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Úvod 

„Dějiny jsou svědky časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem 

minulosti.“1          (Cicero) 

 

Pokud se chceme zabývat historií a snažíme se o to, aby věrohodně 

vypovídala o událostech, je potřeba, abychom pátrali po pravdivém výkladu dějin. 

O tom jsem se sama přesvědčila při zpracovávání své bakalářské práce na téma 

Konec druhé světové války na Klatovsku.  

Časově se zaměřuji na poslední rok druhé světové války, resp. na jarní 

měsíce roku 1945, především na duben a květen 1945. Zaznamenávám však 

i některé události, které zmiňovanému období předcházely či s ním nějakým 

způsobem souvisely.  

Z hlediska místní příslušnosti se budu zabývat oblastí západních Čech, 

přesněji klatovským regionem. Mám-li charakterizovat území klatovského okresu, 

tvoří ho hlavně na západě pohoří Šumava a oblast západního Pošumaví. Jedná 

se o etnografický region skládající se ze tří etnografických subregionů – Chodska, 

Prácheňska a Klatovska.  

Moje bakalářská práce se bude dotýkat části subregionu Klatovska, který 

se nachází při řece Úhlavě, konkrétně kromě města Klatov ještě některých 

střediskových obcí v okruhu 20 km: Švihova, Bezděkova u Klatov, Janovic 

nad Úhlavou, Nýrska a Strážova. Výběr těchto jmenovaných obcí není náhodný, 

neboť mým záměrem bude podchytit svědectví o konci druhé světové války jak 

v obcích nacházejících se uvnitř tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava v blízkosti 

Plzně a demarkační linie, tak obcí v sudetském pohraničí. Kromě řeky Úhlavy má 

zkoumaná oblast ještě dva jednotící prvky, kterými jsou železniční trať a silnice 

vedoucí z Plzně do Železné Rudy a dále do Bavorska. Pouze jednu z obcí – Strážov, 

jsem vybrala právě s ohledem na to, že se nacházela několik kilometrů od hlavního 

tahu Plzeň – Železná Ruda, avšak v její bezprostřední blízkosti vedla hranice mezi 

Říší a protektorátem. 

 

 

                                                           
1 cit. z PAVLÍK, Roman. Osvobození 1945-1990. Domažlice, 1990. 
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V rámci struktury je bakalářská práce členěna do 12 kapitol, z nichž některé 

jsou rozšířeny o jednotlivé podkapitoly. Po obecném úvodu následuje první kapitola 

Západní fronta na jaře roku 1945 s podkapitolou Americké jednotky 

v západních Čechách, které nás uvádí do historické problematiky daného období a 

území a je sestavena na základě odborné literatury.  

Ve druhé kapitole se zabývám samotným městem Klatovy , kde seznamuji 

s průběhem odboje v Klatovech v dubnu a květnu 1945, s posledními leteckými 

útoky na Klatovy, s příchodem a pobytem amerických pozemních jednotek 

ve města, s rolí klatovského gestapa a s celkovou poválečnou atmosférou okresního 

města Klatovy.  

Kapitola věnovaná Nýrsku je specifická tím, že při vstupu amerických 

jednotek do tehdy německého města Neuern zde byla ještě přítomna početná 

německá posádka a místo uvítání zde americké vojáky čekal boj. Nýrskem, 

podobně jako Strážovskem a Janovicemi nad Úhlavou, v posledních týdnech 

války procházel transport smrti a tyto události se významně zapsaly i do svědectví 

pamětníků. 

V Bezděkově u Klatov a Švihově se aktivity koncem války odlišovaly, 

avšak týkaly se místního odboje. V Bezděkově u Klatov tehdy místní partyzáni 

zneškodnili vlak s německou municí. Jak ve Švihově, tak v Bezděkově u Klatov 

se podařilo z iniciativy místních občanů odzbrojit německou posádku ještě 

před příchodem amerických vojsk. 

Kromě již zmíněných kapitol, úvodu a závěru , bibliografie  a seznamu 

použitých zkratek, je k bakalářské práci připojena příloha dvojího druhu. Textová 

část zaznamenává vzpomínky a svědectví třinácti pamětníků ze všech obcí, 

se kterými jsem se setkala a hovořila v souvislosti s událostmi posledních měsíců 

druhé světové války. Obrazová část přílohy je tvořena vzácnými dobovými 

fotografiemi, z nichž některé pocházejí ze zdrojů klatovského muzea a jiné přímo ze 

soukromých sbírek pamětníků. 
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Ve své práci se opírám o různé typy odborné literatury a regionálních 

pramenů. Z odborné literatury mi poskytly dobrý základ knihy Karla Fouda 

a kolektivu: Poslední akce: operace amerického a britského letectva nad územím 

Čech v dubnu a květnu 1945, Miroslava Hrdličky: Volání Klatovska, Jana Jiráka: 

Osvobození Klatovska: 1945-1995, Zdeňka Roučky: … a přinesli nám svobodu 

a Jana Střelečka: Protifašistický odboj a jeho památná místa na okrese Klatovy. 

Při hledání zdrojů jsem narazila také na tendenční socialistickou literaturu, o níž se 

ještě podrobněji a s kritickým náhledem zmíním v závěru této práce. 

Ku pomoci mi byly rovněž publikace regionálního charakteru, zejména 

publikace Lenky Sýkorové, Víta Aschenbrennera a kolektivu: Klatovy, Jaromíra 

Veselého a kolektivu: Švihov: Od založení do r. 1994, Martina Kříže: Bezděkov: 

Toulky minulostí, Joži Urbana: 700 let Janovic nad Úhlavou a kniha Vlastivědného 

sdružení v Nýrsku s názvem Nýrsko ve století proměn.  

V regionální tématice mi pro základní orientaci posloužily kroniky 

zmiňovaných obcí. Bylo však třeba brát v úvahu, že všechny byly dopisovány až po 

válce, povětšinou v roce 1946. Přesnějším zdrojem k mé bakalářské práci se proto 

staly staniční knihy železničních stanic Klatovy, Nýrska, Janovic nad Úhlavou, 

Švihova a Běšin (u Strážova), které byly psány přímo v průběhu roku 1945, 

popř. v době osvobození. Tento užitečný literární pramen jsem vypátrala 

v Národním archivu České republiky v Praze na Chodovci. 

Ve Státním oblastním archivu v Plzni (SOA) jsem měla možnost nahlédnout 

do spisu Mimořádného lidového soudu v Klatovech, který zaznamenává výpovědi 

a soudní řízení proti členům klatovského gestapa. Státní okresní archiv 

v Klatovech (SOkA) měl k dispozici kopie rukopisu J. Vávry: Zpráva o klatovském 

odboji a klatovském gestapu 1939-1945. Vyhledávání těchto zdrojů se neobešlo bez 

komplikací, neboť fondy Oberlandrátů (v tomto případě Obrelandrátu Klatovy) 

bývají umístěny v SOkA, avšak fond Oberlandrát Klatovy se nachází v SOA Plzeň. 

Za velice cenný pramen považuji autentická svědectví přímých pamětníků 

událostí konce války a osvobození v klatovském regionu. Zajímavým poznatkem 

pro mne bylo v tomto směru i to, že faktické údaje ve výpovědích pamětníků 

se většinou shodovaly s faktickými údaji z odborné literatury, nebo se shodovaly 
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údaje pamětníků v dané obci mezi sebou, ačkoli rozhovory s nimi probíhaly 

nezávisle na sobě. 

Hlavním cílem mé bakalářské práce Konec druhé světové války 

na Klatovsku je vytvořit obraz o posledních válečných měsících a osvobozování 

části klatovského regionu na základě porovnávání odborných historických zdrojů 

s autentickými svědectvími pamětníků. Toto porovnávání doplňuje jediný 

dochovaný poválečný tisk klatovského regionu – Mladé Klatovsko. 

Ke zpracování tématu bakalářské práce jsem motivována jednak tím, 

že jsem se v klatovském regionu narodila a žiji zde a také proto, že jsem chtěla 

zaznamenat vzpomínky občanů, kteří se ve sledovaném období nacházeli ve věku 

zhruba od pěti do dvaceti let, a dnes jich již mnoho bohužel nežije. Podle mého 

názoru by tato svědectví měla patřit k nezpochybnitelnému bohatství historie 

regionu. Vždyť také přispívají významnou měrou k nalezení pravdivé historie. 



6 

 

 

Západní fronta na jaře 1945  

 V únoru 1945 sovětská vojska na východě dospěla k Odře, na západě vojska 

spojenců pronikala dále na německé území, v Itálii se německé jednotky marně 

snažily zastavit postup angloamerických jednotek k severu. Převaha Britů 

a Američanů ve vzduchu umožňovala jejich velkým leteckým svazům se stovkami 

těžkých bombardérů napadat průmyslová a dopravní centra v zázemí nepřítele, což 

mělo vliv nejen na zbrojní výrobu a zásobování front, ale i na morálku vojáků 

a civilního obyvatelstva. Německá vojska přes úpornou obranu ustupovala na všech 

frontách a před sliby o německých tajných zbraních začínalo být střízlivě 

uvažujícím lidem jasné, že Německo válku prohraje. 

 Německý válečný stroj však běžel na plné obrátky a za nedůvěru v konečné 

vítězství hrozil trest smrti. Přestože za šest válečných let Německo se svými 

spojenci utrpělo značné ztráty na životech i technice, v důsledku totálního nasazení 

materiálních i lidských zdrojů mělo i na přelomu roku 1944 a 1945 silnější armádu 

než na počátku války.2 

V lednu roku 1945 západní fronta procházela podél dolního toku Másy, dále 

na sever do prostoru Arnhenu a pak podél západní německé hranice až 

ke Švýcarsku. Německou frontu proti spojeneckým silám na severním úseku od ústí 

řeky Másy po Venlo (200 km) bránila skupina armád „H“ pod velením generála 

Kurta Studenta. V její sestavě bojovala 25. armáda generála Günthera Blumentritta 

a 1. vzdušná výsadková armáda generála Alfreda Schlemma, s celkovým počtem 

devíti divizí. 

Na středním a nejdelším úseku fronty od Venla po Trevír (390 km) byla 

rozmístěna skupina německých armád „B“ pod velením polního maršála Waltera 

Modela, v jejíž sestavě byla 7. armáda generála Ericha Brandenbergera, 15. armáda 

generála Gustava von Zangena, 5. tanková armáda generála Hasso Manteuffela 

a 6. tanková armáda SS generála Josepha Dietricha, celkem 38 divizí 

a dvě motorizované brigády.3 

                                                           
2 PAVLÍK, Roman. Osvobození 1945-1990. Domažlice, 1990. s. 5. 
3 HRBEK, Jaroslav, SMETANA, Vít a kol. Draze zaplacená́  svoboda: osvobození Československa 
1944-1945. Praha, 2009. sv. 2. s. 122-125. 
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Na jih od Trevíru až po Karlsruhe (150 km) zaujímala postavení skupina 

armáda „G“ pod velením generála Johannese Blaskowitze. V její sestavě byla 

začleněna 1. armáda generála Hanse von Obstfeldera s 15 divizemi. 

Jižní úsek fronty od Karlsruhe po švýcarské hranice (160 km) bránila 

skupina armád „Oberrhein“ pod velením říšského vedoucího SS4 Heinricha 

Himmlera, kterou tvořila 19. armáda Hermanna Foertsche, tj. 9 divizí a tanková 

brigáda. Tři divize v týlu nepřítele držely pevnosti Lorient a Saint Nazaire 

v Bretani. 

V Itálii se snažila spojence zadržet skupina armád „C“ pod velením generála 

Heinricha-Gottfrieda von Vietinghoff-Scheela, jejíž základ tvořila armádní skupina 

„Ligurien“ (14. armáda a 75. samostatný armádní sbor) a 10. armáda. 

Proti německým silám na severním úseku západní fronty od ústí Másy 

po Marche (asi 380 km) byla rozvinuta 21. skupina spojeneckých armád pod 

velením polního maršála Bernarda Montgomeryho, která čítala 17 divizí. V její 

sestavě se nacházela kanadská 1. armáda (velitel generál Henry Crerar) a britská 

2. armáda (generál Miles Dempsey). Koncem roku 1944 byla 21. skupina armád 

posílena ještě 9. a 1. armádou (celkem 25 divizí) z 12. skupiny armád, jimž veleli 

generálové William Simpson a Courtney Hodges.  

Na středním úseku západní fronty od Marche po Saarbrücken (280 km) byla 

rozmístěna 12. skupina armád podřízená generálu Omaru Bradleymu, v níž v této 

době zůstala pouze americká 3. armáda George Smithe Pattona s třinácti divizemi. 

Na jižním úseku západní fronty od Saarbrückenu po švýcarské hranice (240 km) 

zaujímala postavení 6. skupina armád pod velením Jacoba Deverse, v jejíž sestavě 

bojovala americká 7. armáda (10 divizí) a francouzská 1. armáda (8 divizí), jimž 

veleli generálové Alexander Patch a Jean Marie de Lattre de Tassigny. 

Jedna americká obrněná divize zůstávala v záloze ve velení expedičních sil 

a další dvě divize obléhaly pevnosti Lorient a Saint Nazaire n pobřeží Bretaně, kde 

se dosud bránily tři nepřátelské divize. V Itálii v té době byla rozmístěna 

                                                           
4 Schutzstaffel (známější pod zkratkou SS), česky Ochranný oddíl, byla ozbrojená organizace 
NSDAP vytvořená v roce 1925 z fanaticky oddaných přívrženců Adolfa Hitlera působících původně 
jako jeho osobní stráž. V čele SS v době její největší moci stál Heinrich Himmler jako Reichsführer-
SS (říšský vůdce SS). S postupem času si organizace podřizovala veškerý státní i bezpečnostní 
aparát nacistického státu včetně vyhlazovací politiky. Jejím symbolem byly dva starogermánské 
runové znaky pro S na černém pozadí připomínající blesk. 
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15. skupina armád, k níž patřila 5. americká a 8. britská armáda pod společným 

vedením generála Marka Clarka.5 

Po ztroskotání německé ofenzívy v Ardenách obnovila v únoru 1945 vojska 

protifašistické koalice rozsáhlé útočné operace.  

V té době, od 4. do 11. února 1945, se na Krymu sešla tzv. „velká trojka“ (Franklin 

Delano Roosevelt, Winston Churchil, Josef Stalin) a mimo jiné dohodla koordinaci 

operací spojeneckých vojsk v závěru války a poválečné uspořádání Evropy. 

Stanovila si také tzv. demarkační linii , která oddělovala oblasti (zóny vlivu), kam 

až směla sovětská a americká armáda dojít, a která území osvobodit.6 

Spojenecká ofenzíva na západě začala 8. února 1945 útokem kanadské 

armády směrem na Krefeld, 23. února přešla do útoku i sousední americká armáda 

a překročila řeku Roer. Tímto manévrem byly německé jednotky, kterým hrozilo 

obklíčení, nuceny ustoupit počátkem března 1945 za Rýn. Již o čtrnáct dní později, 

7. března 1945, 1. americká armáda obsadila Kolín nad Rýnem a zřídila na druhém 

břehu strategické předmostí. Na jižním úseku zaútočila od francouzských hranic 

3. americká armáda, 2. března obsadila Trevír a útočila ve směru Mety -

 Saarbrücken a směřovala k Rýnu v prostoru Manheim – Karlsruhe. Pravý bok jí 

od hranic se Švýcarskem kryla francouzská 1. armáda. 

Ve druhé polovině března byla rozbita německá vojska na jih od Mosely, 

část jejich sil byla zajata, část se stáhla za Rýn. Spojenci v prostoru Mohuče 

překročili koncem března Rýn a 26. března 1945 Američané obsadili Frankfurt nad 

Mohanem. 

Stálý tlak spojenců v celé délce západní fronty způsobil, že Němci denně 

ztráceli asi tři čtvrtiny divize, za měsíc tedy až 20 divizí. Přitom s vypětím všech sil 

mohli za měsíc postavit asi 12 nových divizí a poblíž fronty reorganizovat pět 

                                                           
5 HRBEK, Jaroslav, SMETANA, Vít a kol. Draze zaplacená́  svoboda: osvobození Československa 
1944-1945. Praha, 2009. sv. 2. s. 122-125. 
6 Demarkační čára se týkala i území tehdejšího ČSR. Původně měla kopírovat přibližně česko-
bavorskou hranici, ale vzhledem k tomu, že spojenci dorazili k této linii výrazně dříve než Sověti, 
tak byl dohodnut nový průběh této čáry na linii měst Karlovy Vary - Plzeň - České Budějovice. Tato 
linie zůstala platná a dodržená i přesto, že spojenci museli na této linii čekat někdy 2 - 3 dny, než se 
setkali s Rudou armádou. Americký velitel George Smith Patton, který osvobodil Plzeň a došel až do 
Rokycan, chtěl postupovat dále až do Prahy a osvobodit ji. Americká vojska byla od Prahy vzdálena 
jen 2 - 3 hodiny jízdy. Vrchní velitelé amerických vojsk ovšem Pattonovi zabránili v postupu na 
Prahu v domnění, že Rudá armáda již zahájila operaci na osvobození Prahy. To ovšem tehdy ještě 
nebyla pravda, jednotky Rudé armády se těžko probíjely přes německé obranné linie v okolí 
Drážďan. Hlavní sovětský útok směřoval totiž přes polské roviny na Berlín a hlavní frontový nápor 
se tak Praze vyhnul. Poté sovětská vojska maršála Koněva se na rozkaz Stalina vydala osvobodit 
Prahu. Pražané museli čekat na příjezd sovětských vojsk až do ranních hodin 9. května 1945. 
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divizí. Byli nuceni nasazovat do boje útvary, které měly šestiměsíční výcvik a ztráty 

těchto jednotek byly daleko větší. Německé síly byly tak soustavně vyčerpávány. 

Na severním úseku fronty překročila 23. března pomocí vzdušného výsadku 

50 000 mužů za podpory 4 000 letadel u Wesselu dolní Rýn vojska Montgomeryho 

skupiny armád a 4. dubna zahájily její anglické a kanadské jednotky útok 

na Osnabrück a odřízly německá vojska v Holandsku. Zatímco kanadské vojsko 

likvidovalo německý odpor v Holandsku, britská 2. armáda překročila Wesseru, 

dobyla Brémy a 19. dubna 1945 dosáhla dolního Labe, 2. května pak obsadila 

Lübeck. 

Na pravém křídle britských vojsk postupovala 9. americká armáda, která 

obešla ze severu Porúří a 1. dubna 1945 se spojila s 1. americkou armádou, která 

z předmostí u Remagenu vyrazila na severovýchod. V Porúří zůstaly v obklíčení 

dvě německé armády o 21 divizích, které byly do 18. dubna 1945 likvidovány. 

Hlavní síly 1. a 9. americké armády pokračovaly mezitím v útoku na východ, 

4. dubna obsadily Kassel, o čtrnáct dní později Magdeburg, 19. dubna Lipsko. 

Po likvidaci další německé armády ibklíčené v Harzu přešly do ofenzívy 

z předmostí u Mohuče 3. a 7. americká armáda. 

Sedmá americká armáda likvidovala odpor v jižním Německu a 4. května 

1945 se setkala v Brennerském průsmyku s anglo-americkými jednotkami 

15. skupiny armád, které po průlomu u Bologne 20. dubna 1945 postupovaly 

ze severní Itálie, kde již předtím obsadily Veronu a Turín. Na jižním křídle 

7. americké armády obsadila 1. francouzská armáda oblast Schwarzwaldu.  

Dne 25. dubna 1945 byl vojsky 1. a 2. běloruského a 1. ukrajinského frontu 

obklíčen Berlín a téhož dne se u Torgau na Labi setkaly sovětské jednotky 

58. gardové divize s americkými vojsky 69. divize a rozdělily tak území ovládané 

Němci na dvě části. Přesto však Německo nebylo poraženo, neboť na přelomu 

dubna a května 1945 německé armády ovládaly Dánsko, značnou část Norska 

a Holandska, severozápad Jugoslávie, sever Itálie, jižní, jihovýchodní a severní 

Německo, část Rakouska a území Čech.7 

 

 

 

                                                           
7
 HRBEK, Jaroslav, SMETANA, Vít a kol. Draze zaplacená́  svoboda: osvobození Československa 

1944-1945. Praha, 2009. sv. 2. s. 226-238. 
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V době bojů o Berlín se začala hroutit německá obrana i na ostatních úsecích 

front a německé velení začalo ztrácet naději na poslední možnost obrany 

v tzv. alpské pevnosti. 8  

Britové provedli v posledním dubnovém týdnu roku 1945 velkou ofenzívu 

na jižní frontě. Dne 24. dubna 1945 se jim podařilo překročit řeku Pád a den na to 

se do světa rozšířila zpráva, že velký Hitlerův spojenec, Mussolini, byl zajat 

a italskými partyzány popraven. 

Poslední dubnové dny, 29. dubna 1945 byl v Casertě podepsán dokument 

o kapitulaci skupiny německých armád „C“. Druhého dne spáchal Adolf Hitler 

v obklíčeném Berlíně sebevraždu. Vůdce ve své závěti jmenoval svým nástupcem 

velkoadmirála Dönitze, jenž vytvořil novou vládu v dosud neobsazeném 

Šlesvicku - Holštýnsku se sídlem ve Flensburgu. Čtvrtý květnový den roku 1945 

podepsal nově jmenovaný vrchní velitel německého válečného námořnictva admirál 

Hans Georg von Friedeburg dohodu o kapitulaci všech německých ozbrojených sil 

rozmístěných v Nizozemí, severozápadním Německu, Šlesvicku - Holštýnsku 

a Dánsku. Kapitulaci přijal velitel 21. skupiny armád polní maršál Bernard 

Montgomery. Druhý den složila zbraně do rukou armád generála Jackoba Deverse 

skupina armád „G“ pod velením generála Friedricha Schulze, která operovala 

v Bavorsku a západním Rakousku. Téhož dne kapituloval také velitel 19. armády 

generál Erich Brandenberger, jehož vojska byla rozmístěna ve Vorarlbersku 

a Tyrolích. 

V odporu dosud setrvávala část tzv. jižního uskupení armád pod velením 

maršála Alberta Kesselringa. V jeho sestavě po kapitulaci armád skupiny „C“ 

zůstávala skupina armád „Mitte“ (Střed) pod velením polního maršála Ferdinanda 

Schörnera a skupina armád „Süd“ (Jih) pod velením generála Lothara Rendulice.9  

                                                           
8 Spojenci se obávali, že se Hitler uchýlí do svého horského sídla, kde jsou prý vybudovány 
podzemní tunely. Schörnerova armáda (z armád Mitte) a oddíly SS se měly vydat z Čech do 
Berchtesgadenu, kde by uzavřela průsmyky v Alpách (j. Bavorsko, z. Rakousko, s. Itálie). Tato 
Alpská (též Národní) pevnost by mohla relativně dlouho odolávat a nacisté by mezitím mohli doufat, 
že se spojenci rozkmotří. Horská pásma se obtížně dobývají, i když zde existuje možnost takovou 
pevnost obklíčit a vyhladovět ji. Einsenhower těmto legendám o Národní pevnosti, pramenících ze 
zachycených zpráv němec. zpravodajství (klamné zprávy), přikládal velký význam, a proto rozkázal 
bombardovat město Berchtesgaden i sídlo Obersalzberg. 
9 HRBEK, Jaroslav, SMETANA, Vít a kol. Draze zaplacená́  svoboda: osvobození Československa 
1944-1945. Praha, 2009. sv. 2. s. 226-338. 
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V sestavě armád „Mitte“ a „Süd“, včetně týlového zajištění, jednotek 

SS, volkssturmu a polní policie bylo přes jeden milion mužů, přes dva tisíce tanků 

a samohybných děl, na jeden tisíc letadel a téměř deset tisíc děl a minometů. 

Pátého května roku 1945 přijel do hlavního stanu generála Eisenhowera 

v Remeši admirál Friedeburg. Na Dönitzův pokyn oficiálně navrhl spojeneckému 

velení částečnou kapitulaci německých vojsk, rozmístěných v jižních oblastech. 

Friedeburg se svými návrhy neuspěl. O nová jednání se pokusil tedy 

generálplukovník Alfréd Jodl. Eisenhower ale Jodlovy návrhy striktně odmítl 

a sdělil mu, že nebude-li podepsána bezpodmínečná kapitulace na všech frontách, 

jednání budou přerušena, Američané obnoví leteckou válku a přes linii britských 

a amerických vojsk nebudou už propouštěny žádné osoby a jednotky mající zájem 

vstoupit do zajetí. Německé velení muselo na tyto podmínky přistoupit. V noci 

z 6. na 7. května 1945 byl v Eisenhowerově hlavním stanu v Remeši podepsán 

protokol o bezpodmíněčné kapitulaci všech německých ozbrojených sil. Kapitulace 

měla vejít v platnost do 48 hodin a po tuto dobu měla vojska dodržovat podmínky 

příměří. Na naléhání sovětské vlády byl pak definitivně kapitulační akt podepsán 

8. května 1945 polním maršálem Wilhelmem Keitelem v dobytém Berlíně. 

Kapitulace vstoupila v platnost minutu po půlnoci 9. května 1945.10 

 

Americké jednotky v západních Čechách 

 Do počátku roku 1945 byla západní část českých zemí válečných akcí téměř 

ušetřena. Od léta 1944 sice některá průmyslová města v českých zemích byla cílem 

leteckých útoků (v roce 1944 napadeno 28 měst, v roce 1945 16 měst) a jen na 

plzeňskou Škodovku bylo od 16. října do 20. prosince 1944 podniknuto pět náletů, 

avšak bez větších následků. 

Zbrojní podniky v českých zemích, zejména Škodovka s 38 000 zaměstnanci 

(součást Hermann – Göring Werke), se stávaly koncem dubna po zničení většiny 

hlavních zbrojních továren v Německu a obsazení Porúří důležitým dodavatelem 

zbraní a munice německých armád. Proto se plzeňská Škodovka 25. dubna 1945 

stala terčem útoku amerických těžkých bombardérů, které ji zničily ze 70 %. Další 

nálety pak směřovaly vedle muničních objektů na komunikační uzly, zejména na 

nádraží. Postiženy tak byly Klatovy, Mariánské Lázně, Karlovy Vary, Cheb a další. 

                                                           
10 PAVLÍK, Roman. Osvobození 1945-1990. Domažlice, 1990. s. 5-8. 
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Pátého května roku 1945 bylo bombardování s konečnou platností zastaveno 

a letectvo se pak omezilo v posledních válečných dnech na průzkumnou 

a hlídkovou činnost. 

Americké velení původně s možností vstoupit do Čech vůbec nepočítalo. 

Útok byl plánován na rakousko-německé hranice. Do těchto míst bylo směrováno 

osm divizí, které bojovaly ve třech amerických armádách (3. armáda na severu, 

1. armáda ve středu, 7. armáda na jihu). Náležely sem tyto jednotky: 86. pěší divize, 

14. obrněná divize, 99. pěší divize, 80. pěší divize, 71. pěší divize, 65. pěší divize, 

26. pěší divize a 11. obrněná divize. Všechny divize měly obklíčit celé Bavorsko. 

Třetí americká armáda měla postupujícím jednotkám poskytovat krytí levého křídla 

a postupovat podél česko-německých hranic z roku 1937.11   

V dubnu se však začalo uvažovat o postupu na čáru Karlovy Vary – Plzeň -

České Budějovice. K tomuto postupu vyčlenil Dwight Eisenhower dva armádní 

sbory: 5. armádní sbor pod vedením generálmajora Clarence Huebnera 

(v rámci tohoto sboru se zúčastnily osvobozování západních Čech 1. pěší divize pod 

velením Cliffa Andruse, 2. pěší divize pod velením W. M. Robertsona, 97. pěší 

divize pod velením M. B. Halseye, 9. obrněná divize pod velením J. W. Leonarda, 

16. obrněná divize pod velením J. L. Pearceho) a dále pak 12. armádní sbor pod 

vedením generálmajora Leroye Irwina (v jeho řadách bojovaly 5. pěší divize 

A. E. Browna, 26. pěší divize W. S. Paula, 90. pěší divize H. L. Ernesta, 4. obrněná 

divize W. H. Hoge, 11. obrněná divize H. A. Dagera). 

Nejprve bylo potřeba přeskupit jednotky, což se povedlo dokončit 

v posledních dubnových dnech. Úderné jednotky již bojovaly s Němci o důležitá 

předmostí pro další postup do vnitrozemí. Na Šumavě poblíž Klatovska byla 

vybrána dvě – Železnorudský průsmyk a Svatá Kateřina. Avšak německá obrana 

tuto volbu předpokládala a v rámci svých možností se snažila připravit 

na postupující americké jednotky. Němci spoléhali na příchod milionové 

Schörnerovy armády, která byla rozmístěna v severovýchodních Čechách a jako 

poslední z německých armád si udržovala plnou bojeschopnost. Američanům se 

podařilo i přes urputnou německou obranu obsadit Svatou Kateřinu a vytvořit tak 

předmostí pro západní křídlo k postupu na Klatovy.12 

                                                           
11 PAVLÍK, Roman. Osvobození 1945-1990. Domažlice, 1990. s. 13. 
12 JIRÁK, Jan. Osvobození Klatovska: 1945-1995. Klatovy, 1995, nestr. 
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Ve stejných dnech se pohybovala americká 2. pěší divize v oblasti 

Železnorudského průsmyku. Na prvního máje roku 1945 odpoledne dojely první 

americké tanky do Železné Rudy. 

Na západním křídle potlačila německý odpor a postoupila 97. pěší divize až 

do Domažlic, 2. pěší divize zase obsadila Špičák. 

Postup od Svaté Kateřiny byl mnohem pomalejší, neboť německá obrana, 

soustředěná kolem města Nýrska, se zde urputně bránila. Město musely americké 

jednotky získávat opětovně.13  

Pro budoucí vývoj v ČSR byl velice důležitý 2. květen 1945. Toho dne se 

totiž rozhodlo, že jednotky 3. americké armády George Smithe Pattona postoupí až 

na demarkační čáru Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice a to silami právě 

5. a 12. armádního sboru. Spojenecký postup v šumavském pohraničí proto 

pokračoval. Po několikadenních bojích bylo Nýrsko obsazeno americkými 

jednotkami v pátek 4. května 1945. 

Vrchní velitel spojeneckých vojsk v Evropě, generál Dwight Eisenhower14, 

rozkázal v sobotu 5. května 1945 zahájit mohutnou ofenzívu do českého vnitrozemí. 

První pěší divize a devátá obrněná divize dokončovaly osvobozovací akce 

na Karlovarsku, 16. obrněná divize přešla z druhého sledu do útoku 

na západočeskou metropoli Plzeň. Jednotky 12. armádního sboru zamířily na jih – 

směr Klatovy a Prášily. Stejně tak postupoval útok 2. pěší divize od jihu.  

Postup amerických jednotek do vnitrozemí měla usnadnit americká zvláštní 

služba OSS (Office of Strategie Services). Hlavním úkolem parlamentářů OSS bylo 

vyjednávat s německými jednotkami tak, aby se vyhnulo zbytečným ozbrojeným 

střetnutím, zvláště pak ztrátám na životech civilistů. V mnohých městech 

a vesnicích propuklo povstání 5. května 1945, kdy wehrmacht nezahájil žádné akce 

o znovunastolení německé moci. Všechny posádky na Klatovsku se více méně 

vzdaly bez boje. Úloha misí OSS je dodnes nedoceněná.15 

                                                           
13 viz více kapitola Nýrsko; JIRÁK, Jan. Osvobození Klatovska: 1945-1995. Klatovy, 1995, nestr. 
14 Generál Dwight David Eisenhower, známý též jako Ike, (14. října 1890 – 28. března 1969) byl 
americký voják a politik. Během druhé světové války byl vrchním velitelem (západních) 
spojeneckých expedičních sil v Evropě (1944-1945). Po válce nějakou dobu pobýval v nejvyšších 
vojenských funkcích USA, načež v roce 1952 odešel do důchodu a vstoupil do americké politiky. 
Získal nominaci republikánské strany na funkci prezidenta USA, v prezidentských volbách zvítězil, 
úřad prezidenta USA poté zastával po dvě funkční období v letech 1953-1961. 
15 JIRÁK, Jan. Osvobození Klatovska: 1945-1995. Klatovy, 1995, nestr. 
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Klatovy 16 

V únoru 1945 bylo i nejzarytějším nacistům jasné, že se blíží konec války. 

Karl Hermann Frank, státní ministr Protektorátu Čechy a Morava, ve spolupráci 

s dalšími čelnými představiteli protektorátu vypracoval program opatření s krycím 

názvem ARLZ.17 Klatovsko hrálo v tomto plánu atypickou úlohu, neboť k těmto 

krokům zde nemělo docházet. Okupanti považovali klatovský okres za bezpečné 

zázemí, kam bude odvážen materiál potřebný pro vedení boje. K tomu měl sloužit 

např. zámek v Týnci u Klatov, zámek v Dolní Lukavici, Nalžovských Horách, 

Nemilkově a jinde. Pro rychlý postup amerických jednotek se plány přesunů 

materiálu neuskutečnily. 18 

Koncem roku 1944 byla v Klatovech ustavena vojenská odbojová skupina 

Niva, která si vzala za úkol shromáždit kolem sebe co nejvíce odbojových složek. 

Orientovala se na Londýn. Na počátku roku 1945 navázali velitelé Nivy kontakt 

s vedoucími představiteli ilegální organizace Jindra, Lidice, Hnutí za svobodu 

a později i s vedoucími ostatních ilegálních skupin.19 

Nacisté se obávali účinné moci propagandy a nezkreslených informací 

ze zahraničí, proto stíhali krutými tresty poslech cizích stanic a hlavně rozšiřování 

jejich zpráv. V Klatovech bylo pro společný poslech zahraničního rozhlasu zatčeno 

a odsouzeno v době od 13. dubna do 3. května 1945 patnáct lidí. Další klatovští 

občané byli odsouzeni za odsuzující výroky o Německu a jeho ideologii. Nacistické 

perzekuci byli vystaveni i rodinní příslušníci těch, kteří odešli za hranice a bojovali 

v československé zahraniční armádě po boku spojeneckých armád. 20  Od roku 1942 

tyto rodinné příslušníky nacisté drželi v internačním táboře ve Svatobořicích 
                                                           
16 Klatovy  (německy Klattau) jsou západočeské okresní město ležící v Pošumaví, 42,5 km jižně 
od Plzně. Město je někdy také nazývané „brána Šumavy“. Protéká jím malý Drnový potok, který se 
vlévá za městem do Úhlavy. Město Klatovy založil král Přemysl Otakar II. okolo roku 1260. 
V současnosti má město 22 567 obyvatel. Skládá se z 30 místních částí (např. Dehtín, Drslavice, 
Habartice, Kal, Beňovy, Čínov, Chaloupky, Lažánky, Pihovice, Kydliny, Luby, Otín, Sobětice, 
Štěpánovice, Tajanov, Točník, Tupadly, Věckovice..) 
17Plán ARLZ  se skládal z několika postupných kroků – 1. uvolnění (Auflocknerung-A) = přesun 
všeho zbrojního materiálu do zázemí; 2. vyklizení (Räumung-R) = přesun zbývajícího materiálu do 
zázemí; 3. ochromení (Lähmung-L) = znehodnocení zařízení, které nebylo možné přemístit; 
4. zničení (Zerstörung-Z) = úplné zlikvidování zbylých zásob a vybraných objektů. 
18 SÝKOROVÁ, Lenka, ASCHENBRENNER, Vít a kol. Klatovy. Praha, 2010. s. 429- 430. 
19 Jindra  = sokolská odbojová organizace; Lidice = působila na Klatovsku od jara 1944 pod 
vedením Františka Wiendla a JUDr. Josefa Kovandy, většina členů byli příslušníci předválečného 
Sokola; Hnutí za svobodu = klatovská ilegální organizace soustředící se kolem Jana Škardy. 
20 STŘELEČEK, Jan. Protifašistický odboj a jeho památná místa na okrese Klatovy. Klatovy, 
1985. s. 70-71. 
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na Moravě, některé v Plané nad Lužnicí a jinde. Z Klatovska odešlo do exilu 

celkem 27 občanů, osm z nich bylo přímo klatovskými rodáky – Tomáš Kozák, 

Václav Kilián, Josef Vejlupek, Václav Kopecký, Jaroslav Chroust, Václav Brejcha, 

Jan Vítkovský a František Bret. Sloužili jako letci v britském Royal Air Force 

(RAF). Tomáš Kozák a Václav Brejcha zahynuli při operačních letech nad 

Německem. V čs. armádě ve Francii bojovali dva Klatované - Max Steiner 

a podporučík Jaroslav Zýka. 

 Koncem února roku 1945 (operace Clarion) se také stupňovala činnost 

amerických „hloubkaři“. Doprava tak musela být odkláněna od původních směrů. 

Do Klatov přicházely četné transporty německých utečenců z Rumunska 

a Maďarska, ale také ze Saska a Pruska, které prchaly před Rusy. Tzv. národní 

hosté byli ubytováni ve školách a někdy i v soukromých bytech občanů.21 

První útok na klatovské nádraží podnikli hloubkaři 22. února 1945 

po 14 hodině. Ostřelovali tři stroje ve výtopně. Průstřely poškodily zdivo 

a kanceláře. Zaměstnanci se schovali do sklepa. Josef Teplý byl raněn do paty 

a zemřel v klatovské nemocnici. Útoky amerických hloubkařů byly stále častější, 

jejich cílem byly především lokomotivy.22 

Dopoledne v pondělí 16. dubna přiletělo ke Klatovům kolem dvaceti 

stíhaček P-51 Mustang od Chamu. Jednalo se o 504. FSq pod velením 

podplukovníka (Lieutenanta Colonela; Lt. Col.) Williama C. Clarcka.23 Kroužily 

nad městem, zamířily k Švehlovým kasárnám, na Loretu, přes Luby, Lažánky až 

k letišti na Chaloupkách.24 

Pokud jde o historii letectví na Klatovsku, začala se zaznamenávat od října 

1912, kdy se na vojenském cvičišti v Klatovech – Chaloupkách uskutečnil první 

veřejný vzlet známého aviatika Evžena Čiháka z Pardubic.25 V březnu 1936 bylo 

v Klatovech slavnostně otevřeno sportovní letiště Pošumavského aeroklubu. O rok 

později měli klatovští aviatici k dispozici již deset letounů.  

                                                           
21 STŘELEČEK, Jan. Protifašistický odboj a jeho památná místa na okrese Klatovy. Klatovy, 
1985. s. 71-73. 
22 HRDLIČKA, Miroslav. Volání Klatovska. Klatovy, 1946. s. 136 – 138. 
23 Bývalý příslušník 357. stíhací skupiny s 9 zničenými stroji nepřítele na kontě. 
24 FOUD, Karel, KRÁTKÝ, Vladislav, VLADAŘ, Jan. Poslední akce: operace amerického 
a britského letectva nad územím Čech v dubnu a květnu 1945. Plzeň, 1997. s. 38-39. 
25 Evžen Čihák (31. květen 1885, Vinkovci - dnešní Chorvatsko - 8. 5. 1958, Praha -  ČSR) byl 
český průkopník letectví, bratranec a zpočátku též spolupracovník Jana Kašpara. Aviatik D.I (též 
Berg D.I či Aviatik-Berg D.I) patřil mezi nejlepší stíhačky, které byly za I. světové války ve výzbroji 
rakousko-uherského letectva. 
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V roce 1938 probíhala i v Klatovech akce „1000 pilotů republice“ 26, během níž zde 

bylo vycvičeno čtrnáct motorových pilotů, kteří po skončení výcviku nastoupili 

k vojenským leteckým útvarům. V období po mnichovském diktátu (v říjnu 1938) 

byla do Klatov na letiště Pošumavského aeroklubu (PA) přemístěna z Plzně letka 

Četnické letecké hlídky (ČLH). V nacistických žalářích zahynulo osm klatovských 

letců. Mnoho z nich pak bylo za okupace vězněno nebo jinak perzekuováno.27 

Od 15. března 1939 letiště Klatovy - Chaloupky využívala výcviková 

jednotka Luftwaffe, pravděpodobně odnož letecké školy z Plzně nebo bavorského 

Chamu, která zde prováděla především plachtařský výcvik.28  

V roce 1945 letiště používaly výcvikové i bojové jednotky Luftwaffe. 

V dubnu téhož roku se letiště opakovaně stalo cílem útoku amerických stíhacích 

letců, po jejichž úderu z 16. dubna 1945 zůstaly z letounů kdysi všemocné 

Luftwaffe pouze hromady nepoužitelného šrotu. Poškozeny byly však i původní 

budovy PA, hangár a klubovna. Hloubkaři zničili na Chaloupkách za jediný den 

45 stíhaček Messerschmitt Bf-109 a jeden transportní Junkers-52. Mezi další 

zničené objekty byly započítány i obrněné transportéry s lehkým flakem v blízkém 

okolí.29 Některá německá letadla stála u domů, ale byla zničena tak dovedně, že ani 

omítka domů nebyla zasažena. Můstek u hangáru byl provrtán střelami, a tak byla 

poškozena i letadla, která se nacházela pod můstkem. Poraněn nebyl nikdo, jen 

výměnkář z Pihovic, který stál pod stromem a celou akci amerických hloubkařů 

pozoroval. Sirény tehdy ječely každý den, hlásily nálet. Místní obyvatelstvo se 

hloubkařů nebálo, naopak je srdečně vítalo a mělo radost z jejich výkonu.30 Říkalo 

se: „ Tihle hloubkaři jsou akrobati.“ 31 

 

 

 

 

                                                           
26 Masová akce „1000 nových pilotů republice“  v roce 1935, která měla po Hitlerově nástupu 
k moci umožnit zkvalitnění obranných možností Československé republiky. 
27 FOUD, Karel, KRÁTKÝ, Vladislav, VLADAŘ, Jan. Poslední akce: operace amerického 
a britského letectva nad územím Čech v dubnu a květnu 1945. Plzeň, 1997. s. 38-39. 
28 Plachtařský výcvik je souhrn činností spojených s bezmotorovým létáním. Létání na letadlech 
těžších než vzduch bez motorového či mechanického pohonu.  
29 FOUD, Karel, KRÁTKÝ, Vladislav, VLADAŘ, Jan. Poslední akce: operace amerického 
a britského letectva nad územím Čech v dubnu a květnu 1945. Plzeň, 1997. s. 38-39. 
30 HRDLIČKA, Miroslav. Volání Klatovska. Klatovy, 1946. s. 135- 136. 
31 cit. viz tamtéž 
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Nálet na klatovské nádraží 

V pátek 20. dubna byl americkými letci Klatovsku zasažen nejtěžší úder. 

Američtí hloubkoví letci nalétávali na vlak jedoucí od Janovic přes Bezděkov 

do Klatov. Vlak cestou zpomaloval, někteří cestující ještě za jízdy vyskakovali 

a utíkali se skrýt do polí, jiní po chvíli opět naskakovali, aby pokračovali v jízdě. 

Vlak musel zastavit před nádražím a letci ho začali ostřelovat kulomety a zasáhli 

i budovu nádraží. Samotné bombardování klatovského nádraží bylo oznámeno 

předem ve vysílání BBC už v 7 hod ráno, aby se předešlo velikým ztrátám 

na lidských životech.32 Útoku se účastnilo 54 strojů B-24 Liberator 2. letecké divize 

(AD - Air Division) 8. letecké armády (8. USA AF). Očitý svědek Václav Mikuláš, 

úředník ve výtopně, vzpomínal:  

„Ráno, v půl osmé, objevil se nad nádražím hloubkař. Nestřílel, jen sledoval 

provoz na nádraží. Po chvíli se objevilo asi 25 hloubkařů. Podnikli útok na vagony, 

jichž bylo nádraží plné. Byl zde vlak s německými uprchlíky, ale také několik 

vagonů s leteckou municí a pancéřovými pěstmi, dále vagony s německými vojáky, 

mezi nimiž byli někteří ranění a také vagony s potravinami. Vagony začaly hořet 

a munice vybuchovat. Hloubkaři zapálili také skladiště uhlí firem Neužila, Nováka, 

Klementa, kůlny zaměstnanců dráhy a obytný dům čp. 183. Do vzniklého zmatku 

přijeli hasiči z Klatov a Bezděkova a železničáři se pokoušeli zachránit z domu 

nábytek. Brzy po náletu celé nádraží uzavřela Schutzpolicie a gestapo. Nádraží bylo 

uzavřeno, nikdo tam nesměl. Důstojníci klatovské posádky s revolvery v rukou 

donutili strojníka Karla Boháče, aby vlezl pod hořící vagony a odpojil je. Boháčova 

práce byla velmi nebezpečná, neboť jak vagony hořely, tak každou chvíli 

vybuchovala munice. Nakonec se podařilo pět vagonů s ekrazitem odtáhnout 

lokomotivou řízenou strojvůdcem Josefem Slívou do Lub, a tak bylo zabráněno 

jejich možné explozi. Po chvíli se sirény rozječely znovu. Před 11. hodinou se od 

Týnce a od Železné Rudy blížily k městu dva svazy bombardérů. Začaly padat 

bomby. Já jsem utekl na topírnu k Tajanovu, kde jsem padl na silnici a přečkal celé 

bombardování. Po dopadu bomb byly koleje ohnuty a rozmetány.33  

                                                           
32 JIRÁK, J. Osvobození Klatovska: 1945- 1995. Klatovy, 1995. nestr. 
33

 cit. z FOUD, Karel, KRÁTKÝ, Vladislav, VLADAŘ, Jan. Poslední akce: operace amerického 
a britského letectva nad územím Čech v dubnu a květnu 1945. Plzeň, 1997. s. 85. 
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Nádražní budova zmizela v kotouči prachu a dešti kamení a cihel. V půli přeražená 

lokomotiva prolétla vzduchem na vlastní komín, další byla vymrštěna 

na skladiště.“ 34 

Další ze železničářů se také snažili ukrýt. Emanuel Novák utíkal 

k Balínovým plantážím, kde však byl zabit. Tam také utíkal Václav Smáha, který 

byl zasypán pískem. Později se sám vyprostil, doplazil se na cestu a byl dopraven 

domů.35  

Pamětnice z Bezděkova se zmínila o panu Čížkovi z Bezděkova, který 

pracoval na klatovském nádraží ve výtopně. Když došlo k bombardování, stála tato 

paní s jeho manželkou na louce poblíž Bezděkova a v dáli pozorovaly, jak 

na nádraží padá jedna bomba za druhou. Paní Čížková začala plakat: „Taková 

početná rodina, kdo se teď o nás postará, jak to teď s námi bude...“ Pan Čížek 

bombardování se štěstím přežil v kráteru po vybuchlé bombě, do kterého se ukryl. 

Utrpěl pouze menší zranění. Bombardování však nepřežili jiní dva muži 

z Bezděkova.36 

Výpověď svědků potvrzuje i zápis ve Staniční kronice Klatov, který též 

hovoří o tom, že po náletu nádražní budova zcela zmizela. Pumy vyhloubily několik 

hlubokých kráterů. Koleje byly ohnuty a rozmetány. Lokomotiva se postavila 

komínem vzhůru. Byla v polovině přeražená. V troskách nádraží našel smrt 

i přednosta Alois Bořík. Prožil tam celý útok hloubkařů, za ním se do nádražní 

budovy dostavil jeho syn, aby odvedl otce domů. Oba zahynuli při útoku 

bombardérů. Ještě týž den po 18 hodině přiletěli tři hloubkaři a zapálili výtopnu. 

Zaměstnanci oheň udusili, později však opět propukl.37 

Výtopna hořela až do neděle, neboť byla pod stálým „dozorem“ hloubkařů. 

Při náletu bylo použito tříštivo trhavé pumy o váze 250kg. Bylo zasaženo i několik 

obytných a hospodářských budov v okolních čtvrtích. Ze železničářů zahynuli Alois 

Bořík se synem Vladimírem, Emanuel Novák, Josef Hanzlík a František Šperl.38 

                                                           
34 cit. z FOUD, Karel, KRÁTKÝ, Vladislav, VLADAŘ, Jan. Poslední akce: operace amerického 
a britského letectva nad územím Čech v dubnu a květnu 1945. Plzeň, 1997. s. 85. 
35 HRDLIČKA, Miroslav. Volání Klatovska. Klatovy, 1946. s. 136 – 138. 
36 Svědectví pí Marie Černé z Bezděkova u Klatov (nar. r. 1936) – rozhovor ze dne 15. 4. 2009; cit. 
viz tamtéž 
37 Staniční kniha Klatovy s. 2-3. 
38 JIRÁK, J. Osvobození Klatovska: 1945- 1995. Klatovy, 1995. nestr. 
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Pamětní deska obětem náletu z 20. dubna 1945 se nachází v nynější nádražní 

budově.39  

V transportu wehrmachtu, který stál na nádraží, zahynulo 16 vojáků. Celkem 

bylo 20. 4. 1945 svrženo americkými bombardéry na Klatovy téměř 125 tun 

výbušnin. Byl to zničující úder důležité dopravní tepně spojující Bavorsko 

s protektorátem.40   

Asi týden po náletu se bylo několik obyvatel Bezděkova podívat na nádraží. 

Bylo to děsivé. V kráterech po bombách, hlubokých 3-4m, místy ještě dohoříval 

oheň. Provoz byl na dlouho znemožněn. Pumy dopadly také na louky u Tajanova. 

Před náletem se z nádraží snažil kdekdo utéct. Bezděkovští hasiči se rozprchli 

do polí směrem k lesu na Hůrce. Nedaleko velitele Baxy a dvou hasičů vybuchly 

dvě pumy. Naštěstí se všichni vrátili nezranění domů. Trosky se odstraňovaly až 

po válce.41 

Ostatní železniční stanice klatovského regionu byly bombardování ušetřeny. 

Ojediněle se nad nimi objevovali hloubkaři a napadali je střelbou a malými 50 kg 

bombami. I přes obrovské materiální ztráty na německé straně byly oběti 

na životech civilního obyvatelstva minimální, především díky určité ohleduplnosti 

amerických letců. Postupem dní se jejich pozornost přesouvala více do vnitrozemí, 

jelikož se blížily americké pozemní jednotky. Hloubkaři ovšem neustále sledovali 

veškerou železniční a silniční dopravu na Klatovsku, aby zabránili předpokládaným 

přesunům německých vojsk.42 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 STŘELEČEK, JAN. Protifašistický odboj a jeho památná místa na okrese Klatovy. Klatovy, 
1985. s. 88. 
40 FOUD, Karel, KRÁTKÝ, Vladislav, VLADAŘ, Jan. Poslední akce: operace amerického 
a britského letectva nad územím Čech v dubnu a květnu 1945. Plzeň, 1997. s. 85. 
41 Výstavba nového nádraží (dnešní budovy) se uskutečnila až 1. května 1959 pod záštitou Stavby 
silnic a železnic Praha podle projektu Ing. Josefa Dandy.; Kronika obce Bezděkov u Klatov – Štolba, 
Adolf. 
42 JIRÁK, J. Osvobození Klatovska: 1945- 1995. Klatovy, 1995. nestr. 
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Příchod amerických jednotek do Klatov 

Po 20. dubnu 1945 vyvolala veliký rozruch zpráva o soběkurských 

sedlácích. Na příkaz klatovského gestapa převezli nebezpečnou munici 

z klatovského nádraží do stanice Luby u Klatov. Na zpáteční cestě je tehdy američtí 

letci napadli v domnění, že se jedná o německý vojenský transport. Několik sedláků 

tak přišlo o život. V té době na lubském nádraží stál také vlak s vyhladovělými 

židovskými vězni z koncentračního tábora. Lubské a klatovské obyvatelstvo jim 

nosilo potraviny, ale suroví dozorci je o ně většinou připravili. Část ubožáků se 

pokusila utéct, ale mnoho z nich bylo postříleno. 

Již pár dní před zničujícím náletem spojenců na klatovské nádraží se začaly 

stavět zátarasy z velkých silných klád. Obyvatelstvo z toho usuzovalo, že německé 

vojsko chce i přes blížící se konec války město hájit. Klatovští si vzájemně mezi 

sebou kladli otázku, komu se to Němci chtějí bránit. Rusům určitě ne, ti tehdy 

bojovali u Moravské Ostravy a Berlína. Ze zahraničního rozhlasu se obyvatelé 

Klatov dovídali, že se generál George Smith Patton, velitel 3. americké armády, 

přiblížil se svým vojskem k českým hranicím.43 

V dopoledních hodinách 5. května 1945 se Klatovami šířily zprávy 

o povstání na mnoha místech Čech. Součásti okupační moci ve městě reagovaly 

odlišně. Vojáci wehrmachtu (německé branné moci) a příslušníci Schutzpolizei 

(Ochranné policie; Schupo) se stáhli do Švehlových kasáren pod Černou věží. 

Vládní komisař Rauscher téhož dne ráno vyřídil na radnici předložené spisy 

a následně oznámil přítomným úředníkům, že americká armáda je na postupu 

od Železné Rudy a odešel domů. Služebna gestapa, sídlící v Singerově vile, byla 

v dopoledních hodinách rozpuštěna a jednotliví členové osazenstva buď hledali 

pomoc právě v kasárnách Schutzpolizei, nebo se snažili prchnout za hranice 

protektorátu. Prapory s hákovým křížem byly viděny pouze na stožárech před 

budovou Kreisleitungu44, NSDAP kde také probíhaly horečné přípravy k boji. 

Ze zahrady Kreisleitungu již od dubna stoupal černý dým. Nacisté zde pálili 

dokumenty, svědky svých černých činů. Do nejvyšší pohotovosti byla uvedena 

jednotka volkssturmu (lidové domobrany). 45  

                                                           
43 Kronika města Klatovy. s. 173. 
44 = budova dnešní Okresní vojenské správy 
45 SÝKOROVÁ, Lenka, ASCHENBRENNER, Vít a kol. Klatovy. Praha, 2010. s. 435. 
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Vedoucí představitel zdejší NSDAP Dauchert a velitel volkssturmu 

Jankowski se snažili spojit s ostatními složkami okupační moci a přesvědčit je 

o nutnosti boje. Záhy však zjistili, že žádný další článek německé branné moci 

nebyl ochoten se k domobraně připojit.46 

K poledni přijel na motorce z Plzně na klatovskou radnici americký voják 

Ján Rojko. Byl to Slovák, který sloužil v americké výzvědné službě Office 

of Strategie Services (OSS). Oznámil na radnici, že americké vojsko obsadí 

Klatovy. Nedlouho poté byl na radnici zvolen Revoluční národní výbor (RNV), jenž 

se skládal ze zástupců všech odbojových organizací a předválečných politických 

stran. Při tomto výboru byla zřízena také ozbrojená Revoluční garda (či Národní 

stráž), která začala zatýkat členy gestapa, (ty, kteří nestihli uprchnout z Klatov), ale 

i německé civilisty a zajišťovat jejich majetek. Velkou starost působila přítomnost 

německých jednotek ve městě. Aby nedošlo k ozbrojenému střetnutí s Revoluční 

gardou, bylo třeba přesvědčit velitele německé posádky majora Horna ke složení 

zbraní.47 Tomuto záměru se snažil napomoci americký parlamentář, člen OSS. 

Cílem vyjednávání s německými veliteli o jejich vzdání se bez boje bylo 

minimalizovat ztráty na lidských životech. Členové OSS byli proto vysíláni před 

čelní jednotky.  

Na Klatovsku působil jako parlamentář Frank Karel „Botek“ Binder, syn 

slovenských emigrantů do USA, který do Klatov přijel 5. května 1945 před 

16 hodinou odpoledne v džípu označeném bílou vlajkou. Zahájil jednání s velitelem 

německé posádky majorem Hornem, jemuž se ale příliš nezdálo, že důstojník –

 parlamentář přijel v civilním oblečení. Nakonec bylo mezi oběma stranami 

dohodnuto tzv. ozbrojené příměří s tím, že ozbrojené složky okupační moci 

zůstanou na svých ubikacích s plnou výzbrojí, kterou použijí jen v případě, že by 

došlo k přímému útoku na kasárna. Tento stav měl trvat do příchodu americké 

armády, pak měla být složena kapitulace. Občané města začali likvidovat německé 

nápisy po městě, postupně se objevovaly vlajky československé, anglické a 

americké.48  

Na křižovatce u parku v blízkosti budovy Kreisleitungu NSDAP však došlo 

ke střelbě.  

                                                           
46 SÝKOROVÁ, Lenka, ASCHENBRENNER, Vít a kol. Klatovy. Praha, 2010. s. 435. 
47 HRDLIČKA, Miroslav. Volání Klatovska. Klatovy, 1946. s. 140. 
48 SÝKOROVÁ, Lenka, ASCHENBRENNER, Vít a kol. Klatovy. Praha, 2010. s. 435- 436. 
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Velitel místní NSDAP bez váhání rozkázal jednotce volkssturmu zahájit palbu 

na neozbrojené civilisty. Klatovské povstání tak přineslo první oběti. Na křižovatce 

u parku a v ulici K mlékárně bylo zastřeleno pět lidí: Karel Franěk, Tomáš Frouz, 

Jan Kodalík, Antonín Heřmánek a Jindřich Zýka. Několik dalších pak skončilo 

v nemocnici s těžkými poraněními. Jan Strnad pak na následky zranění zemřel 

22. června 1945. K dalším obětem na životech došlo v Lubech. Na civilisty se 

na lubské silnici střílelo i z projíždějících německých vojenských vozidel. Oběťmi 

se stali František Geschwendtner, Václav Leistner, Antonín Přeněk, Josef Rubáš, 

Vladimír Pindl, několik dalších osob bylo postřeleno. Raněné z Lub dovezl 

do nemocnice štábní kapitán Jindřich Eck, ruský legionář, který se vracel 

z nedalekého Týnce, kam byl vyslán RNV spolu s německým důstojníkem, aby 

odzbrojili německé vojáky ukrývající se v týneckém zámku a hlídající zde německé 

těhotné ženy. Vojáci ze zámku však už byli díky odzbrojeni díky úsilí tamějšího 

faráře. Na zpáteční cestě Jindřich Eck dorazil právě do Lub po řádění německých 

vojáků z kolony aut, která pak zahnula do lubského Spáleného lesa.49  

Tragické události prvního dne povstání pobouřily obyvatele a zástupce 

RNV, který vznesl protest k veliteli wehrmachtu. Společně pak vyrazili k sídlu 

NSDAP, kde fanatiky z řad volkssturmu nakonec odzbrojila četa vojáků 

wehrmachtu. Přesto obyvatelstvo netrpělivě a s napětím očekávalo příjezd 

amerických jednotek.50 

Po jednadvacáté hodině, 5. května 1945 večer, vjely první tanky a džípy 

2. jízdní průzkumné eskadrony XII. sboru Vídeňskou ulicí (dnešní ulice 5. května) 

na klatovské náměstí. Nadšení civilisté začali zpívat hymnu a velitel oddílu kapitán 

Bill Cunnigham převzal vzápětí z rukou majora Horna oficiální kapitulaci 

německého vojska. Ještě večer do města dorazil malý předvoj 2. praporu 9. pluku 

2. pěší divize. Město Klatovy tak bylo osvobozeno. Přesto americké tanky 

na klatovském náměstí zaujaly obrannou pozici. Po zjištění tohoto stavu 

se v úřadovně NSDAP zastřelil Kreisleiter Dauchert, díky jehož rozkazu zbytečně 

zemřeli civilisté v Klatovech několik hodin před koncem války.51 

  

                                                           
49 viz více podkapitola Role klatovského gestapa, jeho zatýkání a výslech 
50STŘELEČEK, Jan. Protifašistický odboj a jeho památná místa na okrese Klatovy. Klatovy, 1985. 
 s. 75-76. 
51 ROUČKA, Zdeněk. --a přinesli nám svobodu: --and along came freedom. Plzeň, 2005. nestr. 
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Následující den pokračovaly americké oddíly směrem na Plzeň. Zároveň do 

města přijížděly další jednotky 2. pěší divize, které museli ve spolupráci s RNV 

řešit kapitulační procedury s nacisty. Dopoledne pokračoval mohutný proud 

vojenských kolon 2. pěší divize od Domažlic a Klatov směrem na Přeštice a Plzeň. 

K dramatické situaci však došlo ještě 8. května 1945. V noci k městu dorazila od 

Nepomuku silná německá kolona obrněných transportérů s pěti tanky. Sebevědomí 

nacisté odmítli po jednání s Američany kapitulaci a chtěli hrozbou střelby zajistit 

volný průjezd do Bavorska. Mezi civilními obyvateli města zavládlo zděšení. 

Američané po několikahodinovém neúspěšném vyjednávání povolali na pomoc 

letku Thunderboltů, obávaných hloubkařů, a ti nakonec přesvědčili čtvrthodinovým 

náznakem přímého náletu německé tankisty, aby kapitulovali. Američanům se tak 

nakonec vzdalo těchto 800 německých vojáků bez odporu.52 

 

Poválečná atmosféra v Klatovech 

Dne 8. května 1945 byla v Klatovech po dohodě s velitelem americké 

posádky vyhlášena první poválečná mobilizace obnovované čs. armády. Povolaní 

záložníci měli sloužit ve strážních jednotkách, které např. střežily německé zajatce 

při odklízení trosek vlakového nádraží.53 Šest těchto zajatců, německých důstojníků, 

připravovalo dne 14. června 1945 vzpouru. Byli ale pochytáni, odvedeni na dvůr 

starého okresního soudu a postaveni ke zdi, kde měli být zastřeleni. K popravě však 

nedošlo, neboť Američané zasáhli a německé důstojníky odvezli směrem k Plzni.54 

Pět dní po příjezdu amerických jednotek se konaly dva slavnostní pohřby. 

V dopoledních hodinách bylo v Lubech pohřbeno pět osob, které byly zastřeleny 

5. května projíždějícím německým vozem. Odpoledne proběhl pohřeb v Klatovech. 

Pohřbeno bylo pět obětí střelby z budovy Kreisleitungu NSDAP. 

Druhý den, 11. května 1945, očekávali klatovští příjezd sovětských vojsk, 

která měla převzít vojenskou ochranu města místo Američanů. Jednalo se ale 

o nepodloženou informaci. Do Klatov přijelo až následující den jen několik 

sovětských důstojníků, kteří se ubytovali v hotelu U Bílé růže. 

 

                                                           
52 KŘEN, Mirko, ROUČKA, Zdeněk. Američané a západní Čechy, 1945: unikátní fotografie.Plzeň, 
2000, nestr. 
53 SÝKOROVÁ, Lenka, ASCHENBRENNER, Vít a kol. Klatovy. Praha, 2010. s. 437. 
54 Kronika města Klatov. s. 178. 
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Přesto, že se v okolních lesích stále potulovali němečtí vojáci, město 

postupně přecházelo na mírový život. Klatovami projížděli ruští zajatci z Německa, 

do města se vraceli čeští vězni z koncentračních táborů Dachau, Buchenwaldu, 

Flossenbürku. Americká posádka pomáhala mětu při likvidaci válečných škod 

zapůjčením těžké ženijní techniky. Postupně se obnovoval život i v jiných 

oblastech, např. dne 12. května vyšlo pouze jedno poválečné číslo časopisu 

Šumavan. Poté byla jeho činnost záhy zastavena a obnovena až v listopadu 1945.55 

Kromě amerických vojáků dorazily dne 19. května 1945 do Klatov i oddíly 

Československé samostatné obrněné brigády56 od francouzského přístavu 

Dunkerque, který jako součást koaličních vojsk obléhala čsl. jednotka sedm měsíců. 

Její průzkumná část, tzv. kombinovaný oddíl, pod velením podplukovníka Sítka 

dorazila do Čech téměř současně s osvobozujícími divizemi americké armády. 

V následujících dnech brigáda zaujala postavení podél demarkační linie, kde 

postupně nahrazovala americké jednotky stahující se do Tichomoří proti Japonsku. 

Příslušníci brigády se rozmístili v desítkách obcí na Klatovsku a v jižním Plzeňsku. 

Klatovům nejblíže se ubytovali v Týnci.57 

 Prapor 9. pluku 2. pěší divize americké armády předvedl 5. června 1945 

jako místní posádka na klatovském náměstí slavnostní nástup. O dva dny později se 

začaly bojové jednotky stahovat do Bavorska a do Francie, v červenci pak do USA. 

Koncem června 1945, 23. 6., se konal pohřeb Jana Strnada, jednoho z těch, kterého 

postřelili 5. května 1945 u budovy Kreisleitungu. Svému zranění nakonec podlehl. 

Téhož dne se ve večerních hodinách konala na klatovském náměstí smuteční tryzna 

za umučené a padlé.58 První červencový den vyjel z trosek klatovské železniční 

stanice první vlak. Provoz byl sice obnoven, ale jen v provizorních podmínkách. 

První lokomotiva byla ozdobena nápisem „První vlak vyjíždějící z trosek 

klatovského nádraží“. Do konce července město opustili poslední němečtí uprchlíci, 

kteří byli ubytování v budovách gymnázia a chlapecké školy na Husově náměstí. 

                                                           
55 Kronika města Klatov. s. 176-177. 
56 Do Plzně přibyl předvoj našich jednotek na západní frontě už 7. 5. Cesta na pomoc pražskému 
povstání mu byla ale zakázána. Jednotka se proto stáhla do Kyšic a očekávala příjezd zbytku 
brigády. Generál Liška přijal 9. 5. z rukou viceadmirála Frisia kapitulaci německé posádky 
v Dunkerque a očekával rozkaz, který by jednotku poslal do osvobozené ČSR. Dne 12. 5. se tak 
stalo. Čsl. samostatná obrněná brigáda byla vyčleněna ze svazku 21. skupiny armád maršála 
Montgomeryho a stala se součástí 12. skupiny armád generála Bradleyho, který rozhodl o jejím 
přemístění do prostoru jihozápadních Čech v rámci 3. americké armády generála Pattona. Pro 
rychlejší přesun se rozdělila na dvě části – 1. dorazila do Plzně, 2. o den později do Klatov. 
57 SÝKOROVÁ, Lenka, ASCHENBRENNER, Vít a kol. Klatovy. Praha, 2010. s. 437- 438. 
58 Kronika města Klatov. s. 177-179. 
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Poté následovalo odvedení několika tisíc německých válečných zajatců 

do Bavorska.59 

Večer 4. července 1945, ve výročí amerického svátku Dne nezávislosti, 

uspořádal Místní národní výbor (MNV) a Okresní národní výbor (ONV) v městské 

přednáškové síni koncert. Druhý den ve čtvrtek, v předvečer Husova svátku, 

se konala na sokolském stadionu jeho oslava, kde o Mistrovi pronesl pár slov farář 

československé církve Václav Vyšohlíd, který se nebál o Husovi promluvit 

na stadionu již 5. července 1939. Jeho tehdejší odvaha mu přineslo zatčení 

a uvěznění hned na počátku války. Teprve v květnu 1945 se vrátil domů. Na to vše 

vzpomínal ve svém proslovu.  

Dne 11. července 1945 opustily Klatovy oddíly 8. americké pěší divize 

směrem k Plzni. Na začátku srpna 1945 se roznesla po Klatovech informace, že 

Japonsko kapitulovalo. Zpráva byla večer 10. srpna potvrzena. K její oslavě bylo 

nařízeno 15. srpna vyvěsit prapory. Tomu ještě předcházela nedělní památná pouť 

u sv. Vavřinečka u Domažlic s Msgre. Bohuslavem Staškem. Byla velmi čestně 

navštívena i z Klatov, k čemuž jistě přispěl týdeník Mladé Klatovsko (vycházející 

v Klatovech od 4. 8. 1945), jež svým článkem ze soboty 11. srpna zve na nedělní 

pouť a vyzývá také mladá děvčata, aby mši absolvovala v kroji.60  

Týdeník Mladé Klatovsko otisklo 4. srpna 1945 výzvu amerických vojáků 

k mládeži. Američané upozorňují na to, že Klatovy mají velké štěstí, že vlastní 

pěkný atletický stadion a především válkou neponičený a jeden nejlepší ve střední 

Evropě, ale přesto není mládeží zcela využíván. Američané proto uspořádali 

sportovní den, aby se stadionu opět dostalo pocty jako v předválečných letech. 

Několik dní poté, 11. srpna 1945, Mladé Klatovsko pro změnu informovalo 

veřejnost o tom, že v Klatovech byl vydáván americký časopis The Twentieth 

Castle. Časopis vycházel jednou za čtrnáct dní a byl posílán také do USA jako 

ukázka toho, jak američtí vojáci žijí v ČSR.61 

V týdeníku „Svět práce“ ze dne 30. srpna 1945 byl uveřejněn článek 

„Na dubině věje vánek“. Vypravuje se v něm o parašutistech, jejich začátcích 

a výcviku, o jejich letech z Anglie do Čech a na konci války i z Ruska do ČSR,  

                                                           
59 SÝKOROVÁ, Lenka, ASCHENBRENNER, Vít a kol. Klatovy. Praha, 2010. s. 439. 
60 Bohuslav Stašek zde kázal i v roce 1939 a vybízel tak Chody a český národ k vytrvalosti 
a statečnosti. Za to byl zatčen a odvezen do koncentračního tábora v Oranienburku, kde přišel 
o jedno oko. 
61 Mladé Klatovsko ze 4.8. 1945,  roč. 1/č. 1 a z 11.8. 1945, roč.1/č.2. 
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o heslech, jež bylo možné slyšet z anglického rozhlasu: Oknem do domu, Vesnice 

lehla, Pozdrav pro Anežku, Niva skáče. Odbojová organizace Niva působila právě 

na Klatovsku.  

Z dalšího sledu událostí plyne, že dne 7. září 1945 přijely do Klatov nové 

oddíly amerického vojska vystřídat ty, které v noci na 5. září z Klatov odjely. 

Dne 9. října 1945 byl popraven na dvoře klatovské věznice člen klatovského 

gestapa Johann Schrems, který 5. května střílel z okresního doplňovacího velitelství 

po českých lidech a zastřelil J. Kodalíka z Klatov a Vratislava Pindla z Lub. 

Odsouzen byl Mimořádným lidovým soudem v Klatovech. 

V sobotu 19. října 1945 byl ve večerním rozhlase oznámen dekret prezidenta 

republiky, kterým byla obnovena československá měna. Dekret měl dalekosáhlá 

ustanovení a vzbudil veliký rozruch. Všechny peněžní ústavy v Klatovech byly 

přeplněny lidmi, zejména venkovskými, kteří ukládají velké obnosy peněz.62 

Na základě spojeneckých dohod přistoupila i ČSR k vysídlení německé 

menšiny z území republiky. Konkrétní podmínky odsunu dojednali zástupci 

velmocí na konferenci v Postupimi na počátku srpna 1945. Kolik Němců se do té 

doby stalo obětí tzv. divokého odsunu, nelze určit. Hlášení ONV v Klatovech 

Oblastní osidlovací úřadovně v Plzni z 31. července 1946 stanovilo počet obyvatel 

německé národnosti na okrese Klatovy na 9582 lidí. Udělení výjimky se vztahovalo 

na 119 rodin smíšeného manželství a 117 rodin specialistů. K 1. srpnu 1946 hlásil 

celkem ONV v Klatovech 9250 lidí určených k odsunu. Podle výsledků 

publikovaných ve Svobodném slově63 7. února 1946 žilo v Klatovech 13 000 

občanů české a 192 německé národnosti.64 

V neděli 28. října 1945 se slavilo výročí vzniku ČSR. Již v pátek večer 

26. října uspořádal MNV tělovýchovy tělocvičnou a hudební akademii v sokolovně. 

Následující den bylo možné vidět průvod veškerého žactva ze všech škol z města 

jdoucí na klatovské náměstí, kde o poledni byla vztyčena státní vlajka. V sobotu 

večer táhl městem od muzea směrem na náměstí lampionový průvod, v čele policie, 

                                                           
62 Kronika města Klatov. s. 179-181. 
63 České slovo byl český deník založený v roce 1907 jako deník národně sociální strany. Během 
1. světové války byla jeho distribuce zastavena, krátký čas vycházelo jako „ Naše slovo“. Od konce 
roku 1918 vycházelo opět jako orgán strany národně sociální, později národně socialistické. Od 
31. března bylo listem Národního souručenství. Připojenými deníky byly České slovo (Ostrava), 
Moravské slovo, Večerní České slovo, Telegraf, A-Zet. Od roku 1945 neslo název Svobodné slovo. 
64 SÝKOROVÁ, Lenka, ASCHENBRENNER, Vít a kol. Klatovy. Praha, 2010. s. 439- 440. 
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hasičstvo, vojsko s pochodněmi, na konci žactvo všech škol od nejmenších až ke 

středním s lampióny.65  

Dne 3. listopadu 1945 navštívil Klatovy oficiálně americký generál Harmon, 

velitel 94. pěší divize, jejíž části byly posádkou v Klatovech. Místní americká 

posádka defilovala před ním na náměstí. Na jeho počest se uspořádaly také atletické 

závody amerických jednotek v Čechách.  

V pátek 23. listopadu proběhlo na náměstí oficiální rozloučení s Američany. 

Nejprve provedl velitel zdejší americké posádky za doprovodu amerických 

i československých důstojníků přehlídku amerických a československých oddílů, 

které nastoupily na náměstí. První promluvil plukovník Fanta, po něm předsedové 

ONV Jaroslav Kalabza a MNV Václav Kopecký. Jejich projevy byly tlumočeny 

našim vojínem ze zahraniční armády do angličtiny. Konečně se ujal slova velitel 

zdejší americké posádky, plukovník Roseborough, jehož řeč byla pak přeložena 

do češtiny, poté následovaly státní hymny - americká a československá. Po 

ukončení slavnosti pochodovalo americké a československé vojsko na dolejší straně 

náměstí před svými veliteli. Druhého dne nato začali Američané opouštět Klatovy.66 

 

Role klatovského gestapa, jeho zatčení a výslech 

Klatovské gestapo67 spravovalo poměrně rozsáhlé území, které zahrnovalo 

bývalé politické okresy Klatovy, Sušice, Horažďovice, Blatná, Domažlice a část 

okresů Horšovský Týn, Písek, Strakonice, Březnice, Přeštice a Volyně. Struktura 

venkovního úřadu gestapa v Klatovech se skládala z několika různých oddělení 

a referátů: velitele služebny – kriminálního rady Heinricha Winkelhofera 

(od 10. 5. 1939 do 5. 5. 1945); I. oddělení – hospodářské a vnitřní správy –

 kriminálního zaměstnance R. Straubeho (10. 5. 1939 – 1941) a kriminálního 

zaměstnance, tlumočníka a vedoucího oddělení J. Hetmánka (21. 3. 1939 –

 5. 5. 1945); II. oddělení – exekutivy, věcí osobních, ochranné vazby – kriminálního 

tajemníka H. Uhlenhauta (10. 5. 1939 – 1940), kriminálních inspektorů 

H. Uebelmanna (1940 – 1943) a G. Franka (1. 1. 1944 – 31. 1. 1944), vrchního 

kriminálního tajemníka P. Roggeho (srpen – září 1944, 31. 1. 1945 – 5. 5. 1945); 

referátu II A – lidového hnutí odporu a politické levice – kriminálního asistenta, 

                                                           
65 Kronika města Klatov. s. 181. 
66 SÝKOROVÁ, Lenka, ASCHENBRENNER, Vít a kol. Klatovy. Praha, 2010. s. 438. 
67 Geheime Staatspolizei – zkráceně gestapo = tajná státní policie. 
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vedoucího referátu II A F. Schambergera (10. 5. 1939 – říjen 1944), kriminálního 

asistenta a od října 1944 vedoucího referátu K. Ruprechta (10. 5. 1939 –

 5. 5. 1945), kriminálního zaměstnance a tlumočníka J. Neubauera (16. 3. 1939 –

 5. 5. 1945), kriminálního zaměstnance R. Friedla (? – 5. 5. 1945); referátu II B –

 církve, sekt, židů a zednářů – kriminálního asistenta F. Schmidta (10. 5. 1939 –

 13. 3. 1944); referátu II BM – českého hnutí odporu, ilegálních organizací (včetně 

vojenských), svazů, spolků, poslechu zahraničního rozhlasu – vrchního 

kriminálního asistenta H. Wimmera (10. 5. 1939 – 5. 5. 1945), vrchního tajemníka 

F. Scholtyssika (1. 1. 1941 – 31. 7. 1943), kriminálního asistenta E. Stöttera (? –

 5. 5. 1945), tlumočníka a řidiče J. Kwapila (1943 – 5. 5. 1945), kriminálního 

zaměstnance a tlumočníka A. Polzera (1. 10. 1940 – září 1941); referátu II D –

 ochranné vazby – kriminálního inspektora H. Uebelmanna (1940 – 1943); referátu 

II F – spisovny, kartotéky, fotografování vězňů – kriminálního zaměstnance 

R. Straubeho (10. 5. 1939 – duben 1944); referátu II G a II H – sabotáží, třaskavin, 

anonymních udání, konečné zpracování zpráv pro dálnopis – vrchního kriminálního 

asistenta H. Wimmera (10. 5. 1939 – 5. 5. 1945); referátu II P – věcí tisku –

 kriminálního zaměstnance J. Hetmánka (21. 3. 1939 – 5. 5. 1945). K osazenstvu 

klatovské služebny gestapa ještě patřili další pracovníci v rámci I. oddělení: řidič 

F. Schindler (březen 1939 – leden 1943), řidič V. Liebel (15. 8. 1939 – 5. 5. 1945), 

domovník H. Obermayer (10. 5. 1939 – únor 1945), velitel věznice gestapa 

Lemke, dozorci vězňů A. Jarolím a J. Elstner. 

V tomto složení pracovala venkovní služebna gestapa v Klatovech po dobu 

celé okupace. Celkem prošlo vyšetřováním 3 268 občanů (nejsou započteny oběti 

z řad židovských obyvatel a internovaných v celoprotektorátní akci „Emigrant“) 

bývalého československého státu. Klatovské gestapo patřilo mezi „nejúspěšnější“ 

v boji proti domácí rezistenci, což ústřední orgány v Praze a Brně náležitě 

oceňovaly řadou pochvalných dálnopisů.68 

Příslušníci klatovské venkovní služebny gestapa se v podstatě snažili plnit 

své úkoly až do konce války. Jedna z posledních akcí, které se zúčastnili, 

se odehrála ve dnech 25. – 31. března 1945. Na základě příkazu vedoucího pražské 

řídící úřadovny Gerkeho se klatovské zásahové komando pod velením policejního 

rady SS – Sturmbannführera Heinricha Winkelhofera účastnilo společně 

                                                           
68 FIŠER, Marcel a kol. Sborník prací z historie a dějin umění 4/2006: Klatovy.Klatovy, 2006. 
s. 247-250. 
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s jednotkami wehrmachtu zátahu na výsadek sovětských parašutistů nedaleko 

Padrtě na Rokycansku. Podařilo se jim šest parašutistů, včetně jejich velitele 

výsadku Simoněnka, zabít a jednoho těžce zranit. Pouze dvěma sovětským 

příslušníkům se podařilo uprchnout.  

Koncem dubna 1945 byla atmosféra v Klatovech zřetelně jiná, neboť 

přicházely zprávy o porážkách německých vojsk při ústupových bojích, kdy příliv 

uprchlíků město zaznamenalo již na jaře roku 1945. V průběhu dubnových dnů roku 

1945 začala místní služebna uvolňovat vazební věznici u klatovského soudu. 

Nedořešené případy, které velitel klatovského gestapa Heinrich Winkelhofer 

nepokládal za příliš důležité, byly uzavírány. V té době se snažil ukrýt především 

svou manželku Adelhaid a dcery Elzu a Herthu někde v ústraní. Využil tak výletu 

20. dubna 1945 konaného u příležitosti Vůdcových69 narozenin a odvezl rodinu 

na hájenku v malinké šumavské osadě Schätzenwald nedaleko městečka Srní. 

O tomto odvozu jako úkrytu věděl kromě samotného Heinricha Winkelhofera již 

jen řidič služebny Zettl. Adelhaid Winkelhoferová spolu s dcerami se zde skrývala 

až do konce války a i několik prvních dnů míru. 

Když klatovské gestapo obdrželo zprávy, že Železnorudský průsmyk 

byl 29. dubna 1945 proražen americkými jednotkami a očekával se jejich rychlý 

postup do vnitrozemí, rezignovalo na svoje povinnosti úplně. Vedoucí služebny 

vyhlásil stálou pohotovost, v rámci níž byla zahájena masivní likvidace tajných 

dokumentů a dalších materiálů, které by mohly sloužit jako důkazy o způsobech 

fungování klatovské služebny. Mimo likvidaci písemností nařídil Winkelhofer 

na zahradě služebny, která sídlila v Singerově vile70, vyhloubit jámu, do níž byl 

následně vysypán popel popravených vlastenců na střelnici ve Spáleném lese 

v Lubech u Klatov.71 Na tomto největším známém popravišti v západních Čechách 

bylo ve dnech 21. května až 3. července 1942 zastřeleno 73 vlastenců z Klatovska, 

Domažlicka, Písecka a Strakonicka. Mezi popravenými byl např. i prof. Jan 

Halíř, zasloužilý pedagog a vlastenec, narozený roku 1909 v Klatovech.  

                                                           
69 Vůdce (Führer) byl titul, který si kancléř Adolf Hitler udělil zákonem jako část procesu 
Gleichschaltung, po smrti posledního říšského prezidenta Výmarské republiky Paula von 
Hindenburga 2. srpna 1934. Nová pozice s plným názvem Führer und Reichskanzler (vůdce a říšský 
kancléř) spojila úřady prezidenta a kancléře a formálně učinila A. Hitlera německou hlavou státu i 
nejvyšším představitelem vlády, v praxi pak diktátorem nacistické Třetí říše. 
70 Dnes budova slouží jako mateřská škola. V roce 1970 zde byla umístěna pamětní deska. 
71 Poslední týdny války, první týdny míru: sborník příspěvků z konference konané v Jihočeském 
muzeu v Českých Budějovicích 15. května 2009. V Českých Budějovicích, 2010. s. 58-59. 



30 

 

Popravy se uskutečnily v době heydrichiády ve dnech 31. května až 3. července 

většinou mezi 19. a 21. hodinou. Mezi zavražděnými bylo také 17 žen a nezletilá 

mládež. Řada obětí pocházela z Bernartic u Tábora a byla popravena za přímou 

pomoc členům paravýsadku Intransitive, jenž byl na našem území vysazen z Anglie 

v noci z 28. dubna na 29. dubna 1942 v prostoru mezi Padrtí a Věšínem na 

Rožmitálsku. Zahynuli zde také někteří představitelé vojenské odbojové organizace 

Obrana národa z Písku. Ostatky obětí byly spalovány v plzeňském krematoriu.72 

Popel nebyl gestapem vydán příbuzným obětí, ale uschováván v urnách ve sklepení 

sídla služebny. Když byla na konci května 1945 jáma s popelem na zahradě 

Singerovy vily objevena a odkryta, byl v ní nalezen popel a 50 kremačních čísel 

z plzeňského krematoria. Mimo toho bylo v garáži nalezeno 13 prázdných uren a 

jedna přímo na půdě Singerovy vily.73 Střelnice v Lubech u Klatov byla po válce 

pietně upravena a označena památníkem v roce 1946. Roku 1964 zde byl odhalen 

nový památník – velká deska, na jejíž čelní straně byly umístěny siluety 

popravených mužů, žen a mladých lidí, doplněná o menší desku se jmény 

popravených.74 

Podle jedné z posledních instrukcí z pražské řídící ústředny gestapa, která do 

Klatov na začátku května roku 1945 došla, pak Winkelhofer nařídil, aby se všichni 

zaměstnanci služebny připojili k jednotkám wehrmachtu v obranných bojích města, 

pokud by se čela postupujících amerických jednotek objevila u Klatov. Tento stav 

vydržel do rána 5. května 1945. Toho dne totiž vypuklo povstání na mnoha místech 

protektorátu, při čemž zprávy o něm se šířily velice rychle, neboť rozhlas byl 

povětšinou obsazen povstalci. Winkelhofer se setkal s velitelem klatovské posádky 

wehrmachtu majorem Hornem, aby s ním probral instrukce obdržené před několika 

dny z Prahy. Avšak major Horn prohlásil, že on z Plzně neobdržel žádné instrukce 

týkající se začlenění gestapa mezi své jednotky. Toto jednání Winkelhofera 

zaskočilo. Vrátil se do Singerovy vily, kde před polednem svolal všechny 

zaměstnance a sdělil jim, že v případě příchodu amerických jednotek do města nebo 

vzniku ozbrojeného povstání Klatovanů se budou bránit vlastními silami 

ve služebně. Jeden ze zaměstnanců, Heinrich Wimmer, se postavil proti rozkazu 

bránit služebnu. Nakonec pod tlakem stále nových rozhlasových zpráv o šíření 

                                                           
72 JOŽÁK, Jiří. Památná místa protifašistického boje Západočeského kraje. Praha, 1978. s. 47. 
73 Poslední týdny války, první týdny míru: sborník příspěvků z konference konané v Jihočeském 
muzeu v Českých Budějovicích 15. května 2009. V Českých Budějovicích, 2010. s. 59. 
74 BRAŠNA, Václav. Památky bojů v Západních Čechách. Plzeň, 1975. s. 92. 
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povstání v protektorátu a také informace, že na klatovské radnici začíná vyjednávat 

RNV s velením místní vojenské posádky o podmínkách kapitulace, Winkelhofer 

svůj rozkaz odvolal. Přikázal, aby se všichni členové gestapa převlékli do civilu 

a jednali dle svého uvážení. Pak odešel do svého bytu v Singerově vile. Vrátil se 

oblečený v civilu, ozbrojený pistolí a nastoupil do vozu spolu s dalšími gestapáky, 

Jakubem Neubauerem, Franzem Wotawou a tlumočníkem Hönigem, kteří chtěli též 

uprchnout směrem na Železnou Rudu a následně do Bavorska. Dva příslušníci 

gestapa, Heinrich Wimmer a Filip Scholtyssik, se vzdali RNV na klatovské radnici. 

Lze považovat za paradox historie, že první ze všech složek okupační moci, která 

v Klatovech přestala fungovat, byla právě ta po celou válku nejobávanější – 

venkovní služebna gestapa.75 

Hned po osvobození se rozběhlo pátrání po uprchlých německých 

úřednících a příslušnících všech složek represivního aparátu. Pátrání měla na starost 

Československá pátrací komise pro vyšetřování válečných zločinů se sídlem 

ve Wiesbadenu. V případě bývalých příslušníků klatovského gestapa 

se vyšetřovatelům podařilo vypátrat 14 lidí a další dva se sami přihlásili 5. května 

1945 v Klatovech na radnici.  

Nekrutější trest čekal velitele gestapa Heinricha Winkelhofera, který při 

útěku z Klatov skončil v internačním táboře v Nattenbergu u Plattlingu v Bavorsku. 

Zde byl pátrací komisí vystopován na základě upozornění dalšího zadrženého 

Franze Schindlera. Americká vojenská policie ho na žádost českých vyšetřovatelů 

předala v červnu 1946 na ředitelství policie v Plzni. Odtud putoval 12. července 

1946 do vazby v Klatovech.76 Dozvěděl se o osudu své rodiny, kterou zde v květnu 

1945 zanechal. Manželka Adelhaid zabila mladší osmiletou dceru Elsu a starší 

třináctiletou Herthu přinutila k sebevraždě. Adelhaid se pak sama sebe pokusila 

neúspěšně otrávit. Klatovský soud ji odsoudil k 20 letům vězení. Trest si 

odpykávala v Trestnici pro ženy Řepy. Po třech letech byla omilostněna a odsunuta 

do SRN.77  

Winkelhofer byl Mimořádným lidovým soudem v Klatovech učiněn 

odpovědným za smrt 73 lidí v době heydrichiády a dále, že v zájmu Německa 

                                                           
75 Poslední týdny války, první týdny míru: sborník příspěvků z konference konané v Jihočeském 
muzeu v Českých Budějovicích 15. května 2009. V Českých Budějovicích, 2010. s. 59-60. 
76 SOA Plzeň – fond MLS Klatovy 
77 SOkA Klatovy - VÁVRA, J.:Zpráva o klatovském odboji a klatovském gestapu 1939-1945. 
Karlovy Vary 1986-1989. 
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nesprávným obviněním zavinil smrt dalších stovek lidí. Soudní líčení bylo zahájeno 

12. srpna 1946 a protáhlo se až do 29. dubna 1947. Soud s ním skončil jako 

poslední z procesů s bývalými příslušníky gestapa v Klatovech. Nakonec byl 

odsouzen k trestu smrti provazem, pozbyl navždy občanské cti a jeho veškeré jmění 

propadlo ve prospěch státu. Rozsudek byl vynesen 29. dubna 1947 a téhož dne byl 

také vykonán. 

Další pohřešovaný Franz Schamberger v květnových dnech 1945 uprchl 

do Německa v uniformě vojína wehrmachtu, kde ho pátrací komise našla a vyžádala 

si jeho vydání. Nakonec 7. června 1946 stanul před klatovským soudem, který jej 

odsoudil k trestu smrti provazem. Rozsudek byl vynesen a vykonán 27. listopadu 

1946.  

Podobným způsobem probíhalo vyšetřování Rudolfa Straubeho, který byl 

klatovským soudem 26. září 1946 odsouzen k pěti letům těžkého žaláře. Trest byl 

později zmírněn zemským soudem v Praze na tři roky. 

K trestu smrti byli ještě odsouzeni Josef Spaniol, který byl dopaden 

u Saarbrückenu 10. června 1945 americkou jednotkou a Josef Kwapil, který byl 

zatčen ve svém předválečném bydlišti v Kvitošíně. 

Stejně rychlé bylo zadržení dalších klatovských gestapáků: Neubauer 

s Wotawou byli zatčeni hlineckými četníky, ti zatkli i P. Roggeho, četníci 

ve Strážově zadrželi A. Polzara, v Mochtíně byli zatčeni Janisch a Frey. Přímo 

v Klatovech zajistily bezpečnostní složky RNV dne 5. května 1945 večer 

J. Hetmánka, F. Binu a V. Liebla. Poslední ze zadržených v Klatovech byl 

R. Lidner.78  

Postupně se všichni dostávali před Mimořádný lidový soud v Klatovech. 

K trestu smrti bylo odsouzeno devět příslušníků klatovského gestapa: Heinrich 

Winkelhofer, Franz Schamberger, Josef Kwapil, Josef Spaniol, Adolf Jarolim, 

Franz Bina, Franz Wotawa, Ervin Janisch a Richard Lindner. Z ostatních 

gestapáků, pokud byli dopadeni a postaveni před soud, byli čtyři odsouzeni 

k doživotí a dalším vyměřeny tresty od 18 měsíců do 20 let žaláře. Několik zločinců 

klatovského gestapa se ale nepodařilo nikdy zadržet.  

Jedním z takových byl i Kilián Ruprecht , nejkrutější příslušník klatovského 

gestapa. Ruprechtovi byla prokázána vina na smrti 128 vlastenců. Stovkám dalších 

                                                           
78 SOA Plzeň – fond MLS Klatovy 
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připravil pobyt v koncentračních táborech a věznicích. Byl to sadista, své oběti 

často bil do krve drátěným kabelem, svazoval je do kozelce, poléval studenou 

vodou nebo je nechával v opuštěném bunkru bez vody a jídla několik dní. Rád 

používal při výslechu psů, které štval proti vyšetřovaným, Při zatýkání s oblibou 

střílel, při čemž několik obětí těžce zmrzačil, některé zastřelil. Na jaře roku 1945 se 

potichu ztratil z Klatov a zmizel kdesi v Německu.79 Nejvýznamnějším 

příslušníkem klatovského gestapa, který unikl spravedlivému soudu, se stal W. 

Lehman, jenž řídil oddíl gestapa v prvním období do příchodu Winkelhofera. 

Po odchodu z Klatov působil v Karlových Varech. Dne 30. dubna 1945 uprchl 

na území Německa, kde beze stopy zmizel. Pátrání po něm skončilo 18. srpna 1960, 

kdy byl nakonec prohlášen za mrtvého.80 

Zvláštním případem Mimořádného lidového soudu v Klatovech bylo 

přelíčení se sedmačtyřicetiletým MUDr. Johannem Schremsem, lékařem 

volkssturmu. Soud s ním proběhl již v říjnu 1945. Johann Schrems, říšský Němec 

z Lauterbachu v Horní Falci, přišel do Klatov v březnu 1943. Do nacistické strany 

vstoupil již v roce 1929. Kromě jiného měl Schrems na svědomí střelbu z budovy 

klatovského Kreisleitungu NSDAP odpoledne 5. května 1945. Následky střelby 

nepřežilo šest českých civilistů. Samotné vyšetřování této tragické události 

probíhalo už od června 1945. V říjnu byli označeni za viníky Hermann Dauchert, 

jenž spáchal téhož dne sebevraždu, MUDr. Johann Schrems, Johann Böszert 

a Robert Grün.  Johann Schrems byl odsouzen k trestu smrti provazem. Rozsudek 

byl vykonán 9. října 1945.81 

                                                           
79 VACHUDA, Karel, NAVRÁTILOVÁ, Božena, HRUBEC, Bohumil. Lubský les u Klatov. 
Klatovy. s. 12-13. 
80 SOA Plzeň – fond MLS Klatovy 
81 JIŘÍK, Václav. Klatovské oprátky. Plzeň, 2004. s. 194-217.; SOA Plzeň  - fond MLS Klatovy 
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Nýrsko82
 

Vztahy mezi česko-německým obyvatelstvem v pohraničním městě Nýrsko 

byly až do nástupu Hitlera k moci klidné. Po podepsání Mnichovské dohody 

30. září 1938 byla Československá republika donucena odstoupit pohraniční území 

obývaná Němci, a tak se stalo, že poklidným městem na Klatovsku zavládl 

nevraživý boj dvou národností. 

Brzy na podzim, 13. září 1938, přišlo do Nýrska československé vojsko. 

Od 17. září 1938 začalo houfné stěhování českého a židovského obyvatelstva 

z Nýrska do vnitrozemí Čech. Počínaje tímto dnem ustal v Nýrsku veškerý 

průmyslový ruch, německé mužské obyvatelstvo uprchlo do Bavorska, továrny 

zastavily výrobu. Na nádraží v Nýrsku byl soustředěn celý personál trati Železná 

Ruda městys - Dešenice. Vlaky jezdily jen do Nýrska a odtud se nevracely. V noci 

ze 17. na 18. září 1938 byla stanice Nýrsko obsazena četnictvem nýrské četnické 

stanice, jež fungovalo jako místní velitelství Stráže obrany státu (SOS).83 Druhého 

dne velitel se dvěma vojíny SOS vydal na průzkum v motorové drezíně po trati 

až ke Špičáku. Mezi tunelem na Špičáku a Hamry byli napadeni hlídkou 

Freikorps84, (svobodným sborem), která v noci pronikla až sem. Odvetnou palbou 

byla hlídka zahnána a drezína se s četníky vrátila zpět do Nýrska.85  

Mobilizace byla vyhlášena v sobotu 24. září, kdy narukovali vesměs němečtí 

sociální demokraté (asi jen 200 záložníků), nacisté utekli do bavorského Chamu 

do Freikorpsu odkud pak přijeli do Defferniku.86  

                                                           
82 Město Nýrsko (něm. Neuern) se nachází v okrese Klatovy (18km jihozápadně od Klatov). První 
zpráva o Nýrsku je z roku 1327. Leží v nadmořské výšce 452m, žije zde 5078 obyvatel. Do jeho 
správního území náleží tyto obce: Blata, Bystřice nad Úhlavou, Hodousice, Stará Lhota, Starý Láz, 
Zelená Lhota. 
83 Stráž obrany státu byla jednotnou ozbrojenou složkou založenou na základě vládního nařízení 
č. 270/1936 sb. (schváleno 23. října 1936). Existovala a působila v letech 1936–1939. Měla za úkol 
chránit neporušitelnost státní hranice a nedotknutelnost státního území, spolupůsobit při ochraně 
veřejného pořádku, klidu, bezpečnosti a při provádění úkonů celní správy. 
84 Tajná teroristická organizace Sudetoněmecký Freikorps (SdFK – Sudetendeutscher Freikorps) 
byla vytvořena v roce 1938 v českém pohraničí, osídleném Sudetskými Němci. Na jeho 
vyzbrojování a výcviku se podílel wehrmacht, SS i SA. Do českého pohraničí pronikali němečtí 
důvěrníci, kteří vyhledávali mezi sudetskými Němci dobrovolníky, kteří pak ilegálně přecházeli 
do Německa, kde se jim dostalo výcviku. 
85 Staniční kniha Nýrsko. s. 8. 
86 Deffernik  (= Debrník) byla obec, která stávala asi 2km jižně od Železné Rudy. Není znám přesný 
čas a důvod zániku (snad z důvodu průchodu hraničního pásma, ale např. zámek v této osadě byl 
stržen až v r. 1989). Nyní je to část města Železná Ruda v okrese Klatovy. Je zde evidováno šest 
adres, ale trvale žije pouze jeden obyvatel. 
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Od 29. září se československé jednotky stahovaly, zároveň se vypínaly i telefonické 

stanice. Odříznuta tak byla Železná Ruda, Hojsova Stráž, Svatá Kateřina a další. 

Němečtí sociální demokraté utekli do Klatov, kde bydleli v hotelu U Bílé růže 

a v Dělnickém domě. Některým se podařilo uprchnout do Anglie, ostatní se ale 

museli kvůli zaměstnání vrátit do Nýrska.87 

Německé vojsko přešlo československé hranice 7. října 1938 v 9 hodin. 

Pro Nýrsko a také okolní obce to znamenalo definitivní připojení k Německu 

a začlenění do tamních správních struktur. V čele správy byl Landrat v Železné 

Rudě, Nýrsko bylo sídlem úředního soudu (Amtsgericht). Jelikož většina podniků 

ve městě patřila Židům, těm prozíravějším bylo jasné, že v nastalé situaci by byli 

perzekuováni, a tak raději před německým záborem unikli. Pro muže vypuknutí 

světové války znamenalo především odvody do armády – wehrmachtu. Uvolnila se 

tak spousta pracovních míst, na která klatovský pracovní úřad dosazoval Čechy jako 

na nucené práce.88  

„Naše sedmičlenná rodina žila od roku 1934 v Nýrsku. Sídlila zde pobočka 

okresního soudu Klatovy, jejíž součástí byla i malá věznice. Tu můj otec, legionář 

z ruské fronty 1. světové války, dostal na povel. Tak se stalo, že jsem vyrůstal mezi 

dětmi, kterým připadalo zcela přirozené, že na německy pronesenou otázku se jim 

dostane třeba česká odpověď. I mezi dospělými tam život snad po staletí probíhal ve 

vyšlapaných kolejích, bez větších známek ostrého národního střetu. Po nástupu 

Adolfa Hitlera k moci se to ale rychle měnilo. Jako kluk pamatuji, že někdy v roce 

1936 mluvil k velkému shromáždění nýrských Němců z okna hospody Konrád 

Henlein. Tehdy poprvé jsem uviděl fanatický pozdrav vztyčenou pravicí, 

doprovázený výkřikem – „Sieg heil“! Mezi henleinovci se začaly objevovat hlasy, že 

Sudety patří jen Němcům, a že Češi a Židé by měli odtud zmizet pryč!... V naší 

česko-německé partě místních dětí byli – Brigita, Karl řečený Kája, syn německého 

židovského obchodníka Blocha, Zdeňka, Drahuška a já… Na Brigit a Blocha se za 

to leckdo z německých spolužáků koukal skrz prsty. Po prázdninách jsem nastoupil 

do páté třídy a tehdy se události daly do pohybu. 89  

                                                           
87 HRDLIČKA, Miroslav.Volání Klatovska. Klatovy. 1946. s. 120. 
88 VLASTIV ĚDNÉ MUZEUM NÝRSKO. Nýrsko ve století proměn. Klatovy. 2002. s. 13. 
89 cit. z Svědectví pamětníků druhé světové války: Plzeňský kraj. Josef Kejha. Plzeň, 2010. s. 16. 
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 Jednoho dne stanul ve dveřích třídy náš pan ředitel Ubl a třesoucím hlasem 

oznámil, že končí vyučování a všichni máme jít co nejrychleji domů! Hlavní ulice 

byly již zajištěny našimi vojáky. Doma maminka připravovala jídlo na cestu, 

zatímco otec skládal do ručního vozíku naše ošacení, peřiny a trochu prádla. 

Spěchali jsme na nádraží, aby nám neujel vlak, který svážel lidi od Železné Rudy. 

Na mostě přes řeku mi na rozloučenou zamávala kamarádka Brigita. Ani jeden jsme 

netušili, jaký osud nám život nachystá, co bude dál. V jednu chvíli k nám dolehla 

vzdálená střelba, byla slyšet jakoby od Zelené Lhoty či Hamrů. Ta nahoře v horách 

už šlo skutečně o krk, pod ochranou našich vojáků lidé zachraňovali holé životy. 

K vlaku, který podle potřeby zastavil na každé mezi, přibíhali uprchlíci třeba 

i přímo z polí, beze všeho. Viděl jsem jednu plačící paní, která stála ve vlaku jen 

s motyčkou v ruce. Konečně vlak zastavil v Klatovech, kde bylo sběrné středisko... 

Nás se ujal tatínkův spolubojovník z legií a ubytoval nás u sebe, jako železničář 

bydlel ve Švihově „na vechtru“… Po necelém roce byl otec přeložen z okresního 

soudu v Klatovech ke krajskému soudu do Plzně, tak jsme se opět stěhovali…. .“90 

Po obsazení pohraničí nacisty se již v německém městě Neuern našli i tací, 

kteří nechtěli čekat na to, jak se situace vyvine, ale chtěli se sami chopit zbraně 

proti nacistům. Ze dvou mužů, kteří před válkou v Nýrsku pracovali, se stali vojáci 

britské armády. V roce 1938 byli zapojeni do SOS hlídek, které měly na starost 

zvýšenou ostrahu hranic, po okupaci oba odešli do zahraničního odboje. V současné 

době nesou jejich jména dvě ulice v Nýrsku. Josef Kufner91, původně zaměstnanec 

optické továrny v Nýrsku, se přes Balkán a Středozemní moře dostal do Francie, 

kde se ve městě Agde formovala jednotka československé armády. Odtud se dále 

dostal do Anglie, kde byl přiřazen k československé smíšené brigádě. Druhý muž, 

František Veitl,92 byl před válkou nýrským četníkem. V roce 1939 odešel 

do Polska, kde se formovalo československé vojsko. Ale po napadení Polska 

Německem (1. 9. 1939) se dostal až do internačního tábora v Rumunsku. Po složité 

cestě skrze Střední Východ se nakonec ocitl též ve francouzském městě Agde. 

V roce 1940 byl připojen k ostraze prezidenta Edvarda Beneše, se kterým odjel 

                                                           
90 cit. z Svědectví pamětníků druhé světové války: Plzeňský kraj. Josef Kejha. Plzeň, 2010. s. 16-17. 
91Zúčastnil se obléhání Dunkerque. Po skončení války se vrátil do ČSR, kde mu byla v roce 1947 za 
zásluhy udělena hodnost kapitána. 
92 Účastnil se mnoha letů jako palubní letec. V roce 1944 byl jeho letoun sestřelen nad okupovaným 
Norskem. Jeho jméno je uvedeno v památníku letců, kteří zmizeli nad mořem v Runnymede 
v Anglii. 
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do Londýna. Zde se přihlásil k britskému letectvu, po přípravném kurzu se v létě 

1943 stal součástí 311. čs. bombardovací perutě.93 

Ke konci roku 1944 začali Němci vyklízet západní Halič a východní 

Moravu. Tyto kolony uprchlíků (tzv. národních hostů) proudily také do Nýrska. 

Byly jimi zaplaveny i okolní vsi. Počet obyvatelstva v Nýrsku stoupl z 5000 

na 7 500.94 

„Bystřice nad Úhlavou byla převážně německá. Fungovala tu jen německá 

škola, kde jsem se učil německy až do března 1945. Ke hranicím Říše to nebylo 

daleko, celnice se nacházela na mostě v Úborsku, což bylo od našeho domku necelé 

3 km. Koncem dubna 1945 přes Bystřici směrem na Nýrsko utíkali uprchlíci, 

tzv. národní hosté, luftingové. Byl jich plný zámek. V bystřickém zámku v té době 

bylo také asi 5 mužů v civilu. Myslím si, že to byli gestapáci. Přijeli dvěma osobními 

auty a dodávkou. Vozy byly plné šanonů s papíry. Zaparkovali v zámku na nádvoří 

v dolním rohu, kde muži začali papíry podpalovat a přihazovat další ze šanonů. 

My jako malé děti jsme běhaly poblíž. Nikdo se ale nesměl z žádných papírů ani 

dotknout. Teprve prázdné šanony nám muži sami dávali. Auta tam pak zůstala. 

V celé Bystřici tehdy byli němečtí vojáci. Jednoho dne ráno byli všichni pryč.“ 95 

„Už v lednu 1945 létala nad Nýrskem letadla, která shazovala různé letáky 

rozhlašující zprávy od spojenců, že Němci brzo padnou a bude konec války. 

Když spojenci bombardovali v dáli Mnichov nebo Norimberk, tak se země třásla až 

u nás v Nýrsku. V dubnu 1945 městem procházeli národní hosté. Šlo o uprchlíky 

z východu. Byli hrozně špinaví, zavšivení, v otrhaném oblečení, už bez zavazadel. 

Ubytovali se asi v kasárnách. Nýrsko, neboli Neuern, bylo německé město. Celnice 

se nacházela u posledních domů za kostelem. Čechů zde bylo velmi málo, spíše tu 

žila německá nebo smíšená manželství. Čistě česká rodina tu bydlela snad jen 

Nejedlých. Gestapo vedené Mertelem sídlilo v lékařské budově. Lékař byl Němec, 

ale měl za manželku Češku. K tomu léčil také francouzské zajatce. Škola byla 

využívána jako lazaret, domy u nemocnice sloužily raněným. Vzpomínám si také, že 

koncem dubna 1945 zde spadlo letadlo, říkalo se, že to byl Junkers.“96 

Válka se chýlila ke konci, nicméně ne všichni si to chtěli připustit. Koncem 

dubna 1945 obsadil Nýrsko oddíl SS pod vedením poručíka Reipena, který nechal 

                                                           
93 VLASTIV ĚDNÉ MUZEUM NÝRSKO. Nýrsko ve století proměn. Klatovy. 2002. s. 13-14. 
94 HRDLIČKA, Miroslav.Volání Klatovska. Klatovy. 1946. s. 120. 
95 Svědectví p. Kordíka z Bystřice nad Úhlavou (nar. r. 1938) – rozhovor ze dne 26. 2. 2012 
96 Svědectví pí Čemákové z Nýrska (nar. r. 1934) – rozhovor ze dne 11. 2. 2012 
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do každé domovní schránky doručit leták, kde vyzýval obyvatele k obhajobě města 

do posledního kamene. Narychlo byl povolán volkssturm (domobrana složená 

z civilistů převážně starých mužů a odrostlejších chlapců), který byl podřízen SS 

a vyzbrojen pancéřovými pěstmi. Mezi obyvateli města tyto změny vyvolaly strach. 

Tři z nich – soudní úředník Schmidt, majitel kina Schmidt a majitelka povoznictví 

Hartungová se dohodli, že Reipena usmrtí. Plán byl ale neopatrným podřeknutím 

jednoho z nich vyzrazen a všichni jmenovaní byli zastřeleni ve štěrkovém lomu 

v Hamrech. Jejich těla byla pohřbena po květnových dnech na nýrském hřbitově.

 V neděli 29. dubna 1945 v 9 hod, právě při mši, začala americká děla 

ostřelovat město. Ve Skelné Huti na ně odpálilo pancéřovou pěst dvanáctileté 

děvče. Jejich hlavním cílem byla optická továrna, která začala postupně hořet. 

Střely se ozývaly až do odpoledne. Kolem 16 hod se lidé odvážili jít do ulic, aby 

odklidili mrtvé. Asi hodinu poté vjely do města první americké tanky. Američané 

setrvali v městečku jen krátce a poté se stáhli ke Svaté Kateřině. U bývalé brusírny 

skla v Hamrech zasáhla 2. května 1945 pancéřová pěst americký tank, když se 

Američané opět přibližovali k Nýrsku od Železné Rudy. Při střetech přišlo o život 

asi 30 německých vojáků, příslušníků Arbeitsdienst. Do Nýrska se Američané 

definitivně vrátili 3. května 1945. Toho dne přijel i oddíl německého pancéřového 

pluku z Klatov s bílými prapory, aby se spojencům vzdal. Ve městě klid ještě ale 

zcela nenastal, k přestřelce mezi americkými vojáky a esesmany došlo 

na východním úbočí vrcholu Hraničář.97 

„Krátce na to se tu už objevovaly americké jednotky. Přicházely dva proudy – 

jeden od Domažlic a druhý od Klatov. Byla to neděle, když se tu objevila od Svaté 

Kateřiny výzvědná jednotka. Němci po ní okamžitě začali střílet. Lidé zrovna byli 

v kostele na nedělní mši. Ve chvíli, kdy zaslechli střelbu, vyděšení vyběhli ven zjistit, 

co se děje. Někteří byli zastřeleni. Musím ale říct, že Američané byli vůči zajatcům 

slušní. Shromažďovali je v táboře mezi Nýrskem a Bystřicí (dnes kruhový objezd), 

kde žili v celkem slušných podmínkách. Ani je nijak nemlátili. Někdy v červnu pak 

zajatí Němci na výzvu Američanů museli vykopat oběti z hromadných hrobů. I můj 

tatínek musel jít vykopávat mrtvá těla vězňů. Druhá vlna Američanů už byla jiná. 

Byli to trochu kšeftaři. Ale měli velice moderní vybavení – vodárnu, elektrárnu, 

dokonce si letadlem nechali vozit barevné filmy k promítání.98  
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Existoval zde americký klub „Panter“, který pořádal různé kulturní akce a také 

tancovačky, kam byly zvány především děvčata (dokonce i německá). Většina těch 

amerických vojáků byli mladí kluci. Lidem rozdávali balíčky, ve kterých 

se nacházela instantní káva, tablety na vyčištění vody, žvýkací tabák, žvýkačky 

a čokolády. Když jsem byla začátkem května u babi v Pocinovicích, bylo u ní na tři 

týdny ubytováno 11 Američanů. Mezi nimi byla spousta černochů. Babičce zaplnili 

sklep konzervami. Také mi nechali na památku koženou bundu, kterou jsem později 

věnovala nýrskému muzeu. Když bydleli po chalupách, měli zakázáno brát si od lidí 

jídlo. V pocinovické hospodě pak rádi sedávali a zpívali při harmonice, hlavně 

„Škoda lásky“. Černoši se třásli, byla jim tu zima. Němci se pohybovali kolem 

Nýrska ještě dlouho po válce. Lesy byly americkými jednotkami docela hlídané. 

Němci se snažili prchat na Hamry přes Suchý Kámen.“99 

„Byla jasná neděle a nad nedalekým Nýrskem kroužilo americké pozorovací 

letadlo. Odpoledne se objevily v Nýrsku tanky. U nýrského nádraží Američané 

narazili zpočátku na odpor protiletadlových flaků. Pár dní poté, v úterý nebo 

ve středu večer, přijeli lehké tanky M8 k nám do Bystřice. Nejprve přijel průzkumný 

vůz, pak další vozy. Ubytovali se po chalupách. U nás v té době bydleli rakouští 

celníci. Měli u sebe pušky, museli je tedy jít odevzdat a do konce války pak čekali 

u nás beze zbraně. Pár vojáků SS se schovávalo za hnojištěm, odkud vystřelili 

na jednoho amerického vojáka. Ten měl štěstí, že ho zasáhli jen do helmy. 

S několika dalšími Američany se vydal směrem k Nýrsku a našel si stanoviště 

na půdě jednoho domu u komína, odkud bylo krásně vidět na Bystřici. Začali tím 

směrem střílet, pravděpodobně dělostřelectvo, protože první rána šla k nám 

na zahradu, až nám to vysklilo okna. Následovaly další rány (kolem deseti), tak 

jsme se všichni utíkali schovat do protiletadlového krytu. Další kryt v Bystřici byl 

v hospodě, tam, kde je dnes první bytovka. Tehdejší hospoda měla klenutý sklep. 

Ale dostala zásah do komína a v zadní části začalo hořet. Lidé naštěstí unikli 

požáru předem, vyskákali oknem ven. Štěstí také bylo, že se tam nacházela 

přepážka, takže nezačaly hořet i další stodoly. Potom, po ostřelování, pomocí ruční 

sirény svolali hasiče.100  
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Druhý den ráno po Bystřici jezdily už tanky a za sebou táhly krátká protitanková 

děla. Pár dní po útoku na Nýrsko, začátkem května 1945, se odhalila pamětní deska 

na radnici k památce osvobození a pak Američané odjeli pryč. Ta první vlna 

amerických vojáků byli mladí kluci, líbily se jim zdejší dívky. Bydleli hlavně 

v zámku, hodně se procházeli zámeckým parkem.“101 

Pokud jde o poválečný provoz na železniční trati Klatovy – Železná Ruda, 

byl zahájen dvěma páry osobních vlaků 7. června 1945.  

S přibýváním obyvatelstva v rámci „osidlovací akce pohraničí“ vzrůstala 

osobní i nákladní doprava.  Dne 4. července spolu s nýrskými obyvateli oslavili svůj 

státní svátek – Den nezávislosti. Americké jednotky pod velením majora Kempa už 

ve městě zůstaly do 27. listopadu 1945, kdy využily 30 nádražních vozů k přesunu 

vojenské techniky z města do americké okupační zóny v Německu. Po odchodu 

Američanů byla zdejší vojenská posádka zesílena a přesunuta do barikového tábora 

pod nýrský les, kde ještě za války fungoval výcvikový tábor ruských 

partyzánů, Vlasovců.102 V té době bylo město takřka přeplněno, neboť kromě 

zdejšího německého obyvatelstva se zde vyskytovali uprchlíci z východní Evropy 

mluvící německým jazykem. Rámec přelidněnosti doplňovali osídlenci, kteří do 

Nýrska přišli na výzvu vlády převzít majetek po odsunutých Němcích. Koncem 

roku mělo město již kolem 1590 českých obyvatel. První odsun Němců z Nýrska 

proběhl 26. března 1945. Odsun ze zdejšího kraje proběhl celkem 

ve 12 transportech o 4148 lidech. Před odchodem do Německa byli Němci 

shromažďováni ve sběrném táboře v Alžbětíně. Kromě oficiálních odsunů probíhaly 

i tzv. divoké odsuny, které však stát nepodporoval. Někteří Němci v Nýrsku zůstali 

a žádali o přidělení československého státního občanství. To jim však většinou 

nebylo uděleno.103 
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„Po odsunu Němců zde zůstalo pouze 5 rodin. Stěhovalo se sem hodně nových 

lidí. Můj otec byl hajným nedaleko Bystřice, v Modlíně. Penzionovali ho, jelikož 

to byl Němec. Jsem z velké rodiny, mám 10 nevlastních sourozenců a jednu vlastní 

sestru. Na podzim roku 1945 jsem se vrátil do školy, ale už české. Učitelé 

o osvobození raději moc nemluvili, někdy tvrdili, že tu žádní Američané nebyli, že tu 

byli Rusové.“104 

„Po osvobození se mi naskytla příležitost podívat se do Nýrska. Setkal jsem 

se s Brigit, která za války přišla o tatínka – padl kdesi na východní frontě. Od ní 

jsem se dozvěděl, že Kája Bloch přišel v koncentráku o celou rodinu, sám přežil jen 

nějakým zázrakem. V Nýrsku, v rodném domě, mu prý všechno připomínalo 

minulost, Bloch raději odešel za příbuznými do Anglie a nikdy se už nevrátil. Stejně 

tak jsem už potom nikdy neviděl kamarádku Brigit, která se dostala do odsunu 

s dalšími Němci z Nýrska. Válka všem přinesla jen samé neštěstí.“105 

 

Největší nacisty spáchaná masová vražda na Klatovsku 

V posledních měsících války prováděli nacisté přesuny politických vězňů 

z koncentračních táborů, aby byly zahlazeny stopy po jejich mučení a týrání. 

Koncem února 1945 procházelo od Všerub přes Pláně, Chudenín a Nýrsko těchto 

několik desítek ubožáků. Z nich dvě ženy zůstaly vysílením ležet na ulici v Nýrsku. 

Transport postupoval dále směrem na Hojsovu Stráž. Obě ženy byly pohřbeny 

na nýrském hřbitově, kde již odpočívaly dvě oběti fašismu, polští váleční zajatci 

Popovič a Engelmüller, kteří zemřeli v Nýrsku v r. 1944. O několik týdnů později, 

24. dubna 1945, přijel další transport vězňů od Klenčí, Domažlic, Janovic směrem 

na Železnou Rudu, odkud měl být převezen do Bavor. Z důvodu rychlého postupu 

spojeneckých armád ale nemohl být převezen přes hranice, proto nastala jeho 

okamžitá likvidace. Vězňové strávili ve vagonech železniční stanice Nýrsko několik 

dní. Dlouhotrvajícím hladem, nemocemi v polorozpadlém ošacení zcela vysíleni 

hromadně umírali. Mnoho jich vojáci SS ubili. Zanedlouho se vagóny zaplnily 

82 mrtvými těly. Část ubitých nešťastníků odvezli na starý židovský hřbitov 

z příkazu vojáků SS rolníci z Hodousic.106  

                                                           
104 Svědectví p. Kordíka z Bystřice nad Úhlavou (nar. r. 1938) – rozhovor ze dne 26. 2. 2012 
105 cit. z Svědectví pamětníků druhé světové války: Plzeňský kraj. Josef Kejha. Plzeň, 2010. s. 17. 
106 STŘELEČEK JAN. Protifašistický odboj a jeho památná místa na okrese Klatovy. Klatovy, 198. 
s. 185. 
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Hřbitov se nacházel od nádraží docela daleko, tak nařídili esesmani vězňům ještě 

schopným práce, aby zbývající mrtvá těla spoluvězňů zakopali do jámy za strážním 

domkem nedaleko nádraží. Těchto 26 vězňů po dokončení práce druhý den brzy 

ráno esesmani zastřelili u zdi židovského hřbitova. Jejich mrtvá těla pak naházeli 

do vykopané jámy. 

Dne 30. a 31. května 1945 proběhla exhumace všech 108 mrtvol a následně 

uložení do rakví. Hromadný pohřeb se konal o dva dny později. V ten den byly 

rakve s mrtvými umístěny na náměstí (některé i otevřené, aby byla patrná mučením 

zdeformovaná lebka). Události se museli zúčastnit všichni občané Nýrska 

a Hodousic německé národnosti. S tímto masovým vyvražděním transportovaných 

politických vězňů byl seznámen světový tisk a již během léta 1945 přijelo 

do Nýrska několik výprav (např. i z Dánska), hledajících pohřešované příbuzné. 

Totožnost zemřelých však nebylo možno zjistit, jelikož se dopátrala vězeňská čísla 

pouze u 37 mrtvých. Mezi 108 oběťmi se nacházelo také 11 žen. V roce 1962 se 

ostatky z jednotlivých hrobů uložily do jednoho hrobu, kde 9. května 1962 proběhlo 

na hřbitově v Nýrsku slavnostní odhalení památníku na největší nacisty spáchanou 

hromadnou vraždu v okrese Klatovy.107  

Památník čtvercového půdorysu má v rozích kamenné sloupy – na předních 

je umístěna mísa pro řecký oheň a trnová koruna, zadní sloupy jsou spojeny 

skleněnou stěnou s nápisem: „112 obětem nacismu – občané města Nýrska“ (z toho 

108 vězňů pochodu smrti, 2 polští zajatci a 2 ženy).108 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
107 STŘELEČEK JAN. Protifašistický odboj a jeho památná místa na okrese Klatovy. Klatovy, 198. 
s. 185-187; Staniční kniha Nýrsko. s. 22. 
108 BRAŠNA, Václav. Památky bojů v Západních Čechách. Plzeň, 1975. s. 94. 
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Záhadný výsadek u Svaté Kateřiny109 

Úřad pro strategické služby (Office of Strategic Service; OSS)110 byla 

vojenská zpravodajská služba s vnější působností Spojených států amerických 

v období od 13. června 1942 do 20. září 1945. Byla zřízena na popud tehdejšího 

prezidenta USA Franklina Delano Roosevelta a jejím úkolem byl sběr a analýza 

informací o zemích, které se účastnily války proti USA.  

OSS potřebovala informace o prostoru v Čechách, kam měla postoupit 

americká vojska. Připravila se dvoučlenná skupina Antonína Longy a Rudolfa 

Výlety, jež byla posledním hloubkovým výsadkem na území Čech v rámci plánů 

OSS. Antonín Longa patřil mezi československé zpravodajské důstojníky. 

Po roce 1939 zůstal součástí zpravodajské sítě, která měla sloužit jako základna pro 

zahraniční emigraci. Jeho činnost ale byla odhalena gestapem, které ho spolu s jeho 

spolupracovníkem majorem F. Fárkem zatklo. Antonín Longa byl po celou válku 

vězněn. Na jaře roku 1945 se dočkal osvobození americkým vojskem při pochodu 

smrti. Vzápětí byl připravován na misi OSS, která se uskutečnila 29. dubna 1945.  

Spolu s Rudolfem Výletou byli vysazeni na Šumavě u Svaté Kateřiny, kde 

měli plnit především zpravodajské úkoly. Od seskoku nebylo o nich žádných zpráv 

a také poválečné pátrání nepřineslo žádné výsledky. Nakonec byli oba prohlášeni 

nejdříve za nezvěstné, později za mrtvé.111 

                                                           
109 Svatá Kateřina byla kdysi významná obec, dnes je to devastovaná místní část obce Chudenín 
v okrese Klatovy, ležící západně od Nýrska nedaleko hranice s Německem. Někdejší královácká 
rychta, jedna z osmi na Šumavě (její obyvatelé byli poddanými krále). Před začátkem 2. světové 
války měla ves 98 stavení a 583 obyvatel. Po roce 1945 bylo německé obyvatelstvo vysídleno. 
V 50. letech byl uzavřen hraniční přechod, obec se ocitla na okraji hraničního pásma, čímž nastalo 
postupné ničení vsi. 
110 V Čele OSS byl William Joseph Donovan, který získal inspiraci pro koncept OSS u britské 
zpravodajské služby Special Operations Executive Na jejích základech byla zformována nástupnická 
zpravodajská služba CIA. 
111 JIRÁK, Jan. Paravýsadky do jihozápadních Čech. Klatovy, 1997.; SLÁDEK, Oldřich. Přicházeli 
z nebe. Praha, 1993. s. 223-233. 
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Strážovsko112 

Nástup Hitlera k moci v Německu změnil vztah mezi Němci a Čechy 

i v Pošumaví. I když projevy změn českoněmeckých vztahů nebyly zde tak 

drastické jako v průmyslovém severozápadě Čech a jinde, i Strážovsko prožívalo 

horké dny plné nejistoty. Po Mnichovském diktátu byla v době 

od 1. do 10. 10. 1938 posunuta hranice mezi Čechami a Německem až těsně 

za Strážov, zhruba do míst, kde je dnes Patraska (Patrasek). Strážov se tak stal 

pohraniční obcí.  

V průběhu válečných let bylo mnoho Strážováků násilně nasazeno na práci 

pro Říši v Čechách i v Německu. Byl zaveden přídělový systém na potraviny, ale 

příděly byly malé, nestačily. Strážovským sedlákům se dařilo občas načerno zabít 

nějaký dobytek, někdy ho dokonce pašovali od Němců ze Šumavy. Mlynáři 

z okolních mlýnů se snažili pro každého mít aspoň kilo mouky na chléb.113 

„Hodně jsme v té době obchodovali se sedlákem Pangerlem z Pohádky. Měl 

veliké hospodářství, původním jménem Kriesselhof…Němci sem vodili svůj dobytek. 

My jsme jej poté sváděli dolů okolo Tomšovic skály do Mladotic. Mezi Vítní 

a Božeticemi jsme přešli Bohdánky a po staré cestě od Brtí jsme jej přes bývalé 

fotbalové hřiště přehnali po zahradách až k radnici. Chodili jsme i mnohem dál. 

Samozřejmě jsme měli strach z hraniční stráže, tzv. ordnérů. Někdy s námi proto 

na kousek cesty chodil nejmladší syn od Pangerlů. Když bylo na hranici bezpečno, 

zahoukal jako sova a my jsme věděli, že je volno, a mohli jsme hnát dál. Rozhodně 

si však nemůžu stěžovat na strážovské četníky. Nikoho nikdy neudali, přestože 

o pašování dobytka a porážce museli vědět.“ 114 

V dubnu roku 1945 bylo možné vidět v okolí čím dál častěji americké 

hloubkové letce. Ve Strážově se v té době ještě nacházela spousta německých 

vojáků, kteří se stahovali z vnitrozemí k pohraničí. Chtěli utéct do Bavorska.115 

                                                           
112 Město Strážov (něm. Drosau) se nachází v okrese Klatovy. Leží v nadmořské výšce 482 m n. m. 
v údolí Strážovského potoka. První písemná zmínka o městě pochází z roku 1352, kdy Strážov patřil 
k opáleckému panství. Historické jádro města je od roku 2003 městskou památkovou zónou. Strážov 
a všechny jeho přidružené obce (Božtěšice - něm. Boschtieschitz; Brtí -něm. Bienwald; České 
Hamry - něm. Böhmiasch Hammer; Horní Němčice - něm. Nemtschitz; Javoříčko -  něm. Gaberl; 
Kněžice - něm. Knieschitz; Krotějov - něm. Krotiw; Lehom; Lukavice - něm. Lukawitz; Mladotice - 
něm. Mladotitz; Opálka - něm. Opalka; Rovná - něm. Ruwna; Splž  - něm. Spiels; Viteň - něm. 
Witten; Zahorčice - něm. Bingarten) mají asi 1350 obyvatel. 
113 PAVLÁSKOVÁ, Marie. Z historie Strážova a jeho okolí. Klatovy, 1995. s. 37-38. 
114 cit. z ROUSEK, Josef. Vzpomínky Strážováků. Klatovy, 2004. 
115 PAVLÁSKOVÁ, Marie. Z historie Strážova a jeho okolí. Klatovy, 1995. s. 37-38. 
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V poslední dubnové dny se ukázali na Strážovsku ozbrojení ruští zajatci, 

kteří ale zbraně zanechali v nedalekém Blatském lese. Byli to vojáci Ruské 

osvobozenecké armády (ROA), organizace několika vojenských jednotek ruských 

zajatců, kteří na straně nacistického Německa dobrovolně či z donucení bojovali 

proti stalinistickému režimu v Sovětském svazu. Pro tyto jednotky se vžilo označení 

„Vlasovci“ podle jména jejich velitele generála Vlasova. Na jaře roku 1945 

jednotky ROA postupně pronikly do Čech, kde vzniklo několik sporů mezi nimi 

a německými silami.116  

Od 30. dubna začali navazovat představitelé ROA již oficiální kontakty 

s českým odbojem, který zvažoval jejich účast na připravovaném povstání v Praze 

a který se s nimi nakonec dohodl na jejich pomoci. Dne 5. května se začaly 

přesunovat jednotky ROA do Prahy, kam dorazily v brzkých ranních hodinách 

o den později. Jednotky vedly boje proti německým vojskům.117  

ČNR se 7. května rozhodla odmítnout další pomoc od ROA, a tak Vlasovci 

opustili Prahu 8. května v ranních hodinách. Jedna ze skupin, která nestačila utéci 

před Rudou armádou, byla postřílena ruskými vojáky v Praze - Jinonicích. Jejich 

těla jsou dosud zakopána v neoznačeném místě na poli, které se rozkládá mezi ulici 

Souběžná IV. a chráněnou oblastí pískovny Vidoule. Po opuštění Prahy jednotky 

ROA pokračovaly dále na jih do oblastí obsazených Američany. Některé vojenské 

oddíly Vlasovců však byly obklíčeny ještě v sovětské okupační zóně, jiné dospěly 

do zóny americké. Avšak i tyto vojáky Američané předali Sovětům na základě 

Stalinova požadavku.118  

Dne 12. května předali Američané Sovětům i generála Vlasova. Popravy 

vojáků ROA probíhaly již krátce po jejich zatčení na území Československa. Další 

příslušníci ROA byli popraveni v Sovětském svazu nebo byli odsouzeni k těžkým 

žalářům a nuceným pracím v gulazích. V Praze na Olšanských hřbitovech se 

nachází pomník u masového hrobu příslušníků ROA.119 

                                                           
116 V této době však již generál Vlasov tajně navazoval kontakty s českým odbojem i se západními 
zpravodajskými službami. Jeho přáním zejména bylo, aby byla ROA uchována pro případnou válku 
proti bolševickému SSSR, která dle přání mnohých měla nastat po kapitulaci německé armády. 
117 Zároveň docházelo k dalšímu vyjednávání s představiteli České národní rady a českého odboje 
a s americkými vojenskými činovníky. S vývojem událostí bylo zřejmé, že Praha patří do sféry vlivu 
SSSR a od ROA se začaly distancovat i české orgány. 
118 I přesto, že generál Vlasov napsal 11. května vládám USA a Velké Británie otevřený dopis, 
ve kterém vysvětloval postoje ROA i obavy z dalšího osudu jeho vojáků. 
119 AUSKÝ, Stanislav A. Vojska generála Vlasova v Čechách: kniha o nepochopení a zradě. Praha. 
1992. s. 170-273. 
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„V listopadu 1945 jsem narukoval do Nýrska, kde ještě stále byli Američané. 

Poslední Němci, kteří se ukrývali po okolních lesích, se snažili utéct do Alžbětína 

a dál do Bavorska. Američané při pročišťování lesů na některé narazili, zajali je a 

přivedli nejprve do Strážova na štáb. Tou dobou se v lesích vyskytovalo mnoho 

zbraní, které Němci odhazovali. Kromě Američanů pročišťovaly okolí i místní 

Revoluční gardy. Dále se tu pohybovalo i mnoho Vlasovců, tj. vojáci ROA. Ti se 

snažili dostat k Američanům, protože Stalin nařídil Rudé armádě Vlasovce střílet 

jako zrádce. Vlasovců bylo v Nýrsku opravdu hodně. Nedaleko, v Týnci u Klenové, 

byli ubytováni také naši českoslovenští vojáci. Jednalo se o čs. samostatnou 

obrněnou brigádu, která přicházela pomoci ze zahraničí. Mnoho těchto vojáků se 

v Týnci oženilo a žilo tam do konce svého života.“120 

„Kromě Američanů sem přišlo i pár Vlasovců. Ukrývali se v Krotějovském 

lese. Dva se objevili dokonce u nás na zahradě. Jeden byl učitel z Ukrajiny, druhý 

pocházel ze Lvova. Ukrajinský učitel požádal matku, aby ho zavedla do domu na 

záchod. Cestou si v chodbě domu všiml zelí. Snažil se matce rusky říct, že by ho 

chtěl, ale my jsme mu nerozuměli. Nakonec jim ho matka dala. Pak v době povstání 

v Praze se ve Strážově poztrácelo mnoho kol – Vlasovci jeli Praze na pomoc.“ 121 

„Po odchodu Američanů ze Strážova se ve městě, ale spíše v okolních lesích, 

objevili Vlasovci. Ti také pomohli Praze v době povstání. Ale Stalin je nechával 

střílet jako zrádce, proto se stahovali směrem na západ. Byli hladoví a špinaví. Vše, 

co měli, měnili za jídlo. Moc s lidmi ale nemluvili. Drželi se spíše stranou.“122 

Následující sobotu po výskytu Vlasovců se na náměstí ve Strážově 

shromáždilo na 400 německých vojáků, kteří požadovali po sedlácích povozy 

s koňmi. Zatímco si nakládali svá zavazadla a také zbraně a munici, sedláci jim 

vypřáhli koně. Němcům nezbylo nic jiného, než naložené vozy táhnout sami 

do Vítně a dále do Děpoltic. Po cestě odhazovali pušky, např. víteňský rybník jich 

byl plný. Následující den se Strážovští muži vydali pro odhozené zbrojivo. Vrátili 

se se třemi plnými vozy pušek, pancéřových pěstí, samostřílů a s jedním těžkým 

kulometem. Všechny uschované zbraně později odevzdali americkým vojákům.123 

 

                                                           
120 Svědectví p. Berana ze Strážova (nar. 1921) - rozhovor ze dne 26. 2. 2012 
121 Svědectví p. Kripla z Nýrska (nar. 1934) - rozhovor ze dne 15. 4. 2012 
122 Svědectví p. Königa ze Strážova (nar. 1930) - rozhovor ze dne 17. 2. 2012 
123 HRDLIČKA, Miroslav.Volání Klatovska. Klatovy, 1946. s. 158. 
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„Mn ě bylo patnáct roků. V dubnu 1945 Němci tehdy přes náměstí odváděli 

mladé ruské zajatce na práci k Čachrovu. V tu chvíli nad náměstím zakroužil 

americký dvouplošník. Němci ze strachu rychle nasedli do aut a ujížděli pryč. 

Nakonec byli u Březí napadeni a rozdrceni. Také tudy projeli maďarští vojáci 

ve žlutých uniformách – spojenci Němců. Jeli na kolech a byli ozbrojeni 

pancéřovými pěstmi. Asi se snažili dostat do Železné Rudy. Ještě než do Strážova 

přišli, pár dní předtím se tu nacházela rota 30 německých ozbrojených mužů. 

Bydlela v hospodě pod kostelem. Když se dozvěděli, že se blíží americká armáda, 

chtěli po místních sedlácích vozy s koňmi. Sedláci s velkou nechutí nejdříve koně 

s povozy připravili, ale nakonec zvířata na náměstí vypřáhli a odmítli Němcům 

pomoci. Tak Němci popadli vozy a sami je museli táhnout. Lidé se jim posmívali, 

ale oni přesto výhružně volali, že zase přijdou! Jeli směrem na Děpoltice, chtěli do 

Železné Rudy (Eissenstein). Po cestě odhazovali zbraně. Koncem dubna se tu také 

častěji objevovali hloubkaři. Jeden takový dvouplošník nás vylekal, jelikož v patře 

našeho domu byla četnická stanice a on kroužil zrovna nad náměstím.“124 

„Už v lednu roku 1945 Strážovem procházeli němečtí uprchlíci z východní 

fronty. Byly mezi nimi i matky s dětmi, staří lidé. Přišli jedné lednové noci 

a ubytovali se v místní Měšťanské a obecné škole. Němečtí vojáci se ubytovali zase 

v sále. Také mladí fašisté, tzv. Hitlerjugend, se tu objevili. Mezi lidmi panoval už 

neklid, zda se blíží konec války či ne. Proto poslouchali rozhlas z Londýna, ale 

Němci stále chodili po domech, kontrolovali to a z rádií vyndávali součástky, aby 

lidé nevěděli, jaká situace ve skutečnosti je.“125 

„Na jaře tudy procházeli „národní hosté“. To byli uprchlíci z východu, asi 

Maďaři. Ubytovali se tu ve škole. Nechali si z janovické masny posílat jídlo 

a šunku. Asi deset dní před koncem války desítky německých vojáků (spíše staršího 

věku) se zbraněmi vyhrožovali strážcovským sedlákům – chtěli po nich koně 

s povozy. U nás a u sousedů v té době bydlelo asi šest mladých vojáků SS. Vařili si 

v pařáku polévku. Dále nějací vojáci spali u nás na seně a ve stodole. V pokoji se 

ubytovali asi čtyři důstojníci. Byli v celku slušní, ale v pohotovosti. Táta se s nimi 

domlouval německy. Dohromady to mohlo být kolem stovky německých vojáků.126  

                                                           
124 Svědectví p. Königa ze Strážova (nar. 1930) - rozhovor ze dne 17. 2. 2012 
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I po mém tátovi chtěli koně a žebřiňák. Jelikož nikdo ještě netušil, že je už téměř 

konec války, měli všichni strach. Táta jim tedy zapřáhl naše koně Loru a Hnědku. 

Nejdříve se jelo ke kostelu k hospodě u Denků, kde se ze sálu měly naložit zbraně 

a munice. Když se jelo přes náměstí, od Königů vykoukli dva četníci Kubát a Vašák 

(v patře byla totiž četnická stanice) a otevřeli okna. Táta na ně jenom zvolal: 

„Co s tím mám asi dělat?“ Četníci pak okna zavřeli. Tito četníci během války 

nedělali žádné extra zásahy. Urna s jejich popelem je uložena na hřbitově 

v Dešenicích. Když jsme dojeli před hospodu, Němci začali nakládat výbavu. 

Já jsem s tátou stál kousek vedle na chodníku. Táta chtěl zachránit koně. Vyhodil 

tedy rozporky, dal je na vůz a sundal návojníky. Koně šli od vozů, ale starou 

Hnědku Němci snadno chytili. Kobyla ale vyhodila zadníma nohama, až se německý 

voják lekl a utekl od ní, a tak Hnědka doběhla zpátky k nám domů. Němci nakonec 

museli vozy táhnout sami. Vydali se směrem na Děpoltice. Vraceli jsme se s tátou 

také domů, když jsme potkali souseda, který nám řekl, že někdo slyšel z rozhlasu, že 

už je konec války. Táta běžel domů na půdu, otevřel střešní okýnko u komína 

a vystrčil z něho českou vlajku. V tu chvíli ale po něm střílel mladý Němec. Po dvou 

dnech táta přivezl vůz z Děpoltic zpátky domů.“ 127  

Koncem dubna 1945 likvidovali nacisté koncentrační tábory na území Říše 

před postupujícími spojenci. Zajatce z těchto táborů hnali většinou na východ. 

Jeden z těchto smutných pochodů se prošel také přes Opálku a dále Strážovem. 

Angličtí, francouzští a sovětští zajatci byli vyhladovělí a naprosto vysílení. Když se 

nacházeli nedaleko tvrze Opálky, jednomu zajatci se podařilo zmizet v lesích před 

německými kulkami, druhý zajatec byl 23. dubna 1945 Němci zastřelen. 

Zastřeleného poručíka Sovětské armády, Michala Vojvodu, místní obyvatelé tajně 

převezli do strážovské márnice. Tři dny poté jej pohřbili na místním hřbitově 

v zadní části u zdi. Hrob zůstal ale neoznačený do konce války. Po nějaké době od 

osvobození města, v roce 1947, byl k hrobu přidán pomník s pěticípou hvězdou.  
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„Na jaře v sobotu večer tudy procházel transport zajatců. Byli vyhladovělí 

a žízniví. Dva ze zajatců se pokusili utéct mezi Opálkou a hospodou k potoku 

Jelenka. Prvního Michala Vojvodu Němci zastřelili, druhému se povedlo u někoho 

schovat. Druhý den, v neděli, místní lidé přivezli Vojvodu na voze. Strážovské ženy 

ho omývaly za kapličkou u hřbitova a ukryly ho do márnice. Muži mu pak vykopaly 

hrob a pohřbili. Náhrobek mu ale udělali až po válce.“128 

„Procházely tudy transporty se zajatci a to směrem od Opálky. Jednalo se 

převážně o anglické a francouzské zajatce. Sedlák měl na Opálce sklizenou fůru 

brambor. Vrhli se na ni, byli vyhladovělí. Druhý transport se zajatci přicházel 

směrem od Janovic nad Úhlavou. Jeden ze zajatých, Michal Vojvoda – poručík 

SSSR, nemohl už dál jít, jak byl zesláblý. Němci ho střelili a jeho mrtvolu nechali 

ležet u Opálky. Strážovští občané jeho tělo poté uschovali a pohřbili bez vyhotovení 

náhrobku na místním hřbitově v zadní části u zdi. Hned po osvobození byl 

k neoznačenému hrobu dodán náhrobek.“129 

První Američané přijeli do Strážova v neděli 6. 5. 1945 v 8 hod ráno 

od Děpoltic. Američtí vojáci přijeli v několika autech. Strážovští občané je srdečně 

vítali. Odpoledne pak dorazili další auta, tank a také jedno letadlo. Hlavní stan 

a telefonické spojení měli v hostinci Na radnici, před nímž si vybudovali svou polní 

kuchyni. Město Strážov bylo jedno z prvních českých obcí na hranicích, a tak 

patřilo na Šumavě mezi ty první, kteří americkou posádku srdečně vítali 

a ta zpočátku překvapeně, ale posléze ochotně vítání přijímala.130  

„Vzpomínám si, že první Američané se ve Strážově ukázali 5. nebo 6. května 

1945. Jako kluci jsme hráli fotbal tady na hřišti za Strážovem a najednou jsme 

slyšeli rachot. Za chvíli jsme viděli, jak jely kolony Američanů z Nýrska. Nejprve 

tedy Nýrsko ostřelovali. Pak se vydali od Nýrska přes Děpoltice k nám, do Strážova.  

Přijeli k nám na náměstí, vystoupili z těch aut. Nejprve jely jeepy, poté vozy 

s pěchotou a nakonec tanky. To všechno se seřadilo na náměstí a zaplnilo ho tak 

úplně celé. U nás doma bydlelo 15 vojáků. Byli to velice slušní kluci. Nabídli jsme 

jim peřiny, ale měli vlastní spacáky. Co ale neodmítli, byla horká voda.131  

 

                                                           
128 Svědectví p. Kripla z Nýrska (nar. 1934) - rozhovor ze dne 15. 4. 2012 
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130 HRDLIČKA, Miroslav.Volání Klatovska. Klatovy, 1946. s. 158. 
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Byli to převážně mladí kluci, mezi nimi se objevovali i černoši s jasně bílými zuby 

a rozpláclými nosy. My jsme do té doby černocha nikdy neviděli, tak to pro nás byl 

nezapomenutelný zážitek. Vůbec šlo o inteligentní armádu. Lidem rozdávali 

sladkosti, žvýkačky, cigarety, konzervy, dámám rozdávali silonové punčochy, 

dokonce i bundy nechávali lidem. Sami chodili v nažehlených kalhotách a košilích 

jako na ples. Když tu u nás byli Američané, tak jeden kapitán si tu namluvil dívku 

jménem Slávka Denková. A jelikož Američané ze Strážova odešli hned druhý den 

směrem na Klatovy, americký kapitán za Slávkou létal letadlem a přistával tu na 

místním hřišti.  O druhé vlně Američanů jsme už jen slyšeli, tady ve Strážově nebyli. 

Prý to ale byli docela ochlastové a kšeftaři.  Pamatuji si také, že tady ve Strážově 

na náměstí dělali Američané nástupy. Když to srovnám s Němci, tak nebylo slyšet 

žádných pokřiků, povelů, američtí vojáci jednoduše vystupovali z vozidel a hned se 

řadili, věděli, co mají dělat.“ 132 

„V dubnu 1945 se Američané blížili už k Železné Rudě (Eissensteinu). 

Jelikož byl nedaleko toho uprchlický tábor v Alžbětíně, všichni němečtí uprchlíci se 

tam stahovali. Koncem dubna 1945 v sobotu přistálo nedaleko Strážova, 

u Patrasky, letadlo. Jednalo se o americký průzkumný letoun, ze kterého vystoupili 

dva vojáci. V neděli ráno už bylo slyšet boje fronty vedoucí přes Svatou Kateřinu, 

Nýrsko, Děpoltice a až do Strážova. Když přijely americké jeepy a náklaďáky 

na strážcovské náměstí, všichni je tu nadšeně vítali a podávali jim ruce, děkovali. 

Najednou bylo náměstí plné vozů a vojáků. Ti kluci byli hezcí, mladí. Viděl jsem 

mezi nimi i pár černochů. Všem, ale hlavně dětem, rozdávali žvýkačky (děti to 

neznaly, tak ani nevěděly, co s tím), čokolády. Ubytovávali se po chalupách. 

My jsme měli restauraci v čp. 71 na náměstí, kde si Američané udělali hlavní štáb. 

Ve sklepě jsme měli schováno asi 7 litrů piva. Tím nepohrdli a rádi si natočili. 

Večer chodili po městě hlídky kvůli Němcům, kteří se schovávali ještě v okolních 

lesích. Američtí vojáci v pokojích spali po čtyřech na manželských postelích. 

V čp. 70 (hned vedle) si zřídili svou polní kuchyni. Zdrželi se tu asi 14 dní. 

V Sokolovně uspořádali taneční zábavu, kde tancovali s místními děvčaty. Byli 

slušní, rozdávali, co mohli – konzervy, oblečení, sladkosti.133  
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Já jsem dostal od jednoho z důstojníků jako poděkování za to, že mohli být u nás 

ubytovaní, pravý americký fotoaparát. Dodnes ho mám schovaný a myslím, že je 

ještě pořád funkční. Někteří pak odjížděli ke Klatovům (statek Sobětice), jiní do 

Nýrska, kde zůstalo hodně vil po Němcích. Tam se ubytovali. U Nýrska také bylo 

letiště, kde se nacházeli vlasovci. Někteří odcházeli až do Rokycan.“134 

„Od Děpoltic už ale přicházeli Američané. Tehdy přijel tank a omylem 

jednomu ze strážcovských sedláků najel na roh stodoly a poničil ji. Sedlákovi za to 

dal hromadu čokolády jako omluvu. Na náměstí přijel jeden tank, asi tři vozy 

UNRRA a celkem tam mohlo být pod 100 amerických vojáků. Zabavené německé 

zbraně v Děpolticích Američané zapálili. Ve Strážově se zdrželi asi 10 dní, pak jeli 

Praze na pomoc, ale jen k demarkační čáře. Hřiště ve Strážově sloužilo jako 

přistávací plocha pro americké letadlo. Bylo to jen takové malé, pro dva lidi. 

S bratrem nás americký pilot vzal do letadla a proletěl s námi okolí. Když se 

v listopadu 1945 narodila v Klatovech moje sestřička Emilka, Američané jí dali do 

kolébky čokoládu. Lidé vařili šnaps a připíjeli si s americkými osvoboditeli. 

Američané jim za to zase dávali benzín. Jednou starší strážcovští kluci našli Opel 

Blitz, německé auto. Blbli s ním, až ho převrátili. Můj táta ho dotáhl domů k nám na 

zahradu.“135 

Když Američané opustili Strážov, v okolních lesích se stále ukrývali 

němečtí ozbrojenci. Ve městě se utvořila tzv. Revoluční garda z místních sedláků, 

která odzbrojovala německé skupinky po lesích. 

„Kromě Vlasovců se také zformovala jakási místní domobrana, která taktéž 

pročišťovala okolí. I já jsem se párkrát k takovým akcím připletl. Pamatuji se, že na 

samotě u Vacků v Mladoticích se skrývali SS vojáci se zbraněmi. Sedlák Vacek je 

musel odvést do Děpoltic, kde se ukryli v jednom domě a do oken opřeli pušky. Když 

se o tom dozvěděla strážovská domobrana, vydala se do Děpoltic. Jeden ze 

strážovských mužů uměl německy, tak se pokusil s Němci vyjednávat. Nakonec se to 

podařilo a Němci odešli směrem na Železnou Rudu beze zbraní.“136 

 Ve Strážově žilo před válkou mnoho Židů. Veškerý jejich život se 

soustředil do tzv. Židovské ulice, ve které stály jejich budovy – obchody, rituální 

židovská lázeň, židovská škola, barokní Synagoga. Na rozdíl od ostatních domů 
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byly tyto číslovány římskými číslicemi. Dnes již kromě budovy obchodu se žádné 

veřejné židovské stavby nedochovaly. Zachoval se židovský hřbitov, který je 

umístěn na kraji města směrem k Lukavici. Jednou z posledních židovských rodin 

ve 20. století byla rodina Benedikta Stadlera, majitele péřovny, později koželužny, 

kterou koupil a zmodernizoval poslední strážovský Žid pan Jan Feigl.137 Byl jediný 

ze strážovských Židů, který se po válce vrátil z koncentračního tábora (deportován 

30. 11. 1942). Pár let po skončení války v Klatovech zemřel (r. 1950).138 

„P řed válkou bylo ve Strážově i hodně Židů. Po válce se vrátil pouze jeden -

 pan Feigl. Oženil se s Denkovou ze Strážova čp. 70 a měli spolu syna. Společně 

ve Strážově vedli obchod s košilemi. Ale v době znárodňování o všechno přišli. 

Býval zde židovský kostel i škola, po válce z židovského kostela vznikly frmoly.“139 

Ve Strážově se objevovala zkreslená poválečná propaganda proti 

americkému osvobození. 

„N ěkolik měsíců po skončení války, když se zase na podzim začalo učit 

ve školách, byl tehdy ředitelem v jedné klatovské škole pan Stránský, který všude 

rozhlašoval, že nás osvobodili Rusové, ale byli převlečení v amerických uniformách. 

Vzpomínám si, že se tento nesmysl objevil dokonce i v televizi! Československu byla 

poskytnuta hospodářská a humanitární pomoc od zahraničních organizací, známá 

pod značkou UNRRA. Při dopravě jejího zboží pracoval i Ota Denk ze Strážova, 

který jako sloužící voják z povolání jezdil s vojenskými transporty do Francie, 

odkud se několikrát týdně dováželo zboží do plzeňského skladu. Tito vojáci měli 

zvláštní uniformy s označením UNRRA na bundách. Přestože pro naši republiku 

a všechny občany tato velká humanitární pomoc byla neocenitelná, politicky se však 

stala po roce 1948 nepohodlnou, poněvadž byla příliš americká. Byla 

bagatelizována a posléze, po nastolení komunistického režimu, upadla 

do zapomnění.“ 140 

                                                           
137 PAVLÁSKOVÁ, Marie. Z historie Strážova a jeho okolí. Klatovy, 1995. s. 66-67. 
138 STŘELEČEK JAN. Protifašistický odboj a jeho památná místa na okrese Klatovy. Klatovy, 198. 
s. 248. 
139 Svědectví p. Kripla z Nýrska (nar. 1934) - rozhovor ze dne 15. 4. 2012 
140 Svědectví p. Königa ze Strážova (nar. 1930) - rozhovor ze dne 17. 2. 2012; doplněno z ROUSEK 
Josef. Vzpomínky Strážováků. Klatovy, 2004. 
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Běšinský transport smrti141 

Po velkém náletu 20. 4. 1945 na železniční stanici Klatovy, která byla 

srovnána se zemí, byl učiněn nálet 24. 4. 1945 americkými hloubkovými letci 

na stanici Běšiny. V té době se zde nalézal transport politických vězňů všech 

evropských národností a náboženství. Byl ukryt v zářezu na trati km 46,6 a zůstal 

ušetřen. Vězni byli tak vyhladovělí, že jich zemřelo 40. Byli tajně napěchováni 

do malé jámy u přejezdu vedle trati o rozměrech 2 x 2x 2 m. 

Dne 27. dubna 1945 stál od rána do večera na železniční trati mezi nádražím 

Běšiny a staničním domkem č. 27 vlak o 40 vagónech s vězni různých národností. 

Obyvatelstvo Kozí se snažilo vězňům podstrčit jídlo, ale vojáci SS tomu vždy 

zabránili. Zpovzdálí pak obyvatelstvo Kozí vidělo, jak blíže k trati u výše 

zmíněného domku byla vězni kopána na louce rolníka Karla Presla jáma asi 4m 

dlouhá a 3m široká, do níž na nosítkách byla odnášena mrtvá těla. 

Když byla ČSR osvobozena, byl hrob na rozkaz amerického velitelství 

v Nýrsku 3. června 1945 exhumován a mrtví následující den do jednotlivých hrobů 

na hřbitově v Běšinech pohřbeni. Celkem se v jámě nacházelo 42 těl, z toho 

26 mužů a 16 žen. Totožnost mrtvol nebylo možné s jistotou určit, u některých se 

nalezla pouze vytetovaná čísla na rukou, u jiných přišitá čísla na oděvu. K pracím 

při vykopávkách těl z hromadného hrobu, jakož i při vykopávání hrobu na hřbitově, 

byly pověřeny německé osoby z Krajského soudu v Klatovech. Po otevření 

hromadného hrobu byla těla vyjímána rukama, aby nebyla poškozena.142 Hlavními 

příčinami úmrtí 42 vězňů bylo celkové vysílení, brutální zacházení doprovodu 

a někteří z nich byli nelidsky zohaveni a pohřbeni zaživa. Vesměs se jednalo 

o mladé lidi ve věku mezi 29 až 40 lety, kteří byli příslušníky mnoha národností, 

především však Poláci, Rusové a Češi. 143Na první pohled bylo znatelné týrání – 

těla byla samá jizva a boule. Jedna z mrtvých žen měla zlámanou nohu a uřezaná 

prsa. Pohřeb měl slavnostní ráz za účasti vojska, četnictva, úřednictva, hasičstva, 

zpěváckého spolku z Klatov, školních dětí a několika tisíc lidí z místa a okolí.144 

 

                                                           
141 Obec Běšiny se nachází v okrese Klatovy 7 km od města Strážov. První písemná zmínka o obci 
pochází z roku 1379. Spolu s ostatními částmi obce (Hořákov, Hubenov, Kozí, Rajské, Úloh) má 
kolem 880 obyvatel. 
142 Staniční kniha Běšiny. s. 23. 
143 JOŽÁK, Jiří. Památná místa protifašistického boje Západočeského kraje. Praha, 1978. s. 46. 
144 Staniční kniha Běšiny. s. 23.; viz obrázky z exhumace těl 
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Podle pozdějších zjištění a sdělení jednoho z vězňů Rudolfa Šišky, 

přednosty ze Šťáhlav, pocházeli vězni z koncentračního tábora z Flossenbürgu. 

Když se 12. dubna 1945 k tomuto místu blížili Američané, byli vězni nahnáni 

po 120 do jednotlivých vagonů a odtud odvezeni nejprve do Saské Kamenice, kde 

k nim byl připojen transport asi 2 500 žen. Dále pokračovali přes Ervěnice, Horní 

Břízu, Plzeň, Stod, Domažlice, Janovice, Nýrsko, kde se vojáci SS, kteří transport 

střežili, dozvěděli, že Američané již obsadili Železnou Rudu. Proto transport 

odjížděl zpět přes Janovice, Klatovy a Běšiny.145  

Po zasypání jámy s mrtvolami pokračoval transport dál směrem na Sušici. 

Při rozjíždění z něho vyskočilo několik vězňů. Někteří byli svými strážci zastřeleni. 

Polský vězeň Karel Plociennik vyskočil z rozjetého vlaku spolu se svým mladším 

bratrem Moňkem, ale byl esesmany postřelen. Oba byli objeveni v lese u Úlohu 

nedaleko Běšin. Ujal se jich rolník Stanislav Kolář z Úlohu a Antonín Kolář 

z Rajska, kteří jim poskytli veškerou pomoc. Zachránit život Karlu Plociennikovi se 

však nepodařilo, podlehl svému zranění 3. 5. 1945. Třem vězňům jugoslávské 

národnosti Ivo Nasičovi, Josefu Mandičovi, Milanu Renduličovi a dvěma Polákům 

se povedlo z transportu utéct a dostat se přes zalesněné kopce do Lehoma 

u Strážova, kde jim rodina Petra Kroupara poskytla stravu a nocleh. Pomoc 

uprchlým vězňům poskytovali i Krouparovi sousedé Josef Bouberle a Jiří 

Pangerl.146  

Transport pokračoval dál do Horažďovic, Českých Budějovic, Lince 

a Mathausenu, kde měli vězni být zlikvidováni plynem, od čehož byli včas 

osvobozeni americkými vojáky. V roce 1949 byl na místním hřbitově odhalen 

památník obětem fašismu z tohoto transportu smrti. 147 

Na tuto tragickou událost si ve svých vyprávěních vzpomněli i pamětníci ze 

Strážova: „Mezi Američany byl i voják Stadler. To byl syn Františka Stadlera, který 

tu měl kdysi koloniál. Tento voják se jednou objevil ve Strážově na náměstí, tak jsme 

se s ním zapovídali (uměl právě česky). Pak nám nabídl, jestli se s ním nechceme 

svést, že jede do Janovic a pak do Běšin.148  

 

                                                           
145 Staniční kniha Běšiny. s. 23. 
146 STŘELEČEK , Jan. Protifašistický odboj a jeho památná místa na okrese Klatovy. Klatovy, 198. 
s. 163-164. 
147 Staniční kniha Běšiny. s. 24. 
148 Svědectví p. Königa ze Strážova (nar. 1930) - rozhovor ze dne 17. 2. 2012 
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V Janovicích totiž vyzvedával rakve pro 42 obětí běšinského transportu smrti, které 

teď v Běšinech museli vykopávat Němci a klatovští gestapáci, odkud pak byli 

převezeni na běšinský hřbitov. Dodnes tam stojí pomník s křížem. Dodnes 

nezapomenu na ta zubožená mrtvá těla jedno vedle druhého. Pokud jde o klatovské 

gestapáky, tak se mi naskytla možnost vidět tehdy popravu jednoho z nich 

v Klatovech u soudu. Pak ale zase Marie Linhartová, dcera místního pekaře, měla 

vztah s jedním gestapákem, který věděl, že její otec dává lidem na černo mouku, ale 

neudal ho. Marie zemřela v březnu 1945. Po válce se k tomu přihlédlo, když byl 

tento gestapák předveden před soud. Nakonec byl odsouzen k práci na statku 

v Soběticích.“149 

„V nedalekých Běšinech projížděl také transport smrti. Byl to vlak jedoucí 

z koncentračního táboru. Vezl spoustu zubožených a hladových vězňů. V Běšinech 

zastavil. Někteří vězni se pokusili utéct, Němci je bez lítosti stříleli. Mrtvoly pak 

naházeli do jedné jámy a jei dál do Nemilkova. Po osvobození Američany přijel do 

Běšin dr. Bautz z Prahy, který provedl exhumaci těl. Bylo nalezeno celkem 

42 mrtvol. Z jámy je museli vykopávat přímo zajatí Němci. Mrtví vězni pak byli 

pochováni na hřbitově v Běšinech.“150 

„O běšinském masakru tady ve Strážově moc lidí nevědělo. Viděli to lidé 

z Kozí. S tátou jsme po osvobození sedli na kolo a jeli se podívat do Běšin, co se tam 

stalo. Američané donutili zajaté Němce, ale také civilní Němce, aby 42 mrtvých těl 

vykopali (mezi nimi byla i těhotná žena). Jeden z civilních Němců byl z Janovic, táta 

ho znal. Těla musel vykopávat i Němec z nedalekých Českých Hamrů – majitel 

hamru Bouberle. Měl dceru, která chodila se mnou do školy. Později dělala na lesní 

správě. Po odsunu hamr připadl Čechu Kolářovi, jehož vnuk tam žije dodnes.“151 

 

 

 

 

 

                                                           
149 Svědectví p. Königa ze Strážova (nar. 1930) - rozhovor ze dne 17. 2. 2012 
150 Svědectví p. Berana ze Strážova (nar. 1921) - rozhovor ze dne 26. 2. 2012 
151 Svědectví p. Kripla z Nýrska (nar. 1934) - rozhovor ze dne 15. 4. 2012 
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Střet u obce Javorná152 

Dne 4. května 1945 došlo ke střetu příslušníků wehrmachtu a Hitlerjugend 

s americkými vojáky od 2. průzkumné skupiny. Čelní jednotky „Roty A“ útočily na 

Zejbiš. Nakonec byli nuceni pod německým tlakem ustoupit. Třetí četa ze svazku 

„Roty C“ pod vedením poručíka Capawella zaútočila na Zejbiš po boku „Áčka“, 

když ale jeho příslušníci zjistili, že bojují proti přesile, začali se stahovat. Na místě 

zůstalo několik amerických vozidel. Ty v následujících hodinách sehrály svoji 

smutnou roli, když je Němci na druhý den využili k léčce. Ztráty byly na obou 

stranách. Třetí četa byla druhům, kteří se ocitli pod palbou, vyslána na pomoc, 

posílená o pět tanků. Její vojáci ale narazili na tuhý odpor a tak se raději stáhli zpět. 

Právě 4. května 1945 rozhodl vrchní velitel spojeneckých expedičních sil 

v Evropě Dwight David Eisenhower o postupu amerických jednotek do Čech.153 

                                                           
152 Javorná je místní část obce Čachrov, v okrese Klatovy. Nachází se 10 km severovýchodně od 
Železné Rudy a 12 km od Strážova a Běšin, nad údolím říčky Ostružná, v nadmořské výšce 842 m. 
Dřívější jméno Zejbiš (z německého Seewiesen / Sejwies). Osada leží na rozhraní CHKO Šumava 
a Přírodního parku Kochánov. 
153 FOUD, Karel. Než nastala svoboda. Klatovy, 2007. s. 10. 
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Janovice nad Úhlavou154 

Ve dnech 28. a 29. ledna 1945 se objevilo na okolních silnicích 

300 německých uprchlíků z Polska od Katovic. Následující dva měsíce se jejich 

počet pohyboval již kolem 2000. První noc spali v Sokolovně a ve škole. Později 

ale vyhledávali nocleh i v soukromých domech. Obtíženi mnoha zavazadly byli 

postupně odsunuti.155 

Od začátku roku 1945 přípojná železniční stanice Janovice nad Úhlavou 

zaznamenala zvýšený příliv naložených vozů pro Říši s opravovaným údajem 

na „přechodní stanice Janowitz - Eisenstein“156. Jednalo o vojenské převozy všech 

druhů zbraní, munice, lazarety a všeho možného zboží. Jelikož ostatní přechodové 

stanice byly bombardovány, stanice Janovice zůstala poslední drážní spojkou do 

Železné Rudy. 

První nálet hloubkových letců na janovické nádraží proběhl 23. února 1945 

po 14 hod. Výsledkem byl zničený stroj vlaku na trati mezi zastávkami Dubová 

Lhota a Úborsko. V březnu se ve stanici objevují vlaky s uprchlíky ze Slezska 

a severovýchodní Moravy. Všichni spěchají přes Janovice do Železné Rudy a tudy 

do Bavor. V dubnu se tento spěch mění již v překotný útěk. Avšak sousední dráha 

nestíhá odbavit přijíždějící vlaky, a tak uprchlíci často v janovické stanici dlouho 

čekají, než se jejich vlak dá opět do pohybu. Důvodem čekání byl také větší zájem 

Říše o vlaky naložené černým a hnědým uhlím, které měly přednost před vlaky 

s uprchlíky. Od 10. dubna 1945 jezdilo denně několik vlaků vypravených podle 

tajných předpisů a s nejvyšší předností před ostatními vlaky. Tyto drážní výpravy 

převážely buď zvláštní válečný materiál, nebo představovaly salónní vlaky.157 

Prchala různá ministerstva a státní úřady z Berlína, mezi prvními se zde objevilo 

i gestapo z Vídně, potom z Olomouce, Brna, generální štáby, polní rozhlasová 

služba, rádio-vysílačky v železničních vozech.158  

                                                           
154 Město Janovice nad Úhlavou se nachází v okrese Klatovy. První zmínka o Janovicích nad 
Úhlavou, v latinských textech Janovicium, v německých Janowitz, pochází z roku 1290, kdy 
významný český rod Janovských z Janovic zde postavil tvrz obehnanou vodním příkopem a pobýval 
v ní přes tři století. Dnes ve městě žije asi 2020 obyvatel. Městský úřad Janovice spravuje dále ještě 
obce Dolní Lhota, Dubová Lhota, Hvízdalka, Ondřejovice, Petrovice, Plešiny, Rohozno, Spůle, 
Vacovy a Veselí.  
155 URBAN, Joža. 700 let Janovic nad Úhlavou 1. díl. Domažlice, 1990. s. 23-24. 
156 Janovice – Železná Ruda 
157 Vyznačovaly se sice značnou mírou mobilnosti, ale také lehkou zranitelností jak od partyzánů, 
tak při leteckých útocích. Hitler a jeho nejbližší spolupracovníci je využívali poměrně často, i jako 
pohyblivé velitelství. 
158 Staniční kniha Janovice. s. 13. 
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Všechny tyto přednostní vlaky jsou doprovázeny německou posádkou 

protileteckých děl a strojních pušek, tzv. flak. Interiér vlaků je přepychový, 

prchající „cestující“ dokonce obsluhovalo služebnictvo. Proti nim na šesté koleji 

stál přeplněný vlak s hladovými a špinavými uprchlíky.  

O čtyři dny později, 14. dubna  1945, ze stanice Janovice odjel tajný 

nákladní vlak o 45 vozech s bojovou hmotou, která nebyla ve válce použita a jejíž 

ničivý efekt zasáhne vše živé v okruhu 20 km. Místo do Eisensteinu vlak dorazil 

do Pocinovic. Sousední stanice Neuern (Nýrsko) nemohla vozy ihned převzít, proto 

se všech 45 vagónů vrátilo z Pocinovic zpět do Janovic, kudy projely chvíli před 

půlnocí a skončily na nádraží v Klatovech. Tím také skončila tajná jízda vlaku, 

jehož náklad měl rozhodnout vítězný konec pro Říši, ale který se přes hranice vůbec 

nedostal a zůstal v Čechách.159 

„Už od jara roku 1945 se na nebi často objevovalo američtí hloubkoví letci. 

Jednou zaútočili na lokomotivu za Rohoznem těsně u Janovic. Dodnes je na sloupu 

janovického nádraží kulka. Proudilo tudy mnoho uprchlíků, tzv. národních hostů, 

kteří se ubytovali ve škole.“160 

                                                           
159 Staniční kniha Janovice. s. 13-14. 
160 Svědectví p. Dvorského z Janovic (nar. r. 1929) – rozhovor ze dne 15. 4. 2012 
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Janovické transporty smrti 

Železniční stanicí Janovice nad Úhlavou projelo koncem 2. světové války 

několik transportů smrti.  

Dne 17. dubna 1945 přijel vlak s transportem vězňů z Buchenwaldu. 

Vězňové, převážně ruské, české a polské národnosti, byli namačkáni a střeženi 

esesmany, kteří jim zakázali vycházet. Vězňové dávali najevo, že mají hlad. 

Janovičtí lidé jim házeli jídlo, o něž se nebožáci rvali a esesmani je nemilosrdně 

tloukli klacky. Dokonce i stříleli. Když pak jim janovičtí lidé házeli potraviny do 

vagónu na zákrok přednosty Bindera, dávali je esesmané hned německým 

uprchlíkům, stojícím na sousední koleji. Vězňové nedostali ani jíst a nesměli ani jít 

ven vykonat potřebu. Měli na sobě pruhované šaty, ve kterých vyniklo, jak byli 

nezdravě vyhublí. Mnozí z nich utekli do lesů a do stohů, kde jim janovičtí 

obyvatelé pomáhali. Donášeli jim jídlo, šaty i léky. Některé si odvedli i do domů. 

Nebylo vzácností, že pod jednou střechou žili Němci i vězňové, aniž by o sobě 

věděli. Týž den večer přijeli noví vězňové, z nichž mnozí utekli a byli marně 

hledáni esesmany po okolí, ve Veselí, v Janovicích, Klenové.161  

 Nejstrašlivějším transportem byl skutečný transport smrti, který přijel do 

Janovic dne 18. dubna 1945 ve 2 hod 30 minut v noci od Kdyně. Měl jet na 

Platling přes Železnou Rudu. Jednalo se o 45-50 vozů krytých i otevřených s 2000 

vězni z Weimaru a s 4500 vězni z Buchenwaldu. Transporty doprovázeli většinou 

příslušníci SS, se kterými bylo těžkého jednání, neboť řídili přímo dopravu těchto 

vlaků. Výpravčí Čejka ze Kdyně požádal o přijetí vlaku s vězni janovického 

výpravčího Bendu, který mu přijetí zprvu nechtěl povolit z důvodu volné jen jedné 

koleje. Avšak Čejka naléhal, neboť mu bylo ze strany esesmanů vyhrožováno 

na životě. Svědkové vyprávěli, že slyšeli po celou dobu ze sousední stanice střelbu. 

„V krytém voze proti stavidlu bylo slyšet střelnou ránu a po ní české 

bědování, následovala druhá rána a bědování zmlklo. Na to bylo slyšet strašné 

bědování v různých jazycích. Následovala rána za ranou, až celý vagon zmlkl. 

Všichni vězňové byli postříleni.162 

                                                           
161 HRDLIČKA, Miroslav.Volání Klatovska. Klatovy, 1946. s. 128. 
162

 cit. z HRDLIČKA, Miroslav.Volání Klatovska. Klatovy, 1946. s. 128. 
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Po chvilce přišel k tomu vozu velitel transportu a ptal se esesmana: Was ist hier 

loss? Esesman odpověděl: Es ist schon alles fertig! Po odjezdu vlaku byla nalezena 

na štěrku, kde vůz stál, kaluž krve. Vytekla z vagonu.“163 

Vlak doprovázel Rádl, vlakvůdce z Klatov, který nechtěl již dále v cestě 

pokračovat, neboť Němci vězně hrozným způsobem bili a také stříleli.  

„Vystřídal jsem ve Kdyni vlakvedoucího Čejku, který mi sdělil: jedu 

s transportem z Bližejova. Jsem celý zničený, nemohu snést takové surovosti. Jsem 

rád, že už bude transport pryč. Před Dobříkovem jeďte pomalu, na mostě budou 

připraveni lidé s potravinami, které chtějí hodit do uhláku vězňům. Při pomalé jízdě 

se neustále ve vlaku střílelo, zvláště pod mostem před Dobříkovem. Když jsem šel 

v Janovicích hlásit, že jsme schopni další jízdy, spatřil jsem na dvacet mrtvých 

a esesmana, který mlátil do svíjejícího se vězně tak dlouho, až ztichl a pak ho ještě 

zastřelil. Potom skočil do sousedního vozu a tam řádil dál. Utekl jsem do kanceláře. 

Nebyl jsem schopen slova. Němec Truxa se na mě obořil: To jsou samí zločinci. 

Co s nimi jiného! Když jsem hlásil, že můžeme odjet, zařval na mne esesman: 

Odjezd určím sám. Musím ještě tento ksindl uklidit. Vyhnal pak několik vězňů ven, 

kteří odnášeli mrtvé do zadního krytého vozu. Pak dal rozkaz k odjezdu a nařídil 

jízdu až k tunelu na Špičák. Na mou námitku, že nemáme dost vody, zařval jen: 

Mein Befehl! Když už jsem byl doma čtyři dny, říkala mi žena, že jsem byl jako 

nepříčetný. Nebylo divu, jen málo vězňů přežilo tento transport. Hromadné hroby 

byly nalezeny u Nýrska a u Hamrů podél trati.“164 

Za 10 minut měl vlak pokračovat v cestě. Během této chvíle se ale odehrála 

tragická scéna. Příslušníci SS začali vězně zběsile bít a střílet. V otevřeném voze 

před stanicí zastřelili 10 - 12 vězňů, u stavědla č. 1 jich zabili 50. Před odjezdem 

velitel SS rozkázal mrtvoly uklidit do předních vozů vlaku. Vlak se hned poté 

rozjel. Bylo slyšet nářek zajatců. Ráno pak byly nalezeny ještě dvě mrtvoly 

u vjezdového návěstidla od Nýrska, jedna mrtvola ležela ještě u strážného domku 

č. 4 u Pocinovic. Mělo to vzbuzovat dojem, že došlo k přejetí těla po seskoku 

z vlaku, avšak při bližším ohledání byla patrné, že tyto lidské bytosti byly 

zastřeleny a vyhozeny z vlaku. 

Večer kolem 22 hod z 23. na 24. dubna 1945 se ve stanici Janovice objevil 

z Klatov další vlak s vězni. Po 3 hod ráno dojel do 18 km vzdálené stanice Grün 

                                                           
163 cit. z HRDLIČKA, Miroslav.Volání Klatovska. Klatovy, 1946. s. 128-129. 
164 cit. z HRDLIČKA, Miroslav.Volání Klatovska. Klatovy, 1946. s. 128. 
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místo do Lince.165 I z tohoto vlaku bylo hodně vězňů doprovázející hlídkou 

zastřeleno a postřeleno, některým vězňům se podařilo uprchnout, např. 

u železničního mostu za Veselím u Janovic se pokusilo o útěk několik zajatců, 

z nichž tři byli vojáky SS zastřeleni. Vlak poté pokračoval dál na Nýrsko. 

Ve večerních hodinách převezli místní občané do Janovic zavražděné vězně, dva 

sovětské a jednoho španělského. Přístího dne je pohřbili na janovickém hřbitově, 

po válce jim byl odhalen důstojný památník.  

Následující den, 25. dubna 1945, prošel městem také pěší transport 

s několika set anglickými a americkými zajatci, kteří byli velmi ve špatném stavu, 

někteří z nich zcela vyčerpaní. Na vyžádání občanů z Janovic byli ti nejslabší 

ponecháni ve zdejší Sokolovně, kde o ně až do skončení války pečovala Terezie 

Polcarová, správkyně Sokolovny.166 Po válce paní Polcarové přišel dopis od 

ruského zajatce jménem Ivan, v němž děkuje za vše, co pro něho udělala. Bývalý 

osvětimský vězeň Lesiak Wladislavw z Polska zase vděčně vzpomíná v Rudém 

právu v květnu 1958 na železničáře z Janovic, jak spolu s místním obyvatelstvem 

zorganizovali pro vězně pomoc v podobě 5dkg salámu, půl bochníku chleba 

a některým opatřili civilní oděv, aby jim umožnili útěk.167 

„Naším městečkem projížděly vlaky, transporty smrti. Při jednom z nich 

zaútočili na janovické nádraží američtí hloubkaři. Některým vězňům se tak podařilo 

z vagónů utéct, některé Němci zastřelili – jednoho Španěla a dva Rusy. Jejich těla 

jsou pohřbená na janovickém hřbitově. Místní lidé se jim snažili do vagónů 

podstrčit alespoň kousek chleba. Vězni se o něj doslova prali, jak byli hladoví. Ti, 

kterým se povedlo uprchnout, se ukryli v Sokolovně. Místní sokolnice paní 

Polcarová je udržovala při životě. Nosila jim tajně jídlo, starala se o ně. Aby Němci 

nešli do Sokolovny, nýrský MUDr. Jakl nechal dát na Sokolovnu karanténu s tím, že 

místo je infekční na tyfus. Samozřejmě to bylo jen „na oko“. Po válce jeden 

z uprchlých Rusů, který přežil díky péči paní Polcarové, jí poslal děkovný dopis. 

Viděl jsem ho a myslím, že je uschovaný u dcery paní Polcarové, která již nežije, 

paní Švaříčkové.“168  

                                                           
165 URBAN, Joža. 700 let Janovic nad Úhlavou 1. díl. Domažlice, 1990. s. 23. 
166 URBAN, Joža. 700 let Janovic nad Úhlavou 1. díl. Domažlice, 1990. s. 23. 
167 STŘELEČEK, Jan. Protifašistický odboj a jeho památná místa na okrese 
Klatovy. Klatovy, 1985. s. 175. 
168 Svědectví p. Dvorského z Janovic (nar. r. 1929) – rozhovor ze dne 15. 4. 2012 
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Příchod amerických jednotek do Janovic 

Poslední dva dubnové týdny bylo už z dálky slyšet dunění děl. Každé ráno 

kolem 7 hod létali nad stanicí hloubkoví letci, ostřelovali silnice a pronásledovali 

každý vlak.  

Pro janovickou stanici se stal 20. duben nejhorším dnem. Vlak vypravený 

směrem na Klatovy skončil již v Bezděkově. Zastavili jej američtí hloubkoví letci, 

jelikož probíhal jejich nálet na klatovské nádraží. V poledne letěly bombardovací 

svazy přes Klenovou a Janovice na stanici Klatovy, několik bomb ale spadlo 

i v okolí Janovic, i trať u Železné Rudy byla napadena a přerušena. Ve 13 hod 

35 minut opět zaútočili kotláři na stanici Janovice. Nálet trval asi hodinu. I když se 

většině cestujících podařilo včas utéci, ti, co už utíkat nemohli, byli zastřeleni 

a větší počet raněn. Tím dnem se zastavila veškerá doprava na Klatovy. Ve dnech 

od 21. do 23. 4. 1945 se udržuje osobní doprava jen v noci mezi stanicemi 

Bezděkov a Domažlice. 

Dva dny po náletu na klatovské nádraží se objevil od Domažlic zvláštní vlak 

s uprchlíky a s gestapem z Prahy. Žádalo si, aby vlak pokračoval až přes hranice 

protektorátu a v místech mezi stanicemi Petrowitz a Neuern169 by byl v lesích ukryt 

před hloubkaři. Vlak stál ve stanici dva dny, ale poté bylo třeba uvolnit trať. 

Pražským SS bylo oznámeno, že musí vystoupit a pokračovat dál pěšky. Dostali se 

až do Strážova, kde si od sedláků výhružkami opatřili vozy s koňmi. Tak utekla 

větší část gestapa z Prahy. 

Z dálky již bylo možné slyšet dunění děl, fronta se blížila. Došlo tak 

27. dubna 1945 k přerušení trati Domažlice - Janovice, neboť oblast byla již 

ostřelována a některé tamější osady hořely. V okolí janovické stanice si při trati 

němečtí vojáci narychlo hloubili zákopy na obranu proti Američanům, připravovalo 

se také zaminování silnice Janovice - Pocinovice před drážním přejezdem. 

Na silnicích se pěšky pohybovaly ustupující německé jednotky mířící na Klatovy, 

Luby a také do lesů.170 

 

 

 

                                                           
169 Petrovice nad Úhlavou a Nýrsko. 
170 Staniční kniha Janovice.  s. 16-18. 
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Toho dne se v janovické stanici přihlásila četa železničních pionýrů, kteří dostali 

za úkol podminovat železniční most přes řeku Úhlavu na trati Janovice - Železná 

Ruda. Přednosta stanice nakonec přemluvil poddůstojníka Gietze, aby most neničil, 

že je to již zbytečné. Ekrasitovou nálož nechal umístit mimo most a přípravné práce 

nebyly dokončeny do důsledku.171 

Odpoledne 29. dubna 1945 byl zapálen v Janovicích německý vojenský 

traktor, dva vlečné vozy, bedny s municí a některé další vojenské předměty. 

Sokolník František Polcar, který byl u požáru nejdříve, zachránil několik bedniček 

munice.172  

„Poslední dny války přivezli Němci valník naložený municí a utekli od něj, 

neboť se objevili v bojovém voze partyzáni v německých uniformách (mezi nimi 

i manžel sokolnice pan Polcar) a zneškodnili ho. Valník hořel poměrně dlouho.“173 

Dne 30. dubna 1945 bylo na nátlak velitele tajného vlaku stojícího 

od poloviny dubna 1945 v Pocinovicích smluveno jeho odvezení. Téhož dne kolem 

20 hod večer se v janovické dopravní kanceláři objevili dva místní partyzáni, kteří 

výpravčímu vlaku Vastlovi oznámili, že hodlají zneškodnit odjezd tohoto vlaku 

poškozením koleje na trati nedaleko zastávka Dubová Lhota. Poškození tratě bylo 

ale provedeno neodborně a tím i bezúčelně, vlak nakonec projel stanicí Janovice 

kolem půlnoci. Pak nastal dopravní klid, v noci kromě jedné dvojice osobních vlaků 

na trase Domažlice - Bezděkov nebyl zaznamenán žádný pohyb vlaků, od 1. května 

1945 vybouchly v Bezděkově vagóny s třaskavinami, takže i na této trase nastal 

klid.  

Zaměstnanci nádraží Janovice měli již připravený bílý prapor, ale 3. května 

1945 přijel německý důstojník a zabavil veškeré telefonické a telegrafické spojení 

stanice na všechny tři strany (Klatovy, Domažlice, Železnou Rudu). Ráno přijela 

německá četa a přerušila veškerá spojení. Na dotaz přednosty stanice, proč tak 

učinila, odpověděla pouze to, že spojení již potřebovat janovičtí nebudou, neboť zde 

do večera bude bitevní pole a vše se změní v hromadu trosek. Mezi obyvateli 

městečka nastala pochmurná nálada plná strachu, ulicemi zavládlo mrazivé ticho. 

Odpoledne se objevily kolony německých vojenských vozů ujíždějících přes 

Janovice na Železnou Rudu.  

                                                           
171 Staniční kniha Janovice. s. 16-18. 
172 URBAN, Joža. 700 let Janovic nad Úhlavou 1. díl. Domažlice, 1990. s. 24. 
173 Svědectví p. Dvorského z Janovic (nar. r. 1929) – rozhovor ze dne 15. 4. 2012 
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Od velitele Gietze se janovičtí dozvěděli, že 11. pancéřová divize, která byla 

označena za plně schopnou boje, kapitulovala prý pro nedostatek střeliva a tanků 

a dostala rozkaz do 17 hod v plné výzbroji jet přes Janovice na Železnou Rudu 

a dále do Bavor, kde se měla vzdát americké posádce.174  

 „Pár dní před koncem války se ve městě objevili Němci s tím, že ho budou 

bránit. Všeobecně tu zavládlo zděšení. Zdejší starosta pan Netál uměl německy. 

O janovickém starostovi Netálovi se říkalo, že s Němci vycházel tak, aby to nemělo 

špatný dopad na Janovice. Někde dokonce našel znak Schutzpolizei, kterým se pak 

mezi Němci prokazoval. Přesto, že měl u sebe doma ubytované dva německé 

důstojníky, na půdě schovával mnoho ruských partyzánů. Inu, byl to tak trochu 

dobrodruh. Přivedl dva německé důstojníky k nám zrovna ve chvíli, kdy jsme měli 

načerno zabité prase, ta se matka dost bála. Přespali u nás, oholili se a za dva dny 

se celá lehká obrněná divize jela vzdát do Nýrska. Ještě před odjezdem jeden 

z důstojníků napsal dopis, který potom dal matce, aby ho odeslala. Velká spousta 

vojska se stahovala od Bezděkova, všichni se jeli vzdát na Nýrsko. My jako kluci 

jsme chodili po stokách při silnicích a sbírali zbraně po Němcích. Našli jsme i 

pancéřové pěsti. Jeden sedlák dělal nějaké pokusy s německou municí, až si vyhodil 

střechu do vzduchu. Z janovického židovského hřbitova jsme s klukama pozorovali 

ostřelování Nýrska. Nedaleko od nás stála bojová auta s Hitlerjugend vybavená 

kulomety. V pátek 4. května 1945 nad Petrovicemi v lese (v místě, kde dnes stojí 

lovecká chata) se schovávali Němci. Janovičtí muži se s brokovnicemi vydali Němce 

odzbrojit. V chatě ale už nikoho nenašli. Dodnes tam ale visí na skobě německá 

helma, která tam po nich zbyla. V dnešním zdravotnickém středisku tehdy žil hrabě 

Kössenbrock. Jelikož si ponechal českou národnost, musel se ze svých klatovských 

domů odstěhovat právě sem k nám. Neměl nic, sbíral koňský trus a hnojil si jím 

svou zahrádku, aby měl vůbec co jíst. Jeho dcera, komtesa Mia, chodila do 

Obchodní akademie. Po roce 1945 oba zmizeli – Mia odešla asi s jedním 

americkým letcem, hrabě se pokoušel získat majetek v Klatovech zpět. Nevím, zda se 

mu to nakonec podařilo. Bydlel zde také jakýsi Hönig.175  

 

 

                                                           
174 Staniční kniha Janovice. s. 19-20. 
175 Svědectví p. Dvorského z Janovic (nar. r. 1929) – rozhovor ze dne 15. 4. 2012 
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Dělal na jednom statku, ale později pracoval pro klatovské gestapo jako jejich 

tlumočník. V Janovicích znal naprosto všechno, ale překvapivě místním úmyslně 

neškodil. Janovičtí četníci často u Frenclů poslouchali rozhlas Londýn. Hönig je 

upozorňoval, že se chystá na ně gestapo, ať to nedělají, ale neuposlechli a gestapo 

je přistihlo při činu. Všechny tři, Kopeckého, Maršálka i Kotala, gestapáci 

zastřelili. Němci měli umístěné flaky na vlacích na nádraží v Janovicích. Přiblížil-li 

se nějaký americký hloubkař, začali po něm střílet. Z tohoto souboje odpadávaly 

náboje na střechy okolních domů. S klukama jsme je pak sbírali, vysypávali prach, 

vložili filmy do nábojnice z flaku a zašpuntovali – po chvíli se ozval výbuch. 

Německé protiletecké hlídky byly ale rozmístěné i jinde v okolí, např. na Týnci 

(4 km od Janovic) fungovala neozbrojená letecká pozorovatelna. Jednalo se 

o betonový kryt s polokruhovou skleněnou střechou, v němž byl umístěn radar. 

Na konci dubna městem procházela skupinka asi deseti mužů ve světle modrých 

uniformách. Věděli jsme, že Němci to nebyli (ti měli šedozelené). Šlo o ruské 

partyzány, říkalo se jim Vlasovci podle jejich generála. Usídlili se u stadionu. Měli 

hrozný hlad, takže vše co měli, měnili za chleba.“ 176 

Obyvatelé Janovic si oddychli, že jejich městečko se nezmění v trosky. Již 

očekávali příchod spojeneckých vojsk. V oknech se objevily po dlouhou dobu 

uschovávané československé vlajky. 

První americké tanky se objevily odpoledne kolem 17 hod 5. května 1945. 

Dojely až na náměstí, kde již na ně čekali američtí propuštění zajatci. Americké 

jednotky přejímaly nemocné zajatce ze Sokolovny. Po krátké chvíli za bouřlivého 

jásotu pokračovaly směrem na Domažlice. Za tři dny přijel od Klatov také první 

strojní vlak, během dne pak ještě jeden od Domažlic. Od 10. do 12. května 1945 

zakázalo americké vojsko osobní dopravu. Ta začala naplno fungovat až na počátku 

června. Ve stanici Janovice byl ubytován menší oddíl amerického vojska. V bývalé 

čekárně 2. třídy v době od 4. do 17. června 1945 pobýval oddíl kapitána Waltera K. 

Caudilla a místního velitele, podplukovníka W. M. Higginse.177 

 

 

 

                                                           
176 Svědectví p. Dvorského z Janovic (nar. r. 1929) – rozhovor ze dne 15. 4. 2012 
177 Staniční kniha Janovice. s. 20-22. 
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„Postupně se objevovaly zvěsti, že se blíží konec války a že se k nám blíží 

osvobozenecká armáda. Šířilo se ale, že nás přijde osvobodit Rudá armáda. Jeden 

učitel z janovické školy tehdy nechal zhotovit slavobránu s nápisem „ Ať žije slavná 

Rudá armáda – osvoboditelka!“ a v rodině Havlů zase janovické ženy šily ruské 

prapory (látek bylo nedostatek, zhotovovaly je z německých červených praporů, na 

které našily bílý srp a kladivo). Velkým překvapením tedy bylo v sobotu 5. května, 

když se objevily dva americké tanky v Janovicích a ne sovětské. Přijely 

od Pocinovic, první zastavil u sokolovny, druhý pokračoval dál až na náměstí. Celé 

město je nadšeně vítalo, i četníci (v době války drželi dost s lidmi). Vítali je i čs. 

důstojníci ve výslužbě (Hejlíček a Zachrda). Vítal je ale také např. kolaborant 

Bohouš Kellner, o kterém se to moc dobře vědělo. Vystoupal na okraj tanku a chtěl 

Američanům podat pití, ale rozezlení lidé ho strhli dolů na zem. Myslím, že byl snad 

i členem Vlajky, později uprchl do Austrálie. V té době zde bydlel u příbuzných 

Maťků děkan brněnské Zemědělské fakulty prof. Ing. František Len. Jelikož uměl 

velice dobře anglicky, tlumočil vše, co spojenci říkali. Jeden z amerických 

důstojníků pronesl proslov z radnice a poté hned odjeli zpátky. Následující den, 

v neděli 6. května 1945 dopoledne, hodně pršelo. Od Nýrska k nám přijeli 

Američané. Měli na uniformách znak Indiána. Auta zastavila před městem, pak šli 

pěšáci, za nimi jeli jeepy a náklaďák. Lidé je s jásotem vítali, načež oni byli úplně 

vyjevení. Není divu, byli jsme prvním městem, které je vítalo. Přijížděli z Nýrska, 

tehdy z německého města Neuern, o které museli ještě bojovat a pak popojedou 

o 8 km dál do dalšího městečka, kde je pro změnu vítají a nabízejí jim občerstvení. 

Celnice se nacházela právě mezi Petrovicemi nad Úhlavou a janovickým židovským 

hřbitovem. Měli s sebou fotoaparáty, tak se celkem i pořídilo dost snímků. 

Ubytovali se ve škole. Byli to mladí fešáci v nažehlených uniformách. Lidem 

rozdávali kompoty, marmelády, čokolády, žvýkačky a cigarety. Zdrželi se tu asi 

14 dní, poté odjeli. Doneslo se k nám, že měli být nasazeni na Japonce, ale loď, 

která je vezla přes Pacifik, ztroskotala a nikdo nepřežil. Nebyla to však pravda. 

Druhá vlna Američanů nosila znak tygra a jednalo se o dělostřeleckou divizi. 

To byla už velká skupina, mezi nimi i dost černochů, kteří dělali většinou řidiče. 

Většina divize se usídlila na hřišti u koupaliště. Přijeli s jeepy. 178 

                                                           
178 Svědectví p. Dvorského z Janovic (nar. r. 1929) – rozhovor ze dne 15. 4. 2012 



67 

 

Nás kluky hrozně lákalo si je půjčit a zkoušet s nimi jezdit, později se to ale 

zakázalo. Tito vojáci už byli takoví kšeftařin, např. dávali benzín za vejce. Chovali 

se ale slušně. Jeden z nich, Fredy, uměl trochu česky, protože jeho matka byla 

Polka. Tak jsme ho z legrace učili česká sprostá slova. Hodně jsme s ním 

kamarádili. V Sokolovně pořádali také taneční zábavy, kde jsme poprvé uslyšeli jazz 

a pak najednou Škoda lásky! Pilo se víno. Našim dívkám se hodně líbili, takže jim 

často vycházely vstříc. Dokonce jedna dívka, Sušenková, dcera zdejšího učitele, 

s nimi letěla pryč. Za několik dní se ale vrátila. Američané si vodili ale i Němky pro 

pobavení, to zdejší lidi pobouřilo, takže se to později zakázalo. Po pravé straně 

proti škole měli Američané na louce tři dvousedadlová letadla, Pipery či „létající 

jeepy“. Američtí vojáci chodili stále v nažehlených košilích se dvěma puky 

a v béžových kalhotách. Za mostem vlevo si vybudovali lázně – plátěný bazén, dále 

tam také měli ošetřovnu, polní kuchyni a sprchy. Zaujali mně jejich oválné talíře, 

které byly předělené – s přihrádkami, příbory byly zase skládací (asi železné či 

nějaká slitina s hliníkem). Také bydleli v péřovně, což byla jediná továrna 

v Janovicích. Nacházely se tam i látky, které se nejdřív rozdávaly, ale pak se to 

všechno rozkradlo. Vojáci nám rozdávali svoje bundy, kalhoty. Důstojníci bydleli 

v rodinách. Mému příteli rodáku z Janovic, spisovateli a novináři Karlu Pacnerovi, 

tehdy prasklo slepé střevo. Byl již v kritickém stavu. Americký doktor mu poskytl 

dvě dávky penicilínu. Poté společně s naším rodinným přítelem janovickým MUDr. 

Lomem vyjednali s americkou ambasádou v Plzni převoz do tamější nemocnice. 

Karlu Pacnerovi to zachránilo život. Pan doktor Lom měl tři syny, z nichž ten 

prostřední, MUDr. Petr Lom, byl jeden čas ministrem zdravotnictví, poté působil 

jako velvyslanec ve Francii. Američtí tygři zde tenkrát zůstali do října 1945, pak 

přes noc zmizeli.“179 

Ve zdejším kostele se 13. května 1945 uskutečnila slavnostní děkovná mše 

za ukončení války. Na janovickém hřbitově byl odhalen pomník umučeným. 

V rámci připomenutí upálení Mistra Jana Husa se 5. července 1945 uspořádala 

přehlídka na letním cvičišti u Sokolovny, nechyběl ani průvod městem doprovázený 

hudbou. Američtí vojáci opustili Janovice 30. srpna 1945. 

Po osvobození se vraceli zatčení a věznění krajané z koncentračních táborů. 

Dva janovičtí občané odešli již na počátku války v roce 1939 do zahraničního 
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odboje. Václav Pangerl (narozen r. 1897; z čp. 129) působil již v první světové 

válce jako legionář na italské frontě. V červnu 1939 odešel do Polska, později se 

dostal do české jednotky v Anglii. Domů se vrátil jako rotmistr první motorizované 

protiletadlové brigády v květnu 1945. Jeho manželka, syn a bratr byli Němci zatčeni 

a vězněni půl roku. Václav Kilián  sloužil za první republiky jako poručík 

československého letectva. V srpnu 1939 odešel do zahraničí a později též do 

Anglie. Zde bojoval jako pilot 311. čs. bombardovací perutě RAF.180 Při náletu na 

Berlín zasáhla jeho letadlo německá protiletadlová obrana. Letoun začal hořet, 

avšak posádce se podařilo oheň uhasit a s jedním funkčním motorem doletět nad 

Holandsko, kde se zřítili. Po dvou dnech byl Václav Kilián se svou posádkou 

Němci zajat, vězněn nejdříve v Berlíně, poté v Praze na Pankráci. V dubnu 1945 byl 

osvobozen sovětskou armádou a vrátil se do Anglie. Do ČSR přijel v srpnu 1945 

v hodnosti kapitána anglického letectva, později získal hodnost podplukovníka 

v československé armádě. I jeho rodina byla za války perzekuována, včetně jeho 

rodičů a sestry.181 

„Žid ů v Janovicích bylo poměrně hodně. Proti nové hasičské zbrojnici se 

dříve nacházela židovská synagoga. V r. 1952 ji zrušili (ve městě již žádný Žid nežil) 

a předělali na hasičskou zbrojnici. Vedle modlitebny se nachází dům, který byl až 

do r. 1912 využíván jako židovská škola. Po válce se do Janovic vrátil pouze Žid 

jménem Feldman s maminkou a to do zdravotního střediska, odkud ho v r. 1940 

Němci odtáhli do Osvětimi. Chtěl si zde tehdy zřídit sanatorium. Jeho ordinace byla 

vybavená i roentgenem. Než ho Němci odvedli, uschoval si u nás nějaké cennosti. 

V Osvětimi se seznámil s jednou ženou, studentkou medicíny, která dělala v táboře 

asistentku lékaři. Po válce si ji přivedl do Janovic a oženil se s ní. Za nějaký čas o 

ní dvě polské ženy, bývalé vězeňkyně z Osvětimi, prohlašovaly, že v táboře jednala 

nelidsky a spolupracovala s Němci. Začaly ji hledat, a proto MUDr. Feldman 

s matkou i manželkou uprchli do USA ještě před únorem 1948.182  

 

                                                           
180 Patřila k celkem čtyřem perutím čs. letectva v rámci britského královského letectva Royal Air 
Force , jako jediná ovšem byla bombardovací. K činnosti perutě patřily (zejména noční) nálety na 
německá a také na nizozemská, belgická a francouzská města a hlídkové lety proti německému 
loďstvu, zejména proti ponorkám, nad Atlantikem, Biskajským zálivem a Severním mořem. Na 
přelomu let 1942–1943 byla tato peruť vyhodnocena jako vůbec nejlepší jednotka Coastal 
Command.; KŘÍŽ, Martin. Janovice nad Úhlavou: Toulky minulostí. Klatovy, 2008. s. 33-39. 
181 KŘÍŽ, Martin. Janovice nad Úhlavou: Toulky minulostí. Klatovy, 2008. s. 33-34. 
182 Svědectví p. Dvorského z Janovic (nar. r. 1929) – rozhovor ze dne 15. 4. 2012 
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Po osvobození se vraceli ale také naši krajani důstojníci, sokolové, kteří byli též 

vězněni v koncentračních táborech. Tehdy přijeli vlakem a místní lidé je v průvodu 

chodili vítat! V janovické škole těsně po válce učili děti o osvobození celkem 

pravdivě, byli reakční. Možná to bylo tím, že ředitelem byl pan Pavlík, který toto 

místo vykonával i během války. Avšak v Klatovech se ředitelem dnešní Masarykovy 

ZŠ stal pan Stránský, který se snažil naši mládež přesvědčit o tom, že zde Američané 

nikdy nebyli, že nás osvobodili Rusové převlečení v amerických uniformách.“183  

                                                           
183 Svědectví p. Dvorského z Janovic (nar. r. 1929) – rozhovor ze dne 15. 4. 2012 
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Bezděkov u Klatov184 

Přestože v posledních měsících války rostla naděje na šťastný konec, 

německé běsnění stoupalo. I ke konci války bylo možné vidět zástupy zatčených 

českých obyvatel. Mnozí z Čechů pracovali z donucení v Německu, nebo v českých 

zemích ve válečném průmyslu a na budování bojových zákopů, např. na Moravě na 

jejich výstavbě pracovali i tři muži z Bezděkova. Tři Němci z Bezděkova bojovali 

také proti Rusku. Jeden z nich, po otci Čech, se vrátil po válce jako příslušník české 

zahraniční armády, která bojovala proti Německu (Baierle, syn vrchního strážmistra 

četnictva). 

Na jaře 1945 se valili Američané Německem k českým hranicím a bylo 

dokonce slyšet do Bezděkova dunění kanonády ze západní fronty. Klatovsko bylo 

ohrožováno angloamerickým letectvem jako týl fronty. Když svaz letadel 

bombardoval plzeňské hlavní nádraží 17. dubna 1945, až do Bezděkova doléhalo to 

obrovské dunění. Aby Američané uškodili německé dopravě ještě více, provedli 

20. dubna 1945 letecký pumový útok na nádraží v Klatovech.185 Pamětnice 

z Bezděkova Marie Černá uvádí: 

„Tehdy jsem spolu se sousedkou Čížkovou pozorovala z louky za vsí zkázu 

klatovského nádraží, kde ve výtopně rovněž pracoval i manžel paní Čížkové. Když 

jsme v dáli pozorovaly, jak padá jedna bomba za druhou, paní Čížková se 

v obavách o muže rozplakala: Taková početná rodina, kdo se teď o nás postará, jak 

to teď s námi bude…? Pan Čížek ale tehdy se štěstím přežil.“186 

V dubnu 1945 byli v bezděkovské škole ubytováni němečtí uprchlíci 

a v Bezděkově i sousedních Korytech se zdržovali němečtí vojáci. Výuka dětí byla 

prováděna po hostincích či po staveních.  

Příchodu amerických osvoboditelů do Bezděkova předcházel ještě 

partyzánský čin mladých mužů z Dolní Lhoty. Ti se rozhodli zneškodnit vagony 

s municí, které měli Němci připravené na zdejším nádraží. 187 

                                                           
184 Obec Bezděkov (něm. Bezdekau) leží 5 km jihozápadně od okresního města Klatovy v údolí řeky 
Úhlavy v nadmořské výšce 411m. První zmínka o Bezděkovu, která ale není historicky doložena, je 
z roku 1264. Písemná zpráva pochází z roku 1331, která říká, že pod zalesněným kopcem Římkem 
(441m) byl vladický statek. V současnosti má 593 obyvatel, s okolními obcemi (Koryta, Vítaná, 
Tetětice, Struhadlo, Poborovice) 976 obyvatel. 
185 Kronika obce Bezděkov u Klatov - ŠTOLBA, Adolf. 
186 Svědectví pí Černé z Bezděkova (narozena r. 1936) – rozhovor ze dne 15. 4. 2009 
187 KŘÍŽ, Martin. Bezděkov: Toulky minulostí. Klatovy, 2006. s. 20. 
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O život nikdo nepřišel, vysypalo se jen několik oken okolních domů. V pramenech 

zde narazíme na nesrovnalost v datování této události: bezděkovská kronika spolu 

se staniční knihou Janovice nad Úhlavou uvádí, že se jednalo o noc z 30. dubna 

na 1. května 1945188; v klatovské kronice ale nalezneme, že se událost stala o den 

dříve, tj. z 29. dubna na 30. dubna 1945189. Na základě následujících výpovědí 

pamětníků lze předpokládat, že údaj z bezděkovské kroniky a janovické staniční 

knihy je pravděpodobně správný: 

„Když tady tehdy na nádraží vybuchnuly ty vagony s municí, to bylo v noci, 

nikdo nevěděl, co se to stalo. Až ráno jsme se dozvěděli, že nádraží je poničené, 

že jsou tam obrovské díry a že vlaky nejezdí. Museli jsme tedy do práce chodit 

pěšky. Někteří chodili i desítky kilometrů daleko…“190 

„V mé paměti z dob druhé světové války asi nejvíce utkvěla událost, kdy 

v Bezděkově vybuchly vagony s municí. To bylo tehdy ke konci války. Němci měli na 

bezděkovském nádraží připravené tři vagony. Dva byly naplněné náboji do pušek 

a třetí byl naplněn sklíčky do optiky. Tak to tehdy Němci dělali. Střelivo převáželi 

i s jiným zbožím, aby nevzbudili takové podezření. Byla noc z 30. 4. na 1. 5. 1945 

a v Bezděkově se ozvala obrovská rána. Lidé nechápali, co se děje. Až ráno se 

dověděli, že někdo odstřelil ty tři vagony, které stály na vedlejší koleji. Nádraží bylo 

úplně rozbité, byly tam obrovské díry. My jsme měli nedaleko nádraží pole. Tehdy 

můj tatínek našel několik sklíček, která byla v jednom z vagonů. Dodnes je mám 

schované. Tehdy totiž tři mladí chlapci z Dolní Lhoty zjistili, že vagony ukrývají 

munici německého vojska. Rozhodli se tedy zakročit, i když to bylo velice 

nerozvážné, neboť za tento čin hrozil trest smrti. Byli to Emil Kubernát, Václav 

Fürbacher a Emanuel Janda. Na zneškodnění vagonů tehdy použili dynamit. Náboje 

z vagonů byly rozlítané všude. Druhý den po výbuchu byla vyhlášena pracovní 

povinnost a bezděkovští občané museli jít do košíku sbírat střelivo. Viníci tehdy 

chyceni nebyli. Václav Fürbacher se dostal do Kanady, kde se dopracoval až na 

ředitele velkého kanadského závodu Corred Construction. Emil Kubernát se uchýlil 

do Austrálie a Emanuel Janda hospodařil na polích po rodičích v Dolní Lhotě a asi 

před 4 lety zemřel.“ 191 

                                                           
188 Staniční kniha Janovice nad Úhlavou. s. 19., Kronika obce Bezděkov u Klatov - ŠTOLBA, Adolf. 
189 Kronika města Klatov. 
190 Svědectví pí Paumerové z Bezděkova (1926-2010) – rozhovor ze dne 15. 4. 2009 
191 Svědectví pí Černé z Bezděkova (narozena r. 1936) – rozhovor ze dne 15. 4. 2009 
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„M ůj otec se oženil v roce 1939 s Jiřinou Černou – Mazancovou. Její táta 

rovněž pracoval na velkostatku, jako můj praděd i děd. V listopadu se narodil můj 

bratr Karel. Já jsem se narodil 3. 7. 1941 v domě u Radikovských – vím, 

že odtamtud nebylo daleko od nádraží. Mám v živé paměti, že z 30. dubna 

na prvního  máje 1945 nějaký hrdina odpálil odstavený německý muniční vagon 

a nám to vymlátilo okna a bratr spadl do toho skla (celý život ukazoval jizvy na 

koleni). Po válce naši dostali byt v domě po řezníkovi Beckovi, což byla židovská 

rodina, která skončila v koncentračním táboře. Zde bydleli i jistí Moravcovi a říkalo 

se tam „v Židovně“. Tam se roku 1946 narodila moje sestra Alena. Jelikož otec 

dojížděl denně do plzeňské Škodovky, přivítal nabídku, že v Holýšově se uvolnily 

byty po Němcích, a tak v roce 1947 na jaře jsme zakotvili tam ….“192 

Na konci dubna 1945 německá armáda, pokud ji Američané nezajali, 

ustupovala na Domažlice směrem do Bavorska. Americké jednotky 3. americké 

armády generála George S. Pattona postupovaly na Domažlice, německé vojsko 

ustupovalo směrem k Bezděkovu, dále do Janovic až do Nýrska. 

Bezděkovem projížděla divize německých esesmanů. Část se jich zde 

nakrátko ubytovala. Německý major pravil hlavnímu učiteli Karlu Votrubovi: 

„Also, Deutschland ist schon kaputt.“193 A netajil se tím, že mají Němci největší 

strach z Rusů. V tyto dny bylo ubytováno ve škole na 100 německých zákopníků. 

Celá divize, k níž náleželi, se pak vzdala 3. května 1945 americké armádě a posádka 

byla o tom uvědomena. Zatím zůstala na svých místech, kdežto z Koryt odjeli 

ihned. 194 

„Blížil se konec války, tak 2. nebo 3. května 1945 večer nám zabouchal na 

dveře německý důstojník, že prý by potřeboval nocleh pro pět lidí. Tatínek jim říkal, 

že máme k dispozici jen malinký pokojík, ale důstojník odpověděl, že jim stačí sláma 

ve stodole a deky. Tak tedy spali u nás v stodole. Měli tam i svoje motorky a také 

pistole. Byli hodně nervózní. Tatínek říkal, že jeden byl z Kolína a že prý bojoval 

na východní frontě proti Sovětům. Měl u sebe i takový dokument, ve kterém to bylo 

napsáno, a tehdy ho vyndal a hodil do kamen.195  

                                                           
192 Úryvek z dopisu psaného r. 2009 Oldřichem Vlachem (nar. 1941), známým hercem a rodákem 
z Bezděkova u Klatov. 
193 „Německo je tedy již poraženo.“ 
194 Kronika obce Bezděkov u Klatov - ŠTOLBA, Adolf. 
195 Svědectví pí Svobodové z Bezděkova (narozena r. 1928) – rozhovor ze dne 15. 4. 2009 
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Bál se totiž, že kdyby byl Sověty zajat, že by se mu mohli mstít. Z prostěradel jsem 

jim měla vyrobit pytlíčky na zásoby hrachu, čočky a jiných potravin. K obědu jsme 

měli bramboračku a makové buchty. Němci ho snědli a místo toho nám přinesli 

jejich konzervy ein Topf (jakási polévka s masem). Tatínek nám říkal, abychom je 

neprovokovali a ať v žádném případě nechodíme do stodoly, kde ti němečtí 

důstojníci spali, že nevíme, čeho jsou schopni. Druhý den naši nocležníci odjeli 

směrem na Janovice. Bylo jich velký zástup. Když odjížděli, mířili zbraněmi 

do oken.“196  

Přítomnost německé posádky byla v obci nejvýš nežádoucí a byla příčinou 

neklidu. Dne 5. května 1945 místní obyvatelé odzbrojili Němce. Velitel místní 

německé posádky, v civilu učitel z Cách, bydlel v Bezděkově v domě J. Vrby, 

hlavního učitele. V posledních dnech byl tento velitel ustrašený, dotazoval se, 

co hlásí rozhlas, jaká je nálada obyvatelstva. Posádka ve škole byla odzbrojena tak, 

že do školní budovy vešli velitel četnické stanice Votava, podporučík v záloze 

Miloš Vrba a společně s hlavním učitelem Karlem Votrubou vstoupili vojákům 

do třídy a Votava je vyzval, aby odevzdali zbraně. Poslechli bez odporu a jeden 

po druhém odevzdávali zbraně učiteli Votrubovi, který je skládal na podlahu. 

Velitel vojáků ve škole po krátkém váhání zakroutil hlavou, vyňal pistoli z tlumoku 

a odevzdal ji také. 

Podobně proběhlo odzbrojení Němců v hostinci u Hošků. Celá německá 

posádka se shromáždila před hostincem. Velitel promluvil k vojsku, sdělil, že válka 

končí a žádal od všech nadále poslušnost a vojenský pořádek. Liknavce rázně 

napomenul. Opustili vesnici v klidu směrem na Janovice do amerického zajetí. 

Potom místní muži utvořili strážní stanoviště v sále U Šuldů, ozbrojili se 

německými puškami a konali hlídky i v noci, neboť bezpečnost ve vsi ještě stále 

zajištěna nebyla. Objevili se opět vojáci a důstojníci v československých 

vojenských stejnokrojích. Zase vlály prapory v národních barvách. Jednotliví 

vojenští němečtí uprchlíci byli zadržováni a předáváni našim četníkům. 

Dva důstojníky SS lapili za vsí ve Fričově mlýně.197  

Druhý den po odzbrojení Němců vytvořili občané ve shromáždění 

Revoluční národní výbor, jehož členové byli: předseda Antonín Marek, Ota Rubáš, 

Ondřej Bureš, František Panuš, Josef Ouřada, Josef Bohatý, Karel Votava. 

                                                           
196 Svědectví pí Svobodové z Bezděkova (narozena r. 1928) – rozhovor ze dne 15. 4. 2009 
197 Kronika obce Bezděkov u Klatov - ŠTOLBA, Adolf. 
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Klidné mírové poměry ihned nenastaly. Úplná bezpečnost v Bezděkově nastala, až 

celý kraj obsadila americká armáda.  

V neděli 13. května 1945 bylo vidět, jak od Struhadla míří americké tanky 

na Tetětice, aby chránily oddíly jedoucí po státní silnici. Hluk se blížil a první 

motorová vozidla projížděla kolem Koryt za velikého jásotu lidí. Potom obrněná 

auta, jedno za druhým, jela velikou rychlostí na Klatovy. Američtí vojáci odpovídali 

máváním na jásot a pozdravy lidí. Házeli jim cukrovinky, žvýkačky a cigarety. 

Převážně mladí američtí vojáci pocházeli z Chicaga, Mississippi, New Yorku, 

Luisiany. Dokonce byli mezi nimi též Češi. Nepůsobili vojensky tak strnule jako 

Němci. I jejich uniformy byly od pohledu pohodlnější, bez parády, bez velikých 

knoflíků, spíše sportovní. Důstojníka od vojína bylo těžké rozeznat. Jedli v ulicích, 

kde se dalo, sedli si třeba na chodník. Pěšky téměř nechodili, jezdili v autech. Každé 

auto mělo rozhlasový přijímač. S obyvateli se přátelili, rozdávali jim věci. 

V Bezděkově bydleli v zámku198, ve škole, v hostinci, v rodinách, v zámeckém 

parku a na sokolském hřišti, kde měli postavené stany. 199 

„Ke konci války, kdy se schylovalo k porážce Němců, přijeli v neděli 

odpoledne do Bezděkova Američané. Ještě v pátek se tu schovávali Němci. Když se 

dozvěděli, že se sem blíží Američané silnicí od Domažlic, utíkali druhou stranou, 

po silnici směrem na Janovice až do Nýrska, kde se prý pak vzdali. Američanů tady 

bylo hodně. Když sem přijížděli v tancích, zem se chvěla. Vojáci házeli lidem 

pomeranče, čokolády, cigarety. Hlavní stan měli Američané postavený na dnešním 

sokolském hřišti, ale bydleli i v zámku, ve škole, v rodinách. U nás také. Chodili 

k nám i na jídlo. Jednou nám přinesli burákové máslo, ale myslím, že to maminka 

schovala a nikdy jsme to neochutnali. Také jsme jim prali a žehlili oblečení. 

Byli čistotní a velmi nároční v tom, aby košile byla pořádně vyžehlená, 

to znamenalo, že kalhoty musely mít pořádné puky a košile nesměly být ani trochu 

zmačkané a musely být řádně naškrobené. Komunikovali jsme většinou gesty, 

protože nikdo z nás neuměl anglicky a oni zase neuměli česky. Američtí vojáci 

odjížděli až někdy v srpnu. Tehdy, když přijeli k nám do rodiny, tak mojí sestru 

chytnul žlučníkový záchvat. Jeden z Američanů jí odvezl do Klatov k lékaři.200 

                                                           
198 Zámek po druhé světové válce připadl opět Korbům z Weidenheimu, baronu Karlu Korbovi. 
199 Kronika obce Bezděkov u Klatov - ŠTOLBA, Adolf. 
200 Svědectví pí Paumerové z Bezděkova (1926-2010) – rozhovor ze dne 15. 4. 2009 
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„N ěkdy v květnu kolem našeho domu projel džíp. Zastavil se před dnešním 

kadeřnictvím (tehdy to byla pekárna) a hledali zástupce obce. Děti se za džípem 

hned rozběhly, byli to Američané. V tyto dny jsem zůstala doma sama. Šla jsem 

k rybníku vymáchat prádlo a koukám se, na protějším břehu kráčel nějaký voják. 

Ale vypadal jinak než ti, kteří tu donedávna byli. Najednou, aniž bych si toho 

všimla, stál za mnou, usmíval se a něco mi anglicky povídal. Nerozuměla jsem mu 

ani slovo, tak jsem ho ignorovala, popadla prádlo a šla domů. On mi prádlo sebral 

a šel se mnou. Nevěděla jsem, co mám dělat. Šla jsem prádlo pověsit na zahradu 

a on šel zase se mnou. Podával mi kolíky a stále mi něco povídal. Poté jsme šla 

dovnitř zatopit a on šel za mnou, sedl si do kuchyně a všiml si mého sešitu 

z literatury, který tam ležel na stole. Byl otevřený na stránce, kde se psalo 

o Shakespearovi. A ten voják, když si to přečetl, tak hned začal o něm mluvit, ale já 

jsem mu stejně nic nerozuměla. Pak mi napadlo, že mu tedy řeknu německy, že mu 

nerozumím. Jakmile jsem promluvila německy, tak začal i on trochu mluvit 

německy. Tak jsme tedy seděli v kuchyni a snažili se spolu nějak domluvit. Zjistila 

jsem, že je mu 19 let, že pochází z New Yorku, že prošel německou frontou. Pak mě 

začal učit anglická slovíčka. Ptal se mi, jak se jmenuji. Nešlo mu vyslovit Božena, 

a tak mě přejmenoval na Bóč. Když se moji rodiče vrátili, byli překvapení. Vše jsem 

jim vysvětlila a od té doby k nám Jimmy Chamberlein (tak se totiž jmenoval) chodil 

každý den na dvě hodinky. Naučil mě anglicky počítat. Věnoval mi svojí fotografii, 

na jejíž zadní straně byla napsaná jeho adresa. Nikdy nezapomenu na ta slova, co 

mi řekl, když odjížděl: „Bó č, beautiful baby!“ Zanedlouho poté jsme se v Bezděkově 

dověděli, že loď, která tyto americké vojáky vezla přes Atlantik, se potopila, všichni 

zahynuli. Tehdy z toho byli ve vsi všichni hluboce zarmouceni. Proto jsem byla 

překvapená a šťastná, když mi na Vánoce roku 1945 přišlo vánoční přání z Ameriky 

od Jimmyho. Na té lodi totiž nebyl. Bohužel to přání ale už nemám. Můj manžel byl 

totiž žárlivý, tak jsem ho raději zničila. Raději jsem zničila i odznak s indiánem, 

který mi tu Jimmy tehdy nechal. Ale vzpomínku na něj mám dodnes. V paměti mi 

utkvěla i jiná vzpomínka týkající se pobytu Američanů v Bezděkově. Jednou 

obcházel ves starší americký voják, který uměl trochu česky a sháněl nějaká mladá 

děvčata, která by si přišla zatancovat.201  

                                                           
201

 Svědectví pí Svobodové z Bezděkova (narozena r. 1928) – rozhovor ze dne 15. 4. 2009 
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Prý by rádi v hospodě u Volopichů uspořádali zábavu, že i dokonce hudbu mají, ale 

chybí jim děvčata k tanci. Na tu zábavu jsem šla i já. Nebylo mi tehdy ani 17 let 

a byla to moje první taneční zábava. Byla tam kapela, která hrála písně od Glena 

Millera. Valčík ani polku neznali. Tehdy nás tam bylo asi 30 děvčat a asi 

200 amerických vojáků, takže sotva jsme s jedním dotancovali, přišel pro nás další. 

Bezděkovští chlapci na zábavu pozváni nebyli a ani je tam nepustili, a tak stáli 

venku za okny a uraženě nás sledovali a nadávali na nás, byli vzteklí. Co si také 

pamatuji, je taková básnička, která se říkala mezi dětmi: 

Čokoláda, rudé rety, 

žvýkačka a cigarety.“202 

„Vzpomínám si také, když do Bezděkova přijeli Američané v květnu roku 

1945. Byli zde až do srpna. Dávali nám žvýkačky, čokolády, cigarety. Jako děti jsme 

chodily do zámeckého parku sbírat po vojácích nedokouřené cigaretové vajgly 

a nosily je domů tatínkům, kteří si ze zbylého tabáku ubalili novou cigaretu. Tenkrát 

to byla vzácnost. Pamatuji si také, že právě u nás na dvoře se američtí vojáci 

scházeli, měli zde jakési porady. Jeden mi říkal: My baby. Jednou, když jsme šli na 

louku hrabat seno, jeden z amerických vojáků šel s námi. Zkoušel si také vzít hrábě 

a snažil se nám pomoct, ale nešlo mu to. Byli to hodní lidé, chovali se přirozeně 

a tehdy je tu všichni už s netrpělivostí a s nadějí vítali.“ 203 

Válečné události se podepsaly na mnoha životech. Oběťmi války se stali 

i občané z Bezděkova a přilehlého okolí. Jejich zásluhy z druhé světové války nám 

připomíná památník stojící na návsi Bezděkově. Celkem 19 osob z Bezděkova 

a jeho přidružených obcí přišlo o život, mezi nimi mimo jiné i poručík Tomáš 

Melichar z Koryt, letec Ladislav Němeček z Koryt, důstojník Antonín Mazanec 

z Poborovic a sedmičlenná židovská rodina Beckova (umučena v Osvětimi). 

Jen devět osob vězení přežilo a vrátilo se do rodného Bezděkova.204 

                                                           
202 Svědectví pí Svobodové z Bezděkova (narozena r. 1928) – rozhovor ze dne 15. 4. 2009 
203 Svědectví pí Černé z Bezděkova (narozena r. 1936) – rozhovor ze dne 15. 4. 2009 
204 Kronika obce Bezděkov u Klatov - ŠTOLBA, Adolf. 
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Švihov205 

Na jaře roku 1945 se válka chýlila ke konci. Občané města s napětím 

sledovali stále se zmenšující území okupované německými vojáky. K západním 

hranicím Protektorátu se blížila spojenecká vojska. Nad západními Čechami se 

pohybovali američtí hloubkaři stále častěji. První útok na švihovské nádraží 

podnikly tři stroje amerických kotlářů 23. února kolem 14 hod. Kulomety 

ostřelovaly staniční prostor asi 10 minut. Přitom byly prostříleny čtyři vozy i se 

zbožím, střecha skladiště zboží, elektrická váha, drátovody k návěstidlům, 

obrysnice a na rampě zabiti dva koně při nakládce. Po náletu na klatovské nádraží 

(20. dubna 1945) doprava na švihovské trati, kudy unikaly ještě německé 

transporty, téměř ustala. Jezdil jen jeden pár vlaků v noci z Plzně ke strážnímu 

domku č. 40 u stanice Klatovy a zpět. 206 

„Už v těch jarních měsících roku 1945 bylo jasné, že se blíží konec války. 

Předcházelo mu příchod tzv. národních hostů. To byli Rumuni a ještě jiné 

národnosti, co přicházeli s Němci. Byli rozmístěni tady ve Švihově po domech. 

Probíhalo to po celou dobu dubna a začátku května 1945, kdy to byl neustálý proud 

aut, vozů tažený zvířaty směrem od Plzně a pokračovali přes Švihov dál na Klatovy. 

Dokonce kradli i kola, aby se mohli dostat do Klatov. Bylo to v době, kdy už 

Američané zde měli obrovskou leteckou převahu. Vzpomínám si, že v dubnu roku 

1945 se nad švihovským nádražím objevily čtyři dvojtrupové Lightingy a střílely na 

nádraží, do kolejí. V podstatě když už dostřílely, začala teprve houkat siréna. 

My jsme s klukama potom zjišťovali, co se tam stalo. Tak jsme viděli masivní kolej 

úplně naskrz prošitou střelou. To samozřejmě Američané nedělali jen ve Švihově, 

ale i jinde. Zaútočili také na klatovské hlavní nádraží někdy koncem dubna 1945. 

To byly letouny letící ve výšce 8000 a výš, takže dělaly takové ty krásné kondenzační 

čáry. Viděl jsem je tehdy, jak směřovaly od jihu. Bylo slyšet hrozný rachot 

od Klatov, během toho letu shodily bomby na hlavní nádraží a letěly dál. 207 

                                                           
205 Městečko Švihov leží na cestě uprostřed mezi Klatovami a Přešticemi (asi 10 km severně 
od Klatov). První zemanské sídlo ve Švihově bylo zřejmě už kolem r. 1194, přestože první písemná 
zmínka o vsi Švihov pochází až z r. 1245. V první polovině 14. stol. postavil patrně Vilém ze 
Švihova velikou tvrz na místě dnešního vodního hradu. Přímý důkaz o Švihovu jako městu pochází 
z r. 1367. Dnešní švihovský mikroregion zahrnuje kromě vlastního Švihova obce Bezděkov (jiný, ne 
Bezděkov u Klatov!), Jíno, Kaliště, Kamýk, Kokšín, Lhovice, Stropčice, Těšnice, Třebýcinku 
a Vosí. Samotný Švihov má 1160 obyvatel. 
206 Staniční kniha Švihov. s. 5. 
207 Svědectví p. Klečatského ze Švihova (nar. r. 1932) – rozhovor ze dne 10. 2. 2012 
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Letouny byly doprovázeny stíhačkami. Aby byly schopné letu tak daleko, měly 

přídavné hliníkové nádrže, které se díky tomu blýskaly. Když je spotřebovaly, tak je 

pak odhazovaly. Většinou ale v nádržích ještě zbyly tři nebo čtyři litry benzínu, 

takže místní lidé pokud viděli odhoz nějakých nádrží, tak je pak chodili hledat, 

jelikož benzínu bylo za války opravdu nedostatek. A takovéto nálety pokračovaly 

dál. Hloubkaři, říkalo se jim kotláři, útočili na vlaky. Bylo slyšet i útok na plzeňskou 

Škodovku. Před ním byl ale jeden nepovedený na Dobřany, původně směřovaný 

na Škodovku. Jeden z posledních náletů byl na Drážďany a tento strašlivý nálet bylo 

dokonce vzdáleně slyšet. Zrovna do Drážďan se shromažďovali uprchlíci z východu, 

jelikož to bylo do náletu poměrně bezpečné město. Hloubkaři u nás operovali 

během dubna a na počátku května 1945. Jakmile viděli někde vlak, tak rozsekali 

lokomotivu. A my jako malí kluci jsme pořád lítali venku. A jednou tady nedaleko 

za švihovským hradem na louce se z ničeho nic ukázala letadla, stíhačky typu 

Thunderbolt Republic To byly senzační stíhačky, jedny z těch posledních. Letouny 

udělaly okruh přes údolí a my jsme na ně zběsile mávali a jeden se postavil 

na křídla, aby nás viděl a letěl. Na druhém konci údolí je tzv. Hrádek. Údajně 

to byla nějaká hláška švihovského hradu a tam Němci měli umístěný flak. A odtud 

Němci jen párkrát vystřelili po amerických stíhačkách Thunderbolt Republic. A ty 

se otočily a samy Hrádek s flakem rozsekaly na maděru. A jak střílely, tak od nich 

padaly dolů na zem nábojnice. A my jsme je sbírali, krásný mosazový nábojnice. 

Shazovaly také spojovací články těchto nábojnic a my jsme je spojovali, udělali si 

z nich takové dlouhé pásy a blbli jsme s tím. Do toho ale pořád pokračoval ten 

proud lidí, co utíkali pryč. Pak přišlo hlášení 30. dubna, že Vůdce padl…“208 

Švihovští občané, kteří ve válečném období pracovali v ilegalitě, začali 

organizovat ozbrojené povstání. Navázali kontakt s ilegální skupinou v Plánici 

v čele s panem Václavem Jandou (Vavák). Panu Špetovi a Františku Škampovi se 

povedlo přesvědčit ještě některé další obyvatele Švihova, aby se zasloužili 

o osvobození města. Utvořila se tak ilegální skupina Hnutí za svobodu, jejíž 

členové byli: Vratislav Bayer, Václav Špeta, Vojtěch Kopta, Josef Škopek, Jaroslav 

Škopek, Josef Cihlář a František Škampa. Skupina měla za úkol především získávat 

zbraně a ty vhodně použít k organizovanému odporu.209  

                                                           
208 Svědectví p. Klečatského ze Švihova (nar. r. 1932) – rozhovor ze dne 10. 2. 2012 
209STŘELEČEK, Jan. Protifašistický odboj a jeho památná místa na okrese Klatovy. Klatovy, 1985. 
s. 150-151. 
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Skupina připravila jak destrukční plán, tak plán ochrany důležitých objektů. 

Devátého dubna 1945 projížděl Švihovem vlak Todtovy organizace.210 Odbojová 

organizace po dohodě s panem výpravčím Tomáškem zastavila vlak, přepadla ho 

a zmocnila se tak většího množství zbraní (jednalo se o pušky, kulomet, ruční 

granáty a náboje), kterými byli vyzbrojeni většinou čs. vojáci v záloze. Zbraně pak 

byly použity k pozdějšímu květnovému povstání. Členové Hnutí za svobodu 

získanou kořist ukryli v kapli sv. Jiljí a u pana Krále Za vodou v jeho domě. 

Některé zbraně byly později přeneseny do chaty pana Cihláře.211 

„Já jsem bydlela s rodinou přímo ve Švihově u nádraží. Pamatuji si, že než 

tu ještě byli Američané, tak několik místních přepadlo vagon, co stál na nádraží, 

ve kterém byla nejrůznější munice a zbraně. Kdo to udělal, si už nepamatuji. Když 

Američané přijeli, tak zajistili nádraží a běžně se kolem něj pohybovali. Jednou tam 

takhle zastavil americký jeep a vystoupili z něj mladí vojáci. Pamatuji si, že se 

s námi fotili a bavili se s námi, ale já jsem jim nerozuměla. Vzali si můj památník 

a do něj mi jeden z nich nakreslil mou podobiznu a napsal k ní krátký vzkaz.“212  

Poslední dubnový večer se v zářezu trati u hřbitova ukryl vojenský vlak 

o pěti až šesti vagonech s německými vojáky, kteří měli za úkol zaminovat 

železniční most nedaleko Kokšína. Po splnění úkolu se odebrali zpět do stanice 

Švihov. Zde stálo asi 85 vagonů naložených vojenskou i civilní zátěží. Ve všech 

nádražních objektech se neustále pohybovala jedno- až pětičlenná nádražní stráž 

(Bahnhofswache).213 Poslední nálet na nádraží ve Švihově byl proveden deseti 

spojeneckými letouny dne 1. května 1945. Při tom bylo kromě jiných škod, 

zapáleno 7 nákladních vozů, z nichž 4 celé shořely. Čtyři dny poté proběhl 

ve Švihově převrat, při němž byli odzbrojeni i němečtí vojáci střežící nádraží 

a zároveň donuceni odstranit nálože ze železničního mostu u Kokšína. Kontrolu nad 

stanicí převzali místní ozbrojení občané, později Američané. V době 

od 5. do 13. května 1945 švihovskou stanicí neprojel žádný vlak přepravující osoby 

či zboží.214 

                                                           
210 Todtova organizace vznikla v roce 1938 jako státní polovojenská organizace původně pro 
realizaci veřejných prací. V roce 1939 byla podřízena velení wehrmachtu. V jejím čele stál dr. Fritz 
Todt, po jeho smrti v roce 1942 Albert Speer. 
211 STŘELEČEK, Jan. Protifašistický odboj a jeho památná místa na okrese Klatovy. Klatovy, 1985.
 s. 150-151. 
212 Svědectví pí Klečatské ze Švihova (nar. r. 1932) – rozhovor ze dne 10. 2. 2012 
213 Kronika města Švihov. s. 12-13. 
214 Staniční kniha Švihov. s. 5- 6. 



80 

 

K vlastnímu povstání ve Švihově došlo 5. května 1945 dopoledne 

vyhlášením svobodné Československé republiky místním rozhlasem, což vykonal 

nadporučík Vratislav Bayer. Ozbrojení občané se odebrali na nádvoří hradu, kde ve 

věži byl umístěn těžký kulomet (před tím umístěný na balkonu radnice), aby byly 

pod kontrolou všechny části města s případným dostřelem na nádraží.215 Dráty 

německého polního telefonního vedení Švihov-Červené Poříčí, Švihov-Ježovy, 

Červené Poříčí-Ježovy byly přestříhány. Došlo ke zