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1. Úvod 

Čekání na ukrajinsko-slovenském hraničním přechodu v srpnu 2006 se dle 

očekávání protahovalo, a tak přišla řeč i na téma diplomové práce, jehož výběr se 

již neodkladně blížil. Padl návrh, že bych mohla rozšířit svou seminární práci ze 

semináře dr. Zilynského na téma Vlasovci na Novostrašecku a zpracovat dění 

posledních chvil druhé světové války v tomtéž regionu. Má odpověď byla trošku 

neurčitá, ale celkem souhlasná. „Pro" hovořilo i to, že nápad, který se zrodil na 

takto nezvyklém místě, se nesmí jen tak nechat odplynout. Po základním průzkumu 

pramenů a literatury se téma ukázalo být nosným a bylo rozhodnuto. 

K novostrašeckému kraji mám úzký osobní vztah, daný rodinnými vazbami i 

mnoha měsíci zde strávenými. Ve spojení s moderními dějinami jde o kombinaci, 

která je mi nejbližší. Již zpracovávání „vlasovské" otázky mě zaujalo a považovala 

jsem ho za smysluplné. 

Novostrašecko není oblastí, která by byla v povědomí lidí ve větší míře 

zakotvena. Z toho důvodu je značný prostor věnován dějinám regionu, které časově 

předcházejí tématu práce. Cílem bylo zaplnit trhlinu a zajistit alespoň minimální 

přehled o vývoji Novostrašecka až do druhé světové války. 

Nejsou zde úchvatné památky ani nádherné přírodní úkazy. Novostrašecko 

je krajem táhlých pahorků, údolí a močálů. Lesy se střídají s loukami, poli a 

mokřadami, vesničky přirozeně doplňují obraz krajiny. Silnice jsou lemovány 

stromořadími, což zvláště při pohledu zdálky vytváří působivý obraz. Ani „velké 

dějiny" tudy mnohokrát nekráčely. Občas se krajiny dotkly, významnější stopy ale 

nezanechaly. Také z těchto důvodů je pro mě důležité a poutavé odkrývat děje a 

události podstatné pro region a jeho obyvatele, ač z pohledu celozemského třeba 

nevýznamné. 

Regionální dějiny mají své kouzlo a přitažlivost pro ty, kteří jsou osobně 

zainteresováni. Vztah autora regionálního zaměření k místu výzkumu se do práce 

vždy promítá. I přes to je ale nutno zachovat si určitou kritičnost a nadhled. 

Práce má téma spíše vojenské a politické. Bezesporu by bylo velmi zajímavé 

věnovat se každodennímu životu obyvatel Novostrašecka během druhé světové 

války. Toto téma ale zatím stále čeká na svého autora a nebylo náplní mé práce. 

Jejím cílem je zmapovat dění závěrečných kapitol války a průběh akcí, které se zde 
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odehrály během květnového povstání českého lidu, a zjistit, jakým vrstvám a 

skupinám lidí náleží zásluhy za úspěšný a relativně klidný průběh revoluce. 

1.1 Prameny a literatura 

Nejobsáhlejší materiály k tématu se pochopitelně nacházejí ve Státním 

okresním archivu v Rakovníku, patřícím pod Státní oblastní archiv v Praze. Zde je 

nejužitečnější fond Okresního výboru Českého svazu protifašistických bojovníků 

v Rakovníku. Tento svaz byl založen v roce 1951 násilným sloučením několika 

organizací účastníků odboje. Od svého počátku byl ideologickým nástrojem v rukou 

KSČ, která ho využívala ke své propagandě. Svaz byl součástí Národní fronty, tedy 

seskupení sdružující všechny společenské organizace v komunistickém 

Československu. Do Svazu nemohli vstoupit příslušníci nekomunistického odboje; 

pokud byli členy dřívějších odbojářských organizací, museli vystoupit. 

Při ČSPB byla zřízena Historicko-dokumentační komise, jejímž úkolem 

bylo mapovat dějiny zejména protinacistického odboje, což ovšem v pojetí 

vládnoucí garnitury znamenalo falšování dějin odboje, snahy o diskreditaci 

nekomunistického odboje (domácí i zahraničního) či naprosté popírání jeho 

existence a programově nekritické vyzdvihování úlohy komunistů a Rudé armády. 

Tyto tlaky byly určující silou pro působení ČSPB i HDK jak na centrální úrovni, tak 

bohužel i na okresní. Proto nebylo někdy jednoduché při bádání v rakovnickém 

archivu rozpoznat, co lze považovat za důvěryhodnou informaci a co je již za 

hranicí spolehlivosti. Rozdíl mezi samostatnou, racionální a nezaujatou reflexí a 

uvažováním pod vlivem propagandistického ovlivňování je markantní například u 

případu vlasovců, které režim považoval za největší zrádce a kolaboranty. 

Situace se poněkud zlepšila s koncem padesátých let a s určitým uvolněním 

let šedesátých. V této době se pomalu a nenápadně připouštěla možnost existence 

jiného odboje než komunistického. Z šedesátých let také pochází většina vzpomínek 

na události okupace a povstání, z nichž čerpáme. 

Fond OV ČSPB Rakovník obsahuje v každém případě cenné materiály, 

zejména právě vzpomínky přímých účastníků. Po očištění od nánosů komunistické 

ideologie nacházíme zajímavé a relevantní informace a osobní výpovědi. 
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Velice přínosný byl i fond Expozitura ONV Slaný v Novém Strašecí. Tato 

pobočka slánského úřadu obnovila svou činnost se vznikem Národního výboru 

v Novém Strašecí dopoledne 5. května 1945 a na počátku července byla potvrzena 

oficiálně. Ve fondu jsou uloženy archiválie, které autenticky zobrazují dobu 

květnové revoluce se vším chaosem. 

Dále jsem z rakovnického archivu- využila několik kronik obcí a místní 

národní výbory. 

V rakovnickém archivuje uložena i část osobního fondu Miroslava Górtlera, 

učitele a regionálního historika, který od roku 1938 působil v Rakovníku. Během 

okupace byl vězněn za ilegální činnost, po návratu začal spolupracovat 

s rakovnickým archivem. Jeho zájem se soustředil mj. na dějiny dělnického hnutí a 

na komunistický odboj na Rakovnicku. Górtler se stal předsedou Ústředního výboru 

Historicko-dokumentační komise při ČSPB, kde aktivně působil. Další část jeho 

pozůstalosti se nachází v Národním archivu v Praze. Z jeho prací jsem využila 

několik článků a knižní publikace. 

V Národním archivu je uložena na mikrofilmech Sbírka staničních kronik. 

Zn í bylo využito záznamů několika kronik o revolučním dění v květnu 1945. 

Z Vojenského historického archivu jsem z fondu Generální inspektorát vládního 

vojska Protektorátu Čechy a Morava získala informace o lánském zámku. 

Z regionálně zaměřené literatury jsem použila několik článků a knih 

zmíněného Miroslava Górtlera, užitečná svědectví přinesl i sborník Odboj na 

Slánsku a Novostrašecku, který vyšel rok po skončení války. Výborně zpracovaná 

je práce Václava Vodvářky Lány a okolí ve světle místních a pomístních jmen, 

která se spíše než lingvistice věnuje historii kraje autorovi nejbližšího. 

Informace týkající se dění na celém území protektorátu jsem čerpala z knih 

orientovaných na obecné dějiny. V některých z nich byla pozornost věnována i 

našemu regionu. Z těchto prací je nutné vyzdvihnout dílo St. Kokošky Praha 

v květnu 1945, kde se autor soustředil i na historii 1. divize ROA a na její aktivity 

v prostoru Novostrašecka. Ke kapitolám o výsadkářích a partyzánech podává 

kompletní přehled například kniha historiků Gehbarta a Šimovčeka Partyzáni 

v Československu v letech 1941-1945 a další. 

Těžiště práce ale spočívá na materiálech z rakovnického archivu. 
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2. O b e c n ě o Novostrašecku 

2.1.1 Vymezení oblasti 

Nejprve je nutné geograficky vymezit území, jemuž se budeme věnovat. 

Přirozeným centrem oblasti, rozkládající se zhruba 40 km západně od Prahy, je 

městečko Nové Strašecí, zbytek tvoří přilehlé vesnice. Protože u některých z nich se 

v průběhu doby změnila příslušnost ke správním celkům, rozhodla jsem se 

vzhledem k tématu práce zabývat se Novostrašeckem v tom rozsahu a v té podobě, 

v jaké existovalo těsně po skončení druhé světové války. Patří sem tedy tyto obce a 

jejich katastry (v abecedním pořadí): Bdín, Celechovice, Drnek, Honice, Hradečno, 

Hřešice, Jedomělice, Kačice, Kalivody, Kamenné Žehrovice, Kroučová, Lány, 

Líský, Lodenice, Malíkovice, Milý, Mšec, Mšecké Žehrovice, Nové Strašecí, 

Pecínov, Pozdeň, Přerubenice, Řevničov, Ruda, Rynholec, Srbeč, Stochov, Třtice, 

Tuchlovice, Vašírov, Žilina. Toto vymezení je shodné s oblastí spadající do 

expozitury okresního úřadu ve Slaném, která fungovala v Novém Strašecí od roku 

1937 (viz níže). Oblast se rozkládá na ploše 256.5 km2 a v daném období měla asi 

23 000 obyvatel.1 Jestliže se událost hodná pozornosti stala v blízkém okolí 

Novostrašecka (například několikadenní usazení štábu 1. divize ROA ve vesnici 

Kozojedy ležící tehdy v sousedním okrese lounském), budeme se věnovat i jí. 

Nejvhodnějším označením pro naši oblast je tedy pravděpodobně termín 

„mikroregion". Od roku 1999 mohou oficiálně mikroregiony existovat jako právní 

subjekty. Úplný název zní Svazek obcí mikroregionu Novostrašecko. Má právní 

statut dobrovolného svazku obcí podle zákona a jeho účelem je hájit společné 

zájmy. Nejde pochopitelně o správní celek, kromě ochrany zájmů obcí a jejich 

obyvatel má existence mikroregionu jistě také důvody propagační, související 

s rozvojem cestovního ruchem a snahou po zatraktivnění oblasti pro turisty. 

V současnosti je v mikroregionu třináct obcí.2 

' S O A Rakovník, fond Expozi tura O N V Slaný v N. Strašecí, k. 20, Dopis Okresní expozi tury Slaný 
v N o v é m Strašecí pro předsednic tvo vlády, 30. dubna 1948 

Obce mikrorogionu Novos t rašecko, c i továno 13. září 2008, dos tupné z w w w : 
ht tp : / /mikroregion.net /novost rasecko/cz/obce-mikroregionu 
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2.2 Přírodní podmínky a charakter mikroregionu 

Novostrašecko se nachází na jihozápadním okraji velkého chráněného 

území Přírodní park Džbán. Tato vrchovina zasahuje do oblastí Lounská, 

Rakovnicka a Kladenska. Většina území Džbánu leží v nadmořské výšce 300-400 

metrů nad mořem a jejím nejvyšším vrcholem je Džbán (536 m.n.m.). Zalesněný 

park Džbán je tabulová plošina svažující se k severní straně, která byla vyzdvižena 

tektonickými pohyby. Podle odborníků jde o geomorfologicky výrazné území, jež 

je tvořeno zejména křídovými usazeninami. Vodní toky se zde zakously hluboko 

do země a daly tak vzniknout hlubokým údolím (sahajícím většinou až do podloží 

vzniknuvšího v období permu a karbonu) a mnohým úzkým výběžků a hřbetů. 

Obroušená opuková plošina tvořící vrcholek Džbán je také nejvyšším 

bodem Novostrašecka, následují pahorky stejného původu - Louštín, Mackova 

hora, Žalý. 

Džbánské vrchy tedy tvoří severní část Novostrašecka, zatímco tu jižní 

vyplňuje nižší Křivoklátská vrchovina (výškově nepřesahuje 450 m.n.m.).3 

Občas se lidé podivují červené barvě půdy, kterou vidí hlavně směrem na 

západ od Nového Strašecí. Ta je zapříčiněna výskytem červených vrstev 

permokarbonských usazenin, tvořených především jíly, jílovitými lupky a 

jemnými pískovci. Při vzniku půdy (zvané červeníce) se uplatňuje právě tato barva 

hluboko uložených vrstev4. 

Kombinace výrazně naěervenalé půdy, téměř bílé opuky a jasně zelených 

rostlin chmele tvoří dohromady působivou barevnou kompozici, charakteristickou 

pro Novostrašecko. Její kouzlo lze vychutnat buď v podobě in natura, nebo třeba 

v uměleckém ztvárnění malíře Václava Rabase, rodáka z blízkých Krušovic, jehož 

obrazy krásu kraje o nic neochuzují. 

Novostrašecko je krajem lesů, kdysi jich zde ovšem bývalo nesrovnatelně 

více. Z mnohých lesů se vlivem lidské činnosti staly plochy zemědělské. Jiné 

původní lesní plochy se sice zachovaly rozsahem, ale jejich charakter se naprosto 

změnil. Původní porosty habrů, buků a dubů (tedy stromů listnatých) byly 

vymýceny a nahrazeny lesy jehličnatými - smrkovými a borovými. Z lesů 

3 Veselý, M.: Stručný přehled př í rodních podmínek Novos t rašecka , in: 80 let muzea Novost rašecka , 
s. 14 
4 Tamtéž , str. 13 
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vzniklých přirozenou cestou zůstaly jen zbytky, a to ještě zejména na obtížně 

přístupných místech, například na srázech opukových plošin5. 

Asi čtyři kilometry od Nového Strašecí, na soustavě mšeckých rybníků 

Bucek-Punčocha-Mlýnský rybník-Pilský rybník-Cervený rybník, leží malá 

přírodní rezervace V Bahnách. Rozkládá se kolem potoka Loděnice, nazývaného 

místními většinou Kačák a tvořícího jeden ze dvou hlavních vodních toků 

Novostrašecka (druhým je Klíčava v jižní části mikroregionu). Rezervace 

V Bahnách byla vyhlášena v roce 1952 a ještě v 80. letech byla chráněna hlídači. 

Na jejím území se totiž vyskytuje několik chráněných druhů rostlin i zvířat. Jak 

napovídá její název, jde o velice vlhké prostředí. Hojně se zde vyskytuje rašelina, 

která je po celý rok vydatně zavodňována z vršku Zalý. 

Kvůli necitlivému a nevhodnému zacházení s přírodou během čtyřiceti let 

komunistické vlády téměř vymizely některé druhy zvěře. Téměř dvacet let po 

jejím pádu se situace již o něco málo zlepšila, a tak není těžké spatřit třeba zajíce 

či lasičku. Do lesů se vrátila vysoká zvěř, dříve žijící jen v oborách, hojně se 

vyskytuje i srnčí zvěř. Na rybnících můžeme spatřit i volavku nebo ledňáčka. 

2.3 Průmysl 

Nejdůležitějšími odvětvími průmyslu je dřevařství a těžba. Těžilo se 

kamenné uhlí, lupek a rašelina. 

Zájem o těžení uhlí se započal již za vlády Marie Terezie (1740-1780). 

Západně od Lán bylo vyhloubeno několik šachet, ale nálezy uhlí byl spíše náhodné. 

Až kolem roku 1840, kdy rakouské soustátí pochopilo, že v černém uhlí je skryto 

obrovské bohatství a že je nejvíce potřebnou surovinou pro rozvoj průmyslu, se na 

státní úhrady podrobně zmapovala kladenská uhelná oblast. Poté vypukla skutečná 

honba za uhlím. 

Rozvoj těžby je spojen s rodem Ftirstenberků. Nejprve od nich koupila 

kutací právo Hředelské kamenouhelné těžařstvo, ale šachta, kterou vyhloubilo na 

západním okraji Lán, byla zatopena a dolování ustalo. V roce 1874 ovládlo celou 

kladenskou oblast Anglicko-české kamenouhelné těžařstvo. Společnost, v jejímž 

čele stáli tři angličtí podnikatelé, zakoupila i všechna kutací místa v okolí Lán, 

5 Tamtéž , str. 19 
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Vašírova, Rynholce, Stochova, Nového Strašecí, Řevničova i Kamenných Žehrovic. 

Vyhloubilo nový uhelný důl na katastru Rynholce, který byl pojmenován Beattie po 

jednom ze společníků firmy. Čeští zaměstnanci a vlastně celé okolí si jeho název 

počeštilo na Betynka. V roce 1877 byl ale také tento důl zatopen, což mělo za 

následek dvě oběti na životech a uzavření dolu až do roku 1903. V tomto roce 

koupila Betynku belgická akciová společnost a nasadila na zprovoznění dolu 

moderní techniku. O tři roky později zahájili pravidelnou těžbu, která se brzy stala 

velmi produktivní. Betynka dostala nové jméno - Laura. Belgická společnost 

vyhloubila i úplně novou šachtu, kterou pojmenovala Anna, po manželce 

belgického ředitele. Těžba na této šachtě byla slavnostně zahájena roku 1911 a o 

rok později byla Anna podzemní chodbou propojena s šachtou Laura. Od té doby 

bývá důl někdy nazýván Anna-Laura. Stala se nej větším dolem v širokém okolí a 

poskytovala zaměstnání asi osmi stovkám lidí z okolních obcí. Při dolu byla zřízena 

i elektrárna, která poskytovala energii pro provoz šachty. Co nespotřebovala Anna-

Laura, bylo odvedeno do veřejné sítě.6 

Po druhé světové válce byl důl přejmenován na důl Laušman, podle 

představitele sociálnědemokratické strany a ministra Bohumila Laušmana.7 Ten byl 

v roce 1946 osobně přítomen na křtu dolu. Vzhledem k okolnostem ale muselo být 

brzy hledáno pro důl nové jméno. Na krátkou dobu se navrátilo k názvu Anna, ale 

v roce 1951 dostal jméno důl Československé armády. Ten vydržel až do roku 

1965, kdy činnost na dole ustala.8 

Vytěžená hlušina tvořila kuželovitou haldu, která pravděpodobně uvnitř 

neustále doutnala a prohořívala. Na povrch vystupovaly nebezpečné plyny, takže 

přístup na haldu byl zakázán. Na počátku devadesátých let byla halda postupně 

rozvážena a likvidována. 

Zatopená a opuštěná šachta na lánském katastru začala opět fungovat roku 

1921, brzy ale opět přišla voda. Poté byla šachta využívána jako pomocná jáma 

dolu Anna, v roce 1948 ale byla i tato činnost ukončena. 

6 Vodvářka , V.: Lány a okolí ve světle mís tních a pomís tních j m e n , Rakovník : S O A Praha-SOkA 
Rakovník , 2006, s. 160 n. 

Bohumil Laušman (1903-1963) byl český sociá lnědemokra t ický polit ik; válku strávil 
v londýnském exilu, poté byl v letech 1945-47 minis t rem průmyslu , od února 1948 do června 1948 
byl náměs tkem předsedy vlády. Stal se předsedou sociá lnědemokrat ické strany. V roce 1949 
emigroval přes Jugoslávi i do Rakouska , o čtyři roky pozděj i ho agenti StB unesli zpět do 
Českos lovenska , kde byl internován a poté odsouzen k sedmnáct i le tům vězení . Zemřel v ruzyňské 
věznici za ne jasných okolnost í . 

Vodvářka , c.d., s. 166 
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Těžba na nejmladším dole v oblasti přetrvala oproti tomu až do dalšího 

tisíciletí. Byl to důl u obce Tuchlovice, kde se těžilo od roku 1939. V době svého 

vzniku se jmenoval Jaroslav, na počest největšího akcionáře zřizovatele dolu 

Pražské železářské společnosti, Jaroslava Preisse.9 Za nacistické okupace bylo 

nařízeno používat německý název Tuchlowitzer Schacht (Tuchlovická šachta), po 

konci války se opět vrátil název Jaroslav, ale v roce 1947 byl důl překřtěn na důl 

Nosek. Nové jméno mu dal komunistický ministr vnitra Václav Nosek, rodák 

z nedaleké Velké Dobré na Kladensku. Po převratu v listopadu 1989 se důl nazýval 

prostě Tuchlovice, a to až do roku 2003, kdy byla těžba zastavena. 

Na dolu Laura se zpracovávala kromě uhlí ještě jedna surovina, a to lupek. 

Je to odrůda jílovce, která se využívá v keramickém průmyslu pro výrobu šamotu. 

Lupek je tvořený především kaolinitem a je žáruvzdorný. Na Lauře se získával 

nejprve vypalováním v milířích, poté bylo zřízeno deset pecí. Popel se ukládal na 

hromadě, která je u Rynholce dodnes. Nová závod na těžbu a vypalování lupku 

začal fungovat na konci padesátých let na Hořkovci u Pecinova.10 

Těžba byla za komunistických dob stejně jako všechna průmyslová odvětví 

centralizována. V roce 1950 vznikl národní podnik Středočeské uhelné doly, o osm 

let později byl důl Československé armády společně s lupkovým závodem a 

rakovnickým dolem Rako začleněn do národního podniku české lupkové a uhelné 

závody. Po ukončení těžby uhlí na dole Československé armády v roce 1965 se 

podnik specializoval na těžbu a zpracování lupku. Po listopadové revoluci se 

transformoval na státní podnik, z nějž se roku 1992 vydělila akciová společnost 

České lupkové závody, a.s. Ta funguje dodnes. 

Mezi Rynholcem a Tuchlovicemi se táhne pás vlhké půdy, která není příliš 

vhodná k obdělávání. Jsou zde ale ložiska rašeliny, která má skvělé výhřevné 

vlastnosti. Těžit se začala v osmdesátých letech 19. století, po nějaké době ale byla 

zatlačena do pozadí dolováním černého uhlí. V roce 1920 se začala opětovně těžit 

v areálu dolu Anna-Laura. Byla ustanovena malá společnost, která v rynholeckém 

statku zpracovávala rašelinu na hnojivo. Brzy ale zanikla pod expanzí 

9 Jaroslav Preiss (1870-1946) byl český bankéř , finančník a podnikatel , ředitel Živnos tenské banky . 
Angažoval se i v politice, za Rakouska-Uherska byl pos lancem říšské rady za mladočechy, pak 
krátce i českos lovenského Národn ího shromáždění . Patřil k ne jv l ivně jš ím osobnos tem první 
republiky. Po druhé světové válce byl zatčen za úda jnou kolaboraci , ale po někol ika měsících vazby 
byl propuštěn. Dva dny poté zemřel . 
10 Vodvářka , V., c.d., s. 162 
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průmyslových hnojiv. Těžba byla obnovena národním podnikem Rašelina Soběslav 

v roce 1978, ale nepřežila nové polistopadové poměry.11 

2.4 Kapitola ze správních dějin 

Oblast, které se věnujeme, leží na západním okraji středních Cech. Není a 

pravděpodobně nikdy nebyla příliš hustě osídlena. Krajem procházela velmi 

důležitá kupecká komunikace, tzv. erfurtská, která spojovala Prahu a německý 

Erfurt.12 V roce 1812 byla dokončena stavba nové silnice Slaný-Revničov-

Hořesedly-Karlovy Vary, která s určitými odchylkami víceméně kopírovala 

středověkou a novověkou zemskou stezku pro kupce. Tím, že výrazně přispěla 

k lepší dostupnosti obcí (zejména Mšece a Řevničova), dopomohla také k jejich 

rozvoji. Důležitým střediskem se stala řevničovská pošta, v níž se zároveň ustavila 

i významná přepřahací stanice pro poštovní vozy, které byly pochopitelně taženy 

koňmi. Poštovní vozy nevozily jen poštu, ale jako jediný veřejný dopravní 
n # 

prostředek zajišťovaly též přepravu osob. Oblast, do níž řevničovská pošta 

doručovala, byla široká. Zahrnovala jižní Lounsko (hranicí byl Ročov) a severní 

Rakovnicko včetně Rakovníka a Křivoklátu. 

Dnes je ona silnice nazývána „stará karlovarská silnice", zatímco hlavním 

tahem protínajícím Novostrašecko se stala „nová", postupně dokončovaná dálnice 

Praha-Karlovy Vary. 

Nejvýznamnější komunikací regionu byla bezesporu lánská koněspřežka. 

Po budějovicko-linecké trase byla druhou nej starší veřejnou koněspřežnou drahou 

v Evropě. Výhody tohoto způsobu dopravy spočívají vtom, že kůň táhnoucí vůz 

po železničním svršku uveze několikrát těžší náklad než bez použití železničních 

kolejí. Tuto dráhu začala budovat již v roce 1828 společnost sdružující zejména 

šlechtice, jejichž pozemky měla dráha procházet.14 Její trasa vedla od nádraží 

Praha-Bruska (později také označováno Praha-Písecká brána) poblíž dnešního 

dejvického nádraží přes Kladno-Vejhybka do Lán. Původní plány ji měly dovést 

až do Plzně. První úsek Praha-Kladno byl zprovozněn v roce 1830, poté byla trať 

11 Vodvářka , V. , c.d., s. 158 
12 7 7 7 

Stezka vedla z Prahy přes Kadaň, Kar lovy Vary, Cheb a Plauen do Erfur tu 
Typol t , V.: Stručné dě j iny Řevničova, Řevničov: vlastním nákladem, 1938 

14 Vodvářka , V., c.d., s. 170 
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prodloužena z Kladna přes Kamenné Žehrovice (stanice je ale několik kilometrů 

severně od obce; hrubozrnný pískovec zvaný „žehrovák" z místních lomů byl 

použit při stavbě trati), Kačice a Stochov do Lán. V roce 1833 byl zprovozněn 

úsek z Lán do lesní stanice Píně, několik kilometrů jihozápadně od Lán. Dále se 

již ve výstavbě koněspřežky nikdy nepokračovalo, dráha končila uprostřed 

plánované trasy. Její existenci dodnes připomínají pomístní názvy, přežívající 

v ústním podání. V lesích poblíž Lán je možno spatřit dodnes pozůstatky 

železničních náspů či nádražních domků.15 Stanici „Lány" ale dnes již v jízdních 

řádech nenalezneme, jelikož byla přejmenována na stanici „Stochov." Nádraží 

totiž leží mezi oběma obcemi, o něco blíže Stochovu. Lánští obyvatelé to ale 

považují za nenapravitelnou křivdu, protože tím došlo k násilnému přerušení 

odkazu lánské koněspřežky. 

Po dráze bylo z křivoklátských lesů do Prahy přepravováno zejména dříví, 

kámen a obilí. V druhé polovině šedesátých let 19. století došlo k přestavbě trati 

na parní provoz a normální rozchod z původního úzkokolejného, koněspřežný 

zůstal jen úsek Stochov-Píně, ovšem jen do sedmdesátých let, kdy byla tato dráha 

rozebrána. V roce 1866 se železnice na druhém konci dočkala prodloužení do 

nádraží Praha-Bubny. Někdy bývá trať také nazývána Buštěhradská dráha, protože 

od roku 1855 vlastnila koncesi na její provozování soukromá Buštěhradská 

železniční společností. Předtím byl jejím majitelem kníže Karl Egon 

z Fůrstenberka; zestátněna byla dráha až roku 1923. 

Buštěhradská společnost roku 1861 zavedla pravidelnou dopravu osob a 

poštovních zásilek, dosud se stále převáželo hlavně dříví. Díky tomu mohl 

Poštovní úřad v Novém Strašecí zrušit každodenní dlouhé pěší pochůzky 

poštovního posla do Řevničova a zavést výrazně kratší do Rynholce, jehož okraje 

se dráha dotýkala (poté odbočovala ostře na jihovýchod do Lán).16 

Železniční trať byla posléze prodloužena přes Nové Strašecí, lesní 

zastávku Řevničov a Lužnou do Rakovníka. 

15 Vodvářka , V., c.d., s. 173 
16 Vodvářka , V., c.d., s. 174 
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2.4.1 Počátky 

Nové Strašecí a jeho okolí je od nepaměti úzce spjato s nedalekým 

křivoklátským panstvím, které již odedávna spadalo přímo pod českého krále. 

Původně byl Křivoklát jen loveckým hrádkem, ukrytým v hlubokých lesích, 

táhnoucích se směrem k Rakovníku již od Prahy. Podobných hrádků bylo 

v okolních lesích povícero, většina z nich ale postupně zanikla (například hrádek 
• • • • 17 

Jívno, z něhož zůstala zachována jen zřícenina či spíše rozvaliny). Později ale 

nabyl pro panovníky velkého významu. Stal se důležitým královským vnitřním 

hradem a poté i správním centrem. Po zániku hradské soustavy totiž Přemysl 

Otakar II. (1253-1278) v okolí Křivoklátu zavedl systém lenních obvodů. Ten 

v tomto případě fungoval tak, že purkrabí (z lat. burgraviv, správce hradu) byl 

hlavou okolní manské soustavy.18 

2.4.2 Zakládání vsí 

Ve 13. století také pravděpodobně dochází v rámci vnitřní kolonizace k 

výraznějšímu osídlování kraje. V tomto a následujícím století byla tedy založena 

většina vesnic, např. Lodenice v roce 1224 nebo Řevničov v roce 1325. V mnoha 

vesnicích tehdy stály tvrze jako sídla nižších šlechticů, především zemanů. Z tvrzí 

dnes už převážně nejsou dochovány ani malé zbytky. Vedle vesnice Kalivody 

stávala snad již od 14. století vodní tvrz, postavená na vyvýšenině mezi dvěma či 

třemi rybníky, také sídlo zemanů.19 V 10. -13. století si získalo velký význam 

přemyslovské hradiště Dřevíc, ležící na vyvýšené plošině poblíž vsi Kozojedy. 

Odtud pocházel rod rytířů z Kozojed, z nichž se nejvíce proslavil Dalibor, který již 

pocházel ze severních Čech, kam rod přesídlil. Byl uvězněný ve věži Pražského 

hradu za odboj proti pánům a poté roku 1498 popravený. Dřevíc byl zemskou 

pevností, sídlem župy a její správy, a zmiňuje ho již kronikář Kosmas jako 
20 • „castrum munitissimum" - hrad přepevný. Byl severozápadní hraniční pevností 

17 Vodvářka , V., c.d., s. 40 
Janák, J. a kol.: Děj iny správy v českých zemích, Praha: Nakladatels tví Lidové noviny, Praha 

2005 , s. 51 
19 Jelínek, J.: Stručná historie obcí Novost rašecka , in: 80 let muzea Novos t rašecka , s. 58 
20 Valeš, V.: Pochválov, vesnička v Podlesí, Pochválov: Obecní úřad Pochválov, 2005 , s. 11 
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přemyslovského panství, které snad měl chránit před nepřátelskými Lučany, 

usedlými na Žatecku. Ve své době byl Dřevíc mnohem důležitějším a 

zalidněnějším sídlištěm než Praha. Mohutné valy chránily opevněnou oblast o 
91 

rozloze 11 hektarů. Od 14. století ale jeho význam s ovládnutím země 

Přemyslovci a s přenesením centra přemyslovské vlády do Prahy upadal.22 

2.4.3 Nové Strašecí do revolučního roku 1848 

Nové Strašecí bylo původně poddanskou vsí, patřící české koruně. 

Připomenuta je poprvé k roku 1334, kdy ji Karel, ještě jako český kralevic, dal do 

zástavy panu Menhartovi z Olbramovic a Henzlovi Kadaňskému. Brzy ji ale 

vykoupil zpět a ves se dostala opět do majetku české královské komory, tudíž 

bývá také někdy nazývána komorní či kamerální.23 Protože v roce 1340 je 

zmíněno „městečko Strašecí", náležící k hrádku Křivoklát, lze se domnívat, že 

mezi lety 1334 a 1340 král Jan Lucemburský (1310-1346) povýšil královským 

výnosem vesnici na městečko. Toto privilegium ovšem dochováno není. 

Za vlády Jiříka z Poděbrad (1458-1471) bylo Strašecí opět dáno do 

zástavy, tentokráte Bořivoji z Lochovic, z nějž přešlo sňatkem jeho dcery na rod 

pánů z Donína. Ten je držel neméně po tři generace, nevíme přesně, jak dlouho. 

Nejpozději v roce 1480 ale městečko opět náleželo českému králi. V tomto roce se 

v listině krále Vladislava Jagellonského potvrzují práva Strašecí. Je možné, že 

během husitských válek v 15. století ztratilo města svá privilegia, a ta tedy musela 

být znovu udělena králem. Ten po prosbě „ měšťanů městečka našeho Strašetcího, 

příslušejícího k hradu našemu Křivoklátu"24 udělil městečku právo, aby „oni trh 

mohli míli a mívali každý tejden v témž městečku v outerý, a také aby řemeslníci 

rozličných řemesel tu bydleti a se osazovati i také svá řemesla dělati a jich tudíž 

odbývati mohli, a k tomu aby měšťané téhož městečka piva sobě ku potřebě i také 

kšenkování vařit i i také ven z městečka prodávati mohli."25 Kromě práva 

21 Sedláček, F.: Novos t rašecko v pravěku a rané době děj inné, in: 80 let Muzea v N o v é m Strašecí, s. 
27 
22 Sábl, V.: Dal iborovy Kozo jedy a hrad Dřevíč, N o v é Strašecí: Vlas t ivědné m u z e u m , 1973, s. 56 
23 Z historie města N o v é h o Strašecí, in: 80 let muzea Novost rašecka , s. 39 
24 Listina Vladis lava Jage l lonského z roku 1480, in: Privilegia měs ta N o v é h o Strašecí, M ě N V 
v N o v é m Strašecí, 1966, s. 17 
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várečného, práva pořádat trhy a vykonávat řemeslnickou činnost dále tímto 

privilegiem potvrdil Vladislav městečku jeho stávající znak, který měli „od 

starodávna". Je na něm „ hlava člověčská s tváří, hrdlem a prsema, na kteréžto 

hlavě jest také koruna královská. " 26 Tento znak byl později rozšířen o českého lva 

a písmeno W, které symbolizovalo krále Vladislava, a město ho používá dodnes. 

Ona hlava s poprsím snad patří králi Janu Lucemburskému. Dále Vladislav udělil 
• • 9 7 

městečku právo používat na listiny zelený vosk. V tomto privilegiu Vladislav 

nazývá hrad Křivoklát někdy pouze Hrádek. Jinde se totiž jako Starý hrádek 

označuje lovecký hrádek Jivno. 

Rok 1503 byl také pro Nové Strašecí významný. Ve svém listě povýšil král 

Vladislav Jagellonský městečko na město: „...i znajíc jich vtom takovou 

poddanou poslušnost, zvláštní milosti naší královské, je jsme za město vyzdvihli a 
* ' 28 • milostmi dole psanými obdařiti ráčili..." Mezi zmíněné milosti mimo jiné 

náleželo právo ponechávat si platy z masných krámů a ze soli a dále samozřejmě 

„ aby těch všech práv a svobod městských Čechův, v řádech, soudích a v jinejch ve 

všech věcech užívali a užívat i mohli, jakožto jiná města v království našem českém 

majíce, takové podobné vejsady jich užívati mohou nyní i v budoucích časech."29 

Císař Ferdinand I. udělil v roce 1562 Strašecí právo vybírat clo na zemské 

silnici, vedoucí městem, „kterouž lidé přes svět pracující nemálo jezdí a obchody 

své vedou. "30 V této listině také císař potvrdil, že obyvatelé města Strašecí „při 

zámku našem Křivoklátu mají zůstaveni býti. "3I Pokud by křivoklátské panství 

mělo být v budoucnu zastaveno či prodáno, město Strašecí má být podle tohoto 

majestátu vymíněno a zůstat při královské komoře. Listina dále povoluje městu 

pořádat dvakrát ročně (v úterý před svatým Jiřím a v úterý před narozením Panny 

Marie) trhy s vlnou.33 Chov ovcí byl po dlouhou na celém území českých zemí 

zdaleka nejrozšířenější chovatelskou aktivitou; ovcí bylo zejména v 17. a 18. 

století nesrovnatelně více, než je tomu dnes, kdy převažuje chov dobytka a prasat. 

26 t amtéž 
Tamtéž 

28 

Listina krále Vladis lava Jage l lonského z roku 1503, in: Privilegia měs ta N o v é h o Strašecí, s. 5 
29 T a m t é ž 

Listina císaře Ferdinanda I. z roku 1562, in: Privilegia města N o v é h o Strašecí, s. 7 
31 Tamtéž , s. 8 
32 Tamtéž , s. 8 n. 
33 Tamtéž , s. 8 
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Nové Strašecí se ale poté pomalu se vrchnostenské správě, vykonávané 

křivoklátským hejtmanem jako zástupcem panovníka, vzdalovalo. V roce 1796 byl 

ve městě založen jako orgán nižší správy magistrát, v jehož čele stál volený 

purkmistr. Magistrát byl řízen rakovnickým krajským úřadem, protože slánský 

kraj se v roce 1714 na několik desetiletí spojil s rakovnickým.34 O svá práva 

museli novostrašečtí měšťané několikrát tvrdě bojovat s vrchností. Šlo zejména o 

to, že podle privilegií byli svobodnými měšťany a poddanými císaře, nikoliv 
• o 3 5 

nevolníky patřícími feudálům. 

2.4.4 Mšec 

Kromě Strašecí byla někdy před rokem 1548 městečkem vyhlášena také 

Mšec (lat. Cornus, Kornous, pak poněmčeno na Kornhauz; na dobu asi 500 

převládlo poněmčené označení, původně označující pouze hrad, brzy ovšem 

zbořený).36 Mšecké panství (městečko Mšec, dvůr a deset přilehlých vesnic) bylo 

po období, kdy patřila několika větvím rodu Kolovratů a poté Bedřichu Míčanovi 

zKlinštejna a Roztok, odkoupeno v roce 1585 Matyášem Štampachem ze 

Stampachu. Tento mocný muž byl slánským hejtmanem, měl poměrně rozsáhlé 

územní državy (například Srbeč mu do manželství přinesla věnem manželka, 

vdova po Adamu Hruškovi z Března) a tituloval se „na Srbči a Kornhouze".37 

Mšecké panství bylo zabaveno jeho synovi za podporu stavovského povstání a 

Fridricha Falckého. Po několika změnách majitelů se panství dostalo v roce 1662 

do vlastnictví rodu Schwarzenberků, jemuž zůstalo až do vzniku samostatné 

republiky.38 

34 Cikánek , A.: Stručně o děj inách města, in: Privilegia měs ta N o v é h o Strašecí, M ě N V N o v é 
Strašecí, s. 21 
35 Tamtéž , s. 21 

Jel ínek, J., c.d., s. 70 
Tamtéž 
Tamtéž 
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2.4.5 Osudy křivoklátského panství 

Křivoklátské panství (včetně bývalého krušovické panství s pivovarem, jež 

bylo v roce 1583 zakoupeno císařem Rudolfem II. a připojeno ke křivoklátskému), 

dal císař Leopold I. do zástavy v roce 1658 Janu Adolfu ze Schwarzenberku. 

Odtud se panství v roce 1685 dostalo prodejem za 400 000 zlatých do rukou 

nej vyššího purkrabího Království českého Arnošta hraběte z Valdštejna. Marie 

Anna hraběnka z Valdštejna, dcera jeho potomka Jana Josefa z Valdštejna, se 

v roce 1723 provdala za Josefa Viléma z Fiirstenberka a Badenu. O jedenáct let 

později jí císař Karel VI. nabídl, že jestliže doplatí do státní pokladny 200 000 

zlatých, panství bude její definitivně (na panství se stále ještě vztahovalo 

retrográdní právo Koruny české, jehož se císař tímto krokem vlastně vzdal). Marie 

Anna souhlasila, souhlasit musel i český sněm, a křivoklátské panství bylo 

prohlášeno roku 1735 alodiálním majetkem Marie Anny z Fiirstenberka.39 

Rozlehlé a významné panství se tak dostalo do dlouholetého dědičného držení 

tohoto rodu. To skončilo až v roce 1929, kdy panství odkoupila Republika 

československá.40 

Okolní vesnice, dvory a tvrze byly v období středověku a raného novověku 

převážně v držení nižších šlechtických rodů, různých vladyků a zemanů. Během 

16. století a zejména po třicetileté válce ve století následujícím přešly do majetku 

velkých šlechtických rodů. Některé z okolních vesnic tak nyní náležely ke 

křivoklátskému panství (např. Lány), mšeckému (Srbeč) či smečenskému panství 

(Stochov). 

2.4.6 Případ jedné vesnice 

Velmi časté byly změny vlastníků. Například ves Třtice, která vznikla 

pravděpodobně již dávno před 14. stoletím, z něhož pochází první písemná zmínka 

o ní, resp. o jejím farním kostelu, změnila do roku 1658 majitele asi sedmkrát. Z 

tvrze, která zde stávala, nejsou dochovány ani zbytky. K tvrzi patříval poplužní 

dvůr, jehož zemanský majitel přináležel vazalskými službami ke Hrádku, čímž je 

39 
40 Vodvářka , V., c.d., s. 85 

Jel ínek, J., c.d., str. 63 
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snad myšlen Křivoklát. Po vystřídání nejméně tří (doložených) majitelů dvora se 

v 15. století část vsi dostala v zástavu pánům z Donína. Další část včetně 

zemanského dvora patřila k panství mšeckému (kornhauskému). První z nich 

přešla do rukou Jana Bořity zMartinic, odkud ji vykoupil v roce 1566 arcikníže 

Ferdinand, druhou měl ve vlastnictví Matyáš Štampach, slánský hejtman a majitel 

mšeckého panství. Od roku 1603 byl třtický zpupný dvůr, chalupa a les v majetku 

císaře Rudolfa II., jenž je zakoupil. V roce 1662 již ani část Třtice nepatřila do 

majetku Štampachů a v roce 1658 byla spolu s křivoklátským panstvím zastavena 

Arnoštu z Valdštejna. Někdy kolem roku 1730 byla spolu s Řevničovem a Rudou 

prodána panství krušovickému.41 V jeho rámci poté vesnice sdílela osudy 

s křivoklátským panstvím.42 Podobný vývoj, jaký jsem teď uvedla pro ilustraci, 

lze vysledovat u většiny vesnic a jen dokumentuje mnohdy neklidnou situaci v 

českých zemích. 

2.4.7 Rok 1848 a změny ve správě 

Kvůli zrušení poddanství v roce 1848 musela být vyřešena situace nastalá 

po faktickém ukončení několikasetletého fungování patrimoniální (vrchnostenské) 

soustavy. Ta spočívala vtom, že prakticky veškerou správu nad poddanským 

venkovským lidem vykonávala vrchnost, tedy šlechta. Vesnická samospráva měla 

možnosti jen velice omezené.43 Postupně přešly během 17. a 18. století některé 

součásti patrimoniální správy pod dohled státu, což bylo provedeno s cílem 

pomoci poddaným, vyjádřivším svou nespokojenost sériemi povstání a rebelií.44 

Pod patrimoniální správu patřily i krajské úřady, kterých bylo mezi lety 1751 a 

1849 v Čechách šestnáct; kraj slánský, zahrnující i Novostrašecko, existoval od 

roku 1788 45 

Výsledkem revoluce v roce 1848 bylo především zavedení ústavnosti. 

Dosud se územní samospráva téměř nevykonávala, bylo tedy nutno vyprodukovat 

a zavést do praxe způsob jejího výkonu. Dne 1. ledna 1850 vstoupil v platnost 

4 ' Krejčí , F.: Nást in děj in dělnického hnutí, in: 80 let muzea Novost rašecka , s. 32 
42 Jel ínek, J., c.d., str. 85 
43 Janák a kol., c.d., s. 229 
44 Tamtéž , str. 235 

Tamtéž , str. 517 
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nový systém správy, schválený v červnu předchozího roku. Nové správní orgány 

byly pod dozorem státu, nikoli již vrchnosti. Základní územní jednotkou správy 

byly politické okresy, v nichž byla zřízena okresní hejtmanství, nad nimi byly 

kraje a země. Čechy čítaly celkem sedm krajů a Prahu a 79 politických okresů.46 

Úřadem první instance byla okresní hejtmanství, resp. někde jejich expozitury 

(pobočky), ustavené v některých příliš rozsáhlých politických okresech. Uvnitř 

jednotlivých hejtmanství byly menší berní a soudní okresy. Na základě Stadionova 

obecního zřízení byly v každé obci vytvořeny dva samosprávní orgány - obecní 

výbor a obecní představenstvo.47 Volební právo do obecního výboru bylo ovšem 

omezeno majetkovým cenzem.48 

V Novém Strašecí byl v souvislosti s touto zásadní reformou zřízen berní 

okres (berní úřad byl pomocným a výkonným orgánem finanční správy)49 a soudní 

okres a náležité úřady. V tomto roce byli také poprvé svobodně zvoleni 

představitelé města - městský výbor.30 Dále byl ve městě zřízen i poštovní úřad, 

ovšem pracoval pouze jako sběrna dopisů a malých balíků. Ze Strašecí s nimi 

pěšky chodil každý den posel do Řevničova, kde je předával na výše zmíněnou 

poštovní stanici.51 

2.4.8 Vývoj až do druhé světové války 

O pět let později (1855) byl systém pozměněn. Okresní hejtmanství byla 

nahrazena smíšenými okresními a krajskými úřady, přičemž počet krajů 

v Čechách se zvýšil na třináct.52 

V roce 1868 došlo znovu k reorganizaci správy. Byla opět zavedena 

okresní hejtmanství podobně jako před rokem 1855, velké územní celky byly ale 

rozděleny do několika menších hejtmanství. Každé z nich bylo rozděleno do dvou 

a více soudních okresů. V jejich čele stála města, v nichž fungoval okresní soud.33 

Tato změna byla na dlouhou dobu posledním výrazným zásahem do správního 

46 Tamtéž , str. 273 
47 Tamtéž , str. 298 
48 Tamtéž , str. 300 
49 Tamtéž , str. 315 
° Cikánek, A., c.d., s. 22 
' Vodvářka , V., c.d., s. 174 
* Janák, J a klo., c.d., str. 277 
3 Tamtéž , str. 277 
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systému. Systém byl natolik vhodný pro vykonávání správy, že byl po pádu 

habsburské monarchie s určitými územními změnami převzat první 

Československou republikou. 

Novostrašecko se tak stalo soudním okresem v rámci slánského 

politického okresu. V něm pracoval okresní soud ještě také ve Velvarech, ležících 

ve východním cípu slánského okresu.54 Tento stav přežil i vyhlášení samostatné 

Republiky československé a soudní okres existoval ku spokojenosti obyvatel 

Novostrašecka jako „nositel autonomní správy ve svém obvodu"55 až do roku 

1928. 

V prosinci tohoto roku vstoupil v platnost pod číslem 125/27 zákon o 

organizaci politické správy. Orgány první instance se staly okresní úřady a 

jednotkou okresy, jejichž obvody se kryly s obvody dosavadních politických 

okresů.56 V čele okresů stáli opět okresní hejtmani, dalšími orgány bylo okresní 

zastupitelstvo a okresní výbor.57 Novostrašečtí nebyli pochopitelně spokojeni se 

zrušením soudních okresů. Podle dopisu předsedy pobočky ONV Aloise Černého 

ministerstvu vnitra z prosince roku 1945 „při velké rozloze okresu (slánského, 

pozn. aut.) scházela okresu také podrobná znalost místních poměrů a potřeb 

obyvatelstva v obcích okresu novostrašeckého, což se projevovalo nepříznivě 
* ' 58 v 

zejména ve správě silniční, sociální a kulturní. " Černý dokonce píše o tom, že 

reformou byl „okres novostrašecký těžce postižen a způsobeny nesnáze".59 

Z těchto důvodů byla v roce 1937 zřízena expozitura (pobočka) okresního úřadu 

ve Slaném se sídlem v Novém Strašecí. Kromě ní začal pracovat také okresní 

školní inspektor pro školy z obcí bývalého novostrašeckého soudního okresu.60 

Nacistický režim expozituru zrušil a přenesl veškerou agendu zpět do Slaného. 

Slánský hejtman proslul svou bezmeznou oddaností nacistickému režimu, na jeho 

úřadě se muselo úřadovat pouze v němčině, ač byl Čechem. Do čela jmenoval 

režim tzv. vládní komisaře. Novostrašecký komisař byl v polovině března 1945 

54 Tamtéž, str. 522 
55 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond Expozi tura O N V Slaný v N o v é m Strašecí, k. 20, Zřízení 
samosta tného okr. úřadu a O N V v N o v é m Strašecí, dopis Aloise Černého z Okresní expozi tury 
Slaný v N o v é m Strašecí pro ministers tvo vnitra, 19. prosince 1945 
" Janák, J. a kol., c .d , str. 352 
5s Tamtéž, str. 380 

8 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond Expozi tura O N V Slaný v N o v é m Strašecí, k. 20, Zřízení 
samosta tného okr. úřadu a O N V v N o v é m Strašecí, ci tovaný dopis z 19. prosince 1945 
59 Tamtéž 
60 Tamtéž 
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odvolán slánským hejtmanem, protože údajně neplnil jeho nařízení. Nově byl 

jmenován komisařem mladý úředník Prokop, který chaoticky vedl město až do 

konce okupace.61 Okresní soud ve městě pracoval i za okupace. 

2.4.9 Po válce 

Během událostí v květnu 1945 se ustavil ilegální okresní národní výbor, 

který pracoval v součinnosti se slánským výborem. Po skončení války byla 

obnovena novostrašecká expozitura. To ovšem novostrašeckým plně 

nevyhovovalo, a proto již v prosinci 1945 žádal Alois Černý, předseda expozitury, 

již zmíněným dopisem ministerstvo vnitra o zřízení samostatného okresního úřadu 
62 • • • pro obvod soudního okresu novostrašeckého. Argumentoval mimo jiné tím, že 

již v roce 1930 bylo zřízení samostatného okresního úřadu v Novém Strašecí 

doporučeno vládě usnesením zemského zastupitelstva. Dále konstatuje, že 

„pobočka má však pouze obmezenou působnost politickou a naprosto postrádá 

působnosti autonomní, nemá zejména svrchovanosti hospodářské a finanční, 

nemůže sama spravovati svoji síť silniční, svůj okresní chorobinec, svoji okresní 

školku a nemůže sestavovati svůj rozpočet. "63 Dalším důvodem byla značná 

vzdálenost obcí od úřadu ve Slaném. Tomuto požadavku vyslovili svými podpisy 

podporu i předsedové všech místních národních výborů jednotlivých obcí 

Novostrašecka.64 Jejich volání tehdy ale ještě vyhověno nebylo. Dopřáno sluchu 

jim bylo až po únoru 1948, poté, co akční výbor Národní Fronty v Novém Strašecí 

zaslal předsednictvu vlády dne 30. dubna 1948 dopisem žádost téměř totožnou se 

žádostí sepsanou před třemi lety Aloisem Černým (pochopitelně přizpůsobenou 

nové společensko-politické situaci po komunistickém puči). Akční výbor 

6 ' S O A Praha -SOkA Rakovník, fond Kroniky obcí, kronika měs ta N o v é h o Strašecí 
62 S O A Praha -SOkA Rakovník , fond Expozi tura O N V Slaný v N o v é m Strašecí, k. 20, Zřízení 
samosta tného okr. úřadu a O N V v N o v é m Strašecí, c i tovaný dopis A. Če rného z expozi tury pro 
minis ters tvo vnitra, 19. prosince 1945 

Tamtéž 
T a m t é ž 
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zastoupený předsedou Františkem Lukášem požadoval „ osamostatnění a rozšíření 

okresní expositury v Novém Strašecí. "65 

2.4.10 Krátké období samostatného okresu 

Komunistická vláda zavedla totiž k 1. lednu 1949 krajské zřízení, podle 

něhož náleželo Novostrašecko do pražského kraje. Tato reorganizace si vyžádala 

určité změny v soustavě okresů. V souvislosti s touto reformou byl s platností od 

1. února 1949 zřízen samostatný okres novostrašecký.66 Byly provedeny určité 

územní změny, novému okresu novostrašeckému například připadla obec 

Pochválov, dosud patřící k lounskému okresu. 

Hlavou okresního národního výboru (ONV), jehož funkcí byla mimo jiné i 

propagandistická podpora komunistického režimu a smýšlení, byl předseda.67 

Novostrašeckým se tak vyplnila dlouholetá touha po samostatném okrese, avšak 

po jedenácti letech se situace opět měnila. Režim otřesený odhaleními na XX. 

sjezdu KSSS v roce 1956 a nepokoji v některých sousedních státech zamýšlel 

upravit samosprávu tak, aby se moc decentralizovala a aby se vyřešily vážné 

ekonomické problémy země. Reforma veřejné správy v roce 1960 zavedla na 
' V /'O 

území Cech sedm krajů a 75 okresů. Novostrašecký okres byl zrušen, spolu 

s ním i slánský. Většina bývalého novostrašeckého obvodu nyní spadala do 

rakovnického okresu a menší část do nově zřízeného kladenského okresu; oba 

existovaly v rámci kraje středočeského. 

Tato situace panovala až do zrušení okresů v roce 2003, kdy byly ke dni 1. 

ledna zrušeny okresy jako správní jednotky. 

65 S O A Praha -SOkA Rakovník, fond Expozi tura O N V Slaný v N o v é m Strašecí, k. 20, Zřízení 
samosta tného okr. úřadu a O N V v N o v é m Strašecí, dopis F. Lukáše z expozi tury pro předsednic tvo 
vlády, 30. května 1948 
^ Janák, J. a k o l , c . d , s. 447 

Tamtéž , s. 447 
68 Tamtéž , str. 450 
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3. Krátká historie Novostrašecka 

3.1 Pravěk a raný středověk 

Oblast byla osídlena již ve středním paleolitu, tj. v době 150 000-40 000 

před n.l., a to člověkem neandertálským. Tito pralidé se podle archeologických 

nálezů usazovali zejména v okolí potoka Lodenice (Kačáku) i menších toků. 

Nejstarší nálezy dokumentující jejich přítomnost byly objeveny v Tuchlovicích a 

ve Mšeci.69 Také v následujících obdobích, neolitu a eneolitu, zde žili lidé. 

Archeologové na mnoha místech objevili sídliště lidu s volutovou a vypíchanou 

keramikou i pozdější kultury.70 

Z období osídlení českých zemí Kelty pochází zdaleka nejcennější 

archeologický nález v regionu. Jde o známou hlavu keltského heróa pocházející 

z vrcholného laténského období. Hlava je vyrobena z opuky a nalezl ji v roce 1943 

místní občan poblíž Mšeckých Žehrovic. Je pravděpodobné, že sloužila kultovním 

účelům; po jejím nálezu byl odkryt velký keltský kultovní areál. Po prozkoumání 

odborníky byla hlava uložena do Národního muzea v Praze.71 Kromě Mšeckých 

Žehrovic jsou doložené keltské osady také ve Mšeci a Tuchlovicích. 

Novostrašecko a sousední Slánsko byly důležitými středisky keltské výroby, 

především zpracování železa a kovů a výroby šperků.72 

V 6. století n. 1. již byla celá oblast slovanská či poslovanštělá. Přesto zde 

nebylo slovanské osídlení zprvu příliš husté, výraznějším se stalo až ke konci 10. 

století. Novostrašeckem v této době pravděpodobně procházela hranice mezi 

územím kmene Čechů a kmene Lučanů, který sídlil na Žatecku (viz Dřevíc). 

Hradiště na vrchu Louštín mohlo být menším pohraničním hradištěm mezi těmito 

dvěma územními celky.73 Z hradiště se později stal hrádek, už v 16. století je ale 

připomínám jako zpustlý. Dnes z něj zbyly pouze valy a příkop. 

Významným sídlištěm starých Slovanů bylo i hradiště Stochov, částečně 

osídlené ještě v době raněstředověké. Podle pověstí se právě zde narodil na 

^ Sedláček, F , c . d , s. 2 ln . 
Jde například o kulturu únětickou, mohylovou či knovízskou; tamtéž 
Více viz Černý , J.: Přehledné děj iny muzea v N o v é m Strašecí, Rakovník: M u z e u m T G M ve 

spolupráci se Státním okresním archivem Rakovník , 2004 
73 Sedláček, c . d , s. 26 

3 Sedláček, c.d., s. 29 
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počátku 10. století svatý Václav, ještě jako člen nevládnoucí dynastie 

Přemyslovců. Lidová etymologie odvozuje název od počtu chův malého vévody 

české země - měl jich prý sto, odtud tedy „Stochov".74 Historické prameny ale o 

Václavově rodišti mlčí, místní pověsti tedy ani nevyvracejí, ani nepotvrzují. 

V blízkém okolí Nového Strašecí byla nalezena menší osada, jež pochází z 

doby 800-950 let. Kolem roku 1100 již pravděpodobně bylo osídleno i samotné 

Nové Strašecí. V této době také byla na území dnešního Řevničova (starší název 

Renčov) osada nazývaná Na Staré vsi. Typolt její existenci na základě místní 

pověsti datuje mezi léta 870 a 1325, kdy je doložen vznik obce Řevničov.75 

V pravěku a raném středověku byly některé části Novostrašecka osídleny 

hustěji (např. okolí Tuchlovic, Čelechovic či Kačice), jinde převládaly spíše husté 

a neprůchodné hvozdy (v severní a severozápadní oblasti mikroregionu). Osady se 

rozkládaly také tam, kde jsou dnes louky či pole, naopak na území některých 

dnešních obcí stály tehdy jen pralesy.76 

3.3 Středověk a doba husitská 

Celé Rakovnicko mělo v souvislosti s vnitřní kolonizací již v polovině 13. 

století poměrně hustou síť vesnic. Z této doby také pochází většina toponym. 

Názory na původ místního názvu Nové Strašecí se ale různí. Podle 

Profouse byla krajina kdysi osídlena rodem, jehož zakladatelem byl Strach nebo 

Strašata. Název osady se tedy vyvinul postupně z jeho jména - Strašetice nebo 

Strašíce (jako „ves Strašeticů" či „Strašiců" - jeho lidí).77 Podle jiných názorů je 

název odvozen od „strašit" a je substantivizovaným verbálním adjektivem. Od 14. 

století převažuje tvar Strašěcie. Není ani jasné, zda jde o nový název nově 

založené vsi, či zda je přítomna kontinuita se starším názvem této lokality. Stejně 

tak není ani uspokojivě vysvětleno, jestli atribut „Nové" má přímou souvislost 

s velkým požárem, který zachvátil a téměř zničil celé město v roce 1553. Město 

^ Vodvářka, c .d, s. 27 
5 Typolt, V , c .d , s. 1 

7® Sedláček, F , c .d , s. 30 
Z historie měs ta N o v é h o Strašecí, in: 80 let Novos t rašeckého muzea , s. 39; s lovotvorná př ípona -

ice se u českých toponym vyskytu je velice často, některá z nich j sou tzv. j m é n a čelední , vzniklá 
z po jmenován í čeledínů patřících k zakladatel i vsi, kteří se nazývali -ici, např. Čelechovici 
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bylo následně obnoveno v původním místě a podle některých odborníků se od té 

doby nazývá v pramenech pouze Nové Strašecí. 

Během 14. století se i na Novostrašecku množily případy, kdy se církevní 

představitelé chovali neslučitelně se zásadami Písma. Doložen je třeba případ 

z roku 1379, kdy při návštěvě slánského děkanátu pražský arcijáhen Pavel 
t • • 7 8 

z Janovic odhalil, že novostrašecký plebán . má se svou služkou sedmiletou 

dcerku, pobývající v Rudě.79 

Na počátku 15. století se většina obyvatel klonila ke kališníkům. Husitský 

kazatel je doložen například v Novém Strašecí nebo v Řevničově, 

v novostrašeckém muzeu je uložena husitská monstrance i další památky.80 

V době, kdy byl správcem českého království Jiří z Poděbrad, došlo 

k vydrancování Nového Strašecí. Na tvrzi Žehrov poblíž Mšeckých Žehrovic totiž 

sídlil Jiříkův velký odpůrce, Jan z Kolovrat. Rod Kolovratů byl horlivě katolický a 

vláda tolerující i podobojí jim nebyla po chuti. Jiří ho prohlásil za zemského 

škůdce a rozhodl se ho potrestat za odboj. Po roce 1450 dobyl tvrz Buštěves, ležící 

u nynějšího Buštěhradu, a pak vytáhl na Žehrov. Podle pověstí bylo tehdy zničeno 

také Strašecí.81 

3.4 Do povstání českých stavů 

Rok 1554 přinesl ničivý požár a následnou kompletní obnovu města, jež 

bylo vystavěno na místech starých gruntů. Situace během dalších desetiletí byla 

pro česká města všeobecně příznivá, rozvíjelo se také Strašecí. Kvetl především 

obchod, podporovaný rušnou zemskou stezkou, důležitá byla také řemesla 

(hrnčířství, kovářství atd.). Zároveň s rozkvětem města rostla starost o veřejné 

blaho a vzdělávání, a tak novostrašečtí měšťané požádali císaře Rudolfa II., aby 

jim ,,pro vychování správce jich školního, bez kteréhož pro vyučování dítek jich 

křesťanské pobožnosti býti nemohou" dal kus půdy.82 Císař na jejich žádost 

přistoupil. 

78 
? 9 S t ředověké označení faráře, tj . duchovn ího s taraj íc ího se o lid; z lat. plebs 

80 Ha jný , A.: Historie Rudy, s. 4, in: 600 let Rudy, Kubáč , J. a kol. (ed.), Ruda: M N V Ruda, 1979 
Z historie města N o v é h o Strašecí, in: 80 let muzea Novost rašecka , s. 39 
Sova, F.: Žehrovický Achil les, in: Histor ické př íběhy z Novost rašecka , N o v é Strašecí: Vlas t ivědné 

muzeum, 1980, s. 66 
" Privi legium císaře Rudol fa II, in: Privilegia měs ta N o v é h o Strašecí, s. 9 
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Počátkem 17. století sílily v českém království náboženské třenice, časté 

byly spory o obsazování kněžských míst. Vznikaly spory mezi konsistořemi83, 

městy i arcibiskupem o to, kdo má právo rozhodovat o dosazování farářů a jiných 

duchovních. Majestát Rudolfa II. z roku 1609 ale měl zaručovat všem 

náboženskou svobodu. 

3.5 Novostrašecko a bouřlivé časy na počátku 17. století 

Na Novostrašecku se většina obyvatel přikláněla v návaznosti na husitské 

tradice kraje k protestantským náboženstvím. Ve vsi Řevničov byl roku 1619 kněz 

podobojí Jiří Potůček, stejnou víru vyznávali i v Novém Strašecí. Zde vznikl 

několikaletý svízel poté, co městská rada roku 1613 dosadilo na svou faru Jana 

Matheida Píseckého, faráře vyznávajícího přijímání podobojí způsobou. Konsistoř 

ho potvrdila, ale katolický pražský arcibiskup Jan Lohelius stím nesouhlasil. 

Požádal českou komoru, aby křivoklátský hejtman faráře odvolal a vystěhoval z 

fary, ale město to odmítlo a postavilo se za svého duchovního. Spor se táhl celý 

rok a vygradoval tím, že Jan Písecký byl vystěhován z města.84 Po dočasně 

dosazeném faráři připadla novostrašecká fara v roce 1615 katolíku Pavlu 

Viktorinu Sekerovi. Jeho osoba se ale nesetkala s vlídným přijetím obyvatel, jež 

vyznávalo jinou víru. Měšťané prostřednictvím konsistoře požádali, aby jim byl 

dán kněz podobojí, ale prosby konsistoře směřované defensorům85, 

protestantským stavům ani císaři neměly žádného účinku. Když se mezi 

novostrašeckými na podzim 1615 rozšířila zpráva, že Sekera během mše ostře 

napadá přijímání podobojí a že dokonce zamazal kalich na oltáři, jejich hněv 

propukl naplno. Strhla se bouře, lidé se zmocnili klíčů od kostela a dali je 

purkmistrovi do úschovy. Sekerovi nedovolili nadále vykonávat kněžskou službu 

a využívali služeb protestantského faráře ze Mšece, jenž jim také křtil děti. Školu 

strašečtí nevyužívali, protože nového správce neschválila městská rada. Sekera si 

na nově vzniklou situaci stěžoval u královské komory, ta předala případ k vyřešení 

křivoklátskému purkrabímu. Ani s ním ale představitelé města nesouhlasili a 

během jednání s prezidentem komory se chovali natolik odbojně, že prezident 

" Konsis toř j e ne j vyšší orgán protes tantských církví 
85 Z historie města N o v é h o Strašecí, in: 80 let muzea Novost rašecka, s. 40 

Defensoř i měli chránit dodržování náboženských svobod a dohlížet na ně j 
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usoudil, že „taková urputilost při Strašeckých se nachází, o kterouž se žádní 

poddaní JM císařské v této zemi nikdy dopustit nesměli. "86 Císař Matyáš 

konstatoval, že „proti nám, jakožto pravé a dokonalé své vrchnosti své dědičné, 

řečí i skutkem v neposlušenství, puntování, zbouření a pozdvihování se zoumysla 

prohřešili" Město bylo poté vystaveno krutým trestům. Tři nejodbojnější měšťané 

(primas Ondřej Sládek, purkmistr Adam Hlaváček a městský písař Václav Nosek) 

byli uvězněni na Křivoklátě a město muselo své městské knihy a veškerá svá 

privilegia odevzdat na Křivoklát, do opatrování hejtmana. Tím se vlastně město 

stalo poddanskou vsí Křivoklátu, jak tomu naposledy bylo před třemi sty lety. 

Vyšetřování sporu se vleklo skoro po následující dva roky, přičemž přední 

měšťané byli stále ve vězení a práva a výsady stále zabaveny. Novostrašečtí již 

poznali, že situace je vážná, a začali prosit o odpuštění. Až 6. února 1616 císař 

Matyáš vynesl rozsudek, v němž některé tresty zrušil, protože „Strašečtí ve vší 

nejhlubší pokoře za milost a milosrdenství prošiti nepřestávají a z takového 

prohřešení pokání činíce, životů svých již polepšiti vysoce slibují, obzvláště pak 

prohlýdající k nejedněm přímluvám knám za ně od praesidenta a radd našich 

zřízené komory v království Českém, věrných našich milých, poníženě činěných ",87 

Listem, jehož obsah oznámil Novostrašeckým křivoklátský hejtman Jan 

z Ostěšova, jim císař navracel privilegia, uschovaná na Křivoklátě. Ponechal si 

ovšem dvě z nich: právo vařit pivo a přijímat osoby do svazku městského a 

propouštět je z něj.88 Císař také dává na vědomí, že jestliže Novostrašečtí některá 

další privilegia či listy měli a neodevzdali je na Křivoklát, skrývajíce je před ním, 
' v r • (89 ' 

raci je „též moři ti, kazit i a v nic obracovati. " Není ale doloženo, že by měšťané 

něco takového udělali. Čelní představitelé bojů za náboženská práva byli poté sice 

propuštěni z křivoklátského vězení, ale byli přinuceni urychleně prodat veškerý 

svůj majetek, vystěhovat se z města a podepsat, že se do něj již nikdy nenavrátí. 

Kromě výše jmenovaných uvězněných se toto nařízení týkalo také řezníka 

Václava Turka a podruha Samuela Strůmka.90 Kam se uchýlili tito dva, nám není 

g7 Cikánek, A , c . d , s. 19 
88 Listina císaře Matyáše ze 6. Února 1616, in: Privilegia, s. 11 

89 Z historie měs ta N o v é h o Strašecí, in: 80 let muzea Novos t rašecka , s. 41 

90 Listina císaře Matyáše , in: Privilegia měs ta N o v é h o Strašecí, s. 13 
Z historie města , in: 80 let m u z e a Novos t rašecka , s. 41 
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známo. Hlaváček a Chládek našli útočiště ve Slaném, Nosek se usídlil 

v Buštěhradě.91 

Tato revolta byla primárně zapříčiněna neshodami v otázkách svobody víry 

a práva mít příslušného duchovního. Důvody v pozadí byla také snaha města 

uhájit si svou nezávislost a svá práva v širším kontextu a nepoddat se snahám o 

posílení hospodářské závislosti. 

Když čeští protestantští stavové v roce 1618 vedli povstání proti 

katolickému císaři, mezi důvody, které je k tomu vedly, uváděli mimo jiné také 

tento případ. Vadilo jim zejména, že se císař Matyáš nesnažil donutit arcibiskupa 

Lohelia k dodržení zásad Rudolfova majestátu a že souhlasil s přísnými tresty pro 

neposlušné město.92 

Českým stavovským povstáním propukl celoevropský konflikt trvající po 

třicet let. Pro české země měla dlouhodobé katastrofální následky bitva, která se 

odehrála 8. listopadu 1620 na Bílé Hoře poblíž Ruzyně u Prahy. Rozhodující 

setkání vojsk císařských a stavovských ale mohlo proběhnout již o několik dnů 

dříve a o několik desítek kilometrů západněji. 

U Rakovníka totiž od konce října až do začátku listopadu ležela stavovská 

armáda, vedená Kristiánem z Anhaltu. Král Fridrich Falcký, vyznáním kalvinista, 

se pohyboval v blízkosti Rakovníka od 28. do 30. listopadu (dne 29. listopadu 

dorazil se ženou Alžbětou Stuartovnou do Slaného, kde se ubytoval v domě na 

náměstí). Byl také hostem Jana Jindřicha Rejchrta ze Štampachu na mšeckém 

zámku. Z ochozu Vysoké brány v Rakovníku prý Fridrich shlížel na své 

žoldnéřské vojsko, šikující k bojovému střetnutí. Od západu totiž postupovala 

katolická koaliční armáda, již se ale stavovským vojskům dařilo po několik dní na 

přelomu října a listopadu zadržovat. Střetnutí s vojáky koalice císaře a bavorského 

vévody Maxmiliána pod velením generála Buquoye nakonec proběhlo kousek od 

Rakovníka směrem na západ. Poté obě vojska zamířila ku Praze. Obce Řevničov 
93 

zaznamenala průchod císařských a bavorských vojsk dne 5. listopadu. Armáda 

procházela od Rakovníka na Prahu po zemské silnici, tedy i přes Rudu a Nové 

Strašecí. Křivoklátskými lesy se přes Unhošť blížila k hlavnímu městu vojska 

Fridricha Falckého. 

Cikánek, A., c.d., s. 20 
tamtéž 

93 Typolt, V., c.d., s. 1 
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3.6 Od doby pobělohorské do počátku první světové války 

Následující třicetiletá válka měla obrovský negativní dopad na obce 

v celém regionu. Nejničivějším se zde ukázal vpád švédských vojáků. V Novém 

Strašecí se usídlil předvoj jejich vojsk v roce 1639, přičemž zapálil dům, od něhož 

vzplálo celé město.94 Z pěkného městečka po válce zbyly jen zpustošené ruiny. 

Vypálen byl i Řevničov, jeho pole zpustla na několik následujících desetiletí. 

Dramaticky se změnila demografická křivka, obyvatel výrazně ubylo (v celém 

českém království to bylo asi o třetinu). V Řevničově přežily utrpení mnoha 

válečných let v bídě a hladu a drancování vojáků jen tři rodiny.95 Ve Třtici, která 

leží stranou od zemské silnice schoulená pod táhlými vršky, a měla by tedy být 

chráněná, bylo ještě k roku 1653 osídleno pouze čtrnáct gruntů ze šestadvaceti.96 

Vesnice Ruda je v roce 1654 uváděna jako pustá, obydlený byl jen jeden 

grunt. Ves krutě doplatila na loupení a řádění nepřátelských vojáků, zbylých 

jedenáct domů zůstalo dlouho neobydleno.97 

Před těmito útrapami místní lidé často utíkali do lesů, aby si zachránili 
1 QO 

alespoň holý život. Ti bohatší se uchýlili třeba do Rakovníka. 

Region také postihly poválečné změny majitelů. Jak známo, šlechtické 

rody podporující akce českých stavů přišly o svůj majetek, který byl předán 

císařovým věrným. Nej větší změnou bylo zabavení mšeckého panství rodu ze 
v v 

Stampachu. Janu Jindřichu Reichartovi ze Stampachu byla odňata roku 1622 

polovina jmění za to, že podporoval Fridricha Falckého a že posílal své poddané 

bojovat proti císaři. Již před tímto rozsudkem bylo panství zabráno a zastaveno 

Popelům z Lobkovic. Štampach odešel roku 1628 do Saska kvůli víře, ale vrátil se 

o tři roky později se saskými vojáky, stejně jako mnoho českých emigrantů. 

Ovšem již roku 1634 byl definitivně zbaven veškerého svého majetku. Ten 

později připadl rodu Schwarzenberků. 

Protože Novostrašečtí se během roku 1618 přiklonili na stranu císařskou, 

Ferdinand II. jim 3. listopadu 1628 vrátil i zbylá privilegia, zabavená jim 

Matyášem jako trest za zpupnost. Obyvatelé tak mohli opět vařit pivo a přijímat 

^ Cikánek, A , c . d , s. 20 
% Typol t , V., c . d , s. 1 

Jelínek, J „ c . d , s. 85 

98 Ha jný , A.: Historie Rudy, s. 5, in: 600 let Rudy, Kubáč , J. a kol. (ed.), Ruda: M N V Ruda, 1979 
Cikánek, A , c . d , s. 20 
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osoby do městského svazku, stejně jako tomu bylo v ostatních královských 

městech. Přesto se Nové Strašecí jen velice obtížně vzpamatovávalo z válečných 

pohrom. Surové pustošení, požáry a nemoci (mor, cholera) způsobily, že obnova 

trvala dlouhá léta a probíhala značně obtížně. Roku 1652 bylo ve městě jen 53 

obydlených domů. 

Městská rada ve snaze napomoci poválečné regeneraci požádala císaře 

Ferdinanda III., aby jim potvrdil veškerá dosavadní městská privilegia a výsady. 

Ferdinand vydal 23. listopadu 1652 velkou konfirmaci, v níž tak činí. Všechna 

práva měla tedy platit i nadále, ovšem již brzy se ukázalo, že realita bude jiná. 

Privilegium Ferdinanda I. z roku 1562 jim písemně zaručovalo, že jestliže bude 

někdy křivoklátské panství zastaveno či prodáno, Strašecí se to nedotkne a zůstane 

i nadále majetkem panovníka. Když se roku 1658 dal císař Leopold panství do 

zástavy Janu Adolfu ze Schwarzenberka, připadlo mu i Strašecí. Měšťané se zatím 

nebránili, přestože tím císař porušil jejich privilegium; snad doufali vbrzké 

vykoupení císařem zpět. To ale nenastalo a roku 1685 po smrti Jana Adolfa prodal 

císař panství včetně Nového Strašecí hraběti zValdštejna. To se již Strašečtí 

ozvali a bránili se této nechtěné a neoprávněné změně své vrchnosti." Avšak 

jejich protesty ale nepomohly, a tak se město stalo majetkem Valdštejnů a poté 

Furstenberků (viz str. 9). Šlechtická vrchnost měla vždy tendence upevňovat 

v tomto královském městě svou vrchnostenskou vládu, z čehož pramenila nemalá 

nespokojenost novostrašeckých obyvatel. Vznikaly roztržky, až musela královská 

komora upozornit výslovně Valdštejny na Křivoklátě, že Novostrašečtí nejsou 

jejich nevolníky, ale svobodnými poddanými císařovými.100 

Poté, co se císař v roce 1734 zřekl svého zpětného práva na odkoupení 

Křivoklátu, nová dědičná majitelka Marie Anna Valdštejnová, provdaná za knížete 

z Furstenberku, se snažila výrazně posílit svůj vliv na město. Požádala, aby 

každou změnu ve složení městské rady potvrzovala ona sama, nikoli královská 

komora, jak bylo u komorního města zvykem.101 To pochopitelně odmítali 

měšťané, kteří v tom oprávněně pociťovali úsilí o utužení poddanského poměru 

k vrchnosti a o omezení svých zaručených práv. Snažili se tedy upozornit císaře, 

jaká příkoři se jim dějí, ovšem po dlouhou dobu nedošli úspěchu. Až císařovna 

99 
^Tamtéž, s. 21 
ioi Tamtéž, s. 21 

Tamtéž, s. 21 
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Marie Terezie vydala výnos, podle něhož nesmí křivoklátská vrchnost zasahovat 

do práv a svobod města. Městskou radu ale měli schvalovat křivoklátští majitelé. 

Nicméně další větší spory v tomto smyslu již poté nejsou zaznamenány. 

Nadále ale sužovaly zemědělské Novostrašecko poddanské povinnosti. 

Nejvíce byli postiženi drobní zemědělci a podruhové, pracující za velmi nízké 

mzdy. Město muselo odvádět vrchnosti předepsané dávky, pokud je nedodrželo, 

bylo pokutováno. Měšťané několikráte žádali o snížení dávek, ale nebylo jim 

vyhověno. 

Také během sedmileté války (1756-63) byl kraj vystaven ničivému pobytu 

vojáků. Pruští vojáci vjeli roku 1762 do Mšece, sebrali veškeré peníze, jídlo i 

koně, které našli nebo jim pod pohrůžkou byli vydáni. Okolí Mšece vybral čtyři 

roky po válce generál Laudon ke konání vojenského cvičení, které přijel navštívit i 

císař Josef II. 

Josef II. také v rámci svých reforem zavedl zřizování obilních sýpek. 

Zemědělci do nich odváděli určité množství obilí, aby si odtud v případě neúrody 

mohli vypůjčit na osev. Vypůjčené obilí pak museli vrátit i s úroky. 

Se zavedením povinné školní docházky rostla potřeba zřídit nové školní 

budovy. Mnoha vesnicím se dostalo škol vůbec poprvé, například ve Třtici byla 

postavena roku 1776. 

Po zrušení poddanství a roboty v roce 1848 nastaly poněkud uvolněnější 

časy. Většina obcí ale byla z roboty tzv. vyvázána až roku 1851. Všichni robotou 

povinní se museli vykoupit z roboty podle předem stanovených částek. Tím také 

dochází k vykoupení selské půdy - rustikálu. Rozvíjel se průmysl, do nějž se 

přesunula část pracovních sil zejména ze zemědělství. 

Během období plného opětovného potlačování občanských svobod a 

zpřísněného státního dohledu se konaly i na Novostrašecku tábory lidu. 

Oblíbeným místem byly např. Mšecké Žehrovice nebo Těhul u Slaného.102 

Po pádu Bachova neoabsolutismu vzniklo navíc příznivé společenské 

klima pro rozkvět spolkové a kulturní činnost, města a vesnice ožily. V 60. letech 

byly v obcích zakládány nejrůznější spolky. V Revničově vznikl čtenářský klub a 

besídka, hrála se divadelní představení.103 V Novém Strašecí byl také zřízen 

čtenářský spolek, a to v roce 1864. Z něho také vzešel nápad vybudovat ve městě 

2 Krejčí , F , c.d., s. 33 
Typol t , V., c.d., s. 3 
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muzeum. Členové založili v roce 1893 Výbor pro zřízení krajinského muzea 

v Novém Strašecí, o rok později byly schváleny stanovy a roku 1895 byla 

slavnostně otevřena první expozice v muzeu. Z důvodu rozrůstání sbírek se 

muzeum několikrát stěhovalo, až ve 40. letech 20. století zakotvilo v budově 

bývalé školy u kostela, kde sídlí dodnes.104 Vznikl také hasičský spolek nebo 

Sokol. 

Během následující dějinné doby žilo Novostrašecko vcelku poklidným 

životem venkovského regionu. Region byl stále převážně zemědělským (pěstován 

především chmel, obilí a brambory), podíl průmyslu, zvláště těžebního, ale 

narůstal čím dál více. V Novém Strašecí přibyla pokračovací živnostenská škola a 

škola měšťanská, řemeslnická výroba se nadále útěšně rozvíjela. V osadě Pecínov 

vzkvétalo košíkářství. 

Také lidé se probouzeli a žili aktivnějším občanským a společenským 

životem. V roce 1905 se v regionu uskutečnilo několik manifestací na podporu 

zavedení všeobecného volebního práva, konaly se velké schůze, na nichž se 

rokovalo o veřejných záležitostech. 

Velkou ranou byla pro české země první světová válka. Pro malé město i 

vesnice znamenala především naprostý nedostatek potravin a újmy způsobené 

odchodem mužů na frontu. 

3.7 První válka 

Do Nového Strašecí dorazila telegrafická zpráva o vyhlášení rakouského 

ultimáta Srbsku nad ránem v neděli 26. července 1914. Dopoledne byla vyhlášena 

částečná mobilizace, která povolávala do zbraně muže do 37 let.103 V Novém 

Strašecí a Pecinové se vyhláška týkala celkem 416 mužů.106 Ze Třtice narukovalo 

padesát jedna mužů. Válečné útrapy zasáhly celou oblast. Lidé od roku 1915 trpěli 

nedostatkem základních potravin, byl zaveden systém potravinových lístků. 

Povinné dodávky pro vojáky byly stále přísnější: „Na rekvírovánípřijížděli vojáci 

ve skupině a vždy si počínali velmi hrubě. Slídili po půdách a po staveních, jen aby 

Více viz Černý, J„ 2004 n , . , « v o n m a 
05 Černý, J: N o v é Strašecí v době první světové války, in: Rakovnicky sborník h.stor .cky, 2001 , roč. 

2, s. 30 
106 Z historie města N o v é h o Strašecí, in 80 let muzea Novostrašecka, s. 42 
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něco našli. Zemědělci ukrývali své zásoby v peřinách, ve sklepích, v zazděných 

místech apod. Často se přihodilo, že se jim zásoby zkazily. Byli rekvírováni koně, 

vozy i hovězí dobytek. "I07 

V Novém Strašecí si lidé museli zvyknout na válečné uprchlíky, kteří sem 

přicházeli hlavně z Haliče. Byli to většinou židé, Poláci a Rusíni. Pro děti 

uprchlíků byla zřízena škola, učitelem byl jeden z nich, Polák. 

Za války se rozmohl i jeden z jejích negativních průvodních jevů -

„keťasení". Docházelo k hromadění zboží a jeho prodeji za neúměrně vysoké 

ceny. Proti „keťasům" se v nadšení po vyhlášení samostatné republiky v říjnu 

1918 obrátila nenávist lidí, kteří jim vyčítali jejich chování za války. V mnohých 

obcích docházelo ke konfliktům, občas ale byli potrestáni nepraví viníci.108 

V každé obci bylo několik mrtvých, jimž byly postaveny pomníky na 

věčnou památku. Mezi vojáky byli samozřejmě i ti, kteří přešli z rakouské strany 

do legií. 

3-8 Odchod Edvarda Beneše do exilu 

Významnou roli sehrál na počátku první světové války Řevničov. Sem 

totiž, ještě před stavbou vily v Sezimově Ústí, jezdil od roku 1909 na letní byt 

Edvard Beneš. Pobýval u Václava Oliče, člena významné rodiny regionu. Jeho 

dcera Aťa byla přítelkyní Hany Benešové, odtud tedy pramení jejich známost. 

Václav Olič pobýval ve svém mládí ve Volyni na západní Ukrajině. 

Přivedl ho sem jeho bratr Josef, učitel a přesvědčený slovanofil, jehož cítění ještě 

podpořilo neuskutečněné česko-rakouské vyrovnání v roce 1867. Josef Olič byl 

jedním z organizátorů stěhování Čechů na východ. Václav se odtud ale brzy vrátil 
v 109 

natrvalo do Cech, aby dokončil studia práv. 

Poté byl ve službách rakouské policie a jako vrchní policejní komisař vedl 

v 90. letech 19. století proces s Omladinou, radikálním hnutím usilujícím o 

nezávislost Čechů na Rakousku. Za odměnu za to, že se podařilo případ promptně 

vyřešit, byl jmenován dvorním radou. Poté vstoupil do veřejného povědomí ještě 

Kolektiv autorů: 650 let Řevničova, s. 23n. 
108 A 
i 0 9 C e r n y , J . , 2 0 0 1 , s . 67 

Rodinnou p a m ě ť Oličů ve Volyni zpracoval básník a výtvarný kritik Jiří Olič ve své knize 

Volyňský dalekohled (Olomouc: Votobia , 2006) 
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jako aktér kauzy kolem Gustava Meyera, působícího pod literárním pseudonymem 

Gustav Meyrink. Tento bouřlivák a provokatér bývá literární historií řazen do 

okruhu tzv. pražských Němců. Jeho životní styl dandyho dosahující až za hranu 

zákona vedl k tomu, že Meyer byl vypovězen z Prahy. Důvodem byla jeho účast 

v souboji, tedy zakázané aktivitě. 

Kvůli tomu, jakou roli sehrál dvorní rada Olič v případě Omladiny i 

Meyera, ho radikálněji smýšlející část české reprezentace považovala za zrádce 

národa a zaprodance Rakouska. V tomto smyslu se v některých kruzích stal téměř 

nechvalně proslulým. Ovšem jeho smýšlení prošlo v následujících letech velkou 

proměnou, snad mimo jiné pod vlivem dcery Ati. Olič se stal velkým 

sympatizantem českého odbojového hnutí a dokonce se do něj aktivně zapojil. 

Olič v Praze vlastnil byt na Vinohradech, v ulici U Riegrových sadů č. 14. 

Jeho sousedem byl na počátku války Edvard Beneš, již činný v odboji. Oličovi a 

Benešovi již v té době byli rodinnými známými a Beneš věděl, že se na Oliče 

může spolehnout. Toto sousedství ale budilo u nezasvěcených i nedůvěru. 

Ladislav V. Fáček, tzv. revoluční posel nesoucí tajný dopis od Masaryka ze 

Švýcarska Benešovi do vinohradského bytu, se velice zalekl Oličovy vizitky na 

vedlejších dveřích. Přestože ho Beneš ujistil, že není třeba strachu, že Olič „je náš 

člověk", vystrašený Fáček poté způsobil malou komplikaci při doručování tajných 

zpráv pro Maffii.110 Jak je patrno, Oličova špatná pověst byla v povědomí Čechů 

pevně zakotvená a nebylo lehké ji změnit a přijmout fakt, že Olič se plně postavil 

na stranu protirakouského hnutí. 

Od roku 1908 byl Václav Olič v důchodu (narodil se roku 1847). 

V Řevničově obýval Olič výstavní dům, zvaný někdy Radovna. Někdy dával toto 

bývalé selské stavení k dispozici pro schůzky Maffie, nejvýznamnější české 

odbojové organizace. Dnes je dům v Benešově ulici památkově chráněný a je na 

něm umístěna pamětní deska. V době, kdy sem Beneš jezdil na letní byt, působil 

jako středoškolský profesor na pražské obchodní akademii. Po vypuknutí první 

světové války a odchodu Tomáše Garrigue Masaryka do exilu se přechodně stal 

vůdčí osobností doma právě on. Beneš byl s Masarykem, pobývajícím tehdy ve 

Švýcarsku, nadále v kontaktu. Jedním z Benešových úkolů bylo ukrýt na 

bezpečném místě část Masarykových spisů a písemností, než také on sám odjede 

U 0 Paulová, M. : Děj iny Maff ie , díl I., Praha: Československá graf ická unie, 1937, s. 338 
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do bezpečí v cizině. Beneš přijel do Řevničova za Oličem, jemuž evidentně velice 

důvěřoval, a tento díl Masarykova archivu schoval u něj. Část byla zazděna do 

žlabu v chlévě, těsně před domovní prohlídkou musela ale být spálena. Zbytek byl 

zakopán pod jezírko v rohu zahrady. Olič také pomohl Lvu Sychravovi, dalšímu 

význačnému maffiánovi, získat pro Beneše falešný pas, aby mohl vycestovat ze 

země. Pas zněl na jméno Miroslava Šíchy, mladého bosenského Čecha žijícího ve 

Švýcarsku.111 Beneš si kvůli němu musel nechat narůst vousy. 

Beneš pravděpodobně opustil zemi v noci z 31. srpna na 1. září 1915. 

Odjížděl z řevničovského nádraží, které leží v lese asi 5 kilometrů od obce. Tuto 

idylicky působící stanici si zvolil bezesporu kvůli její bezpečnosti. Na cestu 

k vlaku ho doprovázela manželka Hana a Aťa Oličová. Manželé Benešovi se 

loučili na dlouhou dobu, ovšem ani jeden z nich zřejmě netušil, že na malé 

železniční stanici skryté v křivoklátských lesích si dávají sbohem na dlouhé tři 

roky a několik měsíců.112 Beneš zde nasedl do vlaku, který jel směrem do Aše. 

Původně plánoval, že se dostane přes Uhry a Rumunsko do Ruska. Bál se ale, že 

falešný pas by mohl vzbudit u rakousko-uherských pohraničních stráží podezření. 

Zvolil tedy jinou variantu útěku, přes Německo do Švýcarska, doufaje, že spíše ho 

propustí německá stráž do Švýcarska. V Aši pracoval jako vojenský lékař Benešův 

přítel Amerling, který mu pomohl tajně utéci přes hranice do Německa. Na 

německo-švýcarské hranici si Beneš prožil několikahodinovou úzkost a strach 

během dlouhé prohlídky, ale kolem páté hodiny ranní 3. září skutečně nastoupil na 

parník, který ho přes Bodamské jezero dovezl na švýcarskou půdu.113 O dva dny 

později došla do Čech ze Švýcarska zpráva, že útěk za hranice se zdařil. 

Podle některých názorů byl Benešův odchod z vlasti organizačně velmi 

dobře zvládnutý, zůstal v utajení a zúčastnění lidé byli spolehliví. Jiří Olič ho ale 

ve své knize Volyňský dalekohled nazývá amatérským a tvrdí, že Benešovi 

dokonce Masaryk dodatečně vynadal. První interpretaci spíše nahrává fakt, že 

rakouská policie zjistila Benešovo zmizení až měsíc po jeho útěku. V říjnu 1915 

byla při tzv. knoflíkové aféře"4 zatčena Hana Benešová, pobývající u Václava 

' " Tamtéž , s. 633 
12 Hana Benešová viděla svého muže až kolem 20. prosince 1918, když za n ím při jela do Paříže. 

Beneš totiž po skončení války rovnou zůstal ve Francii , kde strávil převážnou část exilu. 

Paulová, c d s 633 
1 , 4 Při „knof l íkové a fé ře" došlo vinou špatného zorganizování k prozrazení další revoluční pose lkyně 
Aloisie (Loly) Linhartové v j e j í m ž knof l íku se skrývala šifra, kterou se měla prokázat a pak vyřídit 
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Oliče, Alice Masaryková, Olič a další. Při té příležitosti policie přišla na to, že 

Edvard Beneš již nepobýval na území Čech. Olič byl převezen do Vídně, odkud 

ho pustili na počátku prosince. Následně byl vyšetřován na svobodě a v roce 1917 

omilostněn novým císařem Karlem. Je paradoxní, že tato amnestie osvobodila i 

vězně zatčené v procesu s Omladinou, které pomáhal Olič dostat do vězení (např. 

K. Kramáře, A. Rašína, S. K. Neumanna a další). Hana Benešová byla také 

propuštěna, ale stejně jako Alice Masaryková byla poté ještě několikrát poté 

zatčena. V úsecích, kdy byla na svobodě, žila pod policejním dohledem. Tato 

období trávila převážně opět v Řevničově u Václava Oliče. 

Masaryk, když už jako prezident samostatné republiky měl v nedalekém 

lánském zámku své letní sídlo, navštívil i Řevničov. Přijel se podívat na místa, ve 

kterých se za války ukrývaly jeho rukopisné materiály, obsahující mimo jiné i 

návrh ústavy československé republiky.115 

Václav Olič žil až do roku 1932. Za své zásluhy v odboji byl vyznamenán 

československou revoluční medailí. Jeho potomci žijí v Řevničově dodnes. 

3.9 Život v nové republice 

Počáteční fáze meziválečné Republiky československé znamenala snahu o 

obnovu poměrů a života krutě přervaného válkou. Pořádaly se sbírky, jejichž 

výtěžky směřovaly na podporu rodin padlých legionářů a válečných sirotků. 

Avšak hospodářské problémy zdecimované země byly natolik závažné, že se je 

nedařilo rychle řešit. Přetrvávaly i nadále a navíc se knim připojily potíže 

s návratem vojáků. 

V roce 1919 proběhly první volby v nezávislém státě, a sice do obecních 

zastupitelstev. V Řevničově, Třtici, Novém Strašecí i v dalších obcích zvítězila 

sociální demokracie, po ní následovaly v různém pořadí strany národně 

socialistická, živnostenská, lidová, národnědemokratická a další. 

V následujících letech se zakládaly další instituce, zejména kulturního 

významu, které měly za cíl podpořit rozvoj svobodné a demokratické republiky. 

od Masaryka nazpaměť naučené poselství č lenům Maff ie ; viz Galandauer , J.: Knof l ík ze šatů paní 
Linhartové, in: Děj iny a současnost , 2008, č. 9, s. 30-32 
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V Řevničově byla v roce 1921 zřízena knihovna, o rok později pěvecký spolek.116 

V regionu se rozvíjelo i sokolské hnutí. Došlo k vylepšení autobusového spojení a 

významným počinem se stala elektrifikace obcí. Ta ve většině z nich započala 

koncem roku 1927 či v roce následujícím, ovšem probíhala velice pomalu. 

3.10 Němečtí emigranti ve mšeckém zámku 

V Německu po převzetí moci nacisty v roce 1933 nastaly komunistům a 

sociálním demokratům zlé časy. Jako odpůrci nacionálněsocialistické diktatury 

byli vystavováni perzekucím a krutým trestům. Někteří z nich se proto rozhodli 

pro emigraci. Československo pro ně představovalo víceméně přirozenou volbu. 

Nenaráželi příliš na jazykovou bariéru, vzdálenost od Německa byla velmi malá, 

v republice žily tři milióny Němců, fungovala pražská německá univerzita. 

Demokracie zde sice byla velice mladá, ale při jejím formování během první 

světové války měl velmi důležitou či snad rozhodující úlohu exil. Snad i na to a 

také na toleranci našich politiků spoléhali němečtí antinacisté. Většina českých 

politiků podporovala přijímání německých protinacistických uprchlíků, Masaryk a 
117 

Beneš dokonce přispěli finančními dary. 

Na území Československé republiky vzniklo několik utečeneckých 

komunit. Jedna z nich byla založena v mšeckém zámku. Zámek byl v majetku 

státu a v roce 1934 si ho pronajal Pomocný komitét pro emigranty z Německa, 

známější pod názvem Šaldův komitét. Tím, kdo na jaře roku 1933 spolek založil, 

byl totiž vlivný kritik, esejista a profesor srovnávací literatury F. X. Šalda, 

smýšlením komunista. Cílem tohoto sdružení byla konkrétní materiální, finanční, 

organizační i morální pomoc uprchlíkům před Hitlerem. Na Vánoce také rozdával 

Komitét dětem uprchlíků v á n o č n í m i dárky. Podaroval také děti mšeckých 

nezaměstnaných, ačkoliv to místní zastupitelstvo nejprve odmítlo.118 Podobným 

podpůrným spolkem byla například Demokratická péče nebo Židovská pomoc 

uprchlíkům. 

m Hubený, D , Němeč t í emigranti ve Mšeci v letech 1933-1937 (1939), in: Rakovnický sborník 

historický 2006 roč 7 s 5 
118 SOA Praha-ŠOkA Rakovník, fond OV Českého svazu protifašistických bojovníků Rakovník, k. 
19, Posledník, V.: Vzpomínka na emigranty v zámku, nedatovano 
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Na základě vzpomínek obyvatel Mšece i ostatních okolních obcí lze 

konstatovat, že uprchlickou komunitu ve Mšeci tvořilo několik židů a liberálů, ale 

zejména komunisté a sociální demokraté. Někteří z nich přišli do 

československého exilu i s rodinami. Šlo o příslušníky nejrůznějších 

společenských vrstev - dělníky, učitele, doktory, úředníky.119 Jediné, co je 

spojovalo, byla nenávist k hitlerovskému režimu. 

Z československé politické reprezentace se proti pobytu protinacistů stavěli 

především národní demokraté a agrárníci. Také ministerstvo vnitra zpočátku 

nejevilo přílišnou radost z přílivu levicových aktivistů, ale brzy se se situací 

smířilo.120 Němci ve Mšeci také museli čelit poznámkám místních obyvatel, 

nedůvěřujících cizincům. Mezi lidmi kolovaly zvěsti, že mezi emigranty je 
v , w . , o 191 

množství špionu. 

Uprchlíci se snažili ve svém přechodném útočišti co nejlépe zařídit a 

zabydlet. Upravovali zámek i okolí, zámecké místnosti vybílili, zařídili učebnu pro 

děti. Ty později navštěvovaly českou školu ve Mšeci. Zvolili si vlastní 

samosprávu a vykopali studni, měli vlastní kuchyni, v níž se hromadně 

vyvarovalo. Jejich denní práce byla řízena pracovním programem. Večery 

věnovali kultuře, hudbě a divadlu.122 

Kontakty s místními, hlavně levicově smýšlejícími obyvateli začali 

němečtí uprchlíci navazovat záhy. Máme poměrně dobré zprávy o tom, jaký 

charakter měly jejich vzájemné styky. Němci české soudruhy zvali na své večerní 

kulturní akce, kam ženatí komunisté chodili i s manželkami. Někteří lidé tam 

chodili potají, aby je nikdo nespatřil.123 Z archiválií také vyplývá, že někteří 

Němci se účastnili i zábav a kulturních akcí místních lidí, že se neuzavírali jen do 

prostředí své komunity. Naopak, kontakty s Čechy se aktivně snažili navazovat i v 

jejich vlastním prostředí. Snad těm nedůvěřivějším chtěli umožnit, aby první 

vzájemné poznávání proběhlo tam, kde se Češi cítili na své domácí půdě a 

bezpečně. 

119 T a m t é ž 

12° Hubený , D „ c.d., s. 5 x R R a k o v n í k k . 19, Němeč t í emigrant i - vzpomínky , 21 S O A Praha -SOkA Rakovník , fond O V C S P B RakovniK,K. , 
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Emigranti pořádali i politické přednášky pro místní. Vyprávěli také, za 

jakých okolností přešli československé hranice. Osudy to jistě byly podivuhodné. 

Kromě toho se uskutečnilo několik schůzí v utajení. Podle vzpomínky Prokopa 

Nováka, komunisty z Nového Strašecí, se jich konalo několik, a to převážně 

v lesích, například u Libušina u Kladna. Nováka na ně pozvali dva Němci, Hanz a 

Max, s nimiž se seznámil na zábavě v Dělnickém domě v Kamenných 

Žehrovicích. Této lesní schůze se zúčastnili i další čeští levičáci. Max, hovořící 

částečně česky, jim vykládal o situaci v Německu, o práci a cílech utečenců před 

nacismem.124 Němečtí emigranti si plně uvědomovali nebezpečí, které Německu a 

celému světu hrozilo od nacistického režimu. Již v roce 1934 varovali své české 

přátele a soukmenovníky před hrozící zkázou. 

Prokop Novák dále vzpomínal, jak ho v roce 1934 pověřil soudruh Karel 

Junek z Doks na Kladensku, aby převedl dva německé soudruhy z kladenského 

Rozdělova do Lodenice a „přitom se v Loděnici moc neukazoval". Novák to 

svědomitě provedl.125 Snad bylo cílem této akce umístit Němce do rodin 

lodenických spolustraníků. 

Mšečtí emigranti budili pochopitelně pozornost ostatních obyvatel Mšece. 

Některým lidem z tohoto malého městečko byli antinacisté natolik trnem v oku, že 

si na jednání obecního zastupitelstva stěžovali, že emigranti zanášeli do obce 

prostituci. Prý v zámku pořádali orgie, jichž se účastnili i místní občané. Na schůzi 

zastupitelstva, kde tyto údajně „zaručené" zprávy mšečtí občané přednesli, 

vystoupil Prokop Novák na obranu německých komunistů a sociálních demokratů 

ze zámku. Potvrdil, že se účastnil i se svou ženou večírků a že na nich k žádným 

orgiím nedocházelo. Falešného informátora, člena agrární strany, umlčel také 

Připomenutím, že prostituce byla ve Mšeci ještě před příchodem emigrantů a bude 

i po jejich odchodu.126 

Někteří z řad exulantů se ve 30. letech také vydali bojovat do Španělska, 

zmítaného krvavou občanskou válkou. Pomoci soudruhům se vydalo asi osm 

obyvatel mšeckého zámku, z nichž se asi tři nevrátili. 

124 S O A Praha-SOkA Rak., fond O V Č S P B Rakovník, k. 19, Němečt í emigranti - vzpomínky, 
Novák, P , Moje setkání s německými emigranty, nedatováno, asi 70. I e ta20 . století 
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'•¿O .-p 

l a m t e ž , 127 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond OV Č S P B Rakovník, k. 19, Němeět . emigranti - vzpomínky , 
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Zámek často zažíval i návštěvy slánských četníků. Prohlídkami chtěli 

vyšetřit, zda mezi emigranty nejsou špióni či zda dokonce neukrývají tajnou 

vysílačku, nic ale neobjevili.128 Podle A. Cikánka se nacistický aparát snažili mezi 

uprchlíky infíltrovat své vyzvědače a provokatéry. Minimálně jednou se jim to 

skutečně podařilo. Muž jménem Friedrich Maurer se po přechodu hranic v roce 

1936 přihlásil hned u dvou sdružení podporujících německé utečence. Po krátkém 

pobytu v Praze strávil asi měsíc na Rakovnicku mezi komunisty a dělníky. Tentýž 

rok se vrátil zpět do Německa.129 Je pravděpodobné, že takovýchto špiónů se 

vyskytovalo více, není ovšem doloženo, kolik jich bylo. 

V zámku žilo asi sedmdesáti osmi osob včetně dětí. V posledních měsících 

roku 1937 se tento počet zvýšil na osmdesát pět. 

Kromě emigrantů soustředěných v zámecké komunitě pobývali na území 

Novostrašecka i další němečtí utečenci před nacismem. Šlo také o levicově 

orientované lidi, kteří se spolehli na pomoc místních spolustraníků. Nebyli 

organizovaní, šlo spíše o jednotlivce. Čeští komunisté je umísťovali do 

soudružských rodin, kde Němci po nějakou dobu bydleli a stravovali se.130 

Některé kontakty na místní jim pomáhaly shánět i pomocné spolky. Mezi 

emigranty byli i židé. Ti mohli samozřejmě počítat s pomocí svých souvěrců 

žijících v českých zemích. Převážně se snažili dostat se do Spojených států, 

Británie či Palestiny.131 

Na samém sklonku roku 1937 se museli obyvatelé mšeckého zámku 

vystěhovat. Šaldův komitét se tomu snažilo všemožně zabránit, ale neuspěl. 

Zaměřil se tedy na to, aby pomohl emigrantům nalézt útočiště v jiné zemi, 

vzdálenější bezprostřednímu nebezpečí ze strany stále více se rozpínající 

hitlerovské Třetí říše. Není příliš zpráv o tom, do jaké míry se to podařilo; víme 

jen, že někteří se dostali do Sovětského svazu.132 

Jeden z emigrantů pobývajících na Rakovnicku, Anton Ruh, působil v 60. 

letech jako velvyslanec Německé demokratické republiky v Rumunsku. Ve své 

128 
Hubený, D., c.d., s.14 
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vzpomínce z roku 1963 kritizoval, že němečtí emigranti nemohli v československé 

emigraci pracovat, a tak byli odkázáni pouze na „solidaritu pracující třídy", 

pomoc komitétů a zejména Komunistické strany a družstva Včela. Jeho 

vzpomínky na pobyt jinak ale byly příznivé, ocenil zejména, že místní dělníci 

jemu a jeho soudruhům poskytovali podporu nejen materiální, ale také politickou. 

Emigrantské sdružení zahrnovalo členy komunistické strany, členy 

komunistického svazu mládeže i „ bezpartijní antifašisty. " 133 V Československu 

existovala také ilegální organizace německé komunistické strany, která byla v Říši 

nacisty zakázána. Její sídlo bylo na Kladně. Čelný představitel Erich Lieselgang 

odešel později bojovat do Španělska a poté se vrátil do Berlína.134 

3.11 Lány 

Ještě další důležitá událost, jež dala vzniknout tradici přetrvavší dodnes, se 

stala na Novostrašecku. Kancléř prezidenta Masaryka, taktéž maffián dr. Přemysl 

Šámal, doporučil, aby si TGM za své sídlo na letní období zvolil zámek v Lánech. 

Šámal byl totiž vášnivý lovec a obzvláště rád lovil v křivoklátských lesích a v 

lánské oboře. Ta tehdy ještě byla v majetku rodu Furstenberků, který měl v oblibě 

pořádání společenských honů.135 Adeptů na prezidentovo letní sídlo bylo více, 

v tomto případě ale Šámalovi nahrávalo zdraví příznivé okolí, malá vzdálenost do 

hlavního města a dobré spojení po železnici i silnici. 

Jádrem lánského zámku je renesanční jádro, které přebudoval Rudolf II. 

(též zapálený nimrod) na půvabný lovecký zámek. Pozdější majitelé zrodu 

Furstenberků přistavěli postupně dvě patra. Druhou přístavbou z let 1902-3 zámek 

získal zámek v zásadě svou dnešní podobu. 

V roce 1921 byl tedy lánský zámek odkoupen od knížecího rodu, jistě 

k nemalé radosti dr. Šámala, který se zde mohl nerušeně oddávat své zálibě 

(provedl také reorganizaci lánské myslivosti; poslední hon tady uspořádal v roce 

193 8).136 Ovšem pokud je pravda, co se traduje mezi místními, první oficiální 

• " s o T í r a h a - S O k A Rakovník. , fond O V Č S P B Rakovník, k. 19 Němečt í emigranti - vzpomínky, 
Ruh, A.: Vzpomínka na ilegální práce při hostování v předmnichovské CSR, opis z diktafonoveho 
záznamu provedeného 14. července 1963, z němčiny přel. aut. 
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návštěva nového prezidentského sídla se kancléři příliš nevydařila. Pytláci totiž 

málem místo lovné zvěře ulovili ctihodného kancléře. Kladenští nezaměstnaní 

ukořistili ze šrotu u hutí vyřazené zbraně z první světové války a jali se snimi 

organizovaně pytlačit v křivoklátských lesích. Šámal omylem zabloudil do jedné 

pytlácké léče a byl nucen prchat z lesa v dešti kulek. Dlouholetého přednostu 

prezidentovy kanceláře dnes připomíná v Lánech lípa nesoucí jeho jméno a také 

cesta zvaná lidově Šámalka.137 

Masaryk si Lány velice oblíbil a podle pamětníků je považoval za svůj 

domov.138 Vytvořil z nich místo, kde nejen odpočíval, ale také třeba přijímal méně 

formální návštěvy, a to i na nejvyšší státní úrovni. Nezanedbával ani zvelebování 

zámku, takže jeho oblíbený architekt Josip Plečnik prováděl různé menší úpravy 

parku a budov. 

První československý prezident nalezl místo věčného odpočinku na 

lánském hřbitově. Jeho hrob se stal symbolem české státnosti, ačkoliv se obě 

diktatury úporně snažily zabránit kontinuitě masarykovské tradice v Lánech. 

Zvyk využívat lánský zámek jako letní sídlo hlavy státu se udržel dodnes. 

Přežil nacistický i komunistický režim a i v naší době bývá svědkem významných 

návštěv presidenta. 

^•12 Komunisté na Novostrašecku 

Hned po vzniku komunistické strany v Československu se ustavila místní 

organizace strany i na Novostrašecku. V oblasti, kde převažovalo zaměstnání 
v dolech a v zemědělství, získali komunisti brzy poměrně silnou členskou 

základnu. Navíc sousední Kladno bylo baštou komunistů a získalo přezdívku 

„rudé", což bezpochyby silně ovlivnilo také smýšlení novostrašeckých obyvatel. 

V Novém Strašecí byl předsedou (nazývaným též důvěrníkem) okresního 

výboru strany Antonín Lochovský a místopředsedou od roku 1934 Jaroslav Šnobl. 

Dalšími členy okresního výboru KSČ v Novém Strašecí byli v roce 1934 

137 t , 
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například Alois Černý, Josef Pošmourný ze Třtice, Václav Frolík z Kačice a další. 

Celkem bylo v novostrašeckém soudním okrese asi 200 členů KSČ.139 

Horník Šnobl byl členem strany od roku 1928 a hned po svém příchodu do 

Pecínova ze Lhoty u Kladna se začal výrazně angažovat. Pracoval na šachtě Anna-

Laura, byl i nadále funkcionářem Rudých odborů, pracoval i ve straně a ve 

spotřebním družstvu Včela.140 V okresním výboru tehdy byli zástupci z Nového 

Strašecí, Pecínova, Rudy, Třtice, Tuchlovic, Kačice i odjinud. V roce 1936 

nahradil bývalého okresního důvěrníka Lochovského právě Jaroslav Šnobl. Podle 

jeho vzpomínek byly „dobré místní organizace" v Pecinové a v Rudě, také 

v Novém Strašecí strana pracovala ,,poměrně dobře". V Řevničově stranická 

buňka včele s učitelem Antonínem Cikánkem nepracovala ku spokojenosti 

Jaroslava Šnobla. Na dole Anna-Laura fungovala dobře vedená závodní 

organizace, v jejímž výboru měli převahu pravděpodobně komunisté. 

Komunisté se snažili již od počátku dostat celé dělnické hnutí plně pod 

svou kontrolu a pouze pod své pravomoci. Tento svůj cíl ukrývali pod roušku 

vzniku jednotného hnutí, v němž by ovšem jinak smýšlející dělníci byli 

nepochybně tvrdě nuceni přidat se ke komunistům či možná i vystaveni 

perzekucím. Snahy komunistů jsou patrny i ze vzpomínky komunisty Šnobla, kde 

říká, že „ největší těžkosti v dělnické hnutí prožívali v obcích Pecínov, Ruda, statek 

Amálie, Brejl, ve Třtici (...) proto, že v těchto obcích měli hlavní slovo národní 

socialisté a částečně i sociální demokracie".141 Šnobl neváhal ani třicet let poté 

označit jmenovitě „největší nepřátele jednotného dělnického hnutí" z tábora 

národněsocialistického a sociálnědemokratického.142 

Centrem komunistů bylo Nové Strašecí a důl Anna-Laura. Šnobl dále 

vzpomíná, že roku 1934 pořádali vrynholeckém hostinci U Dragounů školení, 

které vedl Jan Šverma143 a Rozálie Hajníková. Toto školení bylo podle Šnobla 

» úředně rozpuštěno pro chybnou evidenci"144 a on a předseda-důvěrník okresního 
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výboru Lochovský museli zaplatit pokutu. Bližšího vysvětlení se nám dostává 

v jiné vzpomínce, kde Šnobl explicitně říká, že došlo k policejnímu zásahu -

„navštívili nás četníci".'45 Není ostatně divu, programovým cílem komunistů přeci 

bylo zničit buržoazní státní zřízení a nastolit beztřídní společnost. Záminkou 

k rozpuštění tohoto školení, konaného na základě shromažďovacího zákona § 2 se 

stala chybějící pozvánka jednoho ze zúčastněných.146 V této vzpomínce Šnobl 

ještě udává, že on jako svolavatel byl poprvé odsouzen, a sice k podmíněnému 

trestu 24 hodin. Ve vzpomínce datované o jedenáct let dříve o této skutečnosti 

mlčí. 

Další školení probíhala v novostrašeckém hostinci U Lva, jejž provozoval 

Josef Mošna, též komunista. Počet zúčastněných se pohyboval kolem třiceti.147 Je 

škoda, že nejsou dochovány záznamy z těchto školení, jistě by šlo o zajímavé 

materiály. 

Komunisté také navázali styky s německými uprchlíky, sídlícími na 

mšeckém zámku. Podle Šnobla bylo centrum emigrantského hnutí v Mšeckých 

Žehrovicích a vedl ho Petr Libovický, taktéž komunista. Šnobl, Lochovský i další 

antifašisté (např. František Lokajíček z Pecínova nebo František Malý ze Třtice) 

jezdili na zámek a jednali s Němci. 

Novostrašečtí komunisté vyslali své dva zástupce na jednání do Prahy, 

které se týkalo pomoci španělským soudruhům bojujícím v občanské válce. 

Pražských rozhovorů se zúčastnil i Alois Truxa, obchodník z Rudy. Možnost 

pomoci v boji proti vojenské diktatuře Francově ho velice nadchla. Téměř 

v euforii se rozloučil se svými soudruhy a odjel bojovat do vzdálené jižní země, 
'v • 148 

z níž se do vlasti již nikdy nevrátil. 

Další aktivita komunistů měla za cíl vytvořit širokou jednotnou lidovou 

frontu proti fašismu a válce. V tomto hnutí se spojili s další levicově orientovanou 

stranou, s národními socialisty. Prostředníkem jim byl Josef Krumphanzl z Lán. 

KSČ měla snahu o spolupráci také se sociálními demokraty, ale tam se jim 

nedařilo. Tuto stranu zde totiž vedl Alois Černý, bývalý komunista, který přešel 

k sociální demokracii. Později ovšem následoval návrat zpět do mateřské 

^ ~ Š o A ~ P r a h a - S C ) k A Rakovník , fond O V Č S P B Rakovník, k. 19, Komunis t ický odboj , šnob l , J , 
Vzpomínka na dobu okupace , opsáno F. Laitnerem z dopisu datovaného 17. prosince 1975 
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strany.149 Avšak i spolupráce s národními socialisty v rámci Jednotné fronty vázla. 

Snad i zde sehrálo svou roli úsilí komunistů o naprostou dominanci ve všech 

orgánech a jejich totální absence názorové tolerance. 

Tyto dvě strany se nebyly schopny dohodnout ani na organizaci oslav 

svátku práce v roce 1936. Přípravy a průběh tak byly plně v režii komunistů, 

Šnobl vykonával funkci předsedy organizační skupiny. Také tato akce vyvolala 

pozornost oficiálních míst, tentokráte okresního hejtmanství ve Slaném. Pokusilo 

se akci zabránit, ale nezdařilo se jí to, oslavy 1. května proběhly pod taktovkou 

komunistů a zřejmě se vyvedly. Mezi řečníky na tomto táboru byl i význačný 

komunistický předák Jan Šverma. Od Tuchlovic mířily do Nového Strašecí 

proudy dělníků, čemuž policie a četníci jen přihlíželi. Několik komunistů (Mařík 

ze Třtice, Lochovský, Šnobl, Mošna ad.) bylo poté obviněno z nesení zakázaných 

transparentů či průchodem v místech, která neměli povolená. Byli vsazeni do 

novostrašeckého vězení na několik málo dnů a každý z nich musel zaplatit pokutu 

250 Kčs.150 Představitelé strany to jistě využili k oblíbené sebeprezentaci v duchu 

„trpíme pro svobodu". 

Také během dvou následujících let se konaly úspěšné oslavy 1. máje pod 

vedením místních komunistů, v roce 1938 se k nim připojili i komunisté z jiných 

okresních výborů.151 Několika komunistických akcí, převážně dětských, konaných 

ovšem pod policejním dohledem, se účastnili také němečtí uprchlíci ze Mšece.152 

Strana úzce spolupracovala s družstvem Včela a Jednotou proletářské 

tělovýchovy, rudou sportovní organizací. 

Zpráva o zabrání Sudet dostihla Šnobla a jeho soudruhy v hostinci U Lva, 

kde se zrovna účastnili oslav posvícení. Podle Šnobla byli členové strany Janem 

Švermou připraveni i na tuto situaci. Ihned po podepsání Mnichovské dohody byla 

komunistická strana spolu s dalšími zakázána a veškeré další její aktivity se děly v 

ilegalitě. Členové museli opustit místa v městských a okresních zastupitelstvech a 

v dalších organizacích, majetek bylo nařízeno předat. Problémy nastaly 

s Předáním majetku Jednoty proletářské tělovýchovy v Pecinové, nakonec se vše 

^ T a m t é ž 
]5i Tamtéž 
152 Tamtéž 
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vyřešilo předáním do rukou místních hasičů, mezi nimiž bylo také několik 

komunistů.153 

Během období druhé republiky někteří členové z komunistické strany 

odešli, jiní i nadále pokračovali v činnosti, ovšem v největším utajení. Scházeli se 

v rodinách a malých skupinkách těch nejvěrnějších. Jejich schůzky se odehrávaly i 

venku, mimo jiné v lese mezi Strašecím a Třticí, u Pilského rybníka a jinde. Po 

březnu 1939 se mnozí z nich zapojili do hnutí odporu proti okupaci země nacisty. 

4. D r u h á s v ě t o v á v á l k a a N o v o s t r a š e c k o 

Druhá světová válka byla v dějinách lidstva dosud nejničivějším 

konfliktem. Kromě obrovského množství mrtvých a zraněných na bojištích, v 

koncentračních táborech, věznicích i jinde, zničených měst a několika let života v 

neustálém strachu a nejistotě přinesla ještě něco - otřesení důvěry v demokracii a 

svobodu, které se na starém kontinentě vyvíjely po mnohá staletí. Myšlení a cítění 

lidí bylo zasaženo ranami, které se měly léčit ještě dlouho. Šest let války také 

navíc vedlo ktomu, že na následující čtyři desetiletí byla polovina Evropy 

zotročena jinou diktaturou. 

Území Sudet, první oběť nenasytnému leželo jen několik kilometrů od 

hranic Novostrašecka. Do sousedního Rakovníka přicházelo již od podzimu 1938 

značné množství uprchlíků. Bylo nutno je ubytovat, zařídit školu pro děti a další 

potřebné záležitosti. Uchylovali se sem i němečtí komunisté, z nichž někteří záhy 

začali spolupracovat s tamními antifašisty. Legendou rakovnického odboje se stal 

Dušan Šubert, mladý komunista. Za svou ilegální činnost byl popraven během 

prvního stanného práva v září 1941. Na jeho rodném domě je od roku 1973 

umístěna pamětní deska, v rakovnické základní škole měla čestné místo jeho 

bronzová busta s deskou. V 90. letech byla odstraněna.154 

Novostrašecko jeho obdobu nemá, snad kvůli čtyřiceti letům cílené 

marginalizace nekomunistického odboje. Ten totiž v tomto regionu sehrál hlavní 

úlohu. Má ale řadu těch, kteří se nenechali zastrašit a projevili nezměrnou odvahu 

Při organizaci odboje a při květnovém povstání. I zde byli lidé popraveni za 

£ Smitka, L , Rakovnické pomníky v lesku a slávě, Rakovník: SOA Praha-SOA Rakovník, 2008 , s. 
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zdánlivé „maličkosti", jak dnes může vypadat poslouchání cizího rozhlasu. Oběti 

na životech byly značné a škody vysoké. 

Strach a obavy znásobila ještě tragédie v Lidicích. V Rudě i v dalších 

obcích na Novostrašecku lidé pozorovali 10. června 1942 obrovský požár poblíž 

Kladna. To ještě nevěděli, že jedna česká vesnice byla vyhlazena. Výbuchy prý 

byly slyšet až do Řevničova, tedy do vzdálenosti asi třicet kilometrů. Za jejichž 

likvidaci a vyvraždění byl zodpovědný především člen kladenského Gestapa 

Oskar Felkl. Jeho ženou byla Marie, rozená Mařincová. Po zabrání Sudet se 

přestěhovala s rodinou do Tuchlovic, její otec byl ěetník a český vlastenec. Na 

Kladně měl za války hlídat politické vězně. Jeho dcera jim tajně nosila dopisy od 

příbuzných a všemožně se snažila jim pomáhat. Seznámila se tam s Felklem, který 

se do osmnáctileté dívky zamiloval a oženil se s ní. Marie využívala pro pomoc 

českým antinacistům i informací od něho získaných. Felkl byl v roce 1947 

odsouzen k trestu smrti za válečné zločiny, jeho manželka odešla do ciziny.155 

4-1 Dopady války na region a domácí odboj 

První němečtí vojáci byli zaznamenáni v Řevničově již dne 16. března 

1939. Brzy ráno, kolem šesté hodiny, projížděli obcí směrem od Krušovic na 

Kladno. Mířili ze Sudet, které začínaly již několik kilometrů za Krušovicemi, do 

vnitrozemí státu, jejž právě počínali násilně okupovat. Třtice, ležící mimo hlavní 

tah, je zaznamenala až den poté.156 

Také zde, stejně jako všude na celém území nově zřízeného státního útvaru 

Protektorát Čechy a Morava, se všechny obce musely přejmenovat. Dostaly 

německý název. Tak se z Nového Strašecí stal Neu Straschitz, z Rakovníka 

Rakonitz nebo třeba ze Třtice Rahnbusch. 

4.1.1 Akce Gitter na Novostrašecku 

První represí v Protektorátu se s děsivou rychlostí stala tzv. akce Gitter 

(německy mříž). Hned odpoledne 15. března 1939 se totiž na jednání četnické 

Červenka, J.: Šla s ním až k šibenici, Nové Strašecí: Gelton, 2006 
Kronika obce Třtice, s. 138 
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generality a posádkového velitelství v Praze objevil pověřený plukovník 

Wehrmachtu a sdělil přítomným, že český policejní aparát má přistoupit 

k zatýkání vůdčích osobností komunistického hnutí na celém území Protektorátu. 

Ještě týž večer a v noci na 16. března začali pražští policisté zatýkat komunisty 

v rámci akce, která dostala krycí název Gitter. V Praze se do vězení dostalo 166 

lidí komunistického smýšlení.137 

Druhý den akce dostala zcela nové rozměry. Ráno v 9.20 prezidium 

pražského policejního ředitelství zatelefonovalo Zemskému úřadu, nejvyššímu 

správnímu orgánu, zprávu, že německá branná moc vyslovila přání či spíše rozkaz 

o zatýkání komunistů. Úředníci zpanikařili a zaslali všem okresním hejtmanům 

fonogram nařizující, aby „prostřednictvím bezpečnostních orgánů zajistili co 

nejpečlivější a nejrozsáhlejší pátrání po všech osobách podezřelých 

z komunistické činnosti" a aby „pátrání bylo provedeno nejen v bydlištích těchto 

osob, ale i ve víkendových střediscích a trampských chatách, táborech apod." 

Věznění se mělo týkat nejen vysokých funkcionářů, ale také „činovníků 

okrajových složek strany."158 Podle Gortlera kvůli této přílišné horlivosti 

vystrašených českých úředníků přesáhly rozměry akce Gitter dalece původně 

zamýšlené plány Němců. Na zbytku území předbřeznového Československa se 16. 

března rozpoutalo masové a téměř bezhlavé zatýkání. 

Okresní hejtmanství ve Slaném vědělo o rozkazu daném policejním 

prezidiem Zemskému úřadu již v 11 hodin dopoledne, do Rakovníka přišla zpráva 

o hodinu a půl později. Poté hejtmanství obdržela fonogramy s instrukcemi 

Zemského úřadu. Někteří z hejtmanů se dotázali, zda se zatýkání má týkat i 

německých komunistických emigrantů, uprchlíků z pohraničí či židovských 

emigrantů. Postrádali také informace, jak naložit s rodinami zatčených. Zemský 

úřad odpověděl dvěma dodatky. Podle nich měli být zatčeni i němečtí emigranti 

smýšlející komunisticky a komunisté z řad židů. Na svobodě mohli zůstat jejich 

ženy a děti.159 

Četníci zareagovali různě. Jejich ochota podřídit se rozkazům nové 

okupační mocnosti či naopak odpor k nacistům a se projevil v počtu zatčených, 

značně kolísavém. Někde tedy nebyl zatčen n i k d o , jinde jen několik komunistů a 

Z Górtler, M.: Akce Gitter na Rakovnicku, in: Hlas revoluce, 37, 1982, č. 9, s. 8 
159 Tamtéž 
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někde několik set. V celém středočeském kraji bylo do vězení vsazeno 2174 lidí. 

Z archivních materiálů lze vyčíst pocit velké křivdy kvůli tomu, že zatýkání 

komunistů nařídil slánský okresní hejtman, tedy Čech. V této době plné vypjatých 

emocí a rozjitřených národnostních rozporů to bylo posuzováno zvláště citlivě. 

Bezprostředně po ztrátě národní samostatnosti ale hejtmani nemohli jednat jinak, i 

během následujících šesti let byly orgány okupační správy nadřízeny těm českým. 

Ve slánském kraji bylo zatčeno celkem 117 lidí, v sousedním rakovnickém 

to bylo výrazně méně.160 Na Novostrašecku bylo podle J. Šnobla zatčeno asi třicet 

dva až třicet osm komunistů.161 Ze členů okresního výboru to byli např. Leopold 

Broumský ze Strašecí, bývalý třtický starosta Josef Pošmourný, František Malý 

(také ze Třtice), Václav Frolík, Štěpán Kuthan z Lán, Šnobl a Lochovský. Den 

strávili v novostrašeckém vězení, poté byli odvezeni do Prahy. Nejprve dorazili do 

věznice na Pankrác, která ovšem byla kvůli nedostatečné kapacitě a příliš velkému 

počtu zatčených přeplněna. Část z nich se do pankrácké věznice ještě vešla, část 

musela přejet do věznice na Karlově náměstí. 

Šnobl vzpomíná na své zatčení takto: „Mne odváděl do Nového Strašecí 

(zřejmě z Pecínova, kde Šnobl bydlel, pozn. aut.) strážmistr Zeman a byl velmi 

slušný., navíc mně některé věci poradil a prozradil. Hlavně mně poradil, abych si 

vzal deku, že to bude na delší dobu, protože Okresní úřad ve Slaném dal celý 

seznam komunistů k dispozici gestapu.1,162 Jak je patrno, soudržnost a solidarita se 

Přeci jen projevila a směřovala i ke komunistům, k nimž jako k rozvracečům 

republiky neměli četníci většinou zrovna nejlepší vztah. Snad v tomto případě, 

v čase ohrožení a nejistoty, převážily ty lepší lidské vlastnosti. 

Hned po pár dnech, 18. března, vydali nacisté příkaz k provedení revize 

akce Gitter. Zahraničnímu tisku totiž toto masové zatýkání komunistů neušlo, a 

tak okupanti byli nuceni zasáhnout. Podle nových instrukcí museli být ve vězení 

Ponecháni pouze politicky aktivní židé, emigranti z Německa a čeští komunisté, 
1 v . v V 163 
kten „byli do poslední doby eminentne cinni . 

Na „Karláku" byli čeští komunisté vězněni různě dlouho dobu. Většina 

z nich tam pobyla několik týdnů. Například Antonín Dvořák, horník z Lán, se 

160 _ 

' Ve vzpomínce z roku 1964 uvádí Šnobl přibližný počet 32, v pozdější „asi 38 
SOA Praha-SOkA Rakovník, fond OV ČSPB Rakovník, k. 19, Komunisticky odboj, Snobi, J: 

162 

Vzpomínka, 28. prosince 1964 
' Górtler, M., 1982 
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z vazby vrátil dne 10. dubna.164 Z pankráckých vězňů někteří přijeli již po 14 

dnech, jiní až za 6 měsíců.165 

Snobi se vrátil domů kolem 11. května, těsně před Velikonocemi. On ani 

ostatní komunisté se nenechali brutální akcí zastrašit a ve své ilegální 

protiokupaění činnosti pokračovali i po návratu z vězení. Šnobl uvádí, že i ve 

vězení na Karlově náměstí prováděli školení týkající se také budoucí ilegální 

činnosti, po návratu domů tedy věděli, co budou dělat. Ve velice ztížených 

podmínkách to zdaleka nebylo jednoduché a navíc hrozilo prozrazení. Komunisté 

z Novostrašecka se rozdělili do trojic, takže mnozí z nich neměli vůbec žádné 

zprávy o ostatních soudruzích z jiných skupinek a jejich aktivitách. Kontakty mezi 

nimi zajišťovaly spolehlivé spojky, např. Leopold Broumský nebo Františka 

Mullerová. Spojení mezi soudruhy z Lán zajišťoval Karel Valeš, poslední 

předseda místní organizace KSČ před jejím rozpuštěním.166 

Na šachtě Anna-Laura fungovala větší odbojová skupina, v níž se 

angažoval například Václav Frolík a další. Středisko těchto rudých ilegálů bylo 

v Tuchlovicích v domě Václava Slavíka, v němž přechovávali rozmnožovací stroj. 

Tiskli letáky a rozmnožovali ilegální tiskoviny, které dostávali odjinud. 

Kolportovali a občas i vylepovali zakázané materiály, na dolech dávali letáky 

horníkům do kapes. 

4.1.2 Nekomunistický odboj - lánská skupina 

Již brzy po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava se začaly i na 

Novostrašecku formovat první odbojové organizace. Přírodní podmínky pro 

odbojové akce byly relativně příznivé. Nejvýznamnější skupina domácího odboje 

se zformovala v Lánech. 

V obci se silnou prvorepublikovou tradicí již na počátku roku 1939 vznikla 

malá nekomunistická odbojová skupinka. Pracovala samostatně, až počátkem roku 

1945 se zapojila do Hnutí za svobodu (působilo zejména ve středních Čechách) 

164 SOA Praha-SOkA Rakovník, fond Místní národní výbory, k. 36, MNV Lány, Evidence osob 
Popravených z politických důvodů a účastníků odboje, Dotazník A. Dvořáka o činnosti osob 
odsouzených pro protiněmeckou politickou činnost, nedatováno 

SOA Praha-SOkA Rakovník, fond O V ČSPB Rakovník, k. 19, Ilegální odboj na Novostrašecku, 
Vzpomínka V. Albrechta, tajemníka M N V v Lánech, nedatováno 
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jako skupina pro Novostrašecko a jejím vedoucím se stal Vladimír Janouš, jeden 

ze zakládajících členů.167 Těžiště její práce bylo po celou dobu v Lánech. Její 

činnost a počet členů se posléze rozšířil a skupina nabyla velkého významu. Lze 

říci, že byla pravděpodobně nejvýkonnější a největší odbojovou skupinou v rámci 

celého Novostrašecka, a to jak v rámci nekomunistického, tak komunistického 

odboje. 

Jejími zakládajícími členy byli iniciátor vzniku odbojového hnutí, řídící 

učitel a bývalý ruský legionář František Hrouda, dále přednosta železniční stanice 

Vladimír Janouš, praporčík Hradní stráže a bývalý italský legionář Bohuslav 

Skrčený,168 ředitel Valenta ze Mšece, majitel cihelny Vlastimil Sixta a Josef 

Hamouz se Srb. Zvláště František Hrouda, oblíbený a respektovaný učitel, se 

zasloužil o početní rozšíření této podzemní skupiny. Zpočátku nepočetná skupina 

udržovala kontakty s podobnou skupinou působící na Slánsku. Její členové byli ve 

spojení s pražským hnutím odporu, což bylo i pro Lánské velmi přínosné. Touto 

cestou se dostali i do kontaktu s československou exilovou vládou v Londýně.169 

Podle vzpomínky Josefa Hofmanna byla přímo v lánském zámku umístěna 

vysílačka západních parašutistů, kteří ji také obsluhovali. Když s nimi chtěl 
170 

Londýn navázat spojení, používal heslo „Připravte zámek!" Toto tvrzení ale 

nelze ověřit z jiných zdrojů, a zůstává tak pouze v rovině nepotvrzených 

vzpomínek jednotlivce. 

Spojení měla také s komunistickým odbojem, a to prostřednictvím později 

popraveného Oldřicha Hornofa zNebušic u Prahy, který do Lán často vozil 
• • 171 

nejnovější materiály. Přivážel například ilegální časopis V Boj a zakázané 

letáky, které na psacích strojích opisovali B. Skrčený, Augustin Wimmer a další a 

poté distribuovali stejně smýšlejícímu okolí do dalších obcí, mezi dělníky 

167 Janouš , V.: Organizace a práce ilegální skupiny v Lánech, in: O d b o j na Slánsku a Novos t rašecku , 
Rus, J. (ed), Slaný: Okresn í rada osvětová ve Slaném, 1946, s. 37 
168 S O A Praha -SOkA Rakovník , fond Místní národní výbory, k. 36, M N V Lány, Evidence osob 
Popravených z pol i t ických důvodů a účastníků odboje , dotazník B. Skrčeného 
169 Hamouz , J.: Zaslouži lý učitel, in: Odbo j na Slánsku a Novos t rašecku , s. 79 
170 S O A Rakovník , fond O V Č S P B Rakovník, k. 21, N o v é Strašecí - Vzpomínky na kvě tnové dny, J. 
H o f m a n n : V z p o m í n k y na dny povstání v květnu 1945, březen 1965 
171 Nejvýznamnější český odbojový časopis vycházející na počátku okupace, zakázán roku 1941 
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v lánských lesích i mezi příslušníky vládního vojska.172 Po smrti Horno fa kontakty 

Lán s komunisty ustaly. 

Zpočátku činnost skupiny spočívala zejména v kolportaci tiskovin a 

letáků, v drobných sabotážích, pomoci rodinám popravných či zatčených a 

uschovávání zbraní. To měli (jako vojáci) na starost především štábní rotmistr 

Hradní stráže Augustin Wimmer a Bohuslav Skrčený. Zbraně ukrývali v Nových 

Dvorech u Lán; již v roce 1939 tam měli ukryto 13 vojenských zbraní a 20 

loveckých a také 2000 nábojů.173 Skrčený byl vojenským správcem budov 

lánských kasáren a v jeho zbrojním inventáři bylo oněch 13 pušek a střelivo. Před 

nacisty je zatajil a schoval, inventář spálil, aby znemožnil odhalení chybějících 

zbraní.174 V květnu 1945 byly zbraně rozdány vycvičeným členům jednotky z Lán 

a okolí.1 ̂  Další člen skupiny, praporčík Hradní stráže Cyril Rohrer, u sebe 

ukrýval dvě brokovnice, jednu kulovnici a jednu pistoli. Také těchto zbraní bylo 

užito při květnovém povstání.176 

Postupně se síť rozrostla také na Slánsko, Křivoklátsko a Lounsko. 

Organizačně se skupina dělila na tři složky: politickou, vojenskou a hospodářskou. 

Všechny složky se během válečných let početně rozrostly, například vojenskou 

skupinu původně tvořili čtyři lidé, ke konci války jich bylo již asi dvacet, navíc 

sem ještě patřili četníci a členové Hradní stráže.177 Úkolem politické složky bylo 

„udržovat náladu a víru ve vítězstvístyky s jinými skupinami a v roce 1945 
o 178 

organizace národních výborů. 

Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha179 a 

jeho následné smrti nacisté vyhlásili stanné právo a začali masově zatýkat a 

popravovat. Také v lánské skupině si tzv. heydrichiáda bohužel našla své oběti. 

SOA Praha -SOkA Rakovník , fond Místní národní výbory, k. 36, M N V Lány, Evidence osob 
Popravených z pol i t ických důvodů a účastníků odboje , dotazník B. Skrčeného a A. Wimmera , 13. 
jedna 1946 
174 Janouš, V., c.d., s. 37 

SOA Praha-SOkA Rakovník. , fond Místní národní výbory, k. 36, M N V Lány, Evidence osob 
popravených z poli t ických důvodů a účastníků odboje , dotazník B. Skrčeného, 

S O A Rakovník , fond Místní národní výbory, k. 36, M N V Lány, Evidence osob, dotazník A . 

wimmera, 13. ledna 1946 
l 7 7 Tamtéž , dotazník C. Rohrera 

Janouš, V., c.d., s. 37 

.79 ř m t é Ž 

Heydrich, R. (1904-1942) byl německý nacist ický politik. Působil j a k o šéf Hlavního úřadu říšské 
bezpečnost i a Bezpečnos tn í s lužby (Sicherheitsdienst) . Od září 1941 byl zastupuj íc ím ř íšským 
Protektorem v Protektorátu Č e c h y a Morava. Podílel se na holocaustu židů, v českých zemích si 
Počínal s ohromuj íc í brutali tou, ihned po svém nástupu vyhlásil stanné právo. Podlehl atentátu, který 
na něj v Praze spáchali parašutisté z Angl ie dne 27. května 1942. 
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Životem zaplatil ing. Jan Valenta, hospodářský rada lánského státního 

velkostatku. Toho zatklo asi v půl šesté večer 1. června 1942 v Lánech přímo 

kladenské Gestapo. O tři dny později byl odsouzen na Pankráci k trestu smrti za 

spolupráci s ilegálním hnutím odporu a za schvalování atentátu na Heydricha. 

Valenta podporoval parašutisty a přechovával automatickou pistoli, jež byla 

využita v květnu 1945. Jeho majetek přesahující hodnotu 550 000 korun byl 

zabaven. 

Další obětí byl Josef Chaloupka, člen vojenské složky. Chaloupka pracoval 

jako Valentův zástupce na velkostatku, v odboji se věnoval zejména přípravě 

sabotáží a vojenského odboje a také podpoře perzekvovaných či jejich rodin.180 

Udala ho telefonistka Búrgerová, rozená Svítilová za to, že údajně v telefonickém 

rozhovoru urazil německou řeč, a tím i německý národ. Chaloupkova vdova Marie 

ve své vzpomínce zapsala, že její manžel, který nemluvil perfektně německy, volal 

1. června ráno, ještě před Valentovým zatčením, v jakési pracovní záležitosti na 

ústřednu kladenského Pracovního úřadu. Když spojovatelka poznala, že 

Chaloupka nemluví skvěle německy, přešla do češtiny. Chaloupka na to 

zareagoval slovy „No, to je jiná řeč!" Po Valentově zatčení řekl Chaloupka své 

manželce, že si Gestapo mělo pravděpodobně přijít spíše pro něho, a vyprávěl j í o 

příhodě s telefonistkou a o své obavě, že ho za onu téměř bezděčnou a humorně 

zamýšlenou poznámku udala. Po půl hodině, asi v půl jedenácté večer, se ozvalo 

klepání na okno a vyděšený lánský strážmistr sdělil přítomným (i přes zákaz 

shromažďování se ten večer u Chaloupků sešlo několik přátel, aby se poradili o 

situaci po zatčení ing. Valenty), že musí z rozkazu kladenského Gestapa zatknout 

Josefa Chaloupku. Se svou rodinou se již nikdy neviděl. Ti, kteří 6. června v deset 

hodin večer poslouchali rozhlas, uslyšeli mezi jmény popravených také jména Jan 

Valenta a Josef Chaloupka. Stanný soud je odsoudil k smrti za údajné schvalování 

atentátu na Heydricha. Lidé v Lánech prý vybíhali z domů na ulici a oplakávali 

mrtvé.181 

Jeden z čelných představitelů lánského hnutí Janouš se poté dozvěděl od 

četníka Mařince z Tuchlovic, jehož dcera Marie byla provdána za vysoce 

postaveného člena Gestapa Oskara Felkla, že Chaloupku skutečně udala ona 

" " S o l P raha-SOkA Rakovník, fond Místní národní v ý b o r y , L 36, M N V Lány, Evidence osob, 
dotazník J. Cha loupky vyplněný j e h o vdovou Man í , 5. června 1946 

Vodvářka , V., c.d., s. 80, c i továno z lánské kroniky 
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telefonistka.182 Chaloupkův majetek v hodnotě 10 000 korun byl zabaven 

Gestapem. Vdova Marie byla po válce členkou Svazu protifašistických bojovníků 

(bydlela pak v Praze-Střešovicích v ulici Na Petynce). 

Úspěšná odbojová skupina operující v Lánech a v okolí pravděpodobně 

nikdy nespolupracovala s místním komunistickým odbojem. Její členové byli 

demokraticky smýšlející lidé, často s minulostí legionářů z první světové války. 

Z Lán pocházelo i několik členů komunistického odboje, např. Karel Valeš, 

Štěpán Kuthan nebo Josef Blín. Ovšem jejich akce nebyly ve vzájemné 

součinnosti, neprobíhaly nikdy za společné koordinace. Důvodem, jež je nasnadě, 

je odlišná politická orientace a také motivace ilegálních akcí. Převážná část členů 

lánské skupiny byla bez příslušnosti k politické straně, někteří se hlásili k církvi, 

ať už římskokatolické či evangelické. 

Lánská ilegální skupina měla rozhodující roli během květnového povstání, 

a to také díky velkému počtu členů vládního vojska. Její posádka za pomoci 

uschovávaných zbraní výrazně přispěla k vítězství českého lidu. 

4.1.3 Komunistický odboj 

Také členové zakázané komunistické strany vyvíjeli protinacistickou 

činnost. Buňky organizované ilegálním vedením KSČ podléhaly rozkazům 

z Moskvy, které jim tlumočily nadřazené stranické organizace. Jedním z hlavních 

cílů moskevského ústředí se asi od roku 1944 stalo zřízení a vedení národních 

výborů, které by podléhaly komunistům. Především národní výbory podle záměrů 

komunistů měly mít v rukou situaci při revoluci a po ní. Tím vlastně připravovaly 

Půdu pro převzetí moci komunisty po skončení okupace. 

Přímo v Novém Strašecí fungovala od počátku roku 1940 pětičlenná buňka 

ve složení Leopold Broumský (vedoucí), František Lukáš, Františka Můllerová, 

Karel Osvald a Josef Krym.183 Úzce spolupracovali s jinými buňkami z okolních 

°bcí, Můllerová fungovala jako spojka. Je pravděpodobné, že v Novém Strašecí 

operovala ještě jedna komunistická skupina, jejímiž členy byli Václav Frolík, 

Mošna, Vocásek a další. Ta se zřejmě soustředila spíše na činnost na šachtě Anna-

• 8 2 t , _ 

183 Ta,lltéŽ 
SOA Praha-SOkA Rakovník, fond O V ČSPB Rakovník, k. 19, Komunistický odboj I., 

Vzpomínka F. Lukáše, výňatky ze vzpomínky F. Lukáše z 30. listopadu 1962 
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Laura. Broumského skupina ale nespolupracovala přímo se členy ilegálního OV 

KSČ, v jejímž čele stál na Novostrašecku Jaroslav Šnobl. Lukáš dokonce uvádí, že 
• 184 

s nimi nikdy nebyl v osobním styku. 

Na první výročí okupace komunisté připravili předem tzv. akci Ostrava-

Kladno-Louny. Soustředila se na horníky v těchto regionech. Šachta Anna-Laura i 

okolní obce (nejvíce Ruda, Třtice, Nové Strašecí a Řevničov) byly zasypány 

letáky s antinacistickými a komunistickými hesly vyzývajícími k odporu proti 

okupantům. 

Na druhé výročí okupace v roce 1941 tato akce proběhla opět, avšak 

nebyla dobře zorganizována. Také bezpečnostní orgány okupační správy byly 15. 

března zřejmě ve stavu vyšší pohotovosti než o rok dříve a lépe připraveny, 

protože jejich členové již věděli, že mohou očekávat projevy odporu proti 

okupační moci. Přesto bylo kladenské Gestapo zaskočeno, když se ráno 

dozvědělo, že na stromě v osadě Vašírov naproti dolu Anna-Laura vlaje český a 

rudý prapor a že v celém prostoru od Tuchlovic až po Řevničov a Mšecké 

Zehrovice jsou na sloupech, stromech a plotech vylepeny stovky plakátů. 

Chybou bylo, že měly být vylepeny také na Kladensku. Tato velká protiněmecká 

odbojová akce spustila velkou vlnu hromadného zatýkání. Kvůli tomu, že na 

Kladensku plakáty nebyly vylepeny, začalo Gestapo zatýkat od Tuchlovic směrem 

k Novému Strašecí. Nejprve pátrali spíše naslepo, protože neměli žádné vodítko 

k organizátorům. Až zatčení a výslech Františka Richtera, jednoho z původců 

akce, který pracoval v Ostravě a pocházel z nedalekého Družce na Kladensku, 

přineslo Gestapu trošku více informací. V pátrací skupině byl i Oskar Felkl, 

později neblaze proslulý strůjce vyvraždění Lidic. Pocházel ze Sudet a uměl 

perfektně česky. Skupina rozjela velké zatýkání a kruté výslechy, díky nimž našla 

rozmnožovací stroj u Antonína Kučery na Kladně.186 Poté zjistili, že psací stroj, na 

němž byly letáky psány, má u sebe soudruh Landa z Tuchlovic, kde fungovala 

náhradní tiskárna pro ilegální Rudé právo. Janda na výslechu doznal, že ho má od 

„nějakého" Vilda z Libušina u Kladna. Vild uvedl, že psací stroj dostal od Josefa 

Kryma, člena novostrašecké skupiny Leopolda Broumského. Krym sem stroj 

přivezl ze sekretariátu komunistické strany v Berouně, kde dříve bydlel a 

185 Gort ler , M , Rakovnicko v boji proti faš ismu, Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví 

1984, s. 107 
Tamtéž, s. 108 
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pracoval.187 Tak se těžiště zatýkání přeneslo na Novostrašecko, poté se ještě 

rozšířilo na Lounsko a také zpětným směrem na Kladensko. 

Na Novostrašecku byl jako první zatčen právě Josef Krym, a to dne 16. 

června 1941. Krym pracoval jako řidič ve mlýně. Gestapo na něj uplatnilo ostré 

výslechy a vyzkoušelo uzavření v tzv. komínu. To v terminologii vězňů 

znamenalo pobyt bez jídla v temné kostce o rozměrech lxl metr s betonovou 

podlahou, pochopitelně bez lůžka.188 Krym po děsivém mučení přiznal jména 

všech čtyř spolupracovníků ze skupiny. 

Gestapo si pro ně přišlo 4. července a odvezlo je na Kladno. Po šesti dnech 

výslechů byl František Lukáš umístěn do kladenské sokolovny (ta tehdy sloužila 

jako pobočná věznice kladenského Gestapa, sběrný tábor, odkud vězni jezdili na 

práci), kde se setkal s Broumským a Krymem. Další dva členové pětky, Můllerová 

a Osvald, byli v policejní věznici. Z těchto pěti komunistických odbojářů přežil 

nacistickou perzekuci pouze jeden - František Lukáš. V sokolovně se Lukáš také 

setkal o několik dnů později s dalšími soudruhy z Nového Strašecí, s Mošnou, 

Vocáskem, V. Frolíkem a dalšími. Pravděpodobně byli zatčeni 17. července. Až 

tehdy, v sokolovně, se Lukáš dozvěděl, že také oni pracovali ve Strašecí jako 

ilegální odbojová komunistická buňka. Z ní se po válce domů nevrátil nikdo.189 

Na konci srpna 1941 byl vedoucí skupinky Leopold Broumský převezen 

do koncentračního tábora Mauthausen v Rakousku. Lukáš a Krym se 3. listopadu 

dostali do Terezína, kde se několik dnů poté sešli s Karlem Osvaldem. Všichni 

dotyční museli pracovat, jezdili do Litoměřic nebo do Ústí nad Labem. 

Již v únoru je ale čekal další transport, tentokrát do Mauthausenu. 

Z Terezína tam 6. února odjelo celkem 364 osob, v Praze se knim připojilo 

dalších 107 z řad pankráckých vězňů. Po šesti týdnech pobytu v Mauthausenu 

z tohoto transportu čítajícího 471 zbylo pouze 45 lidí. Brzy po svém příjezdu sem 

se Lukáš setkal se svým někdejším vedoucím Leopoldem Broumským. Ten na 

tom byl zdravotně velice špatně a řekl Lukášovi, že „všichni vyletíme 

komínem".'90 Broumský zemřel v Mauthausenu dne 12. února 1941. V březnu ho 

187 S O A Praha -SOkA Rakovník, fond OV Č S P B Rakovník k 19 Komunis t ický odboj I., 
Vzpomínka F. Lukáše, výňatky ze vzpomínky F. Lukáše z 30. listopadu 1962 

189 SOA 6prah a-S Ok A Rakovník, fond OV Č S P B Rakovník : k 1 9 . Komunist ický odboj , Vzpomínka 

{vLukáše , výňatky ze vzpomínky F. Lukáše z 30. listopadu 1962 
190 T 1 amtež 
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následoval Josef Krym, v červenci Karel Osvald. Lukáš utrpěl v kamenolomu úraz 

nohy a jako invalida byl poslán do tábora v Dachau, kde zůstal až do konce května 

1945. Po návratu domů se dozvěděl od manžela Františky Můllerové, že zemřela 

v koncentračním táboře Ravensbrück 1. května 1944. 

Zatýkání za akci Ostrava-Kladno-Louny se dotklo i členů ilegálního OV 

KSČ na Novostrašecku, jehož předsedou byl Jaroslav Šnobl. Ten byl 10. června 

zatčen Gestapem přímo na šachtě, kde pracoval. Jeho matce, žijící ve Lhotě, se 

podařilo zachránit některé stranické materiály, například prapor pecínovské 

stranické organizace. Den před zatčením svého syna je vyzvedla u něj doma 

v Pecinové a poté zakopala v láhvi od okurek na své zahradě. Odtamtud byly 

vykopány až v bezpečné době, po květnu 1945.191 Šnobl byl odvezen na 

samovazbu na Kladně. Po výsleších byl převezen do kladenské sokolovny, poté na 

Pankrác a nakonec 3. října do Mauthausenu. Z něj se Šnobl ještě s několika 

soudruhy dostal do rakouského Freistadtu, odkud se 26. května jako jeden z mála 

přeživších vrátil domů.192 

Dalšími články vzatýkací mašinérii Gestapa byli Václav Müller z 

Pecínova (zatčen 17. července) a Karel Valeš, poslední předmnichovský předseda 

místní stranické organizace v Lánech. 

Müller v samovazbě v sokolovně strávil šest týdnů, vyslýchal ho většinou 

Felkl. Potom byl také převezen do Mauthausenu. V září 1943 se odtamtud dostal 

do nově zřízeného tábora v německém městě Kempten. Na práci v továrně tam 

byli kromě vězňů nasazeni tzv. ausländen - Češi, Poláci, Rusové, Francouzi, 

Italové i další národnosti. Navečer dne 26. dubna 1945 byli vězňové donuceni se 

vypravit na tzv. pochod smrti, jehož se předem velice obávali. Válečná fronta se 

totiž již rychle blížila k táboru. Asi tisíc vězňů šlo pod krutým dohledem dozorců 

z řad SS na zápas, směrem ke švýcarským hranicím. Podle Müllera měli vězni 

informace, že celý pochod má končit postřílením všech vězňů vysoko v horách. 

Během cesty byli stříleni ti, kteří již nemohli pokračovat dál. Když se pochod se 

Přichystal k odpočinku na louce, byli již dobře slyšet sílící palbu, výbuchy a další 

zvuky vojenské techniky. Další večer došli do městečka Pforten. To bylo tak 

Přeplněno vojsky, že se téměř ani nedalo projít. Pochod byl donucen se zastavit a 

"" SOA Praha-SOkA Rakovník, fond OV ČSPB Rakovník, k. 19, Komunistický odboj, Šnobl, J.: 
Vzpomínka, 28. prosince 1964 
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vězni využili své příležitosti. Po jednotlivcích se rozběhli na všechny strany pryč 

od pochodu, jak se předem domluvili, aby dozorci nemohli začít střílet na větší 

skupinu. Při útěku ještě zpozorovali, jak si esesmani strhávají ze svých uniforem 

vojenské hodnosti a nacistická vyznamenání.193 Mullerovi se podařilo dostat se 

zpět domů. 

Valeš obstarával spojení mezi soudruhy .v Lánech. Zatčen byl 5. srpna, 

poté odvezen do Terezína a následně do Mauthausenu, kde zemřel v roce 1942.194 

Téhož dne jako on byli zatčeni ještě člen ilegální místního vedení KSČ 

Josef Pošmourný, starosta Třtice z roku 1938, a František Černý, taktéž ze Třtice. 

Ani jeden z nich se již domů nevrátil. Dalšími zatčenými odtud byli Josef Mařík 

(vedoucí obchodu) a Václav Kasalický (nájemce dvora); také tyto dva stihla krutá 

smrt ve spárech nacistických zločinců. Ze Třtice byl již v říjnu roku 1940 zatčen 

Josef Kóhler. Do koncentračního tábora, v němž našel svou smrt, byl poslán proto, 

že při domovní prohlídce byl u něj nalezen jeden ilegální leták a náboj do 

pušky.195 

Toto široké zatýkání, prováděné pod terorem prvního stanného práva, 

znamenalo faktické ukončení odbojové činnosti komunistů na Novostrašecku. 

Přerušily se i kontakty s vedením strany. Zbylí soudruzi se věnovali kolportaci 

zakázaných materiálů a drobným sabotážím. Zlikvidování jedné podstatné složky 

odboje znamenalo citelnou ztrátu pro odbojáře a dílčí výhru nacistického aparátu, 

představovaného zde zejména obávaným kladenským Gestapem. Jak ovšem 

vyplývá z archivních materiálů, jednotlivé buňky komunistického odboje 

pracovaly převážně izolovaně. Snad kvůli maximální snaze o utajení nebyli 

komunisté propojeni ani v rámci jednoho města či obce. 

Z novostrašeckých komunistů přežilo válku jen několik. Například z lánské 

organizace zůstalo ke konci okupace jen pět členů. 

Praha-SOkA Rakovník, fond OV ČSPB Rakovník, k. 20, Vzpomínky na okupaci, 

Vzpomínka V. Mullera, duben 1975 „ . , , . , M , , , Pviripnrp nsnh 
194 SOA Praha-SOkA Rakovník, fond Místní n á r o d n í výbory k. ^ ^ U n y 
Popravených z politických důvodů a účastníků odboje, dotazn.k K. Valeše vyplněny pravděpodobně 
jeho vdovou 
195 Kronika obce Třtice, s. 140 
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4.2 Výsadky a partyzáni 

Domácí odboj byl pochopitelně oslaben prvním stanným právem, 

vyhlášeným Reinhardem Heydrichem při nástupu do funkce v září 1941. Ovšem 

k poklesu registrovaných sabotáží došlo až po určité době - mezi prosincem 1941 

a lednem 1942.196 

Kvůli existenci dvou center českého exilového hnutí také výsadky mířily 

ze dvou různých směrů - z Londýna jako sídla exilové vlády a z Moskvy, kde 

bylo středisko komunistické strany. Tato dvě místa vůči sobě měla velmi 

antagonistický vztah. Generál Ingr197, ministr obrany exilové vlády, vyčítal 

moskevskému vedení, že rozsah jejich výsadků nebere ohled na domácí 

organizace, že se snaží jen demonstrovat svou aktivitu, přičemž jejich akce nemají 

žádný praktický význam.198 Cítil také, že moskevské desanty ohrožují akce 

z Anglie i bezpečnost domácího odboje. 

V říjnu roku 1941 byla zahájena první vlna výsadků z Velké Británie 

(první pokus proběhl již v dubnu, ale nezdařil se). Již od léta 1940 ji připravovali 

vojenští aktéři exilového ministerstva obrany ve spolupráci s britským zvláštním 

operačním orgánem - Speciál Operations Executive (SOE).199 Vysazení 

parašutisté měli podporovat nekomunistický odboj v udržování pravidelného 

spojení přes radiové vysílačky, podílet se na zpravodajské činnosti a maximálně 

spolupracovat s domácím odbojem. Londýnské ministerstvo obrany bylo 

spokojeno, že „koordinace činnosti domácí podzemní organizace se směrnicemi 

zahraničního ústředí je naprostá"200 Parašutisté měli také za úkol připravovat a 

provádět větší sabotáže. L o n d ý n š t í představitelé se snažili udržet hnutí odporu 

v činnosti, a tím si také m i m o jiné uchovat „pověst národa nejlépe organizovaného 

a k revoluci nejlépe p ř i p r a v o v a n é h o . " 2 0 1 Dále měli členové výsadků podávat do 

Londýna všechny důležité zprávy. Exilová vláda samozřejmě chtěla a potřebovala 

mít co nejdetailnější informace o dění a situaci v Protektorátu, aby mohla co 

196 

197 
Gebhar t , J . - Š i m o v č e k , J.: Par tyz 

Se rge j Ingr ( 1 8 9 4 - 1 9 5 6 ) byl 
v l ondýnské ex i lové v ládě; p o únoru 1948 emigrova l . 198 " t A U U V b V IUUL, p u U1IV1U » ' ^ 
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nejlépe naplánovat parašutistické akce. Ovšem ne vždy se podařilo provést seskok 

na zamýšleném místě či ukrýt se před pozorností okupačních orgánů. 

První operací byla Percentage. Jednočlenný výsadek se snesl v noci 4. října 

1941 u obce Koudelov poblíž Čáslavi. František Pavelka, jehož seskok 

organizovalo Ústředí vojenského odboje domácího (ÚVOD), byl ale brzy zatčen, a 

nemohl tedy splnit své úkoly. Na počátku roku 1942 byl v berlínské Plötzensee 

popraven. 

Od počátku roku 1942 se množily odbojové akce. Pokles aktivity 

z minulých měsíců byl úspěšně překonán, činnost domácí i zahraniční se znovu 

rozběhla. Po prvním, nepříliš povedeném výsadku se uskutečnila série dalších -

ještě koncem prosince 1941 seskočili u Nehvizd u Prahy z anglického letadla 

členové výsadku Anthropoid, Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Jejich úkolem bylo 

provést atentát na nejmocnějšího muže Protektorátu R. Heydricha. Následovaly 
203 

další seskoky - výsadky Silver A, Silver B, Out Distance. 

4.2.1 Požáry 

Dalším seskokem se na zem spustil výsadek Zinc. V březnu 1942 jeho tři 

členové seskočili u slovenských Gbel. Jejich úkolem mělo být zpravodajství pro 

londýnskou vládu. Tato skupina měla operovat v oblasti Moravského Slovácka a 

Podávat zprávy prostřednictvím vlastní vysílačky. Jeho členy byli nadporučík 

Oldřich Pechala, četař Viliam Gerik a rotmistr Arnošt Mikš.204 

Mikš pocházel z Janova na Rakovnicku. Narodil se roku 1913 a spolu se 

svými dvěma mladšími bratry vyrůstal v obyčejné venkovské rodině. Vyučil se 

zedníkem a měl převzít malé hospodářství po otci. Měl zájem o veřejné záležitosti, 

byl členem kounovského Sokola. Janov, ležící na území Sudet, byl v listopadu 

1938 zabrán Němci. Obyvatelé vesnice měli možnost optovat pro českou nebo 

německou státní příslušnost. Pokud by zvolili českou, museli by se, stejně jako 

všichni ostatní, z obsazeného pohraničí vystěhovat do vnitrozemí Čech. Také pod 

vlivem Arnošta Mikše se téměř všichni Češi z Janova přihlásili k české státní 

^ Gebhart, J.- Šimovček, J., c.d., s. 57 
Tamtéž, s. 59 
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příslušnosti.205 Již po zabrání Sudet prý Mikš často tvrdil, že doma nezůstane, že 

půjde bojovat do zahraničí. V roce 1940 se rozhodl a se svým kamarádem 

Hauptvogelem ze Lhoty pod Džbánem utekli. Dostali se až do Velké Británie, kde 

se připojili k naší zahraniční armádě. Mikš se jako rotmistr úspěšně a hrdinně 

podílel i na bojových akcích ve Francii. V březnu 1942 dostal rozkaz k odletu do 

vlasti jako člen výsadku Zinc. Letadlo je ale místo okolí Uherského Hradiště 

vysadilo až na Slovensku, navíc se Mikšovi jeho dva kolegové ztratili. Proto se 

vrátil do Tábora, kde žil jeho bratr František, strážmistr u četníků. Poté se odebral 

do Prahy k druhému bratru Antonínovi, který se živil jako úředník. Tam na konci 

dubna Arnošt nějakým způsobem zvěděl, že v křivoklátských lesích přistály 

výsadky a ukryly tam vysílačku.206 

Bylo tomu skutečně tak. Husté křivoklátské lesy skýtaly totiž velmi 

příznivé podmínky pro seskoky parašutistů. Není tedy divu, že jich zde přistálo 

hned několik. V noci z 27. na 28. dubna 1942 se spustily tři výsadky - Bioscop, 

Bivouac a Steel. První dva čítaly každý tři členy, poslední byl jednočlenný. 

Bioscop a Steel seskočily společně, Bivouac se měl podle původních plánů snést 

poblíž Buchlova na jižní Moravě a věnovat se sabotážím na moravských 

železnicích. Úkol Bioscopu byl tentýž, měl se ale realizovat v oblasti Rakovnicka. 

Člen Steelu, svobodník Oldřich Dvořák, měl přepravit radiomateriál pro skupinu 

Silver A a pro ÚVOD.207 Těchto sedm parašutistů zahrabalo na místě seskoku u 

lesního dvora Požáry na katastru obce Městečko vysílačku a destrukční materiál. 

Různými směry se pak rychle rozutekli z místa seskoku; ukrytý materiál plánovali 

vyzvednout si později.208 S těmito parašutisty navázala kontakt také lánská 

odbojová skupina.209 

Mikš tedy odjel na Křivoklátsko s cílem připojit se k parašutistům.210 

Bohužel ale měli velkou smůlu. Dne 30. dubna připravovali kočí ze dvora Požáry 

vláčením pole k setí. Ke dvoru, obklopenému ze všech stran lesy, totiž patřily 

205 SOA Praha-SOkA Rakovník, fond O V ČSPB Rakovník, k. 20, Střetnutí záp. parašutistů 
s protektor, četníky dne 30. 4. 1942 u Požárů, Požáry - Odhalení pomníku por. A. Mikše, 
nedatováno 

SOA Praha-SOkA Rakovník, fond OV ČSPB Rakovník, k. 20, Střetnutí záp. parašutistů 

spro tek tor . četníky dne 30. 4. 1942 u Požárů, Polívka, J: Akce „Požáry" 
° Gebhart , J. - Šimovček, J., c.d., s. 59 . 

8 Gortler, M.: Ve j m é n u života, Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1980, s. 91 
209 . J 
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polnosti o rozloze asi 200 hektarů. Kolem desáté hodiny dopolední se na vláčecí 

stroj kočího Kadlece zachytil jakýsi provaz ze země. Když za něj zatáhl, objevil se 

vak s něčím uvnitř. Kočí zavolal na šafáře, aby přišel. Podívat se na nenadálý 

nález přišli i ostatní kočí. Z nepromokavého vaku vytáhli bedničku, vypadající 

jako rádio. Šafář poznal hned, co to je, ale radši se snažil před ostatními předstírat, 

že je to jakýsi přístroj na měření. Řekl, že věc naloží na vůz a v poledne nahlásí 

nález nájemci dvora Oldřichu Lindovi. Snad lze bezpečně říci, že šafář měl zájem 

na utajení vysílačky a nechtěl ji nikomu nahlašovat. Jeden z nich kočích, Slovák 

Haluza, ale prohlásil: „Za to budou prachy. Já to dobře znám z vojny, je to 

vysílačka. "2" Šafář se ještě snažil odolávat, ale Haluza pevně trval na svém. Pod 

vidinou zisku přinutil šafáře jít nález okamžitě nahlásit Lindovi. Nájemce dvora 

pak oznámil věc kladenskému Gestapu a to rozkázalo místní četnické stanici, aby 

tajně střežilo místo nálezu vysílačky na Požárech. Měli tam číhat na ty, kdo si ji 

přijdou vyzvednout. 

Ještě den samý den přišel pro vysílačku Mikš, který se mezitím dostal do 

styku s parašutisty, a jeden z nich, rotmistr Bohuslav Kouba z výsadku Bioscop. 

Na místě byli dva četníci, praporčík František Ometák zMutějovic a četník 

Václav Komínek. Došlo k přestřelce, při níž byl zabit Ometák a zraněn Komínek a 

Mikš. Jeho zranění bylo tak vážné, že se rozhodl sám ukončit svůj život. Kouba 

byl poté zatčen. 

Udavači byli nacisty odměněni veřejnou pochvalou a finanční odměnou, 
212 

jak Haluza doufal. Ometákovi vystrojili okupanti pohřeb. 

Gestapo poté rozběhlo vyšetřování, aby našlo Mikšovy spolupracovníky. 

Na konci května 1942, v období druhého stanného práva po atentátu na Heydricha, 

zatkli a v Kobylisích popravili dva Mikšovy bratry, u nichž se skrýval. Mezi 

dalšími, kdo zaplatil životem za pomoc Arnoštu Mikšovi, byl Josef Staněk 

z Roztok na Křivoklátsku. Zatčený parašutista Kouba spáchal v kutnohorské 

četnické stanici sebevraždu. 
Na památku Arnošta Mikše, který bojoval proti okupační moci, a jeho 

dvou popravených bratrů je na jejich rodném domku v Janově pamětní deska. 

Praha-SOkA Rakovník, fond OV ČSPB, k. 20, Střetnutí západních parašutistů s protektor, 

četníky dne 30. 4. 1942 u Požárů, Požáry - odhalení pomníku por. A. Mikše 

" 2 Górtler, M„ 1980, s. 91 
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Jeho přítel Vladimír Hauptvogel ze Lhoty pod Džbánem, s nímž Mikš 

uprchl za hranice okupované vlasti, se spustil na zem s výsadkem Chalk. U obce 

Zbenice na Příbramsku se 13. května 1944 spolu s dalšími dvěma parašutisty střetl 

se členy Gestapa. Byli zajati a odváženi na stanici, Hauptvogel se ale pokusil o 

útěk a prchal. Místo, kde byl zastřelen, dodnes připomíná malý pomník.213 

4.2.2 Lounsko 

Další desant se v okolí spustil až v říjnu roku 1944, a to tentokrát z 

východu. Měl název Jan Kozina a byl podřízen vojenské radě 1. ukrajinského 

frontu. Byl to první skupinový výsadek ze SSSR do okupovaných Čech. Byla to 

část celkem sedmnáctičlenné skupiny, jíž velel poručík Vasil Kiš. Původně bylo 

zamýšleno, že celý výsadek seskočí na Slovensku a odtamtud dojde na Moravu. 

Od toho ale bylo upuštěno, Jan Kozina měl počkat, až na Moravu přejde 

partyzánská skupina Jána Ušiaka (Jan Žižka), aby se tam mohli setkat. 

V Beskydech ale nebyly vhodné podmínky pro práci Ušiakovy skupiny, a tak 

vedení sovětského partyzánského štábu rozhodlo, že Jan Kozina se spustí na 

Šumavě. Tam, přímo v týle nepřítele, bude mít za úkol dávat dohromady 

partyzánské skupiny z místních lidí, připravit základnu pro přijímání nákladu a 

dalších skupin a provádět sabotážní akce na železnicích.214 

Večer 16. října se na polním letišti Drabinanka u polského města Rzeszówa 

shromáždilo všech sedmnáct výsadkářů, včetně dvou žen. Roj byl národnostně 

smíšený, byli tam Češi, Slováci a Rusové. Bylo dohodnuto, že seskočí ve dvou 

skupinách. V uniformách nastoupili do letadla a vyrazili směrem na Šumavu. Při 

přeletu fronty se dostali pod prudkou palbu. Letadlo je ale vysadilo jinde, než bylo 

plánováno. První skupina seskočila poblíž obce Tuchořice jihozápadně od Loun, 

druhá kousek od Loun směrem na Postoloprty. Parašutisté se domnívali, že 

skutečně seskočili na Šumavě, jak plánovali.215 

Jejich seskok byl vyzrazen. Hned brzy ráno 17. října přijel do Loun Willi 

Leimer, šéf protiparašutického oddělení SS, a jeho lidé. Jejich hlavním cílem bylo 

dopadnout a zastřelit parašutisty. Podle pamětnice Blaženy Sikolové byl Leimer 

^ Tamtéž, s. 93 
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„velice inteligentní"2'6 a uměl výborně dosáhnout svého pomocí psychického 

nátlaku a triků. Jeho jednotky začaly ihned pročesávat okolí Loun. Narazili totiž 

na nákladní padák, který uvázl na železnici Rakovník-Louny. Členové Gestapa 

našli část druhé skupiny výsadkářů, dva muže a jednu ženu. Ti se pokusili 

vzdorovat mnohonásobné přesile, ale raději své zbraně obrátili proti sobě, aby je 

nacisti nedostali živé. Zatím se stihli ukrýt další dva z druhé skupiny v řece 

Ohři.217 

První skupina včetně Kiše se zatím ukrývala v lese, major Melnik byl ale 

při střelbě nacistů postřelen. Stále se domnívali, že jsou na rakouské straně 

Šumavy a že tedy musejí postupovat na sever do Čech. O den později ve Smolnici 

zjistili, že se nacházejí u Loun a že naopak musejí zamířit na jih. V tamějším 

vesnickém domku zastihli ženu s dětmi, jejíž manžel právě na obecním úřadě 

podepisoval prohlášení, že kdyby se cokoliv dozvěděl o hledaných parašutistech, 

okamžitě to nahlásí (toto prohlášení museli podepsat všichni v celém lounském 

okrese). Po návratu domů se asi velice podivil, když zmíněné výsadkáře nalezl u 

sebe doma. Po nezbytném ošetření majora Melnika brzy odešli směrem na jih. 

Noc z 19. Na 20. října strávili v malé osadě poblíž Hříškova u sedláka Šedivého, 

ruského legionáře, který ji poskytl bezpečné přístřeší, stravu, ošetření i mapu na 

další putování.218 

Dva výsadkáři z druhé skupiny, kteří se skrývali v Ohři, měli menší 

štěstí. Protože stále ještě měli za to, že se nacházejí v Rakousku, pustili se na jih, 

aby se přidali k italským partyzánům. Byli ale promrzlí, mokří a vyhladovělí. Síly 

jim došly nad vsí Úlovice, kde je našel místní důchodce. Ten jim poskytl jídlo a 

první pomoc. Poté se dohodl s hajným z Horního Ročova, že ukryje parašutisty na 

vhodném místě. Dne 2. 11. tedy přešli výsadkáři Kopčák a Pallo do jeskyně nad 

Dolním Ročovem. Do celé akce bylo zasvěceno ještě několik místních lidí. Díky 
219 

jejich pomoci se podařilo i vyléčit Pallovu nemoc. 

Do lesního úkrytu nosila jídlo a prádlo Božena Sikolová, z jejíž písemné 

vzpomínky čerpáme většinu informací. Zůstali tam až do roku 1945, ačkoliv je 

jednou málem vypátrala nacistická hlídka, přivolaná starostou Úlovic. Vypravili se 

^ S O A Praha-SOkA Rakovník, fond O V Č S P B Rakovník, k. 20, Výsadek J. Koziny na Lounsku, 
Vyprávění př ímé účastnice B. Sikolové, nedatováno, s. 2 

2|87 Tamtéž , s. 3 

2 | g Tamtéž , s. 4 
Tamtéž 
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také pro vysílačku, kterou zakopali u Loun. Sice ji našli, ale přístroj byl natolik 

poničen, že se ho již nepodařilo zprovoznit. V rodinách svých místních pomocníků 

strávili Kopčák a Pallo i vánoční svátky. Od února 1945 se skupina rozšiřovala -

nejprve se přidal skladník František Votruba, jenž fingoval sebevraždu skokem do 

Ohře. Byl totiž předvolán do pražského Petschkova paláce, obávaného sídla 

Gestapa. Hajný z nedaleké Třeboce přišel se sdělením, že na jeho lesním revíru 

jsou ukryti také dva sovětští parašutisté s vysílačkou. Ukázalo se, že jen tři 

kilometry od jeskyně Kopčáka a Pally byl výkonný stroj, umožňující navázat 

vytoužené spojení se SSSR. Tito dva partyzáni, kapitán Gregorij Patek a radista, 

náleželi do několikačlenného partyzánského oddílu, jehož členové byli roztroušeni 

po lesích v okolí a a Kroučové. Také k nim se připojovali uprchlí ruští zajatci, 

místní obyvatelé a dokonce i několik členů Vlasovovy armády. Počet členů 

skupiny těsně před květnovými boji dosáhl počtu asi 150 a pole působnosti se 

rozšířilo i na Řevničov, Kalivody a Přerubenice. Některé z nich u sebe ubytovali 
220 

stateční místní lidé, jiní se skrývali i na dvoře Amálie nebo na Barvínku, v lese 

poblíž řevničovského nádraží.221 

Kapitán Patek a jeho radista se přestěhovali do bunkru u Ročova a vysílali 

zprávy odtamtud. Tam přečkali i zátah nacistů poté, co okupantské jednotky 

zaměřily vysílačku a přijely ji zlikvidovat. 

Podle pokynů z moskevského ústředí začala skupina na jaře 1945 

organizovat národní výbor, ale po zjištění, že totéž dělá lounská ilegální stranická 

organizace, se partyzáni rozhodli přenechat tuto aktivitu lounským komunistům.222 

220 Dvůr Amál ie patří do katastru obce Ruda. Byla založena roku 1830 Furstenberky, byl zde ovčín, 

lihovar a pozděj i i bažantnice, kam chodila střílet i Lina Heydnchova . 

Sedláček: S N B Řevničov, in: Odbo j na Slánsku a Novostrašecku, s 55 
222 SOA Praha -SOkA Rakovník, fond OV Č S P B Rakovník, k. 20, Výsadek J. K o z m y na Lounsku, 

Vyprávění př ímé účastnice B. Sikolové, s. 8 
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5. Jaro 1945 na Novostrašecku 

Od roku 1944 bylo stále více zřejmé, že snahy nacistů a jejich spojenců po 

ovládnutí celého světa se nesplní. Spojenci postupovali na západě, dostali se do 

Porýní a 24. března 1945 překročili Rýn a postupovali hlouběji do Německa. 

Britové překonali řeku Veseru a Američané dosáhli Labe. Berlín byl již nedaleko, 

ale dějinná role jeho osvoboditelů připadla Rudé armádě. Karty byly rozdány již 

na únorové konferenci v Jaltě. Dne 25. května se vojska Ameriky a jednotky SSSR 

setkaly u Torgau na Labi. První americké oddíly překročily hranice meziválečné 

ČSR 18. dubna. 

Na východě po dlouhých a krvavých bojích slavila vítězství Rudá armáda. 

Osvobodila východní Slovensko a postupovala dále na západ, přes Bratislavu a 

moravsko-slovenskou hranici až do Cech. 

V Moskvě od konce dubna probíhala jednání mezi představiteli londýnské 

exilové vlády, moskevským vedením KSČ a činiteli Slovenské národní rady o 

podobě budoucí vlády. Podkladem pro jednání byly komunistické návrhy, jako 

například vláda národní fronty nebo program národní a demokratické revoluce. Ve 

svobodných Košicích jmenoval prezident Beneš dne 4. května novou 

československou vládu, tzv. vládu národní fronty, která začala přebírat moc na 

osvobozovaném území. Londýnská exilová vláda ukončila své působení. Pod 

silným tlakem Klementa Gottwalda a jeho soudruhů vyhlásila vláda dne 5. května 

košický vládní program. Program vycházel z komunistických představ o tom, že 

boj českého lidu musí přerůst v národní revoluci. Bylo vněm naznačeno i 

znárodňování majetku, ačkoli se o něm nehovořilo přímo. Program přinášel změny 

v hospodářském, politickém (povoloval existenci pouze čtyř politických stran), 

kulturním i sociálním systému. Podle směrnic košické vlády měly mít toto 

zastoupení i nově vznikající národní výbory. 

Na území protektorátu byla soustředěna armádní skupina Střed (německy 

Mitte), vedená od ledna 1945 fanatickým nacistou polním maršálem Ferdinandem 

Schórnerem.223 Její jednotky o celkovém počtu jeden milión mužů představovaly 

223 Ferdinand Schorner (1892-1973) , německý polní maršál, 
By. prý m u ž e m vý j imečných vojenských s c h ^ « 1 ^ — *m 
uprchl se vzdal se Amer i čanům ti ho předali Sovětům, v , y n ^ ^ 
Propuštěn do N D R , odkud uprchl do N S R . Tam byl opět zaicci f 
1963. 
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poslední německé vojenské seskupení, které bylo ještě schopno bojovat. 

V závěrečných kapitolách války jen jeho aktivity Středu udržovaly protektorát pod 

německou kontrolou. Sídlo štábu bylo od března 1945 ve východočeské obci 

Lázně Velichovky. Schorner převzal veškerou velitelskou pravomoc na území 

protektorátu; Hitlerova poslední vůle ho navíc povýšila do pozice vrchního 

velitele německé armády. Ještě 5. května se polní maršál snažil zkonsolidovat 

všechny ozbrojené síly a poslat je bojovat do Prahy. Dne 8. května za ním dorazil 

konvoj 3. americké armády, aby s ním vyjednával a doručil kapitulaci německé 

armády. Schorner ale chvíli předtím letounem Storch odletěl do rakouských Alp 

z malého letiště, které bylo zřízeno u Velichovek. Američani se vrátili do Plzně a 

krátce poté opustil městečko i celý německý štáb. Armádní skupina i potom 

pokračovala v bojích. Byla poslední jednotkou německé branné moci o velikosti 

divize či větší, která kapitulovala. 

5.1 Výsadky a partyzáni II. 

Od počátku posledního roku války se zvýšil počet desantů seskočivších na 

území protektorátu. Na území středních Čech jich dopadlo třináct. Také se 

zintenzivnila činnost těch, které zde již byly. Na Moravě operovalo mnoho 

partyzánských skupin, i v Čechách jejich aktivity stouply. 

5.1.1 Skupina por. Sokolova 

Také do hlubokých lesů Křivoklátská a Novostrašecka se snesly v rámci 

jarní vlny výsadků další dva (celkem jich na jaře seskočilo třináct).224 Oba sem 

zamířily z východu. První z nich přistál 16. března225 na severu regionu, v lesním 

komplexu poblíž osady Bor u Mšece. Sedmičlenná skupina se spustila na zem 

v málo obydlené pahorkovité oblasti. Velel jí poručík A. J. Sokolov, dále v ní byli 

další dva Rusové, dva Češi a dva Slováci. Členové byli zkušenými vojáky, oba 

Češi se například zúčastnili bojových operací u Sokolova a na Dukle. Skupina 

224 Qg^j 
225 Ú d a j e ^ a t i T r t z i ? j a k v archiváli ích, tak v literatuře. Jako nep ravděpodobně j š í se j ev í 16. 

březen, nikoliv 23. či 26. březen. 
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byla pro zpravodajské úkoly cvičena ve výcvikovém středisku v ukrajinském 

Lvově. 

Letadlo se nad okupovaným územím dobře zorientovalo. Nejprve shodilo 

náklad zbraní a destrukční materiál, poté vyskákali výsadkáři. Brzy se všech sedm 

sešlo, avšak náklad o celkové hmotnosti 500 kg byl shozen o několik kilometrů 

severovýchodněji, mezi obcemi Bilichov a Hořešovice. Místní lidé ho 

zaregistrovali a nahlásili kladenskému Gestapu. To zbraně a materiál zabavilo. 

Partyzáni o tom naštěstí věděli, a tak se rychle vydali na cestu pryč z této oblasti, 

kde po nálezu akutně hrozilo pročesávání lesů a prohlídky domů. Zamířili na jih, 

na opačný konec regionu, do křivoklátských lesů. Dnel8. října se zastavili 

v hájovně Kaly, kde jim hajný, bývalý ruský legionář, poskytl přístřeší a jídlo. Pro 

místo svého bunkru zvolili výsadkáři husté křoví v lese, který je dnes zatopený 

klíčavskou vodní nádrží. Z tohoto bezpečného úkrytu navázali spojení s místními 

odbojovými organizacemi i jednotlivci. Cennými informacemi o připravovaných 

prohledáváních lesa jim pomáhali zaměstnanci místních četnických stanic, lidé 

z lesní správy také byli nápomocni zabezpečováním jejich úkrytu a schůzek. 

Pomáhali i lidé z Bělče, Zbečna, Lán i nedalekého Ploskova.226 Pro partyzány byl 

velmi důležitý kontakt s dobře organizovanou lánskou odbojovou skupinou. Její 

členové disponovali zbraněmi, jejichž pomocí byli schopni zajišťovat bezpečnost 

při schůzkách partyzánů. Z lánské skupiny s nimi nejvíce spolupracovali Cyril 

Rohrer, Stanislav Černý, Bohuslav Skrčený a Augustin Wimmer. Byli s nimi 

v nepřetržitém spojení, starali se o zásobování, bezpečnost, dodávání zpráv a 

podobně.227 Ruští partyzáni se účastnili bojů v květnu 1945 na různých místech 

regionu, pomohli povstalcům například v boji o pancéřový vlak na 

novostrašeckém nádraží, o muniční sklad u Hříškova a tak dále. 

'2 Skupina Zelený les 

Druhým výsadkem, který se na jaře 1945 spustil do místních lesů, byl roj 

majora Alexejeva. Patřil pod 1. ukrajinský front, měl krycí jméno Zelený les a 

» M & M U fond Místní národní v ý b o r y , t 36, M N V L á n y , Evidence „ sob , 

dotazníky j m e n o v a n ý c h 



zahrnoval devět parašutistů, z toho jednu ženu. Zástupcem velitele byl Pavel 

Větrná noc ze 16. na 17. března 1945 ale překazila soustředěné přistání 

členů výsadku. Místo toho dopadli parašutisté značně rozptýleni na poměrně 

velkém území. Jeden z nich dokonce při seskoku narazil na skálu a poranil si 

nohu. Většina seskočila na zem mezi dvorem Maxov a Amálie, v místech, kde 

nebyl les. Litviněnko seskočil jižněji, až poblíž Nižboru. Téměř deset 

následujících dní se parašutisté snažili shromáždit na jednom místě. Pomoci se jim 

dostalo od zaměstnanců lesní správy lánské obory a hajných, s jejichž přispěním si 

postavili úkryt poblíž osady Brejl, u tzv. Myší díry. Byl to podzemní bunkr ve 

skále na vršku Prostřední Suchý. Později přibyl další, naproti železniční zastávce 

Lašovice na trati Beroun-Rakovník. Místa, z nichž partyzáni vysílali zprávy 

zvláštní vysílačky Marie, se musela často měnit. Využívali například blízkou 
r 229 

hájovnu Píně a jiná místa v lánských lesích." 

Zprávy o místním dění, o pohybu posádek německých vojsk a 

přechodných muničních skladištích (u Libušina a Hříškova) jim dodávali zejména 

členové lánské ilegální skupiny, s nimiž partyzáni záhy navázali kontakty. Jako 

spojka fungoval Bohuslav Skrčený a František Skuhra.230 Informace se týkaly také 

transportů na železnici, dopravě munice do skladišť nebo odstavených vagonech 

na trati.231 Díky včasným upozorněním od informátorů z četnických stanic se také 

partyzáni dovedli dvakrát vyhnout nacistům při prohledávání lesa a uschovat i 

vysílačku Marii.232 Největší z prohledávacích akcí byla uskutečněna 25. března a 

trvala od odpoledne až do večera. Účastnili s e j í příslušníci Wehrmachtu a oddílů 

SS v celkovém počtu asi 400 mužů, ovšem díky varování partyzáni přenesli 

vysílačku na bezpečné místo a sami z pročesávaných oblastí zmizeli. Nikdo zde 
o 233 

nepadl za oběť nacistickým zločincům. 

Obyvatelé Brejlu i blízkého Nového Domu statečně podporovali skrývající 

se partyzány. Nosili jim jídlo, tajili jejich existenci před nacistickými úřady i 

Podávali důležité zprávy. Pomocí lesníků, lesního rady a hajných navázala skupina 

228 
„ n Górt le r , M.: Bunkr na vrchu Prostřední Suchý, in: Hlas revoluce, 27, 1973, č. 2, s. 5 

Litviněnko, většina členů byla ukrajinské národnosti. • 228 

229 . ' 
, tamtez 

231 

232 

233 
Górtler, M„ 1973 x . c 

Průcha, J.: SNB Ruda, in: Odboj na Slánsku a Novostrasecku, s. 54 
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Zelený les kontakt s partyzány poručíka Sokolova. Lesní personál zde odvedl 

neocenitelnou práci. Při jednáních velitelů na různých místech v lánských lesích 

jim zaručovali bezpečnost ozbrojení členové lánské skupiny, která již byla 

začleněna do Hnutí za svobodu, například Stanislav Černý a Cyril Rohrer.234 Do 

podpory obou partyzánských skupin se zapojili i obyvatelé vzdálenějších obcí, 

z Rudy nebo Řevničova. Také členové Hradní stráže se zapojili do součinnosti se 

sovětskými partyzány, například kapitán Jaroslav Rendl. Partyzáni se koncem 

dubna dostali do spojení s partyzánskou skupinou působící v okolí Rudy a také 

s chýňavskou skupinou, vedenou kpt. Vaňkátem, která operovala na Berounsku, 

několik kilometrů jihovýchodně.235 Na počátku května již obě skupiny dohromady 

čítaly dohromady asi devadesát mužů. Jejich řady rozšířili i ruští zajatci, kterým se 

podařilo uprchnout z tzv. pochodů smrti a ukrývat se v místních lesích.236 

První uprchlí zajatci se v regionu objevili již v roce 1943. V červnu tohoto 

roku spatřil zubní technik z Kladna v lese u rybníka Bucek mezi Třticí a 

Řevničovem, kde byl na čekané na srnce, dva muže v zelenavých uniformách, 

z nichž jeden měl na hlavě beranici, ačkoliv bylo léto. Poznal, že jde o uprchlé 

válečné zajatce, zavolal na ně česky a anglicky „Stůj!" a vystřelil tři rány do 

vzduchu pro výstrahu. Oba muži ihned padli na zem a odplížili se lesem pryč, 

směrem na Křivoklát. Na místě pak byl nalezen pytlík s jídlem. Zubař ohlásil 

událost četnické stanici v Řevničově a ta posléze informovala fonogramem stanici 
r ((237 

v Rakovníku, která to „ vzala na vědomí. " 

Také skupina Zelený les se aktivně zapojila do povstaleckých akcí na 

Novostrašecku v květnu 1945. Její část se dokonce zúčastnila bojů na pražských 

barikádách.238 Obě partyzánské jednotky měly původně úkoly zpravodajské, měly 

pozorovat pohyby vojenských posádek, přesun materiálu a munice a podobně. O 

těchto záležitostech pak informovaly své ústředí. V dramatických dnech na 

počátku května 1945 ale tyto úkoly vyměnili partyzáni za ryze vojenskou činnost a 

, , J í ,„',Knrv k 36 M N V Lány, Evidence osob, 
234 SOA Praha-SOkA Rakovník, fond Místní narodn. vybory, k. 36, M 
dotazníky jmenovaných 
235 Górtler, M., 1973 
23^ Janouš, V., c.d., s. 39 Rakovník, K. 20, Zajatci-zajatecký tábor na 

SOA Praha-SOkA Rakovník, fond OV Cbi » * 
Jesenicku, Fonogram, 8. června 1943, částečně prel. aut. 
238 Górtler, M „ 1973 
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svými zbraněmi přispěli k definitivní porážce nacistického teroru v českých 

zemích.239 

5.1.3 Hřešíce 

Ještě jeden desant byl vysazen v březnu 1945. Šlo o tříčlenný roj pod 

velením kpt. Orlova, který se snesl 16. března do lesů v okolí obce Hřešice. O dva 

dny později byly u Bílichova nalezeny dva sovětské padáky a následující den byla 

zastřelena šestnáctiletá Libuše Kratochvílová z Hřešic. Další den byl postřelen 

hajný z myslivny u Mšece, a Gestapo bylo v pozoru. Nechalo si vyrobit odbornou 

expertízu nalezených použitých nábojů, a zjistilo tak, že jsou sovětského původu. 

Mladičkou dívku Rusové zastřelili nedopatřením. Dozvěděli se totiž, že v hájovně 

žije zrádce a udavač. Za šera se přiblížili k hájovně směrem od rozcestí na Drnek. 

Uviděli přicházet v přítmí nejasnou postavu a vypálili na ní. Mladý lidský život 

byl zbytečně zmařen.240 

Německé vojenské posádky ze Slaného a z Loun dne 21. března pečlivě 

prohledaly lesní prostory od Líského, Hřešic, Kroučové a Srbče směrem na 

Louny. V lese, kde se říkalo „U Okrouhlíku", poblíž Bílichova našli nacisté dva 

sovětské parašutisty, skrývající se na stromech. Nastala přestřelka, v níž byl jeden 

z nich zastřelen a druhý zajat a poté převezen do Loun.241 

Cílem akce bylo pravděpodobně nalézt členy Orlovova výsadku. Dva 

z nich byli zřejmě odhaleni a zneškodněni, Gestapo se poté zaměřilo na velitele 

skupiny. Další kolo pročesávání bylo již soustředěno pouze na obec Hřešice. 

Právě zde, ve stavení č. 7 na návsi, se ukrýval kapitán Orlov, vlastním 

jménem Vladimír Jakovlevič Dalgov. Nechával si říkat Voloďa.242 V nepoužívané 

kůlně za stodolou pobýval od poloviny března. Ukryli ho zde Vladimír a Miloš 

Bichertovi, mladí synové vdovy Emílie Bichertové, majitelky usedlosti. Ta o 

tajném obyvateli kůlny nevěděla. Orlov měl vysílačku, vysílal zprávy do SSSR o 

Pohybech německých jednotek a podobně. Přijímal také zprávy o shazování zbraní 

" ' G ó r t l e r , M „ 1980, s. 156 
SOA Praha-SOkA Rakovník, fond OV ČSPB Rakovník, k. 21, Revoluční dny 1945 okresu 

Rakovník (výpisy z kronik), výpis z kroniky obce Mšec 
tamtéž 

2 SOA Praha-SOkA Rakovník, fond OV ČSPB Rakovník, k. 21, Revoluční dny 1945 okresu 
Rakovník (výpisy z kronik), výpis z kroniky obce Mšec 
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a munice na Novostrašecku a Slánsku. Tak to fungovalo až do dubna. Kolem 10. 

dubna se chlapci Bichertovi doslechli, že nacisté chystají velkou 

protipartyzánskou akci. Na Novostrašecku se pohybovalo pět tisíc vojáků, kteří 

v lesích hledali partyzány. Pro případ potřeby vymysleli Bichertovi plán, podle 

něhož se měl Orlov i s vysílačkou schovat do výklenku v kůlně, kde ho jeden 

z chlapců provizorně zazdí vysouvacím kamenem.243 

Dne 12. dubna 1945 začalo rozsáhlé a promyšlené hledání partyzánů 

v Hřešicích. Akci organizoval společně kladenské a pražské Gestapo. Do vsi 

přijelo kolem poledne pět kamionů a pět osobních vozů, vezoucích celkem na tři 

stovky členů stíhacího komanda a Gestapa. Miloš Bichert reagoval okamžitě, když 

uslyšel smluvené znamení od přítele, které znamenalo příjezd nacistů. Ukryl 

Orlova i s vysílačkou do výklenku ve zdi kůlny a nenápadně ho uzavřel 

připraveným kamenem. Poté, jak bylo domluveno, vyběhl zHřešic do lesa 

směrem na Mšec. Když se v běhu ohlížel, spatřil ještě, jak auta Gestapa zastavují 

přímo před jejich stavením.244 

Vojáci ze stíhacího komanda obkličovali vesnici, členové Gestapa vrazili 

do usedlosti č. 7. Prohledali celý dům, ale dobře skrytého partyzána nenašli. 

Dlouho a krutě ze vzteku vyslýchali Emílii Bichertovou. Ta ale Orlova 

neprozradila, vždyť o jeho existenci neměla ani tušení. Tím ale Gestapáky jen 

ještě více rozzuřila. Několikrát j í dali facku, rozbili okno i zařízení kuchyně. 

Odpoledne se museli všichni obyvatelé Hřešic shromáždit na návsi u kapličky. I 

nejmenší děti a nemocní museli nastoupit a čekat. Nacisté zuřivě prohledávali 

celou obec, každý dům. Až do večera řádili v Hřešicích, ale nenašli nic. Večer 

přenesli dva členové Gestapa zmrzačenou Emílii Bichertovou do auta, sama totiž 

nebyla po nacistických výsleších schopna ani přejít několik metrů. Převezli ji na 

kladenské Gestapo. V jeho kobce zamřela nad ránem na následky vnitřních 

zranění, která utrpěla při výslechu ve vlastní kuchyni. Její tělo bylo převezeno do 

Terezína a tam spáleno.243 

Také Bichertových služka Anna Millerová byla odvlečena do auta. 

Gestapák zařval na shromážděné vesničany, ať vystoupí všichni její příbuzní. 

Všechny čtyři ihned také odvedli do auta. Jeden z nich, Josef Miller, se při 

k v í t k o v á , E.: Za mír se bojuje, in: Historické příběhy z Novostrašecka, Nové Strašecí: 
Vlastivědné muzeum, 1980, s. 20 

Tamtéž, s. 21 
5 Górtler, M„ 1980, s. 157 
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zatýkání vzepřel a začal na nacisty křičet, že válku mají stejně prohranou a že už 

nemusí mučit lidi.246 Za to byl na kladenském Gestapu zbit do bezvědomí a poté 

zastřelen v Terezíně. 

Orlov strávil v úkrytu ještě další dva dny, poté se přesunul k rodině 

Valentových a dále vysílal do Kyjeva. Bratři Bichertovi se odvážili vrátit domů až 

po několika dnech ukrývání v lesích.247 

5.1.4 Další partyzánské skupiny 

Kromě těchto partyzánských skupin operovalo na Novostrašecku na jaře 

1945 ještě několik dalších. Také oni využívali zejména hlubokých bezpečí lesních 

porostů. František Dvořák st. z Rudy sestavil ze sovětských uprchlíků skupinu, 

kterou známe pod názvem Za rodinu. Partyzáni se ukrývali v lese u Rudy, měli 

tam i dva podzemní bunkry. Obyvatelé Rudy jim nosili jídlo i důležité zprávy. 

Velitelem byl Fedorov Jankov. Na jaře 1945 již oddíl čítal asi sto padesát mužů a 

jeho existenci nešlo nadále utajit před nacistickými orgány. Kladenské Gestapo 

vyslalo směrem k Rudě dvě plně obsazená auta. Protože se ale štábní strážmistr 

Průcha o zátahu dozvěděl předem, byli partyzáni včas varováni a mohli se 

bezpečně schovat.248 Na počátku května 1945 měl oddíl Za rodinu již asi 150 
v • 249 

členů, ovšem nebyl příliš dobře vybaven zbraněmi. 

V lese na Barvínku mezi řevničovským nádražím a Třticí bylo ukryto pět 

mužů, jimž nosili lidé ze Třtice jídlo a teplé šatstvo.250 Také tito čtyři Sověti a 

jeden Polák utekli z německého zajetí a zpočátku byli ve velice zuboženém stavu. 

Pod vedením mužů ze Třtice, kteří za nimi denně docházeli, se rozhodli utvořit 

partyzánskou skupinu. Jako velitele si zvolili Karla Vybulku, rolníka za Třtice. Od 

15. dubna pobývali partyzáni u svých druhů ve Třtici - Vybulka vzal domů dva 

z nich, další tři třtičtí přátelé po jednom. Kromě těchto pěti pobývalo ve Třtici 

^ S v í t k o v á , E., c .d„ s. 22 

^ G f i r t l e r . M . , 1980, s. 157 . fi00 , e t R u d y , Kubáč, J . a kol. (ed.), Ruda: M N V Ruda, 1979 248 Pošta, K.: O b d o b í okupace , s. 24, in: 600 let Kuay, 
Průcha, c.d., s. 53 

250 Kronika obce Třt ice, rok 1944, s. 142 
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ještě několik dalších skrývajících se sovětských partyzánů.251 Partyzáni si 

vybudovali poblíž Farmy na vršku Žalý bunkr.252 

V polovině března si seskokem do lánských lesů zachránil život Američan 

Tommy Ridley z Texasu, jehož letadlo bylo sestřeleno Němci. Také on našel úkryt 

v lánských lesích, u Nových Dvorů. Pomáhali mu zejména dělník Josef Pittner253 z 

Rudy a Augustin Wimmer z Lán.254 

V Mšeckých Žehrovicích se během okupace skrývala skupinka uprchlých 

jugoslávských zajatců. Také oni se v květnu zapojili do pomoci českým 

povstalcům. 

Mezi Žilinou a Lhotou se v okolí lesního lomu ukrývala od roku 1942 

skupinka sovětských zajatců, uprchlých snad z nějakého pracovního tábora. Kvůli 

nedostatku zbraní (měla jen dvě malorážky) po dlouhou dobu nemohla vyvíjet 

žádnou činnost. Jako první navázal kontakt s tímto původně tříčlenným oddílem 

Josef Vydra ze Žiliny, ke spolupráci později přizval Františka Šnobla, Josefa 

Hamouze, Annu Svítkovou a manžele Valentovy. Tito všichni přinášeli Sovětům 

potraviny a poskytovali jim i materiální pomoc. Podle domácké podoby křestního 

jména Josefa Vydry si skupina začala říkat Pepan. Léky pro uprchlíky dostával 

Vydra od družeckého lékaře, pro ošacení a obuv dojížděl do Prahy. Až v roce 

1944 získali od obyvatele Amálie několik kulovnic. 

Asi dva týdny se skupinou Pepan pobýval i letec západních spojenců, který 

spadl s bombardérem u Sýkořice na Rakovnicku. Byl to Kanaďan Struckwart (?) 

Bilbo. Na počátku roku 1945 přešel ke skupině výsadkářů ze západu, kteří 

působili v okolí Požárů v lánských lesích (viz výše). Na počátku května 1945 měl 

oddíl již třicet dva členy, kromě Sovětů zde byl jeden Francouz. Jmenoval se 

Pierre Lopez a přešel později bojovat do Prahy. Sověti výrazně pomohli žilinským 

občanům v bojích s ustupujícími Němci, zejména při likvidaci posádky kladenské 
255 

SS. Poté partyzáni odešli s Rudou armádou. 

251 V y b u l k a , K , Pa r tyzánská skup ina Bulka ve Třt ici , in: O d b o j na S lánsku a N o v o s t r a š e c k u s. 80 
S O a p ' p . W w n í t fnnH O V Č S P B v Rakovn íku , k. 17, H r o b y b o j o v n í k u R u d e 252 S O A P r a h a - S O k A Rakovn ík , fond O V Č S P B 

a r m á d y , S e z n a m p a m á t n ý c h mís t 

254 S O A P r a h a - S O k A R a k o v n í k , fond Mís tn í ná rodní v ý b o r y k. 36 , M N V Lány , E v i d e n c e o s o b 

Pop ravených z po l i t i ckých d ů v o d ů a účas tn íků odbo je , dotazník A. W i m m e r a 
255 S O A P r a h a - S O k A Rakovn ík , fond O V Č S P B , k. 9, H i s to r . cko -dokumen tačn . kom. se , Vydra , J , 

Záp i s na p a m ě t n o u , 18. zář í 1979 
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5.2 V předvečer povstání 

Do období března a dubna 1945 spadají počátky činnosti některých 

národních výborů. Někde vznikaly již dříve, například v Rudě ho už v roce 1943 

zorganizoval rolník František Dvořák. Výbor čítal zpočátku šest členů a přetrval 

až do května. 56 Ústředí komunistické strany v Moskvě vyzývalo k utváření 

národních výborů již od roku 1942, od počátku roku 1945 ale jejich výzvy nabraly 

na intenzitě. V tiskovinách Nástup a Rudé právo byly hojně uveřejňovány pokyny 

k jejich práci, letáky informovaly o úkolech atd.257 Komunisté se horlivě bránili 

tomu, že by národní výbory snad byly „lišáckým nástrojem komunistické 

strany. "25fi Tím více ale platilo, že to bylo jejich skutečným cílem. Pochopitelně 

ale ne všude uspěli. V posledních týdnech a dnech těsně před povstáním českého 

lidu se národní výbory formovaly v dalších obcích, jinde tomu tak bylo až 

v prvních hodinách revoluce. Letáky člena londýnské exilové vlády Huberta 

Ripky259, které na okupované území shazovali britští letci, obsahovaly přesné 

směrnice pro jejich vytváření, které přesně korespondovaly s požadavky 

moskevského vedení KSČ.260 

Národních výborů se nesměli účastnit členové národní demokracie a 

agrární strany, neboť ty byly zdiskreditované skutečnou či údajnou kolaborací 

s nacistickým režimem a v obnovené republice měly být zakázány. Naopak 

zastoupení měla mít strana komunistická, sociálnědemokratická, 

národněsocialistická a strana lidová, tedy celkově výrazně převažovala levicová 

orientace. Všechny tyto strany totiž měly socialistický program a plánovaly 

spolupráci se SSSR. Toto politické zastoupení bylo obsaženo také v Košickém 

vládním programu. Již ve směrnicích H. Ripky byl patrný silný tlak moskevského 

vedení na londýnskou reprezentaci, který během květnového povstání a po něm 

ještě zesílil. 

¡11 Průcha, c . d , s. 54 
Viz Český odbo j a květnové povstání: Sborník dokumentů 1943-1945, Praha: Svoboda, Praha 

258 ' 

Prohlášení p roza t ímního Ú V KSČ o vztahu národních výborů a komunist ické strany, in: Český 

odbo j a kvě tnové povstání : sborník dokumentů , Praha: Svoboda 1975, s. 109 
Hubert Ripka (1895-1958) byl český novinář, politik a diplomat, člen národněsocialist ické strany, 

ministr londýnské exi lové vlády. Poté až do února 1948 zastával funkci ministra zahraničního obchodu a následně emigroval . 
Rus, J . : Slaný v revolučních měsících roku 1945, in: Odboj na Slánsku a Novostrašecku, s. 9 
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Při ústupu německých vojsk z východu do srdce „tisícileté Říše" byly 

transporty pod stálými hloubkovými nálety spojeneckých letadel, tzv. kotlářů. Od 

února se stoupající intenzitou bombardovaly západní letouny železniční a silniční 

komunikace. Vlaky přepravovaly také německé zraněné vojáky; jezdily přes Prahu 

v 251 
a Kladno přes Nové Strašecí a Lužnou do Žatce a Chomutova. 

5-2.1 Spojenecké nálety 

Nálety byly v dubnu již tak časté, že komplikovaly život obyvatelům obcí. 

Vázla doprava i zásobování, pracující se nemohli dostat do zaměstnání. Nízko 

létající letadla vyvolávala i obavy lidí. Rozhlas ohlašoval hloubkaře již každé dvě 

hodiny. Mezi Mšecí a Třticí bylo do polí shozeno asi 80 kusů bomb o hmotnosti až 
10 kg. Nebylo to učiněno s úmyslem bombardovat, neboť letoun si pravděpodobně 

jen potřeboval odlehčit.262 

Vlaky a auta měly možnost zastavit a dál v jízdě nepokračovat. Když ale jely 

dál, letouny je začaly ostřelovat. Okupanti dokonce zřídili tzv. bauzugy, speciální 

Pojízdné dílenské vozy, v nichž se měly opravovat lokomotivy poškozené 

spojeneckými nálety. 

Na Novostrašecku se asi nejničivější nálet stal u železničního tunelu mezi 

%nholcem a Novým Strašecím. „Kotláři" očekávali průjezd vlaku s municí. Ty 

Němci často označovali výrazným znakem červeného kříže, aby unikly 
sPojeneckým bombám. Vlak, který právě přijížděl od Kladna pod palbou letounů, 
m e I ale jen malé tabulky na stranách. Byl to lazaretní vlak s raněnými vojáky. Před 

Xiezdem do tunelu ho pronásledovalo dvacet dva letounů. Vlak zastavil v tunelu a 
Cekal, až pronásledovatelé odletí. Když po určité době opatrně vyjížděl, osm letadel 
S e bleskově vrátilo nízko nad vlak. Německá vojenská posádka, která tvořila 

doprovod transportu zraněných, zahájila střelbu na letadlo. Před stanicí Nové 
S t r a š ec í strojvedoucí zastavil vlak a spolu s topičem vyskočili a utekli, čímž si 

b á n i l i život. Zranění, pokud toho byli schopni, začali také vyskakovat a prchat 

Rakovník , fond O V ČSPB Rakovník, k. 21, Nové Strašecí - vzpomínky na 

262 " 0 V e dny, vzpomínka V. Liebeszeita, 9. března 1965 
t o n i k a obce Třt ice, s. 142 



Při ústupu německých vojsk z východu do srdce „tisícileté Říše" byly 

transporty pod stálými hloubkovými nálety spojeneckých letadel, tzv. kotlářů. Od 

února se stoupající intenzitou bombardovaly západní letouny železniční a silniční 

komunikace. Vlaky přepravovaly také německé zraněné vojáky; jezdily přes Prahu 
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Vázla doprava i zásobování, pracující se nemohli dostat do zaměstnání. Nízko 

létající letadla vyvolávala i obavy lidí. Rozhlas ohlašoval hloubkaře již každé dvě 

hodiny. Mezi Mšecí a Třticí bylo do polí shozeno asi 80 kusů bomb o hmotnosti až 

10 kg. Nebylo to učiněno s úmyslem bombardovat, neboť letoun si pravděpodobně 

jen potřeboval odlehčit.262 

Vlaky a auta měly možnost zastavit a dál v jízdě nepokračovat. Když ale jely 

dál, letouny je začaly ostřelovat. Okupanti dokonce zřídili tzv. bauzugy, speciální 

pojízdné dílenské vozy, v nichž se měly opravovat lokomotivy poškozené 

spojeneckými nálety. 

Na Novostrašecku se asi nejničivější nálet stal u železničního tunelu mezi 

Rynholcem a Novým Strašecím. „Kotláři" očekávali průjezd vlaku s municí. Ty 

Němci často označovali výrazným znakem červeného kříže, aby unikly 

spojeneckým bombám. Vlak, který právě přijížděl od Kladna pod palbou letounů, 

měl ale jen malé tabulky na stranách. Byl to lazaretní vlak s raněnými vojáky. Před 

vjezdem do tunelu ho pronásledovalo dvacet dva letounů. Vlak zastavil v tunelu a 

čekal, až pronásledovatelé odletí. Když po určité době opatrně vyjížděl, osm letadel 

se bleskově vrátilo nízko nad vlak. Německá vojenská posádka, která tvořila 

doprovod transportu zraněných, zahájila střelbu na letadlo. Před stanicí Nové 

Strašecí strojvedoucí zastavil vlak a spolu s topičem vyskočili a utekli, čímž si 

zachránili život. Zranění, pokud toho byli schopni, začali také vyskakovat a prchat 

261 S O A Praha -SOkA Rakovník, fond O V Č S P B Rakovník, k. 21, Nové Strašecí - vzpomínky na 

květnové dny, vzpomínka V. Liebeszeita, 9. března 1965 
Kronika obce Třtice, s. 142 
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z vlaku.263 Když letci zjistili, že jde o lazaretní vlak, z něhož vybíhají „jako 

zajíci"264 ranění, s palbou ustali a odlétli. I tak ale ve zničeném vlaku zůstalo asi 

čtyřicet mrtvých, kotel v lokomotivě byl prostřílený téměř dvěma sty zásahy.263 

Uprchnuvší zranění se převážně belhali či plazili směrem kRudě a 

Pecínovu. Jeden z nich, jemuž chyběly končetiny, se dostal až do poloviny 

Šibeničního kopce. Na ošetřování zbylých vojáků ve vlaku byla nasazena lékařská 
266 

služba ze Strašecí pod vedením dr. Hrdého. Po několika hodinách byla 

přistavena náhradní lokomotiva a transport pokračoval dále směrem na 

Chomutov.267 

Poslední spojenecké nálety se pravděpodobně uskutečnily ráno v pátek 4. 

května. Osobní vlak i pojízdná protiletadlová děla, stojící ve stanici Nové Strašecí, 

provrtaly střely tak, že stroje nebyly schopné pokračovat v jízdě. Stanicí stále ještě 

projížděly transporty Němců, kteří se toužili co nejrychleji dostat z nebezpečné 

půdy domů do říše. Zaměstnanci nádraží zaznamenali jejich zvýšenou nervozitu a 

neklid. Němci také opakovaně obviňovali přednostu stanice, že schválně zadržuje 

vlaky s Němci i zásilky a rozdává jejich obsah, tedy munici, vlasovcům a 
' 268 

partyzánům, místo aby je neprodleně poslal dál. 

V dubnu 1945 nařídila okupační moc, aby všechny obce vybudovaly 

protitankové opevnění na silnicích vedoucích z obcí. Měla to být poslední obrana 

před tanky Rudé armády, ale zábrany leckde působily spíše jako dětská hračka a 

sovětským těžkým bojovým vozidlům by pravděpodobně stejně nezabránily ve 

vjezdu, „neb ruský tank neznal překážek."269 Například v Novém Strašecí pak 

opevnění, které stavěli i Němci od 22. dubna, dokonce pomohlo povstalcům v 

bojích na počátku května.270 Někteří lidé si v očekávání brzkého přechodu fronty 

budovali provizorní úkryty se základními potravinami. 

Na konci dubna se zaktivizovala i činnost lánské ilegální skupiny. Cyril 

Rohrer s dalšími členy zformoval početnou skupinu lidí z Lán a okolí, na něž se 
263 S O A Praha-SOkA Rakovník , fond O V Č S P B Rakovník, k. 21, N o v é Strašecí - vzpomínky na 
květnové dny, vzpomínka V. Liebeszeita, 9. března 1965 
264 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond O V Č S P B Rakovník, k. 21, N o v é Strašecí - vzpomínky na 
květnové dny, Taubmannová , M.: Záži tky z okupace , 1965 
265 S O A Rakovník, c i tovaná vzpomínka V. Liebeszei ta 
266 S O A Rakovník , c i tovaná vzpomínka M. T a u b m a n n o v á 
267 S O A Rakovník , c i tovaná vzpomínka V. Liebeszei ta 
268 Ná rodn í archiv, Sbírka staničních kronik, Kronika železniční stanice N o v é Strašecí, rok 1945, s. 
10 
269 Kronika obce Třtice, s. 142 
270 S O A Rakovník , fond Kroniky obcí, kronika N o v é h o Strašecí 
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mohl spolehnout. Bylo jich celkem 152 a složili přísahu věrnosti republice do 

rukou kapitána vládního vojska Jaroslava Rendla. Lánská skupina jim plně 

důvěřovala a počítala s nimi v připravovaném boji s okupanty. Ty, kteří nebyli 

vojáky a neuměli střílet, cvičili v lánských lesích Cyril Rohrer a Augustin 

Wimmer v zacházení se zbraní. Při začátku revoluce byli tito odboj áři poděleni 
• 971 

zbraněmi, které ukrýval A. Wimmer. 

5.2.2 Národní hosté 

Kraj zaplavilo od února do března 1945 několik desítek tisíc Němců. Šlo o 

tzv. národní hosty (tuto oficiální terminologii nařídili představitelé nacistického 

režimu), německé civilní vystěhovalce, ženy, děti a starce. Pocházeli hlavně 

z Horního Slezska, dále ze Sedmihradska, Maďarska a Slovenska. Kvůli blížící se 

Rudé armádě se vraceli z východních oblastí zpět do Říše 

Slaným a okolními vesnicemi procházelo denně až 1500 uprchlíků. 

Přijížděli na těžkých vozech přikrytých plachtami; vozy táhly traktory, koně či 

dobytek. Zvířata byla často nemocná, ženy, děti a starci působili vyčerpaně. Ze 

Slaného zamířili do Nového Strašecí a dále na západ; jiné skupiny zvolily ze 

Slaného severozápadní cestu. Místní lidé se převážně vyvarovali jakéhokoliv 

kontaktu s nimi.272 

Jejich příchod byl předem ohlášený. Přicházely rozkazy, aby byly 

vyklízeny školy, v nichž měli být národní hosté ubytováni. Zdrželi se vždy jen na 

pár dní, svá zvířata nechávali na noc ve stodolách. Městští úředníci od rána do 

noci řešili problémy spojené s nutností zajistit ubytování a stravování pro velké 

množství Němců a ustájit jejich koně a dobytek.273 V Novém Strašecí byla většina 

uprchlíků ubytována ve škole. Tady ještě na počátku května přebývalo několik set 

Němců z východu; jejich dočasný domov byl ale kvůli nedostatečnému úklidu ve 

velmi špatném stavu, zvláště „ glozety,"274 Většina z uprchlíků totiž trpěla 

271 S O A Rakovník , fond Místní národní výbory, M N V Lány, k. 36, Evidence osob, dotazník C. 
Rohrera 
272 Rus, J., c.d., s. 6, 
273 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond Kroniky obcí, kronika N o v é h o Strašecí 
274 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond O V ČSPB, k. 21, N o v é Strašecí - vzpomínky na kvě tnové 
dny, c i tovaná vzpomínka V. Liebeszeita, 9. března 1965 
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střevními potížemi.275 Než byli propuštěni, museli vše uklidit. Kromě škol někteří 

spali v rodinách. 

Podle vzpomínek byly proudy národních hostů nekonečné (podle odhadů 

jich mohlo Novostrašeckem projít až šedesát tisíc) a pro obyvatele představovaly 

velkou zátěž. Někde se jim dokonce přezdívalo „vydřihosté."276 

5.2.3 Pochody smrti 

Přibližně v tu samou dobu procházely Novostrašeckem ještě jedny zástupy 

cizinců - nechvalně proslulé „pochody smrti" nebo „hladu". Opět se po silnicích 

ploužily proudy lidí, tentokrát desetitisíce. Tvořili je váleční zajatci původem ze 

Sovětského svazu, Itálie, Francie, Anglie, Srbska a dalších zemí; krutým 

doprovodem jim byli němečtí vojáci. Množství vyhublých a zbídačených zajatců 

budilo soucit v místních lidech a i přes přísný zákaz vstupovat s nimi do styku se 

všemožně snažili jim pomoci. Zajatci přenocovávali ve vesnicích ve stodolách a 

chlévech, vesničané jim tam tajně nosili jídlo a ošacení. Vzhledem k ohromnému 

množství zajatců vsi ležící na tazích na západ brzy vyčerpaly své zásoby potravin. 

Na Novostrašecku a Rakovnicku proto nezištně pomáhali lidé z širokého okolí, 
• 9 7 7 

vozili celé náklady brambor či chleba. 

Některý zajatcům se podařilo z pochodu uprchnout. Například v Řevničově 

je doloženo dvacet sedm uprchlíků, kteří našli úkryt v okolních lesních porostech. 

Za podpory obyvatel Řevničova dokázali přežít až do počátku povstání.278 

Pochody smrti se staly jedním ze smutných symbolů pádu nacistické 

„Tisícileté říše" a konce její životaschopnosti, zároveň ale představovaly blížící se 

ukončení utrpení všech demokraticky smýšlejících lidí. 

Při pochodech se velice často projevovala brutalita nacistických stráží tím, 

že její členové bez milosti stříleli či ubíjeli ty, kteří již vyčerpáním či hladem již 

nemohli jít dál, prohřešili se proti příkazům nebo se dokonce pokusili o útěk. 

Trasy pochodů lemují hroby (tedy jen v přeneseném smyslu, zajatci převážně 

275 t amtéž 
276 Bříza, J.: Rakovník v odboj i , in: Věstník Muse jn ího spolku krá lovského měs ta Rakovníka a 
pol i t ického okresu rakovnického, Rakovník 1946, s. 45 
277 Kapavfková , M. - Šmilauerová, E.: Květen 1945 ve St ředočeském kraji , in: Léta zaťatých pěstí, 
Praha: St ředočeské nakladatels tví a knihkupectví , Praha 1975, s. 253 
278 Kolekt iv autorů: 650 let Řevničova, s. 40 
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spočinuli na místních hřbitovech) mužů nejrůznějších národností, kteří byli 

zastřeleni nebo ubiti při pochodech smrti. Ty tím skutečně dostály svému názvu. 

Ve Mšeci je šest hrobů sovětských válečných zajatců, v Řevničově také 

tolik. Všichni byli na počátku března 1945 ubiti německou stráží. Ve Třtici je 

pohřben Georg Petrovič Južincov, kapitán dělostřelstva, který zemřel na následky 

zranění způsobeného mu při pochodu. Na jeho rovu je uvedeno datum úmrtí 13. 

března 1945. Jeho vdova Natálie Timofíjevna byla při své návštěvě manželova 

hrobu v roce 1984 jmenována čestnou občankou vsi.279 V Lišanech na Rakovnicku 

byl pohřben anglický voják, jeho ostatky si pravděpodobně vyzvedli a odvezli 

rodinní příslušníci v roce 1947.280 

5.2.4 Vládní vojsko 

Již několikrát bylo v práci zmíněno vládní vojsko. Zasluhuje si ale větší 

pozornost než pouhé zmínky. 

Vládní vojsko bylo zřízeno nařízením z března 1939 poté, co výnos 

říšskoněmeckého kancléře Adolfa Hitlera zavedl tzv. Protektorát Čechy a Morava. 

Byla zrušena československá armáda a povoleno zřízení malé osobní gardy pro 

ochranu státního prezidenta Háchy a zvláštní jednotky vyzbrojené jen lehkými 

zbraněmi. Tyto útvary stvořily protektorátní vládní vojsko, německy 

Regierungstruppe. Byli v něm vojáci zrušené armády i dobrovolníci.281 

Nej vyšším orgánem byl generální inspektorát (GI) se sídlem v Praze 

v budově bývalého ministerstva obrany. Byl podřízen státnímu prezidentovi a 

vojensky podléhal zplnomocněnci Wehrmachtu při úřadu říšského protektora. Od 

počátku existence až do likvidace vládního vojska zastával funkci generálního 

inspektora generál Jaroslav Eminger (1886-1964)." 

Eminger pocházel z větve rytířského rodu, která měla řadu příbuzných 

v Pochválově a dalších okolních vesnicích. Byl vojákem po celý svůj život -

vystudoval vojenskou akademii ve Vídni, bojoval v první světové válce, pak 

vstoupil do armády nové republiky a působil i jako vojenský atašé v Maďarsku. 

279 Kronika obce Třtice, s. 287 
280 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond O V ČSPB, k. 17, Hroby bojovníků Rudé armády, Dopis Svazu 
prot i fašis t ických bojovníků, j edno ta Lužná, pro Okresní výbor Svazu v Rakovníku 
281 Kalousek, M.: Vládní vojsko, Praha: Libri, 2002, s. 13 
282 Vo jenský historický archiv, fond Generální inspektorát v ládního vojska Čech a Moravy , inventář, 
1974 
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Po návratu domů vedl jezdecké učiliště a působil u různých jednotek. Po březnu 

1939 mu v emigraci zabránilo jen naléhání přítele Aloise Eliáše, aby zůstal ve 

vlasti a převzal funkci velitele nově zřízeného vládního vojska.283 

Ve své funkci měl Eminger dva zástupce. Generálnímu inspektorátu 

podléhaly inspektoráty I-III, jim byly přímo pořízeny prapory. Vojsko mělo 

celkem osm oddělení, styčné oddělení zajišťovalo kontakt se zplnomocněncem. 

Vládní vojsko mělo sedm tisíc členů. Jeho úkolem bylo spolupodílet se na 

zabezpečené klidu a pořádku v protektorátu, mělo být také nasazeno při přírodních 

katastrofách a mělo fungovat jako stráž státního prezidenta a při hlídání 

železnic.284 

Od února roku 1943 bylo celé vojsko pokládáno za trestněprávní a 

kázeňské stránce za doprovod německé branné moci. Ze stíhání a vyšetřování 

německými vojenskými úřady ale měly být vyňaty ty případy, které se přímo 
r # 285 

týkaly služby v čestné stráži prezidenta. 

Nacističtí okupanti zakázali v protektorátu používat uniformy meziválečné 

republiky. Museli tedy vymyslet pro vládní vojsko jinou variantu. Vojenské 

stejnokroje Republiky československé se vzhledově co nejvíce přiblížily 

německým uniformám. 

Když si při květnových událostech oblékli členové lánského strážního 

oddílu československé uniformy, dávali tím najevo svou věrnost a oddanost 

republice, její armádě a demokratickému zřízení. Byl to pro ně symbol toho, že 

nacistický režim j e v agónii a moc se brzy navrátí do rukou československého 

lidu. 

V květnu 1944 byla většina vojska odeslána do severní Itálie, došlo ktzv. 

zasazení. V protektorátu zůstal jen první prapor. Někteří jeho členové přešli 

k italským partyzánům, jiní se přidali ke spojeneckým jednotkám ve Francii a jižní 

Itálii. V dubnu 1945 odmítli uposlechnout německého rozkazu a přešli k americké 

armádě. Z nich pak byla vytvořena 1. československá samostatná brigáda v Itálii, 

bojující proti nacistům. Během července a srpna se „vladaři" vrátili zpět do vlasti, 
287 

kde bylo jejich vojsko rozpuštěno. 

283 Valeš, K., c.d., s. 92 
284 V H A , fond GI V V, inventář 
285 V H A , fond GI V V, Spisy pomocného úřadu, výnos z 10. března 1943 
286 Kalousek, M., c.d., s. 25 
287 Tamtéž 
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Zdoby působení v Itálii pochází rčení „Je platný jako vládní vojsko 

v Itálii." Netřeba vysvětlovat, že lidová tvořivost příliš neoceňovala zasazení 

vládního vojska u Verony a Padovy... 

V protektorátu zůstal pražský generální inspektorát, inspektorát I, sídlící ve 

Stefánikových kasárnách na náměstí Kinských (dnes Justiční palác) a prapor 1. 

Byl to prapor určený ke střežení lánského zámku a parku a jako prezidentova 

čestná stráž. 

Podle směrnice měl lánský strážní prapor v době vyjížďky prezidenta 

(denně od deseti do jedenácti hodin dopoledne a od čtyř do pěti odpoledne) 

v zámeckém parku zajišťovat, aby prezident nemohl být střelen zvenku nebo 

napadnut přímo. Propátrání okolí a jeho střežení bylo úkolem velitele hotovosti a 

dvaceti vojáků, kteří byli rozmístěni na osmnácti stanovištích, která ukazoval 

přiložený náčrtek. Svá stanoviště museli vojáci zaujmout již půl hodiny před 

začátkem vyjížďky a setrvat na něm, dokud prezident nezajel zpátky do zámku. 

Velitel hotovosti se měl po celou dobu vyjížďky pohybovat v parku a mít spojení 

s vojáky, ale nesměl rušit prezidenta tím, že by jím byl viděn. To platilo i pro 

strážné. 

Při ohrožení prezidenta měli strážní právo použít zbraň. Podle směrnice se 

měli všichni stáhnout na kritické místo, aby odrazili hrozící útok. Signálem měl 

být v urgentních případech výstřel, v méně naléhavých píšťalka. Jejich primárním 

cílem mělo být zajistit, aby se prezident dostal do bezpečí zámku. Strážní byli 

standardně vybaveni přílbou, puškou, bodákem, normální dávkou střeliva a 

píšťalkou.288 

Na samém počátku května navázalo vedení vládního vojska kontakt 

s Českou národní radou. Ta jim 2. května určila tyto úkoly: obsazení a hájení 

budovy rozhlasu v Praze, obrana Pražského hradu a hájení zámku v Lánech.289 

K dispozici bylo v této době celkem osmdesát tři důstojníků a čtyři sta dvacet 

jeden voják. Z toho bylo sto sedmnáct mužů a tři důstojníci příslušníky strážního 

oddílu lánského zámku. 

288 V H A , fond GI VV, Spisy II. oddělení , Směrnice pro střežení zámeckého parku v době vyj ížďky, 

25. dubna 1945 
289 Kalousek, M., c.d., s. 90 
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Vlasov byl generálem sovětské armády, účastnil se i první světové války. 

Dne 11. června 1942 byl u Petrohradu zajat německou armádou. O jeho zatčení 

existuje několik verzí, podle některých se vzdal Němcům či přešel do zajetí 

dobrovolně. Bezesporu byl charismatickou a výjimečnou osobností, jeho téměř 

dvoumetrová postava a výrazné brýle budily respekt. 

ROA byla složena z již existujících dobrovoleckých útvarů (některé z nich 

působily už jako obrana proti spojenecké invazi při vylodění v Normandii 

v červnu 1944) a z ruských a ukrajinských zajatců v německých táborech. 

Sdružovala ty Rusy, kteří nesouhlasili se Stalinovou diktaturou a chtěli ji násilím 

svrhnout. Dále v ní byli i vojáci, kteří se touto cestou snažili vyhnout otřesným 

podmínkám panujícím v německých zajateckých táborech, antifašisté a váleční 

dobrodruzi.292 

ROA vznikla jako ozbrojená složka Komitétu pro osvobození národů 

Ruska (KONR), který byl ustaven v listopadu 1944 v Praze. Nej významnější 

složkou ROA byla její 1. divize, které velel generál Sergej Kuzmič Buňačenko 

(někde bývá označována jako 600. pěší divize (ruská), tj. podle číslování v rámci 

Wehrmachtu). Byli to ta divize vlasovců, jejíž členové během Pražského povstání 

podpořili Čechy v jejich posledním boji proti Němcům. Nenávist Vlasovců vůči 

Němcům, jež byla v tomto hnutí patrna už od jeho vzniku, postupem času 

vygradovala až do otevřeně protiněmeckého postoje, projevujícího se v drobných 

incidentech, a nakonec do ozbrojených akcí vůči Němcům během pražského 

povstání. Je zajímavé sledovat, jak byl tento proces ovlivněn pobytem vlasovců 

v protiněmecky naladěném prostředí, jakým tehdy Novostrašecko bezesporu bylo, 

a také vývoj jednání mezi velením ROA a zástupci pražského hnutí odporu, 

protože zřejmě právě během pobytu ROA na Novostrašecku se rozhodlo o 

podpoře Pražanů proti Němcům. Bohužel ale zatím nelze přesně rekonstruovat 
• 293 

jednání mezi velením vlasovců a zástupci pražského odboje. 

Další důvody, proč se vlasovci v květnu 1945 postavili proti Němcům, 

byly samozřejmě ryze pragmatické. Už od samého počátku příslušníci ROA a její 

velení přemýšleli o tom, jak se v případě již pravděpodobné porážky Německa 

vyhnout sovětskému zajetí, které by pro ně znamenalo velmi kruté tresty za 

292 Kokoška , S.: Praha v květnu 1945, Praha: Nakladatels tví Lidové noviny, Praha 2005 , s.92 
293 Kokoška! S„ c.d., s. 157 
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vlastizradu. Proto chtěli dobrovolně přejít do zajetí západních spojenců a získat od 

nich záruky, že nebudou vydáni do rukou stalinistických Sovětů. 

Vedení ROA si plně uvědomovalo, že bude nutné dokázat západu 

antihitlerovskou orientaci celé armády a odpor k Němcům. Také představitel 

Mezinárodního červeného kříže dr. Lenlich, jehož kontaktovali Vlasovovi 

vyslanci na jaře 1945, jim sdělil, že „je zapotřebí nějaká veliká služba, nějaká 

skutečnost, která by v očích západních spojenců mohla zdůvodnit samotnou 
70J 

existenci osvobozeneckého hnutí," aby se ulehčila jednání s Angličany a 

s Američany. V této době vedení ROA ještě přirozeně nemohlo kalkulovat 

s budoucí pomocí povstalcům v Praze. Na dotaz Vlasovova vyslance, o jakou 

„službu" by mělo jít, odpověděl dr. Lenlich, že Vlasov by se mohl obrátit na 

Heinricha Himmlera se žádostí, aby v závěru nedošlo k povraždění vězňů 

koncentračních táborů. Vlasov ale zareagoval poněkud vlažně a jen formálně -

ústně požádal vedoucího ruské úřadovny Hlavního úřadu SS, aby Himmlerovi 

tlumočil žádost o záchranu vězňů z koncentračních táborů. 

Po základním výcviku byla Buňačenkova 1. divize nasazena na oderské 

frontě proti Rudé armádě v březnu 1945, ale tam její působení dopadlo velmi 

špatně. Buňačenko ji špatně řídil a její výsledky z boje byly chabé. Divize se poté 

přesunula k Chotěbuzi a tam přešla pod německou armádní skupinu "Střed", 

jejímž velitelem byl polní maršál Ferdinand Schórner. Divize se tím dostala pod 

německé velení. Buňačenko ale vytrvale odmítal řídit se pokyny německých 

velitelů. Když mu tedy bylo rozkázáno, aby se s celou dobře vyzbrojenou divizí 

přesunul na jihovýchod a bojoval proti ukrajinskému frontu Rudé armády u Nisy, 

odmítl uposlechnout a prohlásil, že se bude řídit jen rozkazy generála Vlasova. 

Divize ve zmatcích ustupovala směrem na Drážďany a 21. dubna 1945 se zastavila 

u města Bad Schandau, poblíž předmnichovské hranice ČSR s Německem. V té 

době vedení KONR rozhodlo, že celá ROA (tedy včetně 2. divize, která operovala 

v Rakousku) začne stahovat své jednotky na linii Praha-Linec a vedení KONR se 

zatím bude snažit navázat styky se západními spojenci. Navázat kontakt se jim 

sice podařilo, ale jednání neměla úspěch - pro Američany byla ROA stále 

nepřítelem, protože bojovala na německé straně. 

294 Žáček, P.: Na Prahu. Příspěvek k dě j inám 1. divize ROA, in: Studentské listy, 1991, č. 9-11, s. 16 
295 Kokoška , S., c.d., s. 92 
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Polní maršál Schórner se ale stále nechtěl vzdát této sice vzpurné, ale 

kvalitně vybavené divize, a vymyslel proto plán, jak by mohla pomoci při obraně 

Brna před postupující Rudou armádou. Požádal Vlasova, aby se divize přesunula 

po železnici na jižní Moravu, a kontaktoval i Buňaěenka. Ten se ale chtěl vyhnout 

osobnímu setkání se Schornerem a rychle se rozhodl k dalšímu postupu na jih. 

Dne 24. dubna 1945 překročila 1. divize předmnichovské hranice 

československého státu u Děčínského Sněžníku. Její velitel zamýšlel pochodovat 

dále na jih do českého vnitrozemí, aby divizi zachránil, a tak vlasovci postupovali 

směrem na Teplice a dále v několika širokých proudech. Ve dnech 27. a 28. dubna 

divize o počtu asi 20 tisíc mužů296 dosáhla prostoru Louny - Rakovník - Slaný. 

Zde se důstojnický štáb se usídlil ve vesnici Kozojedy, která patřila 

v tehdejší době do lounského okresu. Vojáci přebývali v celém okolí. 

V kozojedské kronice píše kronikář J. Majer v roce 1946 toto: „Ke konci dubna r. 

1945, kdy německá vojska utíkala i od Berlína, přijeli do naší vesnice v neděli 

dopoledne vojáci v německých uniformách, ale ruské řeči. Bylo nám to záhadou. 

Od rána do večera přijížděli další a další oddíly všech zbraní. Konečně zjistili 

jsme, že to jsou t. zv. „ Vlasovci". Byly to oddíly sestavené z ruských zajatců, pod 

vedením generála Vlasova. Vnáší obci byl štáb a generál Vlasov bydlel u Platilů 

v čp. 1. Byl to dobře ozbrojený vojenský útvar a kdo mohl s nimi po rusku a 

některými německy se domluvit, slyšel, že odtáhli od Berlína a nechtějí nadále 

sloužit Němcům. Celkem bylo zde a i v okolních obcích a lesích asi 25.000 mužů. 

Že už nechtěli nadále pomáhat Němcům dokazovalo i to, že po tři dny vždy přiletěl 

sem v letadle německý generál (jeho jméno jsem zapoměl, snad Schóder297), cosi 

s Vlasovém vyjednával celé hodiny. Zdá se však, že nepochodil. Záhadná tato 

armáda s tanky a celým příslušenstvím odtáhla odtud 3.5.1945, tj. dva dny před 

pražskou revolucí. Dojmy, které tato vojska zde zanechala, byly různé. Celkový 

dojem však byl, že to byli dobrodruzi, kteří ztroskotali a nemají již cesty zpět. "29H 

Vlasovci měli podle pamětníků několik tanků, obrněná a nákladní auta. 

Pamětnice paní Vetišková, jejíž otec pro ně zařizoval ubytování v Kozojedech, 

protože hovořil rusky, později vzpomínala, že Buňačenko se nejprve ubytoval u 

296 Ú d a j e o počtu př ís lušníků Vlasovovy armády se pohybuj í v rozmezí 18-25 000. Úda j 80 000 

v třt ické kronice lze považovat za nadsazený. 
297 J edná se o generá la Schornera, velitele armádní skupiny Střed. 
298 SOA P r a h a - S O k A Rakovník , fond O V Č S P B Rakovník, k. 21, Revoluční dny 1945 okresu 

Rakovník (výpisy z kronik) výpis z kroniky obce Kozojedy, 
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starosty Platila (čp. 1). Když ale den poté v poledne přijel Vlasov, uvolnil mu 

Buňačenko místo u starosty a sám se přestěhoval k rodině Emingerů do čp. 5. Tam 

měl pro sebe dva pokoje, z nichž jeden používal jako pracovnu a druhý jako 

ložnici. Další den ráno (1. května) pozval gen. Vlasov několik místních mužů na 

poradu k Buňačenkovi. Vysvětloval jim, že bojují za Rusko a Ukrajinu bez 

komunistů a že se odmítli účastnit bojů po boku Němců. Další pamětnice paní 

Nováková vzpomíná na události takto: ,Jeden strážný nám potom řekl: 'Za 

Stalina je život pod úrovní psa. To poznáte, do tří let nebude vaše vůbec nic.' 

Tehdy jsme tomu nevěřili..."299 Další vzpomínky paní Vetiškové: „Spali 

v domech, chlívech, na seně, kde se dalo. Měli přísný režim. Když jeden Vlasovec 

něco ukradl půjčili si od otce večer před odjezdem lopatu a motyku a vedli ho 

spoutaného za vesnici. Druhý den ho otec s matkou našli mrtvého zpola 

zahrabaného na poli Na Drahách. Na rozdíl od Rudé armády se chovali slušně, to 

byla proti nim inteligence. " 300 Avšak poté, co mezi vlasovci začalo kypět a sílit 

protiněmecké naladění, se vojáci stávali méně zvladatelní a poslušní. 

Podle vzpomínek paní Vetiškové přijel generál Vlasov do Kozojed o den 

později než jeho důstojníci. Vlasov byl totiž den předtím povolán na štáb armádní 

skupiny Střed k maršálu Schornerovi, který měl sídlo ve východočeské obci Lázně 

Velichovky. Schórner trval na přesunu 1. divize do Brna, Vlasov se nakonec 

podvolil. Ovšem velení 1. divize ROA, především generál Buňačenko, odepíralo 

už poslušnost nejen německému velení, ale nyní už i samotnému Vlasovovi. 

Buňačenko mu dokonce řekl, že bude dělat jen to, co sám uzná za vhodné. Protože 

těmto jednáním byl přítomen i Schórner, ztratil už úplně všechny naděje na to, že 

by mohl divizi nasadit na obranu Brna. Změnil tedy plány, vlasovci teď měli projít 

kolem Prahy do jižních Čech k Českým Budějovicím. Podstatné bylo, aby se na 

své trase vyhnuli Praze. 

Kázeň mezi vojáky se ale nadále uvolňovala, což bylo zřejmě také 

ovlivněno nenávistí místních obyvatel vůči Němcům a jejich podněcováním Rusů 

k protiněmeckým akcím. Podle záznamů z kronik lze ale jen těžko rozpoznat, kdo 

koho vlastně podněcoval k aktivitám proti německé okupační moci. Je tedy 

pravděpodobné, že protiněmecké zaměření příslušníků Vlasovovy armády 

korespondovalo s náladami obyvatelstva těžce zkoušeného válkou. V kronikách 

299 Žáček, P., c.d. 
300 -p ' 
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obcí na Novostrašecku a ve vzpomínkách pamětníků převažují výčty škod a 

incidentů způsobených vlasovci. Přesto lze s určitou mírou zobecnění říci, že 

vztah obyvatel Novostrašecka k příslušníkům ROA byl převážně kladný. Ve 

vypjaté době a stavu vyčerpání po šesti letech německé okupace byli zřejmě lidé 

nakloněni věřit každému, kdo věrohodně tvrdil, že chce bojovat proti Němcům. U 

místních obyvatel samozřejmě někdy vyvolávaly nedůvěru německé uniformy 

vlasovců, ale většinou ji překonali. Ze vzpomínek a archivních zápisů z let 

pozdějších je zase patrný vliv komunistického režimu, který velmi ostře odsuzoval 

„zradu" Sovětského svazu a antibolševické názory vojáků Vlasovovy armády. Ve 

většině archiválií se ale dají vypozorovat sympatie obyčejných lidí k počínání 

Vlasovových vojáků a k odzbrojování Němců. 

Stručné záznamy úřední povahy o činnosti vlasovců na Novostrašecku se 
o 301 'J • r r 

objevují v hlášení velitele četníků. Vypovídají úřední řečí o incidentech a 

rabování vlasovců v jednotlivých obcích, například v Krupé, v Krušovicích či 

v Rakovníku. Zajímavá je zde zpráva ke dni 2. května 1945: „2.5.1945 odpoledne 

přijela motorová vozidla a Vlasovci, kteří měli také civilně oblečené muže s sebou, 

na nádraží v Rakovníku a hledali vagon s tabákem. Protože žádný vagon 

k drancování nenašli, odzbrojili toho času na nádraží nacházející se transport 12 

příslušníků branné moci a zbraně rozdělili civilnímu obyvatelstvu, mimo to 

odzbrojili také jednotlivé příslušníky branné moci ve městě Rakovníku. " m Z 

tohoto úředního záznamu je patrné, že vztah k Vlasovově armádě byl poněkud 

ambivalentní. 

Záznamy z kronik obcí týkající se působení vlasovců mají osobnější 

charakter. Téměř ve všech dostupných zápisech se kronikáři zmiňují o tom, že tito 

pro ně zpočátku nepochopitelní vojáci již odmítají bojovat po boku Němců a že 

chtějí pomoci Čechům. Kronika obce Třeboc, která vtehdější době patřila 

k okresu Louny, uvádí následující: „Dne 29.4. právě o naší pouti přišlo do obce 

vojsko oblečené do německých uniforem a mluvili ruskou řečí. Byli vyzbrojeni 

německými zbraněmi. Bylo to vojsko generála Vlasova, který se svou divizí bojoval 

proti Rusku. Když přišli k nám do Třeboce, ubytovali se po domech. Z rozhovorů 

jsme poznali, že už nebudou bojovat za Němce, ba že Němce chtějí odzbrojit. 

301 S O A Praha -SOkA Rakovník, fond O V ČSPB, k. 21, Vlasovci , Hlášení okresního velitele četníků 
v řeči n ě m e c k é o účasti vlasovců v okrese Rakovník, nedatováno 
,02 Tamtéž 
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V Třeboci chtěli pouze přespat a pochodovat dále. Dostali zprávu, že proti nim 

vyslali Němci vojenský útvar, který je má odzbrojit. Proto 1.5. počali směrem ke 

Kroučové a na návrších za Kroučovou směrem k Řevničovu kopat zákopy. Němci 

ale nepřišli. Neměli již čas, neboť čas opravdu již dozrál. Vlasovci odešli 3.5., 

když před tím zmocnili se v Krupé na nádraží vojenského vlaku, zásobili se a 

odešli směrem ku Praze. Jejich poměr k obyvatelstvu byl dobrý. " m Zmíněnou 

akci na nádraží v blízké Krupé líčí také její kronika a objevuje se i v dalších 

záznamech. Kronikář z Krupé píše toto: „Ku konci dubna kolem 29-30 přitáhli od 

Loun vojáci generála Vlasova. 1. květen začínal rušně. Byli dosti dobře vyzbrojeni 

německou výzbrojí, byli to ruští zajatci, kteří přešli do německé armády. U nás 

ihned započali na Karlovarské silnici stavět německá auta a tyto jim odebírat. " m 

Kronika také líčí událost s vagonem lihu. Vlasov nařídil starostovi Krupé, aby 

vylil do strouhy celý vagon lihu, který stál u nádraží. „Přes to někteří Vlasovovi 

vojáci ještě toto nabírali s vodou a pili. I lidé z vesnice si toho nosili a vyráběli si 

vodku. "305 Podle kroniky odtáhli vlasovci 2. května ráno a zanechali jednoho 

mrtvého vojáka neznámého jména od svého pluku, který je pohřben na hřbitově 

v Krupé. Podle výše zmíněného záznamu velitele četníků v Krupé vlasovci dne 1. 

května vybízeli civilní obyvatele, aby se zmocnili vagonu s koberci, sami také 

rabovali a zbraně a majetek rozdávali obyvatelům. Také v blízkých Krušovicích 

vlasovci vyrabovali sklad, tentokrát s jízdními koly v hodnotě 3 000 000 korun. 

Zcizili údajně také 25 tun cukru v ceně 200 000 korun z majetku Fůrstenberského 

pivovaru.306 Tato událost se objevuje i v publikaci Krušovice (700 let), která 

vzhledem k době svého vydání líčí události tendenčním způsobem: „Nezadržitelný 

a vítězný postup Rudé armády, který zvěstoval blížící se konec války, podstatně 

změnil celkovou situaci v protektorátě. To se pochopitelně odráželo i 

v Krušovicích. Ty se na sklonku okupace staly tábořištěm nechvalně známé 

„ Vlasovovy armády", která se zde zastavila na své cestě z Loun. Po vydrancování 

v (( 307 
pivovaru odtáhla směrem ke Zbečnu. " 

303 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond O V ČSPB, k. 21, Revoluční dny 1945 okresu Rakovník 
(výpisy z kronik), výpis z kroniky obce Třeboc, opis z roku 1965 
304 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond O V ČSPB, k. 21, Revoluční dny 1945 okresu Rakovník 
(výpisy z kronik), výpis z kroniky obce Křupá 
305 S O A Praha -SOkA Rakovník, tamtéž 
306 S O A Praha -SOkA Rakovník, fond O V ČSPB, k. 21, Vlasovci , Hlášení okresního četnického 
velitele v řeči německé o účasti vlasovců v okrese Rakovník 
307 Tengler , F. a kol.: Krušovice (700 let), Krušovice 1974 
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Také v kronice obce Sýkořice na Rakovnicku nacházíme zmínku o 

Vlasovových vojácích. Sem přišli vlasovci v počtu asi 1 500 lidí dne 3. května 

v poledne od Rakovníka. Kronika se zmiňuje o tom, že se vKrupé zmocnili 

cisterny s lihem a že někteří z nich byli opilí. Čtyři z nich se ubytovali u řídícího 

učitele. V sedm hodin večer tam přinesli dalšího vojáka s otravou 

methylalkoholem, který byl již osleplý. Lékaři se mu snažili pomoci, ale marně, 

muž zemřel po 23. hodině na otravu alkoholem. Jmenoval se Nikolaj Zaliočkin, 

pocházel z tehdejšího Leningradu a je pohřben na hřbitově ve Zbečně. Kronika 

také uvádí, že to byli dobří vojáci, že byli hladoví a utrmácení. Chovali se prý 

slušně a prohlašovali, že chtějí samostatnou Ukrajinu. Odjeli odsud dne 4. května 

směrem ke Zbečnu a Křivoklátu, odkud pokračovali dále k Berounu a k Praze. U 

Nižboru se stali cílem hloubkového náletu spojenců.308 

Zajímavé je také, jak pamětníci ve svých výpovědích zacházeli 

s národnostním složením a původem příslušníků Vlasovovy armády. Nacházíme 

zde poměrně široké spektrum etnik a národností. Ve spisku s názvem Dějiny 

revoluce na nádraží Lužná-Lišany ve dnech 5. - 12. května 1945 sepsaném 

především ze vzpomínek přímých účastníků se uvádí, že „ vlasovci byli Ukrajinci, 

kteří zběhli od sovětské armády k Němcům, kteří je vycvičili a vyzbrojili znova 

proti vlastním bratřím v sovětské armádě. Tentokrát zradili znova své 

chlebodárce."309 V již zmíněné kronice Sýkořice se uvádí, že vlasovci podle 

svého tvrzení chtěli samostatnou Ukrajinu. O Rusech či o samostatném Rusku zde 

vůbec není řeč. V kronice obce Roztoky se pro změnu dozvídáme, že „ byli 

malých, silných postav, různých cizokrajných typů, Kavkazové, Arménci... " 310 Je 

tedy evidentní, že ROA měla velice pestré národnostní složení, ostatně již název 

Komitét pro osvobození národů Ruska vypovídal svým plurálem o větším počtu 

národů. 

Ostře protiněmecky vyhrocené prostředí středních Čech mělo zřejmě také 

podíl na jednom z nej krvavějších střetů příslušníků ROA s příslušníky německého 

308 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond O V ČSPB, k. 21, Revoluční dny 1945 v okrese Rakovník 
(výpisy z kronik), výpis z kroniky obce Sýkořice 
309 S O A Praha -SOkA Rakovník, fond O V ČSPB, k. 21, Revoluční dny 1945 v okrese Rakovník 
(výpisy z kronik), Děj iny revoluce na nádraží Lužná-Lišany, 15. l istopadu 1947, anonymní 
310 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond O V ČSPB, k. 21, Revoluční dny 1945 v okrese Rakovník 
(výpisy z kronik), výpis z kroniky obce Roztoky 
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Wehrmachtu. Událost sice proběhla na území Rakovnicka, avšak bezesporu si 

zasluhuje pozornost. 

Dne 1. května okolo osmé hodiny večerní obsadili Vlasovci železniční 

stanici Lužná - Lišany (dnes Lužná u Rakovníka) u Rakovníka. Auský uvádí, že 

šlo o nádraží v Lounech, tato chybná lokalizace zřejmě vznikla vinou špatného 

překladu německých jmen českých měst. Zabavili 9000 litrů benzínu a vyprázdnili 

cisternu nafty. O incidentu, který se udál den poté, 2. května 1945, máme 

podrobné informace díky výpovědi jednoho ze zúčastněných. 

Hlášení SS-Untersturmfuhrera Williho Adama z Jagdverbánde SS 

„Východ" („lovecké komando", jehož úkolem bylo potírat partyzánskou činnost) 

pochází ze dne 4. května 1945311. Adam líčí celou událost velmi podrobně. Dne 2. 

května měl jet vlakem z Prahy do Plzně. Protože ale přímý spoj nefungoval kvůli 

bombardování trati, plánoval tedy jet přes Rakovník a v něm přestoupit. Na 

nádraží v Praze se seznámil dalším SS-Untersturmfuhrerem, který jel 

s dvanáctičlenným komandem SS-manů také do Plzně. Vlak byl ale přeplněn, a 

tak museli Adam a jeho nový známý sedět každý jinde. Jednu stanici před 

Rakovníkem, na stanici Lužná-Lišany, vlak zastavil a dlouho nepokračoval dále. 

Adam podle svých vlastních slov vystoupil a dozvěděl se od přednosty stanice, že 

vlak bude pokračovat nejdříve ve 4 hodiny ráno. Nezapomněl poznamenat, že 

venku viděl naštvané a ozbrojené Čechy. Adam šel za svým známým z pražského 

nádraží a rozhodli se vystoupit. Když se Adam vracel pro věci do svého kupé, 

vtrhl do něj jakýsi poručík se čtyřmi vojáky, pravděpodobně členy ROA, a dvěma 
312 • 

ozbrojenými civilisty. Se slovy „Jste odzbrojen!" mu strhli pouzdro s pistolí, 

pak šli pokračovat v odzbrojování dále do vlaku. 

Adam na chodbě potkal dalšího SS-mana, který mu dal svou utajenou 

pistoli. Adam šel zpátky do kupé, tam uslyšel výstřely z vedlejšího vagonu a 

z okna uviděl padat svého známého Untersturmfiihrera mrtvého z vlaku. Když 

odtamtud pak vyběhl důstojník ROA, který předtím odzbrojil i Adama, a jeho lidé, 

začal na ně střílet a důstojníka zastřelil. Spustila se palba na Adamovo kupé, jíž se 

podle něj účastnili i Češi. Adamovi a několika dalším německým vojákům se 

podařilo utéct z vlaku zadem a ukryli se v lese, asi 20 metrů od vlaku. Tam leželi 

311 Pivcová, Z.: Vlasovci v Čechách na konci války. Čtyři dokumenty . In: Historie a vojenství , č. 45, 
1996, str. 157 
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další čtyři němečtí vojáci, kteří měli karabinu a pistoli. Začali střílet na vojáky 

ROA na konci vlaku, ti stříleli po každém, kdo opustil vagon. Zastřelili tak 

jednoho německého nadporučíka. Když vlasovci začali ostřelovat okraj lesa, kde 

SS-mani leželi, museli se stáhnout. Chtěli se lesem dostat k nejbližší železniční 

stanici. Po cestě potkali dva civilisty, německé dělníky, kteří jim řekli, že vlak byl 

vyrabován, a to včetně vagonu s věcmi pro uprchlíky. Na rabování se prý podíleli 

vlasovci i Češi. Adam a ostatní vyšli z lesa na silnici asi 1,5 kilometru na 

severovýchod od železniční stanice Lužná-Lišany.313 

Na tomto místě stály tři osamělé domy. Adam a dva muži vešli do jednoho 

z domů, před nímž byl německý hrob. V domě byl kapitán Vlasovových jednotek, 

který zde prý velel, a jeden poručík. Protože oba mluvili dobře německy, 

příslušníci SS se jich vyptávali, kdo dal rozkaz k jejich odzbrojování, a sdělili jim, 

že se stali cílem ostřelování ze strany vlasovců. Kapitán je přesvědčoval, že 

útočníky nebyli jeho lidé, nýbrž „čeští partyzáni", ale SS-mani tvrdili, že měli 

stejné uniformy jako kapitán a že tedy patřili k vlasovcům. Ruský kapitán je tedy 

vyzval, ať spolu s ním jdou na nádraží, aby se mohl o všem přesvědčit. Mezitím se 

venku ozvala střelba, a tak všichni vyběhli ven. Z nákladního auta se 

zabudovaným kulometem a normálního auta střílelo asi 25 vlasovců na zbylé SS-

many čekající před domem. Kapitán ROA vyběhnuvší z domu na ně okamžitě 

začal řvát povely k ukončení střelby, ovšem bez jakéhokoliv úspěchu. Vznikla 

rvačka, v níž byl zastřelen poručík - velitel skupiny střílejících vlasovců. Další 

voják ROA měl prostřelenou paži. Na pokyny kapitána vlasovci vůbec 

nereagovali. Protože jich bylo více, zdolali příslušníky SS, ranami je nahnali na 

korbu nákladního auta a zamířili na štáb do Kozojed. Tato trasa vede směrem na 

sever přes Řevničov a měří asi 15 kilometrů. Adam ve svém hlášení zmínil, že 

v každé obci auto zastavilo, obklopili ho místní obyvatelé, mávali vlasovcům a 

volali „Pověste je, ty německé svině!"314 Výkřiky a volání Čechů jim přeložil člen 

SS ukrajinského původu. Když čeští vojáci spatřili mrtvého poručíka vlasovců na 

nákladním autě, rozběsnili se, vyskakovali na vůz a mlátili členy SS. Jakýsi major 

dokonce vytloukl šikovateli SS, který údajně zastřelil onoho poručíka ROA, 

rukojetí pistole zuby. I Adam utržil několik ran pěstí a strhli mu z čepice stříbrnou 

šňůrku... 

313 Tamtéž , s. 158 
314 Tamtéž 
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Po příjezdu na důstojnický štáb v Kozojedech byli členové SS zavřeni do 

sklepa. Adam si stěžoval a dožadoval se generála, ale bylo mu řečeno, že se vrátí 

až za dvě hodiny. Adam měl výhled na vchod do štábu, a tak uviděl vcházejícího 

SS-Oberfíihrera. Poté byli SS-mani přemístěni do stodoly, kde je hlídali při 

otevřených dveřích, prý kvůli jejich bezpečnosti. Když se na štáb vrátil generál, 

Adam k němu šel na jednání, jemuž byl přítomen i Vlasov. Jako překladatel 

posloužil zmíněný SS-Oberflihrer. Vlasov prohlásil, že incidentu lituje, 

Buňačenko jako osoba za událost zodpovědná se Adamovi omluvil. Poté Vlasov a 

Oberführer opět odjeli a Adam se vrátil do stodoly. Po chvíli byl opět zavolán 

k Buňačenkovi, jenž ho přesvědčoval, že událost nemá chápat jako projev 

nenávisti členů ROA vůči SS nebo potažmo německé armádě, že na vině jsou 

Češi, kteří chtějí odzbrojit Němce a schválně podávají jeho vojákům alkohol 

v nadměrném množství. Buňačenko dále Adamovi slíbil, že udělá přísná opatření, 

aby se veškerým střetům zabránilo. Podotkl také, že Češi nenávidí německou 

armádu. Buňačenko v noci (prý kvůli nebezpečí útoku ze strany českých občanů) 

objednal vůz, jímž se Němci dostali na nejbližší německou vojenskou služebnu do 

Loun. Bylo to asi kolem jedné hodiny ranní a za doprovodu dvou strážných 

polního četnictva vlasovců. Adam se ráno ohlásil veliteli posádky a učinil písemné 

prohlášení. Tento spis přijalo Zastupující velení IV. armádního sboru dne 5. 

května. Adam se v Lounech ještě dozvěděl, že předcházejícího dne a v noci došlo 

k dalším střetům a že ještě jeden německý nadporučík zemřel na ulici. Adam ve 

svém hlášení konstatoval, že Vlasovovy jednotky by měly být z prostoru staženy, 

že jejich vztah k německé armádě je již pouze vnější (soudí tak i z výroků vojáků 

a důstojníků ROA, které mu přeložil ukrajinský Oberscharführer), a připojil 

• 315 

vlastnoruční podpis. 

Tato protiněmecká akce vlasovců za podpory místních obyvatel (jejich 

podíl se zde dá analyzovat jen velmi obtížně) utvrdila Buňačenka v tom, že divize 

nesmí již déle v tomto prostředí pobývat. Hned druhý den (3. května) ráno začali 

vojáci v několika proudech opouštět okolí Kozojed a pokračovali dále na jih. 

Jeden proud směřoval přes Řevničov směrem k Novému Strašecí a k Lánům, 

druhý přes Hředle do Krupé a do Rakovníka. Pamětnice Vetíšková jejich odjezd 

vylíčila takto: „Odjížděli dopoledne 3.5. Vlasov stál při přehlídce vtom svém 

315 Tamtéž 
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dlouhém zeleném kabátě s červeným límcem před vraty u Nováků. Defilovali před 

ním nejdříve s koňmi, vozy, kuchyněmi, jeden tank, se kterým jel poručík Silvestrov 

s dvouletým Garičkem, jel poslední a za ním generalita. Před odjezdem říkali otci, 

kdyby se vám něco stalo, štáb bude v Suchomastech. 16 

Všichni místní pamětníci se shodují na tom, že jejich poslední slova při 

odjezdu byla ve smyslu „Jedeme osvobodit Praku a rozsekat Němce. " V té době 

ale plán důstojnického štábu ROA počítal jen s přechodem do amerického zajetí. 

Samozřejmě vedení řešilo, jak by se vojáci zachovali v případě, že by v Praze 

vypuklo povstání. Zatím ale Buňačenko pravděpodobně odmítal všechny nabídky 

lokálních skupin odboje, aby se zapojili do příprav povstání proti německé moci. 

Oficiálně stále platil plán, že 1. divize potáhne na jih, směrem k Příbrami, a poté 

se u Českých Budějovic spojí s 2. divizí pobývající v jižních Čechách. 

Vlasovci prošli i obcí Lhota, která dnes sice patří Kladensku, během války 

ale náležela k novostrašeckému soudnímu okresu. Pamětník Prokop Novák 

(politický pracovník OV KSČ) v roce 1962 vzpomínal pro Vojenský historický 

ústav takto: jednoho dne, když jsme šli do práce, tehdy jsem pracoval na dole 

Vaněk, dnešní důl Nejedlý II, jsme po cestě zjistili, že směrem od Rynholce se blíží 

Vlasovova armáda. Prostě vojsko, bylo o tom všelijaké povídání, protože byli 

oblečeni do německých uniforem a mluvili rusky. Cili byla knim taková nějaká 

větší důvěra nežli byla kNěmcům. (...) Druhý den na to do obce Lhoty přijel 

poměrně velký oddíl Vlasovovy armády, který se tam zastavil a chtěl ubytování. 

Rozběhli se nejdříve důstojníci a ubytovatelé po obci a sháněli tam ubytování. 

Vcelku ve Lhotě byli ubytováni asi tak 2 dny. Ovšem během druhého dne do obce 

přijel gen. Vlasov se štábem, celkem ještě s jedním generálem, o kterém bych já 

nechtěl, aby to třeba padlo na nějakého sovětského člověka s podobným jménem, 

generál Buněčenko a celý jeho štáb, samotný Vlasov tam rozdával takové letáčky 

s obrázky Vlasovova, kde bylo psáno, jaký mají oni program, mluvili proti 

sovětské vládě, že nejsou ani pro Němce, že nejsou ani pro bolševiky, že bojují 

proti Stalinovi a spousta takové demagogie. Na druhý den nato přiletělo do této 

obce německé letadlo, které tam přistálo na poli za obcí a vyjednávalo tam 

s vlasovovým štábem, který tam byl ubytován - co tam vyjednávali, by se asi těžko 

dalo zjistit, protože nikoho k vyjednávání nepustili., načež německé letadlo 

3 1 6 Žáček , P., c.d. 
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odstartovalo a vlasovovův oddíl, který tam byl se začal řadit a postupoval směrem 

na Beroun, na Plzeň. To pochopitelně na nás na všechny zapůsobilo, ta dohoda 

s Němci i na ostatní lidi, jakousi nedůvěrou i to, že měli německou uniformu a 

naprosto zavedený německý pořádek. Ukázalo se tam jasně, velmi dobře se na to 

pamatuji, že to byli vesměs deklasované živly. Protože to byli všechny možné 

útvary. Mezi tím byli námořníci, dělostřelci,. oni tam dokonce měli tank a 

vozatajstvo a první co každého překvapilo, já jsem se také s tím nijak nemohl 

spokojiti, bylo to, že byla většina z nich věčně opilá. (...) Prostě bylo znát, že to je 

spodina, že to není pravidelná armáda. "31? 

Některé výpovědi svědků tehdejších událostí, jako například tato, jsou 

jednoznačně zkresleny vlivem propagandy komunistické strany a jejím pojetím 

vlasovců jako zrádců. Spodina a inteligence, dva naprosto rozdílné pohledy na 

tutéž skutečnost... 

Kolem 1. až 3. května se vlasovci pohybovali také poblíž Rakovníka. Dne 

1. května prý přijeli do Rakovníka na nákladních autech, odzbrojili německou 

strážní četu, která hlídala nádraží, a její zbraně dali přihlížejícím civilistům. 

Jak vyplývá z materiálů, nelze jednoduše zobecnit, jaký byl v této době 

vztah Čechů k vojákům Ruské osvobozenecké armády. Dalšími faktory bezesporu 

bylo samotné vystoupení vlasovců v pražském povstání na podporu Pražanů, ale 

také již zmíněná cílená snaha komunistické propagandy o diskreditaci a pohanění 

pojmu „vlasovec". 

Jedno z prvních jednání vedení ROA se zástupci českého hnutí odporu 

zřejmě proběhlo v Lánech, kde pobýval se státním prezidentem Háchou strážní 

oddíl vládního vojska. Jeho bývalý člen V. Neuman vylíčil události: „Když jsem 

šel ráno 3.5. v Lánech z nádraží k zámku, chodily již útvary vlasovců směrem do 

Lán. Chodily tak celý den. Často od nich bylo slyšet: Hitler chcíp, Stalina 

pověsíme. "3'8 Zdůraznil, že k Čechům byli přátelští a že projevovali nenávist 

k Němcům. Podle Neumana také mezi členy vládního vojska vznikl názor, že by 

mohli pomoci proti Němcům, protože revoluce se již očekávala: „Dokonce jeden 

den zašli nějací jejich důstojníci na velitelství našeho oddílu, které bylo umístěno 

v restauraci U zámku. Dozvěděli jsme se, že tento názor (že by mohli pomoci proti 

317 S O A Praha -SOkA Rakovník, fond O V ČSPB, k. 21, Vlasovci , Novák , P.: Osvobozován í Č S R 
Rudou a rmádou , pod le přepisu výpovědi z d ik tafonu z roku 1962 opsáno v květnu 1963 
318 Žáček, P., c .d. 
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Němcům) byl též konzultován s velitelem sovětských partyzánů a ten souhlasil 

s tím, abychom je využili podle našich možností a potřeb, ale abychom si 

nevšímali toho, co oni s nimi udělají... " 

V Lánech také vlasovci uspořádali hudební večer. Jakkoliv se tato 

informace zdá nepravděpodobná, potvrzuje ji lánská kronika a uvádí i 

podrobnosti. Hudební večer se konal již 3. května 1945, tedy den poté, co se 

jednotky generála Vlasova poprvé objevily v Novém Strašecí. 

Účastník povstaleckých bojů Josef Hofmann z Nového Strašecí vzpomínal 

takto: „Druhého května přišla do našeho města 1. divize generála Vlasova. 

Výměnou za cigarety se nám podařilo získat několik ručních granátů a náboje do 

pušky VZ 24. "3I9 I takto tedy vlasovci přispěli k vyzbrojování účastníků 

povstání... Obyvatelé Nového Strašecí prý ze strachu před rabováním kvůli 

pověstem obklopujícím tuto armádu schovávali své zásoby, ale nebylo to nutné. 

Jeden z jejich oddílů dorazil do Lán během dne a přenocoval tam. Vojáci se 

spřátelili s místními (kronika uvádí, že zvláště mladé dívky se rychle seznámily) a 

večer uspořádali v lánské sokolovně jazzový koncert za účasti lánského starosty a 

místních. Lánská kronika podává i další svědectví o vztahu Rudé armády a Ruské 

osvobozenecké armády. Rudoarmějci považovali vlasovce za satelitní armádu 

nacistického Německa a zrádce SSSR a jednali s nimi bez milosti a s pověstnou 

krutostí.320 

V lánské kronice je také popsána likvidace čtyř vlasovců sovětskou 

partyzánskou skupinou z křivoklátských lesů, tedy pravděpodobně skupinou 

poručíka Sokolova. I po skončení války tato nenávist pokračovala, ještě v červenci 

do Lán přijel oddíl 25 Rudoarmějců, rozdělil se do čtyř skupin a hledal v okolí 

ukryté uprchlé vlasovce. V Lánech neobjevili žádného, ale v blízkém Vašírově 

našli dva. Ti byli podle ústní tradice zastřeleni a pohřbeni.321 

Z Lán a vlastně i z celého prostoru Novostrašecka vlasovci odtáhli asi 

během dopoledne dne 4. května a postupovali dále na jih směrem k Berounu a 

Zdicím. Ovšem ještě během dne 4. května a v noci na 5. května je jejich 
3 22 

přítomnost doložena v kronice železniční stanice Nové Strašecí. Po příchodu do 

319 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond OV Č S P B Rakovník, k. 21, N o v é Strašecí - Vzpomínky na 
květnové dny, J. H o f m a n n : Vzpomínky na dny povstání v květnu 1945, březen 1965 

Kronika obce Lány 
321 Vodvářka , V., c.d., s. 182 
322 NA, Sbírka staničních kronik, kronika železniční stanice N o v é Strašecí 
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prostoru Berounska se štáb usadil v obci Suchomasty, několik kilometrů jižně od 

Berouna. 

Zanechali zde rozporuplné dojmy. Asi nejvýstižnější je již zmíněné 

vyjádření kozojedského kronikáře o dobrodruzích, kteří ztroskotali a nemají již 

cesty zpět. 

V Lánech s Buňaěenkem pravděpodobně, jednal kapitán Rendl z vládního 

vojska. Rendl nahlásil výsledek svého jednání do Prahy generálnímu inspektorátu 

vládního vojska (GI) s dodatkem, že Vlasov musí být o pomoc požádán 

kompetentními místy, tedy generálním inspektorátem. Podle poválečného 

svědectví kpt. Rendla inspektorát zareagoval pozdě, v době, když už ROA 

v Lánech nepobývala. Večer 4. května byla z Lán za vlasovci vyslána spojka na 

motocyklu a ráno 5. května v 7.30 proběhla další vyjednávání na velitelství 

strážního oddílu.323 

Dosud není přesně známo, co se během 5. května odehrálo na Vlasovově 

velitelství v Suchomastech. Tento bouřlivý den totiž snad definitivně rozhodl o 

tom, že Vlasovovy jednotky vojensky podpoří povstání pražského lidu. Na 

velitelský štáb pravděpodobně dorazila delegace z neidentifikované ilegální 

organizace, která byla zřejmě v revolučních dnech smetena ze scény a definitivně 

upadla v zapomnění, a asi uzavřela s generálem Buňačenkem smlouvu o 
• 324 • 

společném boji proti nacismu a bolševismu. Již kolem deváté hodiny večerní 

přijel první automobil ROA k četnické stanici v Praze-Radotíně. Chvíli nato 

dorazily i dva tanky T-34 a čtyři obrněné transportéry. Poté následovala jedna 

četa, byl to ale pouze předvoj. Zřejmě až v tomto okamžiku se velitelství Bartoš 
• 325 

dozvědělo o svém nečekaném spojenci. 

Jejich stanovisko bylo nejisté a rozpačité, ale brzy došlo ke změně. Ty byly 

vynuceny zejména zprávami o německých jednotkách stahujících se ku Praze.326 

V noci z 5. na 6. května, asi v 02.35 hodin, se telefonicky ozval kapitán Rendl a 

hlásil, že nabízí pomoc Vlasovovy armády v počtu asi 20 000 mužů. Velitelství 

Bartoš o této nabídce bylo vyrozuměno asi ve 02.40 a o několik minut později 

dostal kpt. Rendl telefonicky přímý rozkaz, aby přivedl Vlasovovu armádu ku 

323 Žáček , P„ c.d. 
324 Auský , D.: Vo j ska generála Vlasova v Čechách, Praha: Vyšehrad, 1996, s. 144 
325 Kokoška , S., c.d., str. 156 
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Praze přes Ruzyň a dále přes Břevnov.327 Rendl rozkaz splnil a koordinoval jejich 

postup. Následujícího dne, 6. května, zahájila Buňačenkova 1. divize ve třech 

proudech přesun ku Praze (dosud byly vyslány pouze průzkumné jednotky). 

Vlasovovi vojáci po cestě rozhazovali česko-ruské letáky, v nichž sdělovali 

českému lidu, že je jejich povinností podpořit ho v boji proti nacismu i 

bolševismu. 

Také Česká národní rada, vrcholný orgán povstání, se k pomoci od ROA 

stavěla zpočátku krajně nedůvěřivě. Albert Pražák,328 její předseda, vzpomínal ve 

svých pamětech, že se bál další zrady ze strany vlasovců - „ Zradili Rusy, přidali 

se k Němcům, zrazují Němce, mohou zradit i nás. "329 Obával se dokonce, že touto 

armádou chtějí Němci do Prahy poslat „trojského koně."330 Obavy a opatrnictví 

ČNR posilovalo také vědomí, že Rudá armáda, která se již rychle blížila, bude na 

případnou přítomnost vojáků ROA v povstání a jejich pomoc reagovat velice 

negativně. Sám Pražák píše, že ČNR musela „ mít co největší ohledy vůči Rudé 

armádě" a že je pomoc vlasovců nesmí nijak zavazovat. 

Zhoršující se vojenská situace ale přiměla ČNR i velitelství Bartoš 

přijmout vydatnou a neočekávanou pomoc. Stalo se to po návštěvě kapitána 

Antonova, Vlasovova pobočníka, na plenární schůzi ČNR dne 6. května v jejím 

sídle v Bartolomějské ulici. Jeho prostřednictvím vzkázala ČNR Buňačenkovi (ten 

podle Antonova velel 1. divizi, neboť Vlasov byl nemocný), že jeho vojáci, 
332 • • • 

jestliže jsou věrní vojáci a „cítí rudě" , jejich pomoc Praze je vítána, avšak 

pouze do příchodu Rudé armády. Toto rozhodnutí, jehož hlavním strůjcem byl 

komunista Josef Smrkovský333, bylo v konečné podobě vydáno jako Stanovisko 

ČNR k vojenským akcím generála Vlasova a jeho vojsk proti německým 
327 Žáček , P., c.d. 
328 Albert Pražák (1880-1956) byl český literární historik pozit ivist ického zaměření , univerzitní 
profesor . N a konci dubna 1945 byl j a k o všeobecně uznávaná apolit ická osobnost j m e n o v á n do čela 
Č N R . Rada byla utvořena na principu národní fronty a Pražákovo působení mělo zakrýt vedoucí 
úlohu komunis tů . Ještě v květnu se vrátil na univerzitu, po čtyřech letech ale muse l odejí t . Zemře l 
v ústraní. 
329 Pražák, A., c.d., s. 121 
330 Tamtéž 
3 3 ' Tamtéž , s. 122 
332 Tamtéž , s. 123 
333 Josef Smrkovský (1911-1974) byl český komunis t ický politik. Za války pracoval 
v komunis t i ckém odboj i , poté pracoval ve státní správě. V letech 1945-48 byl předsedou Národn ího 
p o z e m k o v é h o fondu, po únoru 1948 krátce j a k o náměstek ministra zeměděls tví . V l e t e c h 1951-55 
byl vězněn z poli t ických důvodů, poté rehabil i tován. Jeden z ne jvýznamnějš ích představi telů 
r e fo rmního proudu v K S Č v 60. letech. Podepsal moskevský protokol, ale za svůj boj proti 
nas tupuj íc í normalizaci byl zbaven všech funkc í a vyloučen ze strany. 
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ozbrojeným silám v pražském prostoru. Dohoda potvrzovala vedoucí postavení 

CNR a působení vlasovců omezovala na oblast dobrovolné vojenské pomoci. 

Obsahovala také poděkování za pomoc.334 

Je pravděpodobné, že rozhodnutí vyrazit na pomoc Pražanům bylo 

rozhodnutí Buňačenka proti názoru Vlasova. Ten se ktéto Buňačenkově akci 

stavěl velmi zdrženlivě až odmítavě. 

Vysílač Praha tedy dne 6. května asi v 11.35 hodin hlásil, že od jihu a 

jihozápadu postupují vlasovci a bojují s Němci; pokud budou napadeni, budou se 

bránit. Večer hlásil vysílač Praha 415, že vlasovci dorazili do Prahy a dávají se 

všude k dispozici. Prohlásili, že celý národ bojuje a že pomoc se dostavila, tanky 

vlasovců jsou označeny československými vlajkami. Němci se prostřednictvím 

svých radiových vysílačů snažili přetáhnout vlasovce na svou stranu a připomínali 

jim jejich dřívější sliby. ROA již ale byla dávno rozhodnuta a doufala, že toto 

vojenské vystoupení jí v očích západních spojenců výrazně pomůže. 

Během pražských vojenských akcí dobře vyzbrojení vlasovci výrazně 

pomohli pražským povstalcům. Zasáhli do bojů zejména v západní a jihozápadní 

části hlavního města. Celkem zahynulo asi 300 Vlasovových vojáků. Mnozí z nich 

ovšem byli postříleni Rudou armádou. I podle Pražáka byla jejich vzájemná zášť 

nesmiřitelná. Ačkoli sovětský generál P. S. Rybalko slíbil Pražákovi, že „ti, kteří 

vám (tj. České národní radě a povstání, pozn. aut.)pomohli, budoupardonováni", 

nestalo se tak. Když Pražák přišel do Všeobecné nemocnice na Karlově náměstí 

navštívit zraněné vlasovce, byl na chodbě nemocnice svědkem střelby. Raněný 

vlasovec vyšel na chodbu, kde ho okamžitě zastřelil rudoarmějec. Toho vzápětí 

zabil jiný vlasovec. Pražák a ostatní museli od sebe vojáky těchto dvou armád 

oddělit, aby nedošlo k dalším vraždám. 

Večer 7. května se gen. Buňačenko dozvěděl prostřednictvím svého 

plukovníka Archipova, že americká armáda zastavila svůj postup u Plzně a Praha 

leží v pásmu osvobozovaném Rudou armádou. Nezbývalo mu nic jiného, než 

stáhnout svou divizi zpět na západ od Prahy. Dne 8. května již byl Buňačenko a 

většina jeho vojáků zpátky v Suchomastech. 

Poté se některé menší skupinky se zbraní v ruce samy vzdaly Američanům, 

jiné až do poslední chvíle bojovaly proti postupující Rudé armádě, dokud jí nebyly 

334 Kokoška , S., c.d., str. 171 
335 Kokoška , S„ c.d., s. 179 
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úplně zničeny. Hrob jednoho z nich, pravděpodobně ubitého rudoarmějci, je dnes 

obtížně patrný poblíž Panošího Újezdu na Lounsku.336 

Ve dnech 13. a 14. května zajaly sovětské jednotky u obce Lnáře 

jihovýchodně od Plzně většinu členů ROA a zabavily jim veškerou výzbroj. Jen 

malému procentu se skutečně podařilo přejít do amerického zajetí. Sám Vlasov se 

11. května vzdal ve Lnářích Američanům, ale následujícího dne během převozu na 

americký štáb byla kolona aut vezoucí Vlasova, Buňačenka a další důstojníky u 

Horažďovic zastavena sovětskými důstojníky. Podle všeho šlo o předem 

připravenou akci, Sověti věděli, kde Vlasov je, a hlídali pečlivě všechny cesty ze 

Lnářů na západ.337 Za přihlížení Američanů vytáhli z auta Vlasova, Buňačenka i 

ostatní a zajali je. Vina amerických vojáků je v tomto případě nepopiratelná. 

Většina vojáků ROA byla násilně repatriována do SSSR a poté vystavena 

nejtvrdším represím. Někteří byli bez řádného soudu zastřeleni, zbytek byl poslán 

do gulagů na Sibiř a na Dálný Východ. Zbytek byl odsouzen do vězení. Tam se 

s některými z nich setkal i známý spisovatel Alexander Solženycin, který se ve své 

knize Souostroví Gulag soustředil na jejich zradu. Snad zně j v tu chvíli 
r 338 

promlouval spíše kapitán Rudé armády. 

Generál Andrej Andrejevič Vlasov byl spolu se svými jedenácti důstojníky 

včetně Buňačenka odsouzen v tajném soudním procesu za velezradu, aktivní 
• 339 

špionáž a teroristickou činnost k trestu smrti pověšením. Rozsudek byl vykonán 

1. srpna 1946. V první den soudu prý Vlasov řekl: „Ať je vaše rozhodnutí 

jakékoliv, já vstoupím do dějin. "340 Podařilo se mu to. 

336 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond OV Č S P B Rakovník, k. 17, Hroby bojovníků Rudé armády, 
dopis Karla Kindermanna z Panošího Újezdu okresnímu výboru Č S P B v Rakovníku, 17. června 
1954 

337 Auský , S., c.d., s. 217 
338 Auský , S„ c.d., s. 2 2 7 
339 Auský , S., c.d., s. 229, c i továno ze sovětských novin Izvěsti ja 
3 4 0 Auský , D., c.d., s. 226 

- 1 0 3 -



6. Průběh květnového povstání na Novostrašecku 

Již po několik týdnů či snad i měsíců rostlo napětí občanů, kteří očekávali 

další dění po již jisté porážce hitlerovského Německa a jeho spojenců. Těsně před 

vypuknutím povstání se množily srážky a potyčky partyzánů s německými 

jednotkami, například u Řevničova padl dne 2. května major Ivan Ivanovic. 

Povstání, kterým český lid definitivně ukončil šest let vlády nacistické 

hrůzovlády, vypuklo ve středních Čechách nejprve 2. května v Nymburku a 3. 

května vypuklo v Rakovníku. Určitou roli zde sehrálo i působení ROA, jejich 

odzbrojení německých stráží a rozdání zabavených zbraní obyvatelstvu. Lidé se 

dopoledne shromáždili na náměstí a utvořili národní stráž o počtu asi sto mužů. 

Rakovnická továrna Stadion, v níž se za války vyráběly zbraně, 

v posledních měsících pracovala kvůli sabotážím českých dělníků (stejně jako 

většina továren a zbrojovek v protektorátu) již jen asi na poloviční provoz. Její 

zaměstnanci poskytli povstalcům neocenitelnou pomoc v podobě jedenácti tisíců 

pušek, které stihli vyrobit během tří dnů od 5. května. Poslali je na podporu 

místním, dále do Kladna, Berouna a největší množství do Prahy.341 Protože asi 

největším problémem odbojových a povstaleckých skupin byla jejich špatná 

vyzbroj enost a nedostatečný počet zbraní, tato pomoc přišla více než vhod. 

V celé oblasti vypukla revoluce večer 4. května po příchodu nařízení, že 

mají být odstraňovány německé nápisy a že nemá být bráněno projevům radosti. 

Odpoledne 5. května vyslechli obyvatelé středních Cech z rozhlasu výzvu, 

která volala „všechny české muže ve zbrani" a partyzány na pomoc povstání 

v Praze. Rozhlas pod vedením České národní rady vyzval zároveň všechny 

středočeské obyvatele, aby znemožnili německým jednotkám táhnout na hlavní 

město. Ty se ale přes Novostrašecko pohybovaly opačným směrem, a sice směrem 

od Prahy na západ do srdce německé říše. Obyvatelé Novostrašecka vyslyšeli 

volání rozhlasu o pomoc, které zaznělo ještě několikrát, a vždy se stupňující se 

naléhavostí. Začali organizovat pomocné expedice do Prahy. Jejich význam se 

zněkolikanásobil poté, co se z muničního skladiště v lesích u Hříškova, o nějž se 

sváděly tuhé boje, začalo odvážet veliké množství zbraní a munice na podporu 

povstání. 

341 Kapavíková , M. - Šmilauerová, E., c.d., s. 262 
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Nad ránem 6. května vyjela na pomoc povstalecké Praze expedice z Lán. 

Byli v ní vojáci vládního vojska, dobrovolníci z Lán a z Kačice. Protože 

karlovarská silnice byla v úseku Jeneč-Karviná ještě ovládána německými vojsky, 

uhnuli na jih přes Unhošť na Rudnou. Při cestě k Ruzyni byli pod útokem 

německých letadel, poté se zapojili do bojů o ruzyňské letiště. Expedice strávila 

noc v Repích, v hostinci U Bílého beránka. Ráno pro ně ale bylo tragické, při 

těžkém náletu zemřeli tři členové a jeden byl těžce raněn. Jednotka byla v Praze 

nasazena k obraně přístupové komunikace od jihu, pod barrandovskými vrchy.342 

V bojích o Prahu zemřelo ještě několik dalších jednotlivců z Novostrašecka. 

6.1 Nové Strašecí 

V Novém Strašecí již od počátku prosince 1944 existovala vojenská 

jednotka složená z dobrovolníků a vojáků. Dohromady ji dal Josef Hofmann, 

podporučík v záloze; protože počítal s aktivní partyzánskou činností, přizval do ní 

jen muže do třiceti let. Hofmann vyzdvihl úlohu místních mladých inteligentů, 

řemeslníků a také „mužů ve zralém věku. "343 Díky podílu vojáků a skvělé kázni 

nevojáků proběhlo květnové povstání organizovaně. Také tato skupina pociťovala 

žalostný nedostatek zbraní. Jeden z členů ale vypomáhal tím, že v kovárně na dole 

Anna-Laura vyráběl potají boxery a další „zabijáky". Jejich prostřednictvím chtěla 

Hofmannova skupina získat pořádné zbraně. Přijali mezi sebe majora Malíka, 

vojáka z první světové války, který jim podle Hofmanna z opatrnosti odzbrojovací 

a partyzánské akce (například přepady německých aut či cyklistů) zakázal. 

Nepovolil ani na počátku května odebrat zbraně německým vojákům, kteří ve 

strašecké sokolovně hlídali přepojovací stanici Praha-Karlovy Vary. Skupina tím 

mohla získat cenný kulomet, samopaly a pušky. Nakonec byli tito Němci 

odzbrojeni jinou povstaleckou skupinou, dobrovolnickou četou.344 Hofmannova 

skupina získala 2. května několik ručních granátů od příslušníků armády generála 

Vlasova. 

342 Górt ler , M : Expedice na p o m o c Praze, in: Hlas revoluce, č. 33, 5. května 1979, s.10 
343 S O A Praha -SOkA Rakovník , fond O V Č S P B Rakovník, k. 21, N o v é Strašecí - Vzpomínky na 
květnové dny, J. Hofmann : Vzpomínky na dny povstání v květnu 1945, březen 1965 
344 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond O V ČSPB, k. 21, N o v é Strašecí - vzpomínky na kvě tnové 
dny, Zika, K.: Povstání 5. května v N o v é m Strašecí, nedatováno 
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Již od dubna probíhaly přípravy na ozbrojené svrhnutí nacistických tyranů. 

Zvýšila se i aktivita bývalých vojáků a důstojníků ve městě a také partyzánů, 

ukrývajících se v lesích. Ve Strašecí byl proveden soupis všech bývalých vojáků, 

s nimiž by se dalo počítat v případě nutnosti, a město bylo rozděleno do čtyř 

vojenských obvodů. Mezitím ale skutečné události předběhly plány. 

V pátek 4. května namáhavě zadržoval přednosta stanice Fremunt německý 

vlak s flaky a municí na novostrašeckém nádraží. Dělal to proto, aby byl čas na 

informování partyzánů z okolních lesů, kteří je měli přepadnout. Ve tři hodiny 

odpoledne navázal znovu styk s partyzány z okolí Třtice a z Rudy. Jako spojku 

využil přednosta jakéhosi „Poláka z Lodže". Tento muž uprchl z koncentračního 

tábora v Buchenwaldu, kde byl spoluvězněm švagra přednosty novostrašecké 

stanice. Již v březnu 1945 byl doporučován jako spojka s partyzány do služeb 

místních odbojářů. Osvědčil se dokonale.345 Je možné, že šlo o jednoho ze členů 

partyzánské skupiny z Barvínku, která se od poloviny dubna ukrývala ve Třtici. 

Asi hodinu po vyslání spojky se tři partyzáni přiblížili k nádraží, aby 

provedli útok na stojící vlak a obsadili ho. Plížili se k němu, ovšem jeden z nich 

zakopl o drát a prozradil je. Německá posádka vlaku, která stála kolem, ho 

zpozorovala a zastřelila ho. Druzí dva partyzáni museli pochopitelně utéct. 

Tento neúspěšný pokus Němce ještě více rozzuřil. Velitel vlaků nejprve 

vytáhl na zaměstnance nádraží rychlopalnou pušku a vyhrožoval jim likvidací pro 

sabotáž, poté si sám zavolal na Kladno pro posilu a munici. 

Kladenská posila dorazila dříve, než mohla přijít další skupina partyzánů a 

znovu se pokusit dobít flákový vlak. V šest hodin večer přijelo vlakem z Kladna 

asi čtyřicet ozbrojených mužů, obsadili celou stanici a vlaky, uzavřeli nástupiště a 

prohlédli všechny vlaky. Shromáždili u sebe všechny Němce, a když se dozvěděli, 

že americká vojska jsou již u Plzně a lesy jsou plné partyzánů, kolem osmé hodiny 

večerní rychle odjeli i s vlakem s flaky zpět do Kladna. 

Lidé z nádraží v momentě, kdy vyhodnotili situaci jako vážnou, žádali 

strašecké četníky o pomoc. Ti ale nijak nezasáhli, ačkoliv byli požádáni již ve tři 

hodiny. 

Hofmanna odpoledne v pátek 4. května zavolalo velitelství hnutí Za 

svobodu z Lán, které vojensky i politicky organizovalo odboj a přípravy povstání 

345 N A , Sbírka staničních kronik, kronika železniční stanice N o v é Strašecí 
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na Novostrašecku. Dostal tam příkaz, že má začít s povstáním následujícího dne, 

5. května v 8 hodin ráno. Dozvěděl se také, že toho dne povstalci úspěšně 

odzbrojili německé posádky v Turnově, Semilech a v Jičíně.346 

Telegram o tom, že německé nápisy mají být odstraňovány a že nemá být 

bráněno projevům radosti, došel na Novostrašecko 4. května asi v půl desáté večer 

z Kladna. Jako první o něm novostrašecké informoval strážmistr Čermák.347 Do 

některých vesnic, například do Třtice, se dostalo ze stanice řevničovské.348 Tento 

telegram dostávali přednostové stanic po drážních telefonech. Toto prohlášení de 

facto spustilo na některých místech povstání. Okamžitě se ze stanic rozšířilo do 

měst a vesnic. Lidé ještě ten večer a v noci začali narychlo bílit německé nápisy a 

nahrazovat je českými. Tento telegram byl poté odvolán a vše mělo být uvedeno 

do původního stavu, ale to se již nestalo. Lidé, zdecimovaní útrapami okupace, si 

první telegrafický pokyn vyložili jako signál k závěrečné fázi boje s okupanty.349 

Hofmann ihned po svém návratu z Lán svolal oddíl a sdělil mu obsah 

telegramu. S náležitými vojenskými poctami pak po dlouhých šesti letech vyvěsili 

na domě majora Malíka československou vlajku.350 Po osmé hodině večerní se ve 

městě utvořila první četa. Jejím úkolem bylo chránit město a jeho obyvatele před 

Němci ustupujícími z Prahy na západ do říše. Byla to četa dobrovolnická, měla tři 

důstojníky a třicet šest mužů. Na rozkaz posádkového velitele (tuto funkci přijal 

major Malík) v Novém Strašecí uzavřela v půl jedenácté večer silnici z Prahy do 

Karlových Varů. Ještě během neklidné noci se ve městě zformovaly první hlídky a 

stráže, které měly dohlížet na pořádek ve městě a na klidný průběh povstání.351 

Hlídaly i na nádraží, kde zaměstnanci navázali „čilý kontakt"352 s vlasovci i 

s partyzány, či spíše obnovili a zintenzívnili předchozí spojení. Stanice se stala 

telefonní centrálou pro široké okolí; všemožně se snažila maximálně uškodit 

346 S O A Praha-SOkA Rakovník , fond O V Č S P B Rakovník, k. 21, N o v é Strašecí - Vzpomínky na 
květnové dny, J. H o f m a n n : V z p o m í n k y na dny povstání v květnu 1945, březen 1965 
147 S O A Rakovník , fond kroniky obcí, Kronika N o v é h o Strašecí 
, 4 8 Kronika obce Třtice 
349 Gort ler , M. : Vítězství na kolej ích v květnu 1945, in: Hlas revoluce, 3. května 1980, č. 13 
350 SOA Rakovník , fond O V Č S P B Rakovník, k. 21, N o v é Strašecí - Vzpomínky na květnové dny, J. 
Hofmann : V z p o m í n k y na dny povstání v květnu 1945, březen 1965 
351 S O A Praha -SOkA Rakovník , fond O V ČSPB, k. 21, N o v é Strašecí - vzpomínky na květnové 
dny, Zika, K..: Povstání 5. května v N o v é m Strašecí, neda továno 
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okupační moci, takže například vydávala falešné zprávy nasměrované 

k Wehrmachtu u Rakovníka a oddílům SS u Žatce.353 

Další den, v sobotu 5. května, již od rána hustě pršelo. V sedm hodin ráno 

přijal Josef Hofmann, už pohotově oblečený do československé uniformy, 

vojenskou hlídku. Poté se s ní odebral do města za majorem Malíkem, jemuž se 

plně dal k dispozici. Posádkové velitelství mělo. tehdy sídlo v místnosti strážníků 

městské policie, kde je dnes hudební škola. Malík ale stále trval na zákazu 

přímých vystoupení proti Němcům s odůvodněním, že povstalci nemají dostatečný 

přehled o vojenské situaci. Hofmann byl donucen poprvé porušit kázeň vojáka a 

jednat proti rozkazu svého velitele. Spolu s dalšími dvěma muži zbavili zbraní 

Němce pobývajícího v hotelu Slezák. Tím získali dvě pistole. Jiní členové skupiny 

mezitím získali několik dalších pušek vz. 95 a 24, samopal vz. 40, pistole, ruční 

granáty a střelivo.354 

Posádkový velitel Malík, vida tyto úspěšné protiněmecké akce, akceptoval 

radikální návrh Hofmannův, podle něhož měli povstalci obsadit poštu a vlakové 

nádraží, tedy strategické body ve městě. Nádraží tedy obsadil J. Hofmann a jeden 

pěší oddíl, obsazení pošty a opatření ve městě bylo přiděleno Karlu Zikovi. Během 

cesty na nádraží, ležící asi 2 kilometry od centra města, zadržel Hofmann a jeho 

oddíl několik občanů, kteří si nesli věci ukradené na nádraží. Ukradené věci 

skupina povstalců zabavila, někdy i násilím, a uložila zpět do vagónů. 

Na nádraží asi v půl desáté dopoledne dostali telefonický vzkaz 

z kladenského nádraží, že obrněný vlak, který tam střežil trať, hodlá vyjet 

s posádkou asi sedmdesáti SS-manů do Strašecí, aby potlačil tamní povstání. 

Hofmann naléhavě žádal kladenského výpravčího, aby zdržel odjezd vlaku 

minimálně do večera, třeba předstíráním nutných oprav na lokomotivě, což mu 

bylo přislíbeno. V jedenáct hodin dopoledne se na obsazeném nádraží dozvěděli 

z městského velitelství, že do Královic dorazily americké tanky. Zřejmě ale šlo jen 

o minimální počet amerických jednotek, snad předvoj. V Rakovníku také dostali 

tuto zprávu s dodatkem, že americké tanky pokračují směrem do vnitrozemí a že 

za hodinu, maximálně za dvě dosáhnou města. Některé rakovnické ženy se oblékly 

do krojů, opatřily si kytice a šly čekat na americké vojáky, aby je mohly náležitě 

353 Tamtéž 
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přivítat. Čekaly trpělivě a dlouho i v dešti, ne hodinu či dvě, ale až do večera.355 

Až ve středu 9. května mohli Rakovničtí přivítat cizí vojáky, ovšem nikoliv 

americké, ale rudé. 

Brzy odpoledne přijel desátník Šotka s rozkazem od majora Malíka, že 

Hofmann má jít požádat rudské partyzány o pomoc proti členům Wehrmachtu, 

kteří se podle zpráv blížili k nádraží. Partyzáni ze skupiny Za rodinu se již 

dopoledne přesunuli přímo do Rudy, kam je přivedl F. Dvořák st.356 Tento z Prahy 

ohlášený vlak ale na strašecké nádraží nedojel, neboť uvízl na Veleslavíně, 

v západním okraji Prahy.357 

I přesto se ale partyzáni nadále radili s přednostou stanice a povstaleckou 

hlídkou o přípravách na aktivní odboj, na odzbrojování Němců a zpomalení 

vlakové dopravy. Jeden z velitelů partyzánů upozornil, že mají velmi málo nábojů 

do ručních zbraní, a žádal, aby jim Češi zajistili dodání dalších. To ale nebylo 

možné, sami zaměstnanci nádraží vlastnili pouze jednu pistoli a neměli kde sehnat 

munici. Nádraží v Krupé jim sice přislíbilo pomoc, ta se ale nakonec 

nerealizovala.338 

Kolem půl čtvrté odpoledne městem projížděly od Kladna tři osobní vozy a 

jeden nákladní, které vezly SS-many. Povstalci se je snažili zastavit, přičemž 

došlo v zatáčce k ozbrojené potyčce, která stála život des. Šotku. Vozy pak 

pokračovaly dále v jízdě a byly zastaveny na cestě k Řevničovu. 

O chvíli později přes Strašecí prchala do Německa část kladenského 

Gestapa. Jeli ve třech osobních vozech a jednom autobusu. Povstalci již měli 

zkušenost z předchozí akce, kde se s německými vojáky nevhodně střetli v centru 

města, a zaútočili na ně až při výjezdu z města. Všechna vozidla byla silně 

poškozena. Autobus dojel jen na křižovatku U Farmy, k odbočce na Třtici. Tam 

jej zlikvidovali hlídkující dobrovolníci a partyzáni ze Třtice; zbylá tři osobní auta 

dojela do Řevničova, kde je definitivně zastavily tamní povstalecké hlídky.359 

V pět hodin odpoledne vyzval rozhlas k aktivnímu boji proti okupantům. 

Přednosta stanice proto nařídil přerušit železniční dopravu. Tato situace nastává 

,5S Bříza, J., c.d., s.55 
356 Pošta, K.: Obdob í okupace, s. 24, in: 600 Jet Rudy, Kubáč, J. a kol. (ed.), Ruda: M N V Ruda, 1979 
3 5 7 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond O V Č S P B Rakovník, k. 21, N o v é Strašecí - Vzpomínky na 
květnové dny, J. H o f m a n n : Vzpomínky na dny povstání v květnu 1945, březen 1965 
358 NA, Sbírka staničních kronik, kronika žel. stanice N o v é Strašecí, rok 1945, s. 11 
359 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond O V ČSPB, k. 21, N o v é Strašecí - vzpomínky na květnové 
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pouze ve velmi výjimečných situacích, a tak i ti, kteří snad dosud pochybovali, 

porozuměli vážnosti těchto okamžiků. Vlaky nejezdily ani po dva následující dny. 

Cílem nařízení bylo. znemožnit německým jednotkám útěk po železnici z území, 

kde se pro ně stávala půda více než horkou. Cenné zprávy o pohybu německých 

skupin a o jejich vozidlech na karlovarské silnici dodávali na nádraží partyzáni a 

také štáb z Nové Vsi na Rakovnicku.360 

V tu samou dobu (v 17 hodin) byla stráž povstalců na nádraží vystřídána 

jinou a vrátila se do města. Tam se dozvěděli o smrti desátníka Šotky. 

Na posádkové velitelství poté byla přivezena těla tří mrtvých Rusů. Zabili 

se při těžké autohavárii u nádražního mostu, pádem z mostu dolů. 

Večer v sedm hodin Hofmann převzal dočasně službu posádkového 

důstojníka, major Malík byl totiž naprosto vyčerpán a nutně potřeboval odpočinek. 

Podepsala se na něm doba strávená v koncentračním táboře. Na velitelství, na 

nádraží i všude jinde byl nepřetržitě poslouchán pražský rozhlas a vysílání 

z ciziny. 

6.1.1 Boj o obrněný vlak 

Kolem sedmé hodiny večerní 5. května se situace vyhrotila. Z Kladna se 

zoufale snažili uniknout členové Gestapa i ostatních jednotek a samozřejmě 

neváhali při útěku použít brutality a násilí. Všichni byli odhodláni si cestu na 

západ prostřílet. Někteří volili spíše cestu po silnici směrem na Žatec, když se 

dozvěděli o tom, že novostrašecké nádraží je obsazené povstalci. Situace se 

stávala nepřehlednou, přicházející zprávy byly zmatené a někdy i mylné. Nádraží 

Křupá hlásilo útoky německých vojáků a žádalo o pomoc Kladno.361 Telefonické 

zprávy teď následovaly těsně jedna za druhou a všechny hovořily o pohybu 

ozbrojených Němců na západ. 

Na Kladně stále ještě stál německý pancéřový vlak, zaměstnanci nádraží 

pořád zvládli předstírat nutné opravy. K tomu, aby přerušili koleje, neměli ovšem 

dost odvahy. Po sedmé hodině telefonovalo kladenské nádraží, že ozbrojená 

360 N A , Sbírka staničních kronik, kronika žel. stanice N o v é Strašecí, rok 1945, s. 11 
, 61 Tamtéž 

- 1 1 0 -



posádka obrněného vlaku si vynutila odjezd z Kladna. Schylovalo se kjedné 

z největších akcí během povstání na Novostrašecku. 

Bylo nutno reagovat pohotově a správně. Osazenstvo novostrašeckého 

nádraží se nejprve snažilo přesvědčit jiné stanice, že je bezpodmínečně nutné 

zastavit či vykolejit vlak na místě co možná nejdříve, tedy ještě přímo na Kladně 

nebo v Libušině, případně v Lánech. Kvůli údajně příliš velkému ohrožení byly 

tyto návrhy odmítnuty.362 

Josef Hofmann tedy ihned nařídil dvěma spolupracovníkům, aby si vzali 

každý jeden samopal, a dal jim plánky železnice s dvěma vyznačenými místy, kde 

měli přerušit trať. Povolil jim použít všech prostředků k opatření pracovní síly. 

První přerušení mělo být provedeno odstraněním několika dílů kolejí před 

železničním návěstím, druhé taktéž za stanicí v zatáčce nad rybníkem. Toto 

narušení mělo být maskováno tak, aby vypadalo jako uhnutí kolejí. 

V 19.50 ohlásili provedení úkolu a bylo jim rozkázáno vrátit se zpět do 

města. Kvůli bezpečnosti odešli do města v očekávání brzké vojenské akce také 

obyvatelé domků u nádraží. Nádraží bylo celkově vyklizeno, všichni zaměstnanci 

odešli mimo dostřel. Kolem nádraží i na vrch Šibeňák rozmístilo vedení povstalců 

hlídky, které měly vše pozorovat a hlásit. Hlídky byly i na silnici vedoucí 

k nádraží.363 Čekalo se na příjezd pancéřového vlaku. 

Obrněný vlak byl skvěle vybaven. Vezl asi sedmdesát až osmdesát 

německých vojáků, vesměs příslušníků SS, šestnáct flaků364 a mnoho munice. 

Dále na něm byly i kulomety velké ráže, kanóny a světlomety. Celkem měl asi 

dvacet dva vagóny. 

Zároveň se k podobné akci odhodlal přednosta novostrašecké stanice. 

Podle zápisu v kronice železniční stanice snahy obou povstaleckých skupin (tedy 

zaměstnanců nádraží a Hofmannova oddílu z města) občas poněkud kolidovaly; 

navíc oba velitelé si v pozdějších vzpomínkách osobovali hlavní podnět k akci a 

zásluhu zajej í úspěch. Udávali také rozdílné časové údaje - podle Fremuntova 

popisu v železniční kronice se události staly asi o dvě hodiny později, než tvrdil 

záznam J. Hofmanna.365 Není možné s určitostí říci, který zobou přímých 

362 Tamtéž 
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účastníků podal přesnější údaje ani do jaké míry spolupracovali. Pravděpodobné 

aleje, že v rozhodujících momentech jednali ve shodě a po vzájemné dohodě. 

Podle J. Hofmanna dorazil flakový vlak ve 20.15 a zastavil před prvním 

rozebráním trati, které bylo nad pěšinou na Rudu. Silná světla totiž umožnila 

osazenstvu vlaku zpozorovat porušení trati včas a zastavit. Povstalci očekávali 

útok německých vojáků, ale ti se zatím věnovali .výhradně opravě železnice. 

Asi ve čtvrt na jedenáct se na velitelství vrátil major Malík, který mezitím 

několik málo hodin věnoval zaslouženému spánku, a schválil připravovanou akci. 

O půl hodiny přivedli lidé z města topiče, který uprchl z vlaku. Brzy poté došla 

z lánského velitelství zpráva, že v prostoru Farmy byly shozeny zbraně. Strašecí 

tam vyslalo pětičlennou hlídku. 

V půl dvanácté v noci sestavil Hofmann podle rozkazu sedmičlenný oddíl 

z dobrovolníků, jehož úlohou bylo dostat se rojnicí k vlaku a ostřelovat Němce, 

opravující v dešti trať. Tam za nimi z velitelství ve městě brzy dorazili i major 

Malík a Hofmann. Velení ve městě převzal dočasně K. Zika. 

Hlídka povstalců se rozmístila kolem stojícího vlaku. Byla chráněna tmou i 

deštěm, výhodou jim byla i znalost prostředí. Byli dohodnuti, že kvůli citelnému 

nedostatku střeliva budou pálit jednotlivě v pětiminutových intervalech. 

Přesně o půlnoci dostal Hofmann rozkaz vypálit první ránu. Zasáhl lampu 

visící na tyči nad kolejemi a odpovědí mu byla dlouhá kulometná dávka svítícím 

střelivem. Střelci ale mířili do větší vzdálenosti, než byla stráž skryta, a přestřelili. 

Němečtí vojáci bylo pod palbou až do časného rána, přesto se jim podařilo dráhu 
• 366 

opravit. Brzy ráno, kolem čtvrté hodiny, tedy vlak vyjel. 

Vjel do stanice a pokračoval směrem na Řevničov. Avšak kvůli opomenutí 

německého velitele vyslat po trati průzkum najel na druhé přerušení trati a 

lokomotiva konečně vykolejila. Povstalci, kteří na druhé vyhození kolejnic již 

téměř zapomněli, byli radostně překvapeni. Protože se ale již rozednívalo, byli 

nuceni se stáhnout, neboť přesila byla značná. Odešli do města, kde pak major 

Malík shromáždil všechny vyzbrojené muže. Celkem jich bylo k dispozici asi 

třicet. Počítalo se totiž s německým útokem, ten ale nepřicházel.367 

366 SO A P raha-SokA Rakovník, fond O V Č S P B Rakovník, k. 21, N o v é Strašecí - Vzpomínky na 
kvě tnové dny, J. H o f m a n n : Vzpomínky na dny povstání v květnu 1945, březen 1965 
367 Tamtéž 
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Nakonec zaútočili sami povstalci, kteří se opět přesunuli k Rudě. Bylo ráno 

6. května a bojová akce měla za okamžik vyvrcholit. Zdánlivě poklidné 

probouzení přírody do nového dne narušily ostré výstřely ze zbraní 

novostrašeckých vojáků i dobrovolníků. 

Posádka vlaku byla přinucena se stáhnout ke strážnímu domku a bránit se. 

Major Malík přinesl z města československou vlajku a ještě s velitelem partyzánů 

šel za Němci vyjednávat. Mezitím ale dorazily dobře ozbrojené posily z lánské 

odbojové skupiny „Za svobodu" a spustily na Němce kulometnou palbu. Ti ji 

opětovali a rozpoutala se přestřelka. Odpor Němců byl během dopoledne zlomen, 

část z nich se vzdala a byla zajata (asi třicet dva Němců)368, část ale uprchla do 

lesů. Tam ale ze severu hlídkovali partyzáni z Rudy a ze Třtice, kteří byli 

přivoláni na pomoc, a snažili se zabránit, aby němečtí vojáci unikli. Přesto se 

některým z nich povedlo probít se až na řevničovské nádraží. Partyzáni je v lesích 

chytali ještě asi dva další dny a většinu z nich skutečně zajali nebo zlikvidovali. 

V trvalém dešti a mokrém porostu neměli příliš šancí na únik.369 

Celé dopoledne 6. května byli povstalci na nádraží. Do jejich rukou se díky 

provedené akci dostal celý vlak, téměř nepoškozený. Protože ho Němci před 

úprkem podminovali, museli ho nejdříve zbavit výbušnin. Pak z něj demontovali 

kulomety. Byly to tři kulomety vz. Bergmann a jeden dvouhlavňový 

protiletadlový kulomet. Ten během den namontovali nákladní auto. Povstalci 

z vlaku také získali značné množství střeliva.370 To pak dodávkou převezli do 

Strašecí, část od Lán a něco i do Kladna. 

Na české straně byl jen jeden zraněný - Jaroslav Mošna utrpěl průstřel a 

zlomeninu lýtkové kosti.371 Dva partyzáni ze skupiny Za rodinu byli také raněni. 

Jeden z nich, Ilja Ivanovic Oniščenko, podle jména Ukrajinec, na následky 

těžkého zranění zemřel. Na německé straně byl jeden těžce zraněný. Převezli ho 

na ošetření do novostrašecké školy. Tam bylo několik set „národních hostů", které 

zastihly květnové události ještě na českém území. Horní patro školy teď obývali 

368 Průcha, c.d., s. 54 
369 N A , Sbírka staničních kronik, kronika železn. stanice N o v é Strašecí 
370 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond O V Č S P B Rakovník, k. 21, Nové Strašecí - Vzpomínky na 
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Češi, kteří byli týž den a den předtím zadrženi pro spolupráci s Němci. Jako stráž 

zde bylo ustaveno třináct českých dobrovolníků.372 

Lánské velitelství poslalo lokomotivu, aby odtáhla celý vlak (kromě 

vykolejené původní lokomotivy) pryč. Vladimír Janouš, přednosta stanice z Lán, 

ho ponechal v tunelu u Rynholce. V poledne nařídil velitel partyzánů prohlédnout 

blízkou cihelnu a domy u nádraží, zda se v .nich ještě neskrývali ti členové 

německé branné moci, kteří se snažili uprchnout. V těchto místech ale již nikdo 

nebyl.373 

Velká pomoc v boji přišla od lánské skupiny a také partyzáni byli hodně 

nápomocni a mají zásluhy na zdaru akce. Skončila tedy úspěchem, a protože 

úspěch přitahuje, k povstalcům se hned během dne hlásili další a další lidé. 

Pomáhali odebírat zbraně menším německým jednotkám, jejichž přesun na západ 

stále neustával.374 

6.2 Další dny v Novém Strašecí 

Po této události nabyly události rychlého spádu. Revoluční vření naplno 

vybuchlo. V dalších dnech zřízeny byly pravidelné vojenské jednotky, které 

významně zasáhly do bojů o muniční sklad v Hříškově (viz níže). Skupiny Němců 

stále procházely městem a bylo nutno je odzbrojovat, zvláště po podepsání 

kapitulace. 

Dne 6. května byla skupina 152 Němců a jedné zdravotní sestry 

doprovázena dvěma členy povstaleckých stráží z Rudy na hranice katastru 

k Řevničovu. Přitom se náhodou zjistilo, že žena u sebe ukrývá pistoli ráže 6, 35 

mm. Přišel na to mladičký ruský partyzán, který jel kolem do Řevničova v bryčce 

tažené koněm. Při předání jednotky strážím z Řevničova je novostrašečtí 

upozornili a partyzán zůstal jako další doprovod transportu.375 

Týž den, 6. května, utíkala z Kladna ve dvou mercedesech skupina 

příslušníků tamějšího Gestapa. Jedním z nich byl již zmíněný gestapák Oskar 

372 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond O V Č S P B Rakovník, k. 21, N o v é Strašecí - vzpomínky na 
kvě tnové dny, vzpomínka V. Liebeszeita, 9. března 1965 
373 Tamtéž 
374 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond O V Č S P B Rakovník, k. 21, N o v é Strašecí - Vzpomínky na 
kvě tnové dny, J. H o f m a n n : Vzpomínky na dny povstání v květnu 1945, březen 1965 
375 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond OV Č S P B Rakovník, k. 21, Nové Strašecí - vzpomínky na 
květnové dny, vzpomínka V. Liebeszeita, 9. března 1965 
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Felkl. V Řevničově byli zadrženi hlídkami povstalců. Jeden byl poslán na výslech 

do Rakovníka, ostatní si převzali zástupci kladenských odbojářů. Felkl, občan 

meziválečného Československa, který poslal na smrt sto jedna lidických mužů a 

osobně se podílel na zatčení asi sedmi set českých občanů, byl poté odsouzen 

k trestu smrti.376 

I další dny se pokračovalo ve zbavování .zbraní Němců, početnější skupina 

se objevila 9. května. Bylo to asi dvacet aut a několik autobusů. Byli nasměrováni 

na fotbalové hřiště, tam ale vnikl dav civilistů toužící po pomstě a po rabování. 

Rázným zákrokem zachránil situaci až přepadový oddíl J. Hofmanna. Ten byl pak 

upozorněn, že v transportu se ukrývají i dva členové SS. Při zatýkání se bránili, 

jeden byl zastřelen poté, co se pokusil zastřelit člena přepadového oddílu; druhý 

byl internován do strašecké školy. Ostatním byla po odzbrojení napsána propustka 

a byli pěšky posláni dále. Jen nemocným zůstalo nákladní auto a zraněným 

sanitka. Materiál z vozů, jehož bylo opravdu hodně, byl převezen do sídla 

národního výboru. 

Večer 9. května přišla do města z Prahy zpráva, že po karlovarské silnici 

prchá nenáviděný K. H. Frank.377 Povstalecké jednotky okamžitě obsadily silnici 

v prostoru „U Farmy" a chystaly se k zajetí vraha českého národa. Za dvě hodiny 

byla ale zpráva dementována.378 Od tohoto dne panoval ve městě spíše již klid. 

Byl pohřben stavitel Šotka i ruští partyzáni, zahynuvší při autonehodě u 

železničního mostu. Dne 10. května ráno přijely do města první ruské tanky; 

v jiných místech regionu se objevily ještě předchozího dne. 

Město dosáhlo osvobození od nacistické hrůzovlády vlastními silami, bez 

pomoci cizích armád. Svou odvahu a schopnosti ukázali jak vojáci z první světové 

války (např. major Malík), tak dobrovolníci-nevojáci. Velitelé povstaleckých 

jednotek přispěli výborným řízením akcí, vojáci i ostatní byli disciplinovaní. 

Pomohli i partyzáni, nejvíc z nich bylo ruské národnosti, poté polské. Díky 

statečnosti, odhodlání a schopnostem všech zúčastněných byly ztráty na životech 

376 Valeš, K., c.d., s. 45 
377 Karl Hermann Frank (1898-1946) , přezdívaný vrah českého národa, se narodil v Kar lových 
Varech. Měl knihkupectví a od roku 1934 byl č lenem Sudetoněmecké strany. Byl státním 
t a j emníkem pro Protektorát Čechy a Morava. V noci z 8. N a 9. května 1945 se uchýlil do 
amer ického zajet í a 22. května 1946 odsouzen k trestu smrti. 
378 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond O V Č S P B Rakovník, k. 21, N o v é Strašecí - Vzpomínky na 
kvě tnové dny J H o f m a n n : Vzpomínky na dny povstání v květnu 1945, březen 1965 
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minimální. O nasycení vyhladovělých členů jednotek se obětavě postarali 

obyvatelé ze Strašecí.379 

Na novostrašeckém hřbitově našlo místo posledního spočinutí celkem osm 

sovětských partyzánů či příslušníků Rudé armády, kteří zemřeli v květnu 1945. 

Události u železničního mostu připomíná dodnes pamětní deska. 

6.3 Revoluční dění na dalších místech 

Lány 

Prchající německé jednotky projížděly také silnicí vedoucí kolem Lán, přes 

křižovatku zvanou Slovanka. Zde se kříží karlovarská silnice se silnicí vedoucí ze 

Stochova do Lán a odjakživa zde stával formanský hostinec. Roku 1927 na tuto 

tradici navázal statkář a obchodník Jan Jůna380, když zde otevřel novou restauraci 

Na Slovance. 

V Lánech fungovaly asi nejpočetnější, nejlépe organizované i vybavené 

jednotky vojenské i civilní. Lánské vedení také do určité míry koordinovalo 

povstalecké akce v celé oblasti a pomáhalo tam, kde bylo třeba. Do povstání a 

odzbrojování Němců se zapojil 1. prapor vládního vojska, vedený kpt. Rendlem a 

čítající asi šedesát vojáků, dále asi čtyřicet četníků ze zámeckého strážního oddílu, 

místní četnické stanice pod vedením strážmistra A. Bucka, partyzánské skupiny 

z lesů, členové lesního personálu a místní občané. Velení převzali kpt. Rendl a 
• 381 

velitelé partyzánů por. Sokolov a mjr. Alexej. 

Křižovatkou Slovanka projížděly již od rána 5. května četné německé 

transporty. Jejich odzbrojování se neobešlo bez potyček, při jedné z nich byla do 
382 t_ 

ruky střelena Antonie Zounková ze Stochova. Na zabírání německých zbraní se 

podíleli členové Hradní stráže, již oblečení do československých uniforem, 

například Cyril Rohrer. Asi v jednu hodinu odpoledne zde byli zadrženi v osobním 

, 7 9 Tamtéž 
380 Rozsáhlý maje tek rodiny Junů byl po únoru 1948 znárodněn, rodina emigrovala do Amer iky , 
maje tek j í byl po listopadu vrácen v restituci. 
381 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond Místní národní výbory, k. 36, M N V Lány, Evidence osob, 

dotazník C. Rohrera , , 
382 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond Expozitura O N V Slaný v N o v é m Strašecí, k. 20, Věci 
revoluční podle obcí, Stochov, Potvrzení velitele stanice a lánského obvodního lékaře, 27. května 
1945 
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autě tři členové Gestapa z Moravské Ostravy. Místní jednotky je odzbrojily a 

poslaly dál. Na odzbrojování členů Wehrmachtu se podíleli i členové partyzánské 

skupiny Za rodinu z Rudy.383 

Brzy poté se ale do Lán vřítilo německé speciální obrněné nákladní auto, 

jedoucí od Slovanky do velkostatku. Jelo na něm pět Němců z Kladna, kteří při 

projíždění vesnicemi nesmyslně pálili do lidí. V Lánech také stříleli do místních 

lidí, z automatů i ručních zbraní, navíc se jim znelíbily československé vlajky na 

žerdích u zámecké brány. Posádka auta vystřelila nejprve z kulometu na vlajku, 

dávka ale skončila ve zdi domu čp. 108 nad lavičkou.384 Byli naštěstí zajati 

rychleji, než mohli zabít nevinného člověka. 

Ještě ten samý večer narazila devítičlenná jednotka složená z civilistů i 

vojáků v lese na skupinu sto dvaceti německých vojáků. Podařilo se je odzbrojit a 

internovat v lánské sokolovně. Zbraně byly předány četníkům a civilním hlídkám, 

kteří ještě nebyli dokonale vyzbrojeni, a zbraně Němců jim proto přišly vhod. Část 

zbraní a ručních granátů odvezli z Lán na Kladno, aby byly ku pomoci tamějším 

povstalcům.385 

Pomoc z Lán také byla pravděpodobně faktorem, který rozhodl boj o 

pancéřový vlak u strašeckého nádraží ve prospěch povstalců. Přispěli také 

výraznou měrou k zlikvidování Němců z něj uprchnuvších. 

Dne 8. května obcí projížděla vysokou rychlostí kolona šestnácti 

německých vozů, v nichž bylo asi sto padesát mužů a dvacet žen a dětí. Posádka 

byla pravděpodobně ozbrojena, neboť mezi Smečnem a Kačicí postřelila českého 

parlamentáře. V Lánech byla ale kolona donucena zastavit, strážmistr Bucek totiž 

spustil palbu na třetí vůz v řadě a těžce zranil řidiče i spolujezdce. Automobily 

musely zastavit. Členové vládního vojska, četníci i partyzáni je společnými silami 

zajali a zbavili zbraní. Vybavení povstalců se rozrostlo o vojenskou výstroj a 

výzbroj a o potřebná motorová vozidla. Potraviny a civilní věci převzal MNV 

Lány.386 

Velitel partyzánů z lánských lesů Sokolov také navázal kontakt 

s posádkovým velitelem z Kladna Fišerou. Plánovali společnými silami obsadit 

Kladno a na přípravnou schůzku pozval Sokolov i čelné představitele lánské 

'8 3 Průcha, c.d., s. 54 
384 Vodvářka , V., c.d., s. 67 x 
385 Bucek: S N B Lány, in: O d b o j na S l á n s k u a Novostrašecku, s. 53 



skupiny Janouše, Wimmera a lesního praktikanta Karla Janáka. K této bezesporu 

velkolepé plánované akci ale nedošlo, neboť generál Fišera dosáhl vypovězení 

Němců z Kladna a částečného složení zbraní v ten samý den, na který byl útok 
387 

plánován, tedy 7. května. 

Vojenský materiál od dalších mnohých zajatých příslušníků německé 

branné moci byl převážně poslán do Prahy na pomoc bojovníkům na barikádách. 

V lánském obvodu bylo podle některých odhadů zadrženo asi pět set Němců388, 

jiné odhady hovoří až o tisíci zajatých.389 Z českých bojovníků nebyl nikdo zraněn 

ani zabit, padli ale dva partyzáni. Jsou pochováni na lánském hřbitově. 

Třtice 

V okolí Třtici působila partyzánská skupina, která byla v úzkém spojení 

s místními. Večer 4. května zapálili partyzáni dva stohy slámy mezi Třticí a 

Řevničovem na znamení, že začíná poslední fáze boje za svobodu. Vyvolali tím 

ale spíše paniku než nadšení do boje, protože znamení nebylo pochopeno. Místní 

obyvatelé si totiž signál vyložili špatně a báli se, že se k jejich domovům dostala 

válečná fronta. Někteří z nich dokonce prchali do lesů nebo do krytů. Brzy se ale 

vše vysvětlilo, ale na spánek nebylo té noci již ani pomyšlení. Někteří opatrničtí 

lidé byli zaskočeni rychlými a pro ně nečekanými událostmi, že vyslovili nahlas 

své obavy, „aby to nebylo předčasné, že by nás to mrzelo všechny. " m 

Druhý den ale jejich obavy z předčasnosti rozptýlila výzva pražského 

rozhlasu, aby se všichni postavili Němcům na odpor. Dobrovolníci ze Třtice pod 

velením Rudolfa Kroba vyšli na vršek Žalý u karlovarské silnice, kde se spojili 

s partyzány. Společně bedlivě hlídali karlovarskou silnici a odebírali zbraně 

jednotkám Wehrmachtu i jednotlivcům. Měli sice jen jednu loveckou pušku a 

jednu kulovnici, ale Němci se často vzdávali již po varovných výstřelech a dávali 

na auta bílou pásku na znamení kapitulace.391 Hustý déšť zahnal mnohé povstalce 

zpět do tepla domova, jiní je ale vystřídali v nelehké práci. Kolem vsi byly 

rozestaveny hlídky. Noční hlídky se střídaly po čtyřech hodinách, velení převzal 

387 Janouš, V., c.d., s .39 
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desátník Karel Horáček. Hlavním cílem partyzánů bylo se nejprve pořádně 

vyzbrojit, a tak zabavovali prchajícím okupantům všechny zbraně. Když se jim 

někdo vzpouzel a nechtěl se nechat odzbrojit, byl bez milosti zastřelen.392 

Asi ve čtyři hodiny odpoledne přepadli třtičtí povstalci a partyzáni autobus, 

na který předtím u výjezdu z města zaútočili novostrašečtí. Autobus vezl 

příslušníky kladenského Gestapa; střelbou byl .silně poškozen a u Farmy opět 

napaden. Rozpoutala se větší přestřelka, v níž padlo osm Němců. Na druhé straně 

nebyly žádné ztráty na životech. Ostatní gestapáci se rozutekli do okolních lesů. 

Autobus si pro sebe zabrali povstalci a využili ho již druhý den v bojích u 

Hříškova. Další materiál byl odevzdán na MNV. Také 6. května provedla třtická 

skupina úspěšnou akci, při níž získala dvě německá vojenská auta. 393 Srážky 

s Němci přetrvávaly i po další dny, i když „ už nebyli tak zpupni, byli z nich 

ovečky."394 Jeden partyzán byl v bojích lehce zraněn. 

Po příchodu Rudé armády 10. května se ruští partyzáni přihlásili velitelům, 

dva z nich do ní byli přijati. Polák odešel do Prahy do Červeného kříže, další dva 

Rusové zůstali ve Třtici ještě měsíc, pak také odešli do Prahy.395 Přitom 

v polovině května vydalo kladenské oblastní velitelství nařízení, že „všechny 

ruské vojenské osoby a civilní poddaní SSSR, které se nacházejí v partyzánských 

oddílech" mají přejít na velitelství Rudé armády na Kladně. Čeští vojenští velitelé 

jim měli dát s sebou písemný soupis jejich partyzánské činnosti a úspěchů.296 

Jeden z vojáků Rudé armády je podle kroniky pochován na návsi, zřejmě u 
397 

pomníku padlým z první a druhé světové války. 

6.4 Kamenné Žehrovice a zatčení parlamentářů 

Obec Kamenné Žehrovice, později náležející ke kladenskému okresu, 

zažila revoluční události již brzy ráno 5. května. V tu dobu sem byli totiž 

převezeni členové německé stráže, která střežila obsazený muniční sklad v lese u 

3 n T a m t é ž 
" 3 V y b u l k a , K „ c.d., s. 81 

Kronika obce Třtice, s. 144 
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' Vybulka , K., c.d., s. 81 
396 S O A Praha -SOkA Rakovník, fond SPB v Rakovníku, k. 16, Posádkové velitelství Rakovník, 

dopis vo jenského velitele oblasti gen. Fišery rakovnickému okrsku, 15. května 1945 
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nádraží Libušin. Od počátku března do něj Němci vozili velké množství střeliva, 

hlavně bomb. Pro odbojáře, kteří byli již od února 1945 soustředěni v ilegální 

skupině Mrákavy, byl sklad samozřejmě velice zajímavou záležitostí. Akci s cíle 

obsadit sklad začali již v noci ze 4. na 5. května a brzy ráno již byl v jejich moci. 

Nedošlo zde k otevřenému boji, zabrání bylo provedeno rychle a bez větších potíží 

a šarvátek. Zbraně členů Wehrmachtu dostali buď české hlídky, které zůstaly 

střežit sklad, nebo byly odvezeny do Kamenných Žehrovic.398 

Další den, 6. května ve tři čtvrtě na šest ráno, zajali místní povstalci 

významnou tříčlennou delegaci. Byli v ní protektorátní ministr hospodářství a 

práce Walter Bertsch a náčelník štábu R. Toussainta399 generál Max Ziervogel. Po 

dohodě s R. Toussaintem je jako parlamentář vyslal K. H. Frank, aby jeli do Plzně 

vyjednávat s americkým generálem Pattonem, velitelem americké 3. armády. 

Walter Bertsch byl říšský Němec, narodil se roku 1900. Do NSDAP 

vstoupil roku 1933 a na počátku roku 1942 byl jako ekonom Heydrichem dosazen 

na post protektorátního ministra hospodářství a práce v Krejčího vládě, na němž 

setrval až do dubna 1945. Tento úřad byl nově zřízen a přejímal agendu zrušeného 

Ministerstva průmyslu, obchodu a živností a Ministerstva sociální a zdravotní 

správy.400 Do Bertschova úřadu se také přesunuly úkoly zrušené Státní 

hospodářské rady.401 V roce 1944 byl povýšen do hodnosti SS-brigadefuhrera. 

Bertsch až do svého jmenování ministrem působil jako ministerský rada a vedl 

skupinu pro hospodářství při úřadu říšského protektora.402 Heydrich považoval 

nové ministerstvo za nejdůležitější ze všech, protože ovládalo válečné 

hospodářství, a byl nadmíru spokojen, že ho drží Němec. Bertsch měl zároveň 

vykonávat funkci jakéhosi dohlížitele na vládu a snad i na státního prezidenta 

Háchu.403 Reorganizovaná vláda navíc měla jednat kvůli Bertschovi v němčině, 

neboť „pánové nemohou po Bertschovi chtít, aby se učil česky"404 

398 Hrabák: S N B Kamenné Žehrovice, in: Odbo j na Slánsku a Novostrašecku, s. 52 
399 Rudol f Toussaint (1891-1968) byl německý generál , zp lnomocněnec německé branné moci při 
úřadu ř íšského protektora a od roku 1945 také zároveň velitel německé branné moci v protektorátu. 
Byl i pos ledním velitelem německých posádek v Praze. Dne 8. května podepsal kapitulaci 
německých vojsk v protektorátu. 
400 Kvaček, R - Tomášek , D.: Obžalována j e vláda, Themis, Praha 1999, s. 52 
401 • | g 55 
402 Brandes , D.: Češi pod německým protektorátem, Prostor, Praha 2000, s. 260 
403 Kvaček, R. - Tomášek , D., c.d., s. 52 
404 Brandes , D„ c.d., s. 262, ci továno z ta jného proslovu R. H e y d n c h a ze 4. února 1942, m: Amort , 
Č.: Heydr ich iáda (sbírka dok.), Naše vojsko, Praha 1965 
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Není divu, že české obyvatelstvo považovalo jmenování Němce českým 

ministrem za neobhájitelný zásah do autonomie, germanizační tlak a znak toho, že 

vláda bude pracovat pod bezprostředním dozorem představitele okupační moci.405 

Tento postoj v nich posilovalo i jmenování Emanuela Moravce406 ministrem pro 

školství a lidovou osvětu. Moravec se za krátkou dobu stihl stát českým symbolem 

kolaborace a zrady. 

Bertsch se asi od dubna posledních zasedání protektorátní vlády již 

neúčastnil (stejně jako Moravec).407 Vláda přestala existovat 5. května, kdy došlo 

k vyhlášení České národní rady. V té době stejně již ale byla v rozkladu -

ministerský předseda Bienert byl zajat povstalci, tři ministry zadržoval K. H. 

Frank, Moravec spáchal kolem poledne 5. května sebevraždu. Poslední 

Bertschovou aktivitou byla právě cesta do Plzně, kam ale již nikdy nedojel. 

Druhým členem výpravy do Plzně byl reprezentant německé branné moci, 

generálmajor Max Ziervogel. Narodil se roku 1893 v Sársku a získal právnické 

vzdělání na německých univerzitách. Účastnil se první světové války, kde dosáhl 

hodnosti oberleutnanta. Strávil několik měsíců v britském zajetí. V meziválečném 

období působil do roku 1934 jako asistent v obchodní komoře v Cáchách a 

výkonný ředitel pro ekonomiku a svazy zaměstnavatelů. V roce 1934 vstoupil do 

Luftwaffe a stal se šéfem štábu několika leteckých velitelství. V listopadu 1942 

byl jmenován náčelníkem štábu Rudolfa Toussainta, zplnomocněnce branné moci 

v protektorátu. Tuto funkci vykonával oficiálně až do května 1945.408 

Brzy ráno v neděli 6. května se K. H. Frank vrátil z návštěvy 

velkoadmirála Dónitze409 v severním Německu. Jeho hlavním úkolem v době plné 

neklidu a napětí bylo jakkoliv přimět Američany k postupu do Čech, a to i za cenu 

405 Kvaček, R. - Tomášek, D„ c.d., s. 59 
406 Emanuel Moravec (1893-1945) byl český novinář, voják a politik, pravděpodobně nejaktivnější 
kolaborant s nacisty. Po březnu 1939 se stal zaníceným propagátorem myšlenek o nadřazenosti 
germánské rasy. Byl ministrem školství a osvěty. Velice často mluvil do rozhlasu a psal do tisku, vše 
s cílem přiblížit se svému vzoru J. Goebbelsovi. Spáchal sebevraždu dopoledne 5. května 1945 
v Chotkových sadech v Praze. 
407 Pražák, A., c.d., s. 112 
408 Miller, M.D. - Collins, G.: Generalleutnant dr.jur. Max Ziervogel, cit. 8. října 2008, dostupné 

z www: 

http://www.geocities.com/~orion47/WF.HRMACHT/LUFTWAFFE/Generalleutnant/ZlERVOr,FI._ 

MAX.html: přel. aut. 
409 Karel Donitz (1891-1980) byl vrchní velitel německého válečného námořnictva, strůjce koncepce 
neomezené ponorkové války. Po Hitlerově sebevraždě byl krátce i říšský prezident. V norimberském 
procesu byl odsouzen k 11,5 letům vězení. 

- 1 2 1 -

http://www.geocities.com/~orion47/WF.HRMACHT/LUFTWAFFE/Generalleutnant/ZlERVOr,FI._


jakýchkoliv ústupků v politice.410 Dostal mimo jiné úkol, aby vyslal česko-

německou delegaci ke generálu Pattonovi do západních Čech. Jeho 

prostřednictvím měl požádat Eisenhowera, vrchního velitele spojeneckých sil 

v Evropě, aby české území ochránil před sovětskou Rudou armádou. Frank 

delegaci vyslal ihned poté, co se vrátil do Prahy. Poněkud kuriózně v ní ale Čechy 

zastupoval říšský Němec Bertsch a Němce Ziervogel. Jako tlumočníci byli vybráni 

dva němečtí důstojníci hovořící anglicky411, z nichž jeden se pravděpodobně 

jmenoval Kampf412. 

Jejich úkolů bylo několik: zejména měli informovat Pattona o tom, že 

německá vojska jsou připravena kapitulovat, a vyzvat ho, aby zahájil náležitá 

jednání.413 Tyto rozhovory měly podle Frankových instrukcí zahrnout i záruku 

americké ochrany německých žen a dětí, při evakuaci z protektorátu do říšského 

Německa.414 Frank zdůraznil svůj osobní vzkaz Pattonovi, že „z německé strany 

nebudou kladeny žádné překážky proti vytvoření československé vlády. "415 Z toho 

vyplývá i další Frankova informace pro Američany, a sice že se již začalo 

vyjednávat s českými politickými představiteli a že protektorátní vláda přestala 

existovat.416 Poslání Bertsche a Ziervogela lze shrnout tak, že se měli všemi 

prostředky pokusit o domluvu s Američany. 

Na zabarikádované silnici v Kamenných Žehrovicích byla jejich auta ale 

zadržena jedenácti povstalci. Prokázali se sice doklady, ale stráž je považovala za 

falešné. Vyzvala posádku aut, ať odevzdá zbraně a vystoupí z auta. Ministr 

Bertsch ze vzteku na místě zastřelil řidiče, který jejich výzvy uposlechl.417 Zbytek 

delegace včetně ministra se ještě na poslední chvíli pokusil o útěk, ale byl zadržen. 

Poté, co povstalci zjistili, jak prominentní zajatce mají ve svých rukou, převezli je 

místní četnickou stanici. Tam se vrchnímu strážmistru Hrabákovi prokázali třemi 

potvrzeními v češtině, němčině a angličtině. Hrabák si sám nebyl jistý, jak se 

zajatci, kteří se dožadovali pokračování v cestě za Američany, naložit. Proto 

zatelefonoval na hlavní vojenské velitelství v Praze pro instrukce a dostal rozkaz 

4 1 0 Kokoška S c d s. 90 
411 Zámečn ík , S.: Český odboj a národní povstání v květnu 1945, Naše vojsko, Praha 2006, : s. 99 
412 Hrabák, c d., s. 52 
413 Bartošek, K: Pražské povstání 1945, Naše vojsko, Praha 1965, s. 33, ci továno z VHA, fond 

Pražské povstání 
^^ T^cimtéž s 32 
415 Kokoška , S., c.d., s. 90, ci továno z VHA, fond ČNR, Hlášení o j ednán í s Němci 
416 tamtéž 
4 1 7 Zámečn ík S " c d s 99 ci továno z Průběh národní revoluce na Kladně, J. Šnajdr , Kladno 1945 
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Němce zajistit a střežit. Kvůli nedostatečnému zařízení žehrovické četnické 

stanice požádal Hrabák oblastního posádkového velitele z Kladna generála Fišeru, 

aby si ministra s doprovodem převzal a převezl do kladenské věznice. Fišera tak 

učinil ještě téhož odpoledne.418 Tato Frankova naděje tedy zklamala, navíc se mu 

nedařily ani ostatní plány na ovládnutí situace, jež se mu beznadějně vymykala 

z rukou. 

Oba Němci byli po skončení války souzeni v českých zemích. Walter 

Bertsch byl odsouzen na doživotí Národním soudem a zemřel v roce 1952 

v brněnském vězení. Ziervogel byl vězněn až do února 1954, kdy byl propuštěn na 

svobodu. Zemřel v bavorském Mnichově v roce 1972. 

6.5 Boje o muniční sklad u Hříškova 

Jednoznačně nejkrvavější událostí, která se květnu 1945 dotkla obyvatel 

novostrašeckého soudního okresu, byly boje o muniční sklad umístěný v lese 

poblíž silnice Řevničov-Hříškov. Ležel mezi Borem, osadou náležející k Milému, 

a Hříškovem, v oblasti nazývané Podlesí. Sklad byl na hranici mezi slánským a 

lounským okresem. Věnujeme se mu proto, že výrazným způsobem zasáhl do dění 

a života lidí na Novostrašecku. 

Již na podzim 1944 se v lesích u Hříškova začali nezvykle často 

vyskytovat němečtí důstojníci a vojáci. V lese káceli stromy, uzavřeli silnici 

z Řevničova a jejich posádky se ubytovaly v Hříškově a dvou okolních vsích. Byla 

to malá německá jednotka a oddíl Arménců, pravděpodobně zajatců, které němci 

využívali na práce. Kromě nich bylo na místním statku umístěno asi sto dvacet 

sovětských válečných zajatců, kteří každý den pracovali v lese na mýcení stromů a 

stavbě malých přístřešků po obou stranách uzavřené silnice. Těchto strážnic bylo 

skoro dvě stě a stály uvnitř areálu i vně. Byly postaveny i křižovatce na Bor a na 

všech přístupových cestách do blízkosti skladu ze všech stran. Také uvnitř 

ohrazeného prostoru byly postaveny strážní domy, vykopány zákopy a dokonce 

sem byl zaveden telefon.419 Sklad munice byl vskutku pečlivě střežen. 

4 , 8 Hrabák, c.d., s. 52 
4 1 9 Valeš, K., c.d., s. 43 
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V březnu 1945 sem Němci naváželi ohromné množství munice. Na 

železniční nádraží ve Vrbně přijelo celkem asi čtyři sta padesát vagónů, jejichž 

náklad byl nákladními auty převezen do hříškovského skladu. Kromě jiného zde 

byly pancéřové pěsti a miny. Hříškovský sklad byl pravděpodobně největším 

německým skladem munice ve středních Čechách. 

Místním lidem nezůstalo utajeno, co je v lese uloženo. Věděli o tom i 

partyzáni, ukrývající se v okolních lesích. 

Po rozhlasovém signálu o zabarvování německých nápisů i ve vesnicích 

kolem Hříškova vypuklo postání. Muniční sklad byl pochopitelně v centru zájmu. 

Lánská odbojová skupina vydala rozkaz kjeho obsazení.420 Lidé 5. května ráno 

zabavili dvanáct zbraní německým strážím a internovali je v sokolovně. Část 

skladiště s cenným a nesmírně potřebným materiálem byla prozatím docela hladce 

dobyta povstalci. Na českou stranu se přidali arménští zajatci. Hlídky střežily 

cestu z Hříškova ke skladu. Okamžitě bylo využito zásob zbraní a střeliva a první 

auta vyjížděla s nákladem do Prahy, aby pomohla vyzbrojit tamní bojovníky na 

barikádách. 

V poledne došlo k jednání s velitelem německých stráží. Druhou stranu 

zastupoval kpt. Gregorij Patek, velitel partyzánů z okolí Ročova. Německý 

důstojník přijel na svém krásném bílém koni, na němž předtím kontroloval hlídky. 

Rozhovory ale nebyly úspěšné.421 

Odpoledne byla situace napjatá, ale stále se nic nedělo. Značná část skladu 

pořád zůstávala v německých rukou, a tak se povstalci rozhodli k další akci. 

Velení se ujal major Josef Bouchner z lánské skupiny. Za pomoci Arménů dobyli 

další část skladu, další Němci byli zajati. Na okraj lesa směrem k Boru postavili 

povstalci hlídky a skupinka několika z nich vyběhla dále do skladu, aby zjistila 

situaci. Náhle proti nim vyrazilo německé nákladní auto s kulometem 

namontovaným na předku. Skupinka se vrhla do lesa, ale na dva z nich vystřelili 

Němci kulometnou dávku. Jeden z chlapců po nich hodil ruční granát, ale Němci 

seskákali z vozu a mladíky zraněné předchozí střelbou zabili bodáky. Jejich těla 

4 2 0 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond O V Č S P B Rakovník, k. 21, Květen 1945 - Boje u Hříškova -
vzpomínky , V. Olič: Boj o hlavní německý muniční sklad v hř íškovských lesích v květnu 1945, 
neda továno 
421 Tamtéž 
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byla nalezena až druhý den v mělkém příkopu, přikryta větvemi.422 Byli to první 

oběti dobývání muničního skladu, ale bohužel ne poslední. 

Ještě večer 5. května byly další zbraně rozvezeny partyzánům a 

povstalcům v širokém okolí. Vyzbrojeny Hříškovem byly jednotky v Novém 

Strašecí, v Rakovníku, rudský partyzánský oddíl a později i Kladno a opět 

Praha.423 

Následujícího dne se situace povstalců výrazně zhoršila. V rukou povstalců 

byla část skladiště směrem na Řevničov, těžiště bojů se přesunulo k Hříškovu a 

posléze do samotné vesnice. Německé stráže totiž vyměněny za čerstvé a navíc 

jim z Loun přijely posily v šesti autech. Čeští povstalci byli donuceni vzdát se 

mnohanásobné přesile a vydat své zbraně. Za klid v Hříškově a v Nové Vsi ručili 

svými životy dva vyjednávači. Německá posádka se shromáždila v sokolovně a 

připravovala se k odjezdu. 

Přesto i nadále jezdila do skladu auta, která nabírala zbraně a vozila je 

povstalcům v okolních obcích i do Prahy. Řidiči ale museli zvolit jinou trasu. 

V Řevničově bylo narychlo zřízeno překladiště munice, kam byla kyvadlově 

dovážena ukořistěným nákladním autem. Odtamtud pak byly zbraně a náboje 

rozváženy do Prahy i jinam. Své vozy poskytli i někteří místní lidé. Zajeli sem i 

partyzáni ze Třtice, přičemž použili autobus den předtím zabavený Němcům. 

Partyzáni z Rudy požádali vedení novostrašeckých povstaleckých jednotek o 

přidělení důstojníka, který by je dovedl ke skladu. Přidělen jim byl Josef 

Hofmann. Vrátili se kolem deváté večer s velkým množstvím ukořistěného 
v , • , , 424 

pěchotního střeliva, pancéřovými pěstmi a ručními granaty. 

Při nakládání korby auta minami, náboji a pancéřovými pěstmi u skladu 

došlo těsně před odjezdem do Řevničova k nehodě, která stála další dva lidské 

životy. Manipulace se střelivem a zbraněmi musela probíhat s maximální 

obezřetností. Při neopatrném otevírání bedny s náboji do samopalu ale zřejmě 

vybuchla nášlapná mina a doslova roztrhala na kusy dva členy povstaleckých 

jednotek. 425 Na památku V. Hajného z Řevničova a B. Svítka z Kalivod byl 

422 Valeš, K., c.d., s. 44 
423 Górt ler , M., 1980, s. 194 
424 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond OV Č S P B Rakovník, k. 21, Nové Strašecí - Vzpomínky na 
kvě tnové dny, J. H o f m a n n : Vzpomínky na dny povstání v květnu 1945, březen 1965 
425 Valeš, K., c.d., s. 45 
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postaven pomníček u silnice z Řevničova na Hříškov, na místě, kde jejich těla byla 

roztrhána na kusy. 

V noci ze 6. na 7. května přispěchalo na pomoc povstalcům u Hříškova 

velké množství partyzánů i českých dobrovolníků. Dorazila podpora ze Mšece, 

Nového Strašecí, Milého, Kroučové, Lán, Kladna i dalších obcí. Němci ale ovládli 

ráno 7. května znovu celou vesnici. Rozestavěli kolem ní stráže a dali povstalcům 

časové ultimátum na složení všech zbraní. Ve vesnici a blízkém okolí založili 

několik požárů a s místními obyvateli zacházeli se svou obvyklou brutalitou. 

Němci měli k dispozici několik tanků a byli pod ochranou svých letadel.426 Zajali 

asi třicet rukojmí a vyrazili směrem ke skladu. Jejich odpůrci byli nuceni stáhnout 

se hlouběji do lesů. 

Kolem druhé hodiny odpolední 7. května zahájili partyzáni a dobrovolníci 

útok na obec Hříškov. Postupovali od Nové Vsi; použili zabavené pušky, 

pancéřové pěsti i ruční granáty. Podařilo se jim zdolat německé hlídky a dostat se 

až na náves. Museli dobývat každý dům. Zraněn byl i Vilibald Brichta ze Mšece, 

který si ve dvoře jednoho stavení nevšiml, že sovětský partyzán odpálil 

pancéřovou pěst. Vběhl do jejího zpětného odrazu a utrpěl zranění pravého stehna. 

S dalšími dvěma zraněnými ho čeští civilisti odvezli do lounské nemocnice, odkud 

byl propuštěn 31. května.427 

Čeští velitelé, vidouce krveprolití, se rozhodli jít vyjednávat o příměří. 

První jednání vedl vrchní strážmistr z Panenského Týnce, ale neuspěl. Při druhém 

rozhovoru dosáhl mjr. Bouchner uzavření příměří.428 

Odpoledne se boje opět rozpoutaly. Na tři auta, vezoucí vyjednavače mjr. 

Bouchnera a další dobrovolníky i partyzány, spustili Němci ze zákopů palbu, 

přestože auta byla zřetelně označena bílou páskou.429 Majoru Bouchnerovi první 

rána ustřelila prst ruky, v níž držel cigaretu.430 Kulka zabila řidiče auta, Václava 

Závoru ze Mšece. Mjr. Bouchner se poté nechal ošetřit a i přes své zranění zůstal 

4 2 6 SOA Praha -SOkA Rakovník, fond OV Č S P B Rakovník, k. 21, Květen 1945 - Boje u Hříškova -
vzpomínky , vzpomínka A. Čadka, nedatováno 
4 2 7 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond O V Č S P B Rakovník, k. 21, Květen 1945 - Boje u Hříškova -
vzpomínky , dopis V. Brichty pro O N V v Novém Strašecí, 1. června 1945 
428 Valeš, K „ c.d., s. 46 
4 2 9 S O A Praha -SOkA Rakovník, fond O V Č S P B Rakovník, k. 21, Květen 1945 - Boje u Hříškova -
vzpomínky , vzpomínka A. Čadka, nedatováno 
4 3 0 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond O V Č S P B Rakovník, k. 21, Květen 1945 - Boje u Hříškova -
vzpomínky vzpomínka V Houdy, nedat.; podle vzpomínky A. Čadka to byl ruční granát 
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směrem k Malíkovicím. Tam po nich začal statečně pálit Jan Pondělíček, ale 

neubránil se přesile a byl u hájovny zastřelen.434 

Mezitím byly v Hříškově pohřbeny německé oběti krvavých bojů. Bylo 

jich šestnáct německých a těla všech z nich skončila ve společném hrobě. Z 

českých padlých jsou v Hříškově pohřbeni jen dva, ostatní si převezli rodiny domů 

a pohřbili tam, tj. v Milém, ve Mšeci a na Kladně. Při pohřbu čtyř padlých ve 

Mšeci bylo slyšet od Srbče střelba. Dobrovolníci, účastnící se smutečního obřadu, 

se tam neprodleně vypravili, prohledali les a u Řevničova našli ještě dva SS-
435 many. 

Při odvozu munice ze skladu byl těžce zraněn F. Krejza zRynholce a 

svému zranění podlehl na konci května. 

Svým životem zaplatilo celkem deset českých bojovníků. Byli mezi nimi 

zejména dobrovolníci, ale i několik vojáků. Při ostrých bojích padli i dva Arméni, 

kteří vydatně pomohli při dobývání skladu. Další tři z nich byli raněni. 

Dne 12. května vydal velitel operace mjr. Bouchner Pamětní rozkaz 

účastníkům bojů o Hříškov. Byli v něm vyjmenováni mrtví i zranění (těch bylo 

kolem dvaceti). Později musel být seznam doplněn o další jména, která neměla být 

zapomenuta. Major v rozkazu poděkoval všem četám, které přispěly Hříškovu na 

pomoc, a ocenil zejména práci novostrašeckých a tuchlovických jednotek. 

Vyzdvihl i obětavé poskytování první pomoci od lékařů a sester.436 

Dobývání muničního skladu u Hříškova bylo dlouhé a velice obtížné. Na 

obou stranách padlo mnoho mužů, další byli zraněni. Ač byli čeští dobrovolníci po 

úporných bojích donuceni kapitulovat, německé jednotky se nakonec pod tlakem 

ostatních událostí musely stáhnout. Nej cennějším přínosem ale bylo ohromné 

množství zbraní a střeliva, jimž se díky odvaze bojujících mohli vyzbrojit 

povstalci v širokém okolí i v Praze. Tuhé boje také ukázaly solidaritu 

dobrovolníků, vojáků i partyzánů a chuť bojovat proti nepříteli se zbraní v ruce. 

Hříškovský sklad zůstal střežen dobrovolníky až do druhé poloviny května. 

Dne 18. května požádal okresní vojenský velitel novostrašecký ONV, aby byly 

434 SOA Praha-SOkA Rakovník, fond O V ČSPB Rakovník, k. 21, Květen 1945 - Bo je u Hříškova -
vzpomínky , vzpomínka V. Houdy, nedatováno 
4 , 5 Tamtéž „ , , 
4 3 6 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond O V Č S P B Rakovník, k. 21, Květen 1945 - Bo je o Hříškov -
vzpomínky , Pamětní rozkaz mjr . Bouchnera, opis rozkazu věnovaného J. Doušovi s datem 12. 
května 1945 
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stráže bezodkladně vyměněny za vojáky v záloze. Důvodem bylo to, že 

dobrovolníci nemohli vykonávat svá občanská povolání, která byla potřeba. 

Dalším důvodem byla jejich nezpůsobilost k zacházení s nebezpečným střelivem, 

jež si vyžadovalo kvalifikovaný přístup.437 ONV požádal posádkové velitelství ve 

Slaném, aby převzalo hlídání skladiště do své kompetence.438 Tato žádost byla 

zároveň zaslána i posádkovému velitelství v Lounech. Obě velitelství došla 

k dohodě, že muniční sklad u Hříškova bude střežit slánská posádka, zatímco 

lounská bude dohlížet na letiště v Postoloprtech.439 

6.6 Národní výbory 

Ve většině sledovaných obcí se národní výbory zorganizovaly 5. května 

v ranních hodinách. Vznikaly podle směrnic košické vlády. V Novém Strašecí byl 

ustaven samostatný okresní národní výbor dopoledne 5. května a měl dvacet šest 

členů. Předsedou byl Vladimír Janouš z lánské skupiny, místopředsedou 

komunista Alois Černý. Byli vněm zastoupeni zejména lidé činní v odboji. 

V jednotlivých obcích byly zformovány místní národní výbory. Ve Třtici byl 

předsedou zvolen Rudolf Krob, který poté vedl odzbrojování členů branné moci 

na karlovarské silnici. 

6.6.1 Novostrašecký národní výbor 

Novostrašecký národní výbor převzal dopoledne 5. května velení ve městě 

a svolal velkou demonstraci na náměstí. Tam vyhlásili jeho představitelé obnovení 

Československé republiky a převzetí moci národním výborem. Vyzvali také lidi, 

aby plnili své povinnosti.440 

4 3 7 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond Expozitura O N V Slaný v N o v é m Strašecí, k. 19, Věci 
revoluční podle obcí, Nové Strašecí, dopis vojenského velitele J. Netušila pro O N V v N o v é m 
Strašecí, 18. května 1945 
438 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond Expozi tura O N V Slaný v N o v é m Strašecí, k. 19, Věci 
revoluční podle obcí, Nové Strašecí, dopis O N V v Novém Strašecí pro posádkové velitelství ve 
Slaném, 23. května 1945 
4 3 9 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond Expozitura O N V Slaný v N o v é m Strašecí, k. 19, Věci 
revoluční podle obcí, Nové Strašecí, dopis Velitelství s tředního úseku Louny pro O N V v N o v é m 
Strašecí, 25. května 1945 
4 4 0 SOA Praha-SOkA Rakovník, fond O V CSPB, k. 21, Nové Strašecí - vzpomínky na květnové dny, 
Zika, K.: Povstání 5. května v Novém Strašecí, nedatováno 

- 1 2 9 -



Dne 13. května rezignoval na svou funkci předsedy ONV Vladimír 

Janouš.441 Nahradil ho komunista Alois Černý, který byl nejprve místopředsedou. 

Černému posílaly všechny obce již kolem 7. května jmenovité seznamy všech 

členů místních národních výborů s uvedením stranické příslušnosti a povolání. 

Ještě jako úřadující místopředseda trval Černý přísně a důsledně na tom, 

aby komunisté měli v národních výborech náležitý počet členů. Nedostatečné 

zastoupení jiné strany ale nevyžadoval napravit. Jestliže zaslaný seznam členů 

MNV neobsahoval příslušný poměr zastoupení jeho soudruhů, neváhal vrátit 

seznam zpět na obce. Jako nevyhovující vrátil již 8. května seznam členů MNV 

Stochov s vysvětlením, že „výbor není vytvořen podle platných směrnic, neboť 

není patřičně zastoupena komunistická strana."442 Tento výbor byl složen ze tří 

nestraníků, jednoho komunisty, lidovce a člena zemědělské strany. Sociální 

demokracie měla dva zástupce.443 Stochovu bylo uloženo, aby doplnil výbor 

„nejméně třemi komunisty". Dostalo se mu i napomenutí, že jeho výbor 

upřednostňuje „střední stav" a opomíjí dělnictvo.444 Je zajímavé, jak MNV 

Stochov zareagoval. Poslal sice 9. května zpět na ONV seznam opravený podle 

požadavků Černého, ale na seznam přibyl jen jeden člověk navíc, komunista J. 

Šantrůček. Karel Bolek, u kterého byla v prvním seznamu uvedena 

sociálnědemokratická strana, byl v opraveném listu veden jako komunista. K. 

Kosobud, řídící učitel, měl v druhém seznamu v kolonce Přísluš. polit, strany 

uvedeno „sklon, komunismu."445 Přitom se ještě před dvěma dny prezentoval jako 

nestraník. To ale místopředsedovi Černému nevadilo, a opravené zastoupení tak 

bylo akceptováno. Avšak 21. května předseda Mejstřík, podle prvního seznamu 

nestraník a podle druhého národní socialista, složil svou funkci. Vedení MNV 
. . . 446 

převzal sociální demokrat J. Saidler. 

441 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond Expozitura O N V Slaný v N o v é m Strašecí, k. 20, Věci 
revoluční podle obcí , Lány, dopis A. Černého VI. Janoušovi , 15. května 1945 
442 SOA Praha-SOkA Rakovník, fond Expozitura O N V v Novém Strašecí, k. 20, Věci revoluční 
podle obcí, Stochov, dopis předsedy O N V A. Černého pro M N V Stochov, nedat. 
i 4 3 SOA Praha-SOkA Rakovník, fond Expozitura O N V Slaný v N o v é m Strašecí, k. 20, Věci 

revoluční podle obcí, Stochov, dopis V. Mejstř íka z M N V Stochov pro O N V N o v é Strašecí, 7. 

května 1945 
444 Tamtéž 
445 SOA Praha-SOkA Rakovník, fond Expozitura O N V Slaný v N o v é m Strašecí, k. 20, Věci 
revoluční podle obcí, Stochov, dopis V. Mejstř íka z M N V Stochov pro O N V N o v é Strašecí, 9. 

května 1945 
446 S O A Praha S O k A Rakovník, fond Expozitura O N V Slaný v Novém Strašecí, k. 20, Věci 
revoluční pod le obcí, Stochov, dopis J. Sajdlera z M N V Stochov pro O N V Nové Strašecí, 23. května 

1945 
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Táž situace nastala v Řevničově, Mšeci, Pozdni, Kalivodách, Hřešících a 

Kroučové. MNV Kroučová reagoval na dopis A. Černého s nařízením doplnit 

výbor o komunisty psaním, v němž sdělil, že „ ve zdejší obci nejsou a ani před tím 

nebyly komunisté a proto také nemohou býti zastoupeni v Národním výboru. "447 

Ve Třtici byl brzy sesazen předseda MNV Krob, údajně pro neshody 

s občany448. Na jeho místo nastoupil 25. května Jaroslav Pošta, brzy se ale 

odstěhoval, a nemohl tedy funkci dále vykonávat. Poté byl zvolen Antonín Urban. 

Okresnímu národnímu výboru v Novém Strašecí se podařilo dosáhnout 

obnovení expozitury. Dopisem z 30. května 1945 jim toto rozhodnutí Zemského 

národního výboru v Praze oznámil jeho místopředseda dr. Kotrlý.449 Expozitura 

byla obnovena ke dni 1. července 1945. 

6.7 Porevoluční těžkosti 

Expozitura ONV v revolučních i porevolučních květnových dnech 

vykonávala mnoho práce. Asi nejdůležitějším úkolem bylo zajistit poklidný a 

bezproblémový návrat k demokratickým poměrům, to ale ve velmi vzrušených a 

dramatických dnech bylo nesmírně obtížné. Ze Slaného sice dostali rozkaz, že 

„ musí být všemi mocenskými prostředky zabráněno vraždám, plenění a 

loupežím "45n a slánské četnictvo nabízelo i vojenskou pomoc pro obtížné případy, 

doba ale byla plná zmatků a nepochopení. Osobní zášti se vybíjely v udáních; 

stačilo pouhé podezření na styky s Němci a podezřelý byl zadržen. 

Vyskytly se i případy rabování, například v Řevničově zažil dům s 

koloniálem pokus o vyrabování v noci z 8. na 9. května. Pachateli byli podle 

majitele obchodu tři muži z Řevničova, František Frolík, Václav Fuks a Slapnička. 

Rodina obchodníka byla za protektorátu perzekvována a Frolík a Fuks měli prý 

4 4 7 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond Expozitura O N V Slaný v N o v é m Strašecí, k. 20, Věci 
revoluční podle obcí, Kroučová, dopis M N V pro O N V Nové Strašecí, 8. května 1945 
448 Kronika Třtice, s. 144 
4 4 9 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond Expozitura O N V Slaný v N o v é m Strašecí, k. 20, Věci 
revoluční podle obcí, N o v é Strašecí, dopis J. Kotrlého, 30. května 1945 
4 5 0 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond Expozitura O N V Slaný v N o v é m Strašecí, k. 20, Věci 
revoluční podle obcí, Nové Strašecí, dopis okresního četnického velitelství ve Slaném pro O N V 
v N o v é m Strašecí, 10. května 1945 
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blízké styky s místním známým vlajkařem451 a šmelinářem Červenkou. Z toho 

odvozoval motivaci jejich činu.4:>2 

Hned 5. května začalo zajišťování osob německé národnosti a Čechů 

podezřelých z kolaborace či udávání. Zadržení včetně žen byli poté přidělováni na 

zemědělské práce k místním, protože ti trpěli velikým nedostatkem pracovních sil. 

Na práci byli posíláni i lidé z internačních táborů, například z Prahy. Zemědělské 

Novostrašecko pociťovalo silnou absenci pracovníků, rolníci neustále žádali o 

další pracovní síly. Dne 15. června odeslala expozitura do Prahy žádost o přidělení 

sta zadržených. Avšak o pět dní později bylo v rozhlase a v tisku oznámeno, že 

pražské policejní ředitelství již nemůže žádné další pracovníky z řad zadržených 

poskytnout.453 Žádosti ONV z 3. července o přidělení dalších pomocníků do 

zemědělství tedy policejní ředitelství nebylo schopno vyhovět, protože už 

k dispozici žádné nemělo.434 

Obnovená expozitura také navrhovala na vyznamenání ty, kteří se 

výjimečně vyznamenali v odboji a při revoluci. Oblastní vojenské velitelství na 

Kladně ji požádalo, aby navrhla jména svých hrdinů. Za zásluhy v osvobozovacích 

bojích byli pro udělení vyznamenání vybráni čtyři muži. Jedním z nich byl mjr. 

Bouchner, velitel dobývání muničního skladu u Hříškova. Také ostatní tři sehráli 

významnou úlohu v květnových akcích.455 

Expozitura měla také na starosti udělování finanční podpory pozůstalým 

po obětech okupace a těm, kteří byli pro svou činnost za okupace a povstání nějak 

znevýhodněni. Tato finanční pomoc byla čerpána ze sbírky ve prospěch raněných 

a rodin pozůstalých, kterou zorganizoval ONV. Na jeho výzvu se podařilo 

shromáždit pět set tisíc korun. Například manželky po zemřelých dostaly 

451 Vla jka byla zpočátku převážně studentské fašist ické hnutí v meziválečném Československu. Po 
Mnichovu byla zakázána, pracovala v ilegalitě. Vůdcem se stal Jan Rozsévač Rys, který připravoval 
převzetí moci . Po březnu se vlajkaři snažili spolupracovat s nacist ickým okupačním režimem, ten ale 
neměl zá jem. Roku 1942 byla činnost Vla jky fakticky ukončena, protože Rys byl poslán do Dachau 
a někteří další č lenové do totálního nasazení. Rys byl po válce odsouzen k trestu smrti. 
452 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond Expozitura O N V Slaný v Novém Strašecí, k. 20 , Věci 
revoluční podle obcí, Řevničov, dopis obchodníka O N V v Novém Strašecí, 9. června 1945 
4 5 3 SOA Praha -SOkA Rakovník, fond Expozitura O N V Slaný v N o v é m Strašecí, k. 18, Věci 
revoluční , dopis pražského policejního ředitelství pro O N V v Novém Strašecí, 3. června 1945 
4 5 4 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond Expozi tura O N V Slaný v N o v é m Strašecí, k. 18, Věci 
revoluční , dopis pražského policejního ředitelství pro O N V v N o v é m Strašecí, 3. července 1945 
4 5 5 SOA Praha-SOkA Rakovník, fond Expozitura O N V Slaný v N o v é m Strašecí, k. 18, Věci 
revoluční , dopis expozi tury O N V pro oblastní vojenské velitelství na Kladně, 15. června 1945 
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jednorázově ve většině případů pět tisíc korun456. Ruskému partyzánu Nikolaji 

Stavickému, který byl zraněn v bojích u Hříškova, byl poukázán jeden tisíc korun. 

Stavickij se několik týdnů po zranění léčil v kladenské nemocnici. Jeho zásluhy 

v dobývání muničního skladu potvrdil starosta Kalivod.457 

V Novém Strašecí nebyl zřízen lidový soud. Počet zadržených lidí činil ke 

dni 9. července třicet.458 Při expozituře fungovala vyšetřovací komise, jež měla na 

starosti vyšetřování záležitostí týkajících se problematických aktivit během 

okupace. 

Expozitura musela řešit i udání, která jí přicházela na jednotlivce. Tato 

problematika je velice obtížná ke zpracování, protože není pochyb o tom, že 

mnohá udání byla motivována osobní záští, touhou po pomstě či po majetku. Tak 

tomu zřejmě bylo i v případě udání na rolníka Věroslava Oliče459 z Řevničova. 

Dne 31. května poslal Milotín Strnadel z Řevničova dopis Zemskému národnímu 

výboru v Praze o tom, že Olič, člen ONV v Novém Strašecí, byl za okupace 

předsedou místního spolku Svazu zemědělství a lesnictví. Strnadel upozornil na 

to, že podle zpráv v tisku nesmí být členové tohoto sdružení zastoupeni 

v národních výborech. Kromě toho také upozornil, že Olič „se mimoslužebně 

stýkal a hostil uniformované Němce." 460 Žádal „ v zájmu nás všech o vymýcení 

všech živlů, které mezi nás nepatří. "461 Po jeho udání Zemský národní výbor 

požádal novostrašeckou expozituru o vyjádření k činnosti Věroslava Oliče během 

okupace. 

Alois Černý za expozituru odpověděl dopisem z 28. června, že Olič byl 

členem ONV na počátku května a že v okamžiku udání již jeho členem nebyl. 

Dále sdělil, že Olič byl sice během okupace předsedou Svazu zemědělství 

a lesnictví, ale že byl činný v odboji a funkci „vykonával tak, aby posloužil 

zájmům místních rolníků." Dále zdůraznil, že Olič byl starostou Řevničova a že 

z této pozice musel návštěvy Němců přijímat. Obvinění, že nebyl dobrým 

4 5 6SOA Praha-SOkA Rakovník, fond Expozitura ONV Slaný v Novém Strašecí, k. 19, Věci 
revoluční podle obcí, Nové Strašecí, dotazník M. Šlajchrta a dalších 
4 5 7SOA Praha SOkA Rakovník, fond Expozitura O N V Slaný v Novém Strašecí, k. 19, Věci 
revoluční podle obcí, Nové Strašecí, dotazník N. Stavického, 12. května 1945 
4 5 8SOA Praha-SOkA Rakovník, fond Expozitura O N V Slaný v Novém Strašecí, k. 18, Věci 
revoluční, dopis s přílohou od předsedy stížnostní komise V. Stibera O N V v Novém Strašecí pro 
Státní zastupitelství v Praze, 9. července 1945 
459 Pravděpodobně syn zmíněného Václava Oliče 
460 SOA Praha SOkA Rakovník, fond Expozitura O N V Slaný v Novem Strašecí, k. 20, Věci 
revoluční podle obcí, Řevničov, dopis M. Strnadela Zemskému národnímu výboru, 31. května 1945 
461 Tamtéž 

-133 -



Čechem, Černý vyvrátil. Zmínil také, že na Oličově domě byla před několika dny 

odhalena pamětní deska připomínající pobyt prezidenta Beneše v roce 1915.462 

Zemskému národnímu výboru pravděpodobně toto ujištění stačilo a udání již 

nevěnoval další pozornost. 

Přicházely i nejrůznější stížnosti, například na velkostatkáře, podnikatele a 

majitele lesů J. Jůnu. Členovi novostrašeckého Okrašlovacího spolku Fr. Tůmovi 

(?) vadilo, že lidé neměli přístup do lesa v oblasti zvané Lipina, který je ohrazen 

plotem. Po řadu let prý „měla zvěř zdravotní právo větší než lidé" a v nové 

republice by lidé měli mít nárok volně dýchat. Navrhl tedy v květnu, ať město 

ihned vyzve pana Jůnu, aby plot opatřil schůdky. Dále žádal o zpřístupnění 

rybníku Punčochy, aby se mládež měla kde koupat.463 Na jeho stížnost reagovala 

městská sociálnězdravotní komise zasláním dopisu J. Jůnovi, v němž ho vyzvala 

ke zpřístupnění části lesa a pořízení schůdků.464 

Bylo také nutno vyřešit problém, co s majetkem zadržených Němců a 

zrádců a kolaborantů. Na některé podniky byla okresním národním výborem podle 

dekretu prezidenta republiky ze dne 19. května465 uvalena tzv. národní správa. 

Byla to například továrna na dřevěné zboží Holzindustrie Neu Straschitz, jejímž 

majitelem byl Němec Herbert Weihónig. Byl internován a jeho manželka Josefa 

také, ale brzy byla propuštěna se slibem, že bude zůstávat doma a ven chodit jen 

v nutných případech. Byla totiž v sedmém měsíci těhotenství.466 Na ONV ale 

přišlo udání, a tak ONV zaslal paní Weihónigové dopis, v němž se pravilo, že 

„ chodí zbytečně po městě. "46? Vedení ONV ji upozornilo, že ve svém vlastním 

zájmu by se měla po veřejnosti pohybovat co nejméně, jinak bude opět 

internována.468 Strohý dopis končil, stejně jako všechny ostatní, zvolací větou 

462 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond Expozitura O N V Slaný v N o v é m Strašecí, k. 20, Věci 
revoluční , Řevničov, dopis předsedy O N V v Novém Strašecí, A. Černého Z e m s k é m u národnímu 
výboru , 28. června 1945 
4 6 3 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond Expozi tura O N V Slaný v N o v é m Strašecí, k. 18, Věci 
revoluční , dopis Fr. Tůmy (?) O N V v N o v é m Strašecí, nedatováno 
454 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond Expozi tura O N V Slaný v N o v é m Strašecí, k. 18, Věci 
revoluční , dopis O N V J. Jůnovi, 22. května 1945 
465 Tento dekret nař izuje podle § 3 zavést pod národní správu všechny podniky a maje tek , který byl 
v držbě, správě, ná jmu nebo pachtu osob státně nespolehl ivých; Dekrety prezidenta republiky E. 
Beneše, cit. 9. Listopadu 2008, dostupné z www: 
4 6 6 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond Expozitura O N V Slaný v N o v é m Strašecí, k. 18, Věci 
revoluční , dopis dr. J. Špurka ONV, 16. května 1945 
4 6 7 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond Expozitura O N V Slaný v N o v é m Strašecí, k. 18, Věci 
revoluční , dopis O N V paní Weihónigové, 30. května 1945 
468 rj. 
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„ Zdar československé republice a zdar jejímu prezidentu! "469 Národní správa byla 

vyhlášena také nad truhlářskou firmou bratří Froňků. Byli jmenováni tři členové 

správy, kteří dostali na starost její řízení.470 Jedním z podnětů k uvalení správy 

bylo pravděpodobně i udání na jednoho z bratrů, že vyjádřil svůj nesouhlas se 

současným režimem a že si ze stojícího vlaku odnesl rádio.471 

ONV vydával i osvědčení o národnostní 3 státní spolehlivosti. O to požádal 

22. května i bývalý okresní předseda Národního souručenství Jiří Fejfar, aby mohl 

dál vykonávat funkci ředitele novostrašecké učňovské školy. Chtěl dokázat, že 

jeho aktivity byly vždy vedeny snahou prospět republice i českému lidu a že nikdy 

neuškodil.472 ONV povolal ke svědectví stavitele Antonína Jelínka, který 

dosvědčil, že Fejfar vykonával svou funkci tak, aby zdržoval a paralyzoval 

německé snahy. Dodával pracovníkům odboje cenné informace a přispěl tím 

k podpoře jejich činnosti. Jelínek ho charakterizoval jako člověka „národnostně 

uvědomělého a socialisticky založeného", který byl „v každém ohledu nepřítel 

nacistického režimu. "473 O Fejfarův případ projevilo zájem i ministerstvo školství 

a již v květnu vyzvalo expozituru, aby o jeho činnosti a spolehlivosti zaslalo 

informace. Ta odpověděla 1. června a ujistila ministerstvo o Fejfarově státní i 

národnostní spolehlivosti a o tom, že není známo, že by kdy jednal „jinak než 

upřímný Čech.1,474 Zdůraznil, že ONV ani učitelská rada nemá žádných námitek 

proti tomu, aby Jiří Fejfar i nadále vedl učňovský ústav.475 

Přes všechny malé i velké nesnáze se mohli v neděli 27. května sejít 

občané celého okresu na novostrašeckém náměstí při velké manifestaci, svolané 

Okresním národním výborem v Novém Strašecí. Den předem musela expozitura 

požádat krušovický pivovar o poskytnutí osmi až deseti hektolitrů limonád, 

protože místní hostince již své příděly vypotřebovaly. 476 Správa pivovaru 

469 Tamtéž 
4 7 0 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond Expozitura O N V Slaný v N o v é m Strašecí, k. 18, Věci 
revoluční , dopis O N V A. Perglerovi, 2. června 1945 
471 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond Expozitura O N V Slaný v N o v é m Strašecí, k. 18, Záznam o 
výpovědi B. Opita na O N V , 7. května 
4 2 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond Expozitura O N V Slaný v Novém Strašecí, k. 18, Žádost J. 
Fe j fa ra O N V , 22. května 1945 c , - xt ^ o , , , 
473 S O A Praha SOkA Rakovník, fond Expozitura O N V Slaný v N o v é m Strašecí, k. 18, Věci 
revoluční , protokol o svědectví A. Jelínka na O N V , 24. května 1945 
474 SOA Praha-SOkA Rakovník, fond Expozitura O N V Slaný v N o v é m Strašecí, k. 18, Věci 
revoluční , dopis O N V v Novém Strašecí ministerstvu školství a národní osvěty, 1. června 1945 
^ ^ tamtéž 
4 7 6 S O A Praha SOkA Rakovník, fond Expozitura O N V Slaný v N o v é m Strašecí, k. 18, Věci 
revoluční dopis O N V v Novém Strašecí pivovaru v Krušovicích, 25. května 1945 
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pravděpodobně pitivo poskytla. Na oslavách osvobození hráli muzikanti, sešlo se 

velké množství lidí a přítomen byl i Václav Majer,477 ministr výživy a rodák z 

Pochválova. Vedení ONV zaslalo děkovné dopisy a ujištění o plné podpoře 

československé vládě a prezidentu Benešovi a maršálu Koněvovi478 dík za 

„pomoc ve chvílích nejtěžších. "479 

7. Z á v ě r 

Válka napáchala obrovské škody. Zničila životy, rodiny, majetky i víru 

v dobro. Obnovování toho všeho bylo bezesporu velice náročné. Novostrašecko se 

po skončení války stejně jako celá republika muselo vyrovnat s porevolučním 

chaosem, s kolaboranty a zrádci skutečnými i s těmi, kteří byli nařčeni třeba jen 

z osobní antipatie nebo touhy po pomstě. Doba euforie z konce hrůzovlády nepřála 

těm, kteří volali po racionálním zvážení všech okolností, chtěla se vypořádat se 

vším a se všemi ihned a radikálně. 

Novostrašecko bylo výrazně ovlivněno poválečné osídlování Sudet 

českými osadníky. Sudety odsud nebyl příliš vzdálené, a tak odešlo mnoho rodin. 

Následný poválečný vývoj regionu kopíroval celorepublikové dění. Bolestně se ho 

dotkla kolektivizace zemědělství na počátku 50. let. Zde, v kraji rolníků, probíhalo 

zabavování půdy a hospodářství násilně a bylo pochopitelně provázeno odporem 

rolníků. Mnozí byli potrestáni za neplnění dávek předepsaných stranou, což bylo 

považováno za protistátní činnost. Někteří byli donuceni se vystěhovat, jiní 

potrestáni posláním do pracovních táborů. 

Tlak komunistů na ostatní strany a jejich hmatání po moci se projevilo již 

bezprostředně po vypuknutí povstání. Důkazem může být zmíněné nucení 

k doplňování místních národních výborů komunisty či to, že v Novém Strašecí již 

9. května nařídil ONV zřídit kurzy ruštiny. Pozici měli komunisté velice dobře 

477 Václav Maje r (1904-1972) byl členem sociální demokracie , od roku 1940 působil v zahraničním 
odboj i . Byl minis t rem londýnské exilové vlády a po osvobození ministr výživy; byl s toupencem 
pro t ikomunis t ického křídla v sociálnědemokrat ické straně; 25. února 1948 podal demisi a emigroval 
do Velké Británie a pak do USA, kde zemřel. Od září 1948 byl předsedou exilové sociální 
demokrac ie . 
478 Ivan Stěpanovič Koněv (1897-1973) byl sovětský maršál Rudé armády; j e h o 1. ukraj inský front 
se j a k o první dostal v květnu 1945 do Prahy a pomohl Pražanům v je j i ch boji za svobodu. 
4 7 9 S O A Praha-SOkA Rakovník, fond Expozitura O N V Slaný v N o v é m Strašecí, k. 18, Věci 
revoluční , dopis předsedy O N V A. Černého maršálu Koněvovi , 27. května 1945 



připravenou. Parlamentní volby v květnu 1946 ukázaly silný příklon lidí k levici a 

vynesly komunisty do pozice rozhodující síly v zemi. Demokratické síly byly 

poraženy. I ve většině obcí Novostrašecka zvítězila KSČ. 

Následující léta glorifikovala sovětské osvoboditele naší země a 

marginalizovala práci domácího odboje a povstalců, zvláště demokratické 

orientace. Na příkladu Novostrašecka lze ale velice dobře demonstrovat, že 

povstání, které svrhlo nacistickou diktaturu, vypuklo na mimopražských místech 

zcela spontánně a „zespoda". Nebylo ve svém počátku řízeno žádným politickým 

ani vojenským ústředím, lidé se s minimem zbraní, ale s maximem odvahy a 

nadšení živelně vrhli do boje. Bez kalkulací a vypočítavosti se sjednotili lidé všech 

profesí, sociálních skupin, politického zaměření i vyznání. Mezi těmi, kteří se 

aktivně podíleli na protinacistických vystoupeních, byli učitelé, horníci, úředníci, 

vojáci v záloze i rolníci. V boji se spojili příslušníci inteligence i komunističtí 

dělníci, členové hradní stráže i řemeslníci. 

Stejně tak nezištně se obyvatelé z Novostrašecka postavili k výzvám 

svobodného pražského rozhlasu o pomoc a přispěli vyslanými vojáky a 

dobrovolníky i střelivem a zbraněmi z obsazeného muničního skladu. Oběti na 

životech připomínají pomníky na téměř každé návsi nebo tam, kde bojovníci padli. 

Pomoc sovětských partyzánů byla cenná. Nemůže být pochyb o tom, že 

rozhodujícím činitelem při povstání na Novostrašecku byla statečnost obyčejných 

lidí a jejich prosté hrdinství. Bohužel jejich svoboda trvala jen chvíli, nacistická 

diktatura byla po necelých třech letech relativní volnosti vystřídána jiným 

nedemokratickým režimem. 
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8. Shrnutí 

Práce se soustředila na závěrečné kapitoly druhé světové války v soudním 

okrese novostrašeckém, který ve zkoumaném období patřil do slánského politického 

okresu a poté byl rozdělen mezi rakovnický a kladenský okres. Stručně jsem se 

věnovala průmyslu v regionu, správním dějinám a obecným dějinám až do druhé 

světové války. Větší pozornost byla věnována meziválečnému období, zejména 

událostem souvisejícím s děním v posledních okamžicích války a květnového 

povstání, jako bylo například působení komunistů nebo zřízení letního sídla 

prezidentů v Lánech. 

Při zkoumání odbojové činnosti během okupace českých zemí jsem se 

soustředila na odboj nekomunistický, komunistický, na západní i východní výsadky, 

jež přistály či působily na území Novostrašecka, i na partyzány. Většina z nich byli 

uprchlí váleční zajatci, kterým se podařilo utéct ze zajateckých táborů či později 

z pochodů smrti. Hluboké novostrašecké lesy skýtaly těmto aktivitám vhodné 

působiště, a tak jejich počet narůstal. Kolem parašutistů se vytvořily se skupinky, 

do nichž patřili i váleční zajatci a které podporovali místní lidé. 

Zjistila jsem, že nejčinnější a nejorganizovanější odbojová skupina byla 

v Lánech. V místě, kde přetrvávala masarykovská tradice, se z místních obyvatel 

nekomunistického smýšlení a příslušníků vládního vojska utvořila buňka vědomě 

navazující na demokratický odkaz první republiky i její armády. Tato organizace 

se počátkem roku 1945 začlenila do středočeského Hnutí za svobodu, i poté ale 

působila samostatně a naprosto soběstačně. Její vybavení, odhodlanost a 

způsobilost byly velikým přínosem pro celý kraj v květnovém povstání, kdy se 

lánská skupina ujala organizace vojenských i politických akcí v celé oblasti 

Novostrašecka. Vše vykonávala kompetentně a úspěšně. 

Organizovaný komunistický odboj byl ve sledovaném regionu pod vlivem 

Kladna, kde byli komunisté mimořádně silní. Na Novostrašecku byl ale fakticky 

zlikvidován širokým zatýkáním po akci s ilegálními plakáty a letáky na jaře 1941. 

V posledních měsících války přibylo zejména výsadků z východu. 

Parašutisté byli vysláni 1. ukrajinským frontem. V lesích kolem Lán působila 

skupina Zelený les a skupina poručíka Sokolova. Oba velitelé i členové těchto 

dvou nejvýznamnějších skupin byli ve vzájemném kontaktu i ve spojení s lánskou 
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odbojovou skupinou. V okolí Rudy operoval oddíl Za rodinu, sestavený 

z uprchlíků, na severu regionu další. 

Na přelomu dubna a května 1945 regionem procházela tzv. Vlasovova 

armáda. Šlo o 1. divizi Ruské osvobozenecké armády vedenou gen. Buňačenkem. 

Tito zajatci ze SSSR bojovali na straně nacistického Německa, ale toužili zejména 

osvobodit svou vlast od stalinismu. Během doby zde strávené se definitivně 

rozhodlo o tom, že tato armáda s dobrým vybavením a počtem asi 20 tisíc mužů 

vypoví poslušnost Wehrmachtu a zasáhne ve prospěch Pražanů v chystaném boji 

proti německým okupantům. První divize ROA Praze výrazně pomohla, ale byla 

rychle stažena, aby nedošlo ke střetnutí s Rudou armádou. Armáda chtěla přejít do 

amerického zajetí, ale značná část jejích příslušníků byla zajata Sověty. Vlasov, 

Buňačenko a další důstojníci byli v SSSR odsouzeni k trestu smrti pověšením, 

zadržení vojáci posláni do vězení na Sibiř. 

Na komunikacích Novostrašecka bylo rušno i z jiných důvodů. Od února 

tudy procházely proudy tzv. národních hostů, tedy Němců z východních oblastí, 

kteří prchali před blížící se Rudou armádou. Místní lidé je museli u sebe 

ubytovávat a stravovat, což vzhledem k jejich velikému počtu byla značná zátěž. 

Dalšími průvody byly smutné pochody smrti, v nichž pochodovali němečtí váleční 

zajatci. 

Květnové povstání vypuklo na Novostrašecku již večer 4. května, kdy po 

telegrafické zprávě lidé spontánně zamalovávali německé nápisy vápnem, 

vyvěšovali československé vlajky a všemožně projevovali nadšení z blížícího se 

konce útrap. Svou svobodu si ale museli tvrdě vybojovat. Po karlovarské silnici na 

západ prchali přes Novostrašecko příslušníci německého Wehrmachtu i 

obávaného kladenského Gestapa. Tyto skupiny i jednotlivce byli odzbrojováni a 

posíláni dále směrem do Německa. Došlo i k několika přestřelkám, když Němci 

nechtěli své zbraně odevzdat. Povstalecké jednotky se formovaly jak 

z dobrovolníků, tak z četníků či bývalých vojáků. Pomohli i partyzáni a skupinky 

kolem parašutistů. 

Velká pozornost byla soustředěna právě na tyto dramatické události 

posledních dní a hodin války a na počínání obyčejných lidí z novostrašeckého 

regionu. Jen díky jejich statečnosti a kompetentnosti se podařilo vyhrát bitvu o 

pancéřový vlak u novostrašeckého nádraží, která probíhala v noci z 5. na 6. května 
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a následující ráno. Obtížné a krvavé bylo dobývání muničního skladu ve 

hříškovských lesích, obrovského rozlohou i objemem uložených zbraní a munice. 

Německým jednotkám přijely nečekané posily, boje se přesunuly z lesa do vesnice 

Hříškov a bojovalo se dům od domu. Bok po boku Čechů stáli v řeži i arménští 

zajatci, kteří sklad původně hlídali. Největším vítězstvím bylo, že materiál ze 

skladu byl během dobývání odvážen nákladními auty povstalcům do širokého 

okolí i na Kladno a do Prahy. Dále jsem se zaměřila i na vznik národních výborů a 

na to, jaké postavení v nich zaujímali členové komunistické strany. 

Novostrašecko zažilo i dotek „velkých dějin", když v Kamenných 

Žehrovicích zajali čeští povstalci ráno 5. května protektorátního ministra Waltera 

Bertsche a náčelníka štábu velitele branné moci M. Ziervogela. Ti jeli jako 

parlamentáři vyjednávat s americkou armádou generála Pattona do Plzně, ale 

jejich cesta iniciovaná K. H. Frankem skončila v uvedené vesnici. Když do 

regionu dorazila Rudá armáda (9. - 10. května), až na drobné incidenty 

s prchajícími Němci již byla situace relativně klidná. Místní povstalecké vedení 

s přehledem zvládlo usměrnit revoluční vření, udržovat veřejný pořádek a kraj se 

podařilo osvobodit od nacistických zločinců s minimálními ztrátami na životech. 

Rozhodujícími silami v povstání byli demokraté různého zaměření. 

V práci jsem se krátce zmínila i o době obnovy těsně po povstání, kdy 

docházelo k uklidnění po bouřlivých revolučních dnech. Byla poznamenána i 

případy rabování a udávání, událostmi, které bohužel většinou patří k dobám 

prudkých zvratů a rozjitřených emocí. O jejich oprávněnosti rozhodovala 

vyšetřovací komise. Kromě toho bylo nutno vyřešit praktické otázky majetkové i 

další. To měla na starosti novostrašecká expozitura slánského okresního úřadu, 

která byla v Novém Strašecí obnovena od 1. července 1945. 
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9. S u m m a r y 

This thesis is focused on the final moments od World war II. and on the 

very beginning of revolution against nazi occupants in May 1945 in Nové Strašecí 

region which is situated in western part of Central Bohemia. We briefly went 

through industry in region and its history up. till the war. Some chapter are 

concentrated on the affairs that were important for next matters, i.e. setting up a 

summer house of presidents in Lány village or activities of communistic party. 

Next parts studied movement of resistance in region. They are focused on 

non-communistic branch of revolt as well as on communistic and troopers who 

were sent from Great Britain and USSR and parachuted into wide forests. There 

was also considerable number of soviet partisans in there. Together with troopers 

they formed few small groups hidding in forests. Some of them had illegal pirates . 

and broadcasted to USSR or to Britain. 

We discovered that the most active group of internal revolt was set up in 

Lány. It was non-communistic division and was perfectly managed. Some of its 

members were soldiers serving in the castle guard. During the revolution in May 

this group became a leading authority in military and political way. 

At the end of April, so called Vlasov's army (named after Chief 

Commander A. A. Vlasov) passed through the region. The official name was 1. 

division of Russian Liberation Army. These soldiers were german prisoners of war 

from USSR who were allowed to raise particular army unit in Wehrmacht (Nazi 

armed forces). While being in Nové Strašecí region the commanders decided to 

turn their weapons against Nazis and to aid Czech resistance fighters in Prague. 

They aid in Prague uprising a lot but two days later they had to leave Prague due 

to soviet Red Army that consider them as betrayers and wanted to execute them 

all. Commanders attempted to head west to surrender to the Allies. On their way 

to Pilsen (city in western Bohemia where the US Army/j were captured by Red 

Army soldiers, forcibly re-patriated to USSR and there sentenced to death by ^ 

hanging. 

May uprising broke up in our region lately in the evening 4th May 1945. At 

9.30 PM in Nové Strašecí and in villages received telegraph message that all 

german signs have to be removed and people can express their delight. Then the 
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citizens founded voluntary brigades that disarmed german soldiers escaping from 
r\ 

Bohemia to the west. There were some gun battles and unfortunately one Czech 

man was shot to death in Nové Strašecí by german soldier. 

The emphasis is laid on events that happened between 5th and 7th May. One 

of them was the battle over armoured train near Nové Strašecí station. Seventy SS-

members attempted to reach Germany with this train full of weapons. But brigade 

from Nové Strašecí and some villages destroyed the railway track so the train 

derailed and was forced to stop. In rainy and windy night from 5th to 6th May the 

cannonade broke but Nazis did not give it up yet. They surrendered next morning. 

The biggest massacre took place in forest near Hříškov. Both Czech 
'0,vnvrv->.>.< s «a» j-lorc 

resistance fighters and soviet partisans wanted to conquer german magazine with 

bombs, ammunition and weapons. The struggle moved from forest into Hříškov 

village and was very long and cruel. Ten Czech men died. 

In these brutal matters great solidarity and courage of Czech people was 

shown. And the biggest victory was that ammunition and weapons were 

immidiately distributed by cars to aid in other uprised locations including Kladno 

and Prague. 

Our region had also its prominent prisoners. In the morning 5th May was in 

Kamenné Žehrovice captured protectoral minister of labour and economy W. 
3/ ( Jn Tra^tc-jotft^ Stv,r , 

Bertsch and Chief of Stuff of Wehrmacht Commander MJ/Ziervogel. Their task 

given by K. H. Frank was to head Pilsen and there negotiate with western Allies. 

They could have to offer them almost anything but this mission never achieved its 

aim. 

When Red army arrived in the region the situation was already calm. Local 

leaders did a very goofd job and proved their competent in armed conclicts as well 

as in guarding and maintaining public order. 

Right after the revolution some negative effects appeared. Council in Nové 

Strašecí received letters with reportings againts some citizens and we also know 

cases of looting. 
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11. P ř í l o h y 

Obrázek 1 - Fotografie vozu zabaveného Němcům ve Třtici ^mís tními občany, 
pořízená F. Třesohlavým; před 9. květnem 1945 (SOA Praha-SOkA Rakovník) 
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Obrázek 2 - Fotografie vozu zabaveného Němcům ve Třtici 
s místními občany, pořízená F. Třesohlavým; před 9. květnem 1945 
(SOA Praha-SOkA Rakovník) 
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Obrázek 3 - Štvavý anonymní dopis adresovaný novostrašeeké expozituře fttf 
ze dne 18. května 1945 
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Obrázek 4 - Jednotky 1. divize Ruské osvobozenecké armády v Praze 
(http://www.vejr.cz/regiz/archiv/historie/vlasovci_na_lounsku.html) 
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Obrázek 5 - Mapa odbojových událostí na Rakovnicko, Novostrašecko je na 
severovýchodě mapy; 1965 (SOA Praha-SOkA Rakovník) 
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Okresní národní výbor pro 
soudní okres N o v é Strašecí. 

Obrázek 6 - Pokyny novostrašecké expozitury obyvatelům k uspíšení osvobozování 
spojeneckými vojsky (SOA Praha-SOkA Rakovník) 
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Obrázek 7 - Pomník u novostrašeckého nádraží na památku sovětských partyzánů, 
kteří zemřeli při automobilové nehodě pádem z mostu v pozadí (foto aut.) 
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Obrázek 8 - Pomník před bývalou budovou novostrašeckého okresního výboru, 
připomínající všechny občany města, kteří nepřežili druhou světovou válku, a znovu 
i partyzány (foto aut.) 
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Obrázek 9 - Náměstí v Novém Strašecí, kde se ráno 5. května 1945 shromáždili 
lidé. Velká oslava vítězství se zde konala 27. května 1945 (foto aut.) 
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Obrázek 10 - Dům v Kozojedech, čp. 1, kde u starosty Platila bydlel v prvním patře 
několik dnů na přelomu dubna a května 1945 generál A. A. Vlasov (foto aut.) 
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Obrázek 11 - Pomník u silnice Řevničov-Hříškov, kde zemřeli dva muži při 
neopatrné manipulaci se střelivem odváženým z hříškovského muničního skladu do 
řevničovského překladiště (foto aut.) 
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Obrázek 12 - Dvůr Amálie poblíž Lán, jehož obyvatelé podporovali parašutisty a 
partyzány skrývající se v okolních lesích (foto aut.) 

Obrázek 13 - Pomník v Lánech na paměť obětem druhé světové války (foto aut.) 
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