třecí plochu. Problémy kromě 

toho způsobovaly záležitosti týkající se náboru vojáků pro zahraniční jednotky 

v Sovětském svazu, kterým velel generál Władysław Anders. Také velení AK odmítalo 

na okupovaném území spolupracovat se sovětskými oddíly a Rowecki trval na tom, že 

SSSR je polským nepřítelem číslo 1. Situace se ještě vyostřila poté, co nacistické Němec-

ko 13. dubna 1943 oznámilo, že u obce Katyně nedaleko Smolenska byly nalezeny maso-

vé hroby polských důstojníků povražděných sovětskými bezpečnostními oddíly roku 
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1940. Tyto hroby byly otevřeny a zahájeno soudně lékařské vyšetřování. Zároveň se roz-

jela rozsáhlá propagandistická kampaň proti „židobolševickému systému.“ Nacisté pozva-

li do Katyně soudní lékaře z neutrálních států, dále z obsazených zemí včetně protektorátu 

a nakonec ze svých satelitních spojenců Rumunska a Maďarska. Prohlídek hrobů byli 

nuceni se zúčastnit i někteří Poláci z Varšavy a Krakova a také skupina zajatých polských 

důstojníků.1018     

          Na základě již tehdy objevených skutečností bylo jasné, že tuto masovou vraždu má 

na svědomí Sovětský svaz. Jeho vláda to pochopitelně v komuniké z 15. dubna 1943 od-

mítla a vinu na masakru připsala Němcům. Britský premiér Churchill radil Sikorskému a 

polskému ministru zahraničí Edwardu Raczyńskému nevydávat žádné veřejné prohlášení, 

avšak Poláci 16. dubna ostře Sověty napadli a učinili je zodpovědné za katyňský masakr. 

Sovětská média rozjela ostrou protipolskou kampaň a obvinila exilovou vládu ze spolu-

práce s nacistickým Německem. V noci z 25. na 26. dubna byl pak polský vyslanec 

v SSSR Tadeusz Romer povolán na lidový komisariát zahraničí v Moskvě, kde se mu 

Molotov pokoušel předat nótu o přerušení diplomatických styků. Romer sice odmítl nótu 

přijmout z důvodů pomluv a nepravd v ní obsažených, avšak na přerušení diplomatických 

vztahů to již nic nezměnilo.1019   

          V polovině roku 1943 došlo ve vedení polského odboje k důležitým personálním 

změnám. Dne 30. června byl Němci zajat velitel AK generál Rowecki, který později za-

hynul v koncentračním táboře Sachsenhausen. Velení odbojových jednotek převzal gene-

rál Tadeusz Komorowski – Bór. 4. července pak po startu z letiště North Front 

v Gibraltaru do Británie z neobjasněných příčin havaroval letoun se Sikorským na palubě. 

Všichni cestující včetně polského premiéra zahynuli. Jeho nástupcem v úřadu minister-

ského předsedy se stal Tadeusz Mikołajczyk a post vrchního velitele polské armády obsa-

dil generál Sosnkowski. Polská exilová vláda se však nyní ocitla v izolaci. Poláci trvali na 

zachování integrity svého teritoria a nadále odmítali jakékoliv úpravy předválečných hra-

nic. Avšak jak se postup Rudé armády přibližoval polským hranicím, začali si být vědomi 

nutnosti navázání kontaktů se Sovětským svazem. Obavy panovaly zejména z toho, že po 

vstupu na polské území zde Sověti zřídí loutkovou vládu bez ohledu na mínění Velké 

Británie či USA.    

          V průběhu konference představitelů mocností v Teheránu přislíbil Churchill Stali-

novi, že bude vyvíjet na polskou exilovou vládu nátlak, aby přijala úpravu poválečných 

hranic podle tzv. Curzonovy linie výměnou za rozšíření Polska k Odře a získání východ-

                                                                                                                                                                              
1017 KIRCHMAYER, Jerzy: Powstanie warszawskie..., s. 26. 
1018 KAISER, Gerd: Katyň. Státní zločin – státní tajemství. Brno 2003, s. 126 – 144. 
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ního Pruska s horním Slezskem, což Poláky šokovalo.1020 Část polské historiografie do-

dnes obviňuje prezidenta Beneše a československou exilovou vládu, že napomohli izolo-

vat Polsko ve střední Evropě. Československý prezident byl prý naivní a svými názory 

podpořil Stalina v jeho výbojných plánech ve střední Evropě, což se také mělo projevit 

zejména uzavřením československo – sovětské smlouvy 12. prosince 1943. Stalin při této 

příležitosti prohlásil, že v současné polské vládě nemůže nalézt řádného partnera 

k jednání, s čímž Beneš souhlasil. Prosovětská Benešova politika měla podle tohoto názo-

ru podpořit Stalinův protipolský postoj a připravila expanzi SSSR do střední Evropy.1021 

Skutečnost však byla poněkud jiná a představitelé polské exilové vlády se svým neústup-

ným postojem tváří v tvář politické realitě izolovali do značné míry sami. 

          Dne 4. ledna 1944 vkročily jednotky Rudé armády poprvé na předválečné polské 

území. AK se za této situace začala připravovat na povstání, které by zlomilo nacistickou 

okupační moc a současně by z této organizace učinilo rozhodující sílu v Polsku. Počet 

členů armády se neustále zvyšoval a k 1. březnu 1944 bylo v jejích řadách evidováno cel-

kem 389 129 osob.1022 Odbojová činnost nadále vzrůstala a velení německé armády zne-

pokojovaly zejména četné diverze na železničních tratích, které ochromovaly pohyb vo-

jenských transportů. Tyto akce polského odboje vyvrcholily v květnu 1944 sérií útoků na 

hlavní trati Krakov – Lvov. Množily se též případy likvidace nejen agentů gestapa, ale 

samotných jeho příslušníků. Dlouho připravované povstání nakonec ve Varšavě vypuklo 

1. srpna 1944. Nejprve mělo osvobodit hlavní město a poté se rozšířit na celém území 

Polska. Zpočátku bylo dosaženo učitých úspěchů, ale po přísunu německých posil se situ-

ace počala měnit v neprospěch povstalců.     

          V době jeho vypuknutí navštívil v srpnu Moskvu premiér Mikołajczyk. Zde mu 

byla nabídnuta funkce premiéra a tři místa pro představitele londýnského exilu 

v šestnáctičlenné vládě, jejíž zbytek by vytvořili moskevští Poláci. Ti mezitím 22. červen-

ce 1944 založili v Lublinu pod Stalinovou patronací Polski Komitet Wyzwolenia Naro-

dowego. Jeho členy byli Bolesław Bierut, Wanda Wasilewská, Edward Osóbka  - Mora-

wski a další. Ve dnech 6. – 7. srpna s nimi Mikołajczyk neúspěšně jednal a nabízená mís-

ta ve vládě odmítl, čímž zřejmě promarnil poslední šanci londýnského exilu. Povstání se 

mezitím po prudkých bojích a velkém množství obětí dostalo do defenzívy a 2. října byly 

nakonec zbytky povstalců ve Varšavě včetně Komorowského a dalších 4 generálů nuceny 

kapitulovat.1023  
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          Poté se 9. října 1944 setkal Stalin s Churchillem v Moskvě a britský premiér při 

této příležitosti potvrdil poválečné uspořádání rusko polských hranic podle úmluv dosa-

žených v Teheránu. Námitky generála Sosnkowského nebyly vzaty v úvahu a dotyčný 

musel z  exilové vlády odejít. Dne 12. října Moskvu podruhé navštívil premiér Mikołajc-

zyk a opět odmítl úpravu polských hranic. Churchill pak jako poslední prostředek navrhl 

vytvoření polské vlády s rovným zastoupením londýnských a moskevských Poláků, sta-

novení hranic podle Curzonovy linie a kompenzace pro Polsko v podobě německého 

území. Exilová vláda však nebyla ochotna ustoupit a Stalin po odletu její delegace 

z Moskvy v říjnu 1944 již plně vsadil na lublinský výbor.1024   

          Polské odbojové hnutí v období druhé světové války dosáhlo úrovně nesrovnatelné 

nejen s českým, ale i srbským odbojem. Příčinou toho byla zejména skutečnost, že zatím-

co v protektorátu se nacisté snažili využít v období války jeho rozsáhlou průmyslovou 

kapacitu, v Polsku jim šlo zejména o odčerpání přebytečných pracovních sil a začali zde 

také brutálně prosazovat svou rasovou a osídlovací politiku, čímž přímo „vháněli“ Poláky 

do řad odbojových organizací. V Čechách a na Moravě také bránila rozsáhlému rozšíření 

odboje hustota komunikací, malé vzdálenosti a snadná dostupnost míst i v odlehlejších 

oblastech. V úvahu je dále třeba brát skutečnost, že polský národ měl na rozdíl od české-

ho velké zkušenosti s ilegální činností z dob, kdy tuto zemi ovládalo Rusko. Můžeme zde 

nalézt ale také určité styčné body. V Polsku i v protektorátu vytvořili první velké odbojo-

vé organizace příslušníci armády. I když byla Obrana národa oproti Armii Krajowej silně 

postižena již na přelomu let 1939 a 1940, přesto se vojenský odboj nacistům zcela potlačit 

nepodařilo a řada důstojníků působících v ilegalitě unikala zatčení až do roku 1945. Pří-

slušníci československé armády měli také rozhodující úlohu na přípravách Pražského 

povstání.        

          Rozsah sabotáží, diverzí, přepadů a dalších odbojových aktivit provedených Poláky 

za druhé světové války je jistě impozantní, rubem této činnosti ovšem byly mimořádně 

rozsáhlé a brutální odvetné kroky nacistů. Počet obětí se včetně židovského obyvatelstva 

pohyboval mezi 4 – 5,8 miliony osob. Podle poválečných údajů úřadu Biuro Odskozovań 

Wojennych činily ztráty 22,2 procent veškerého obyvatelstva. K tomu je nutné přičíst dal-

ších 737 000 Poláků, kteří přežili válku s vážnými zdravotními následky, z nichž 590 000 

byli invalidé.1025 Likvidace potenciálu Armii Krajowej v průběhu varšavského povstání a 

neústupnost londýnské exilové vlády navíc usnadnily komunistům jejich cestu k pováleč-

nému ovládnutí Polska.  
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ZÁVĚR   

 

          První odbojové skupiny partyzánského charakteru se za nacistické okupace objevují 

na území Moravy v průběhu roku 1942. Období po atentátu na zastupujícího říšského 

protektora Reinharda Heydricha probíhalo ve znamení rozsáhlých perzekucí českého 

obyvatelstva a řada příslušníků odboje byla nucena se uchýlit do ilegality. Právě z těchto 

osob vznikla skupina Zelený kádr, kterou lze považovat za první partyzánský oddíl půso-

bící v Protektorátu Čechy a Morava. Zelený kádr ještě nemohl plně rozvinout svou čin-

nost a byl téhož roku rozbit gestapem, avšak v letech 1943 a 1944 postupně vznikly další 

obdobné organizace.    

          Jednalo se o skupiny Štramberští partyzáni, Jiskra, Bílá lvice, majora Petráše, Sever 

a Prokop Holý. Jejich příslušníci rozvinuli poměrně rozsáhlou odbojovou činnost spočíva-

jící zejména v provádění destrukčních akcí na železničních tratích a proti vedení vysoké-

ho napětí. Nacistický bezpečnostní aparát vynaložil velké úsilí ke zničení těchto re-

zistenčních organizací, které rozhodně nepodceňoval. Jeho zásahy a rozsáhlým zatýkáním 

byly skupiny sice značně postiženy, avšak úplná likvidace se nacistům nezdařila.  

          Dalším impulzem ke zvýšení partyzánských aktivit se stalo vypuknutí povstání na 

Slovensku 29. srpna 1944 a následné vysazování organizátorských paraskupin vysílaných 

Ukrajinským štábem partyzánského hnutí v Kyjevě. Tyto události přinutily gestapo a dal-

ší složky potlačovacího aparátu ke změně dosavadního přístupu k odbojovým aktivitám. 

Až do poloviny roku 1944 vystačilo gestapo s dosavadními formami boje proti odbojo-

vým organizacím, které spočívaly zejména ve vytváření takzvaných volavčích sítí slože-

ných z agentů provokatérů. Tito agenti se snažili pronikat do existujících odbojových 

struktur a s jejich pomocí se pak více či méně úspěšně dařilo jednotlivé odbojové organi-

zace rozbíjet. Postupný nárůst partyzánských aktivit zejména v oblasti východní Moravy 

však ukázal, že tyto formy činnosti již přestávají být dostatečně účinné a vynutil si po-

stupné vytváření speciálních oddílů, jejichž úkolem byl již pouze boj proti partyzánům. 

Jednalo se o stíhací oddíly (Jagdkommandos) a dále tzv. oddíly ke zvláštnímu použití 

(ZbV – Kommandos).  

          Přechod oddílu Jana Žižky ze Slovenska na Moravu v září 1944 pak znamenal za-

hájení partyzánské války na našem území. Nacisté reagovali na tuto situaci zvýšeným 

terorem, který postihoval především civilní obyvatelstvo. Na příkaz státního ministra Kar-

la Herrmanna Franka byly v řadě obcí zejména na Valašsku prováděny veřejné popravy 

osob, které ilegálně překročily hranice se Slovenskem nebo podporovaly partyzány. Posí-

lené protipartyzánské jednotky podnikly v průběhu října a počátkem listopadu řadu ope-

rací v prostoru východní Moravy, které Žižkův oddíl a jeho síť domácích podporovatelů 
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vážně narušily. Následovala nejrozsáhlejší protipartyzánská operace v protektorátu vůbec 

s krycím názvem Tetřev, která proběhla ve dnech 16. – 21. listopadu 1944 v prostoru Mo-

ravskoslezských Beskyd. Zúčastnilo se jí okolo 13 000 příslušníků německé armády a 

jednotek SS, dále speciální oddíly, gestapo atd. Stejně jako následná podpůrná akce Tetří-

vek však nedosáhla předpokládaného výsledku. Partyzány těžce postihly již předchozí 

údery a jejich rozptýlené skupinky bylo v horském terénu prakticky nemožné zcela zlik-

vidovat. Obě akce tak zasáhly především civilní obyvatelstvo.         

          V zimních měsících na přelomu let 1944 a 1945 provedli nacisté rozsáhlou ofenzí-

vu ve všech oblastech, kde se projevovala partyzánská činnost. Jejich početní převaha 

zatlačila partyzány do defenzívy. Řada těžkých úderů postihla od prosince 1944 do konce 

února 1945 kromě Žižkova oddílu zejména také skupiny Jermak, Dr. Miroslav Tyrš či 

Třetí československou údernou rotu generála Luži. Střety probíhaly především v oblasti 

Moravskoslezských Beskyd, Hostýnských a Vsetínských vrchů, stejně jako na Českomo-

ravské vrchovině. Zatýkání postihlo stovky spolupracovníků těchto skupin, z nichž mno-

ho bylo poté popraveno v brněnských Kounicových kolejích a koncentračním táboře 

Mauthausenu. Hlavního cíle v podobě úplné likvidace partyzánských sil v protektorátu se 

však přes všechny tyto represe nacistům dosáhnout nepodařilo.  

          Od března 1945 partyzáni postupně zvyšovali počet svých akcí a přecházeli do 

ofenzívy. Narůstaly úspěšné diverze proti železniční dopravě, dále přepady četnických 

stanic i menších jednotek německé či maďarské armády. Partyzánské oddíly se také po-

četně zesilovaly a vznikala řada nových skupin. Jejich činnost však byla v četných přípa-

dech diskutabilní a můžeme zde nalézt řadu negativních prvků. Mnohé z partyzánských 

akcí doprovázela snad až příliš zbytečná krutost. Negativní roli sehrál také alkoholismus 

některých partyzánských velitelů. Přesto však nelze upřít partyzánskému boji zejména 

v posledních měsících okupace značný význam. Nacistický bezpečnostní aparát již nebyl 

vzhledem k celkovému vývoji situace na frontách schopen tomuto náporu čelit, avšak 

jeho zásahy přesto probíhaly až do závěrečných dnů druhé světové války. Cílem bylo 

zeslabit odboj na co největší dosažitelnou úroveň a zabezpečit zázemí pro pokud možno 

nerušený průběh ústupu frontových jednotek. Četné oběti si tyto zásahy opět vyžádaly 

mezi civilním obyvatelstvem, zejména během drastických odvetných akcí v podobě vypa-

lování osad a masakrů v Zákřově 18. dubna, na Ploštině 19. dubna, v Prlově 23. dubna, na 

Salaši 29. dubna a v Javoříčku 5. května 1945. Operace Rudé armády a královské rumun-

ské armády na území Moravy však donutily nacisty řadu protipartyzánských oddílů nasa-

dit na frontě, což dále ovlivnilo vývoj situace ve prospěch partyzánů. Mnoho jejich skupin 

se také nakonec zapojilo do finálního vystoupení českého obyvatelstva v podobě Květno-

vého povstání.        
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          Celkově lze konstatovat, že ozbrojené formy odboje na území pretektorátu byly 

sice na mnohem vyšší úrovni než v sousedním Rakousku, avšak zdaleka nedosahovaly 

úrovně Polska ani Jugoslávie. Důvodem pro to byl zejména nevhodný terén a hustota ko-

munikační sítě. Dále pak také fakt, že až do konce roku 1944 byla fronta od českých zemí 

příliš vzdálená a domácímu odboji nebylo možné poskytovat ze strany Spojenců takovou 

podporu, jako například jugoslávským partyzánům. Nacisté se navíc v protektorátu mohli 

opírat o dobře fungující administrativu a ukořistění kompletní kartotéky obyvatelstva jim 

umožnilo dokonalý přehled. Vzhledem ke všem těmto skutečnostem lze konstatovat, že 

síla domácího odboje v letech 1939 – 1945 byla odpovídající jeho možnostem. 
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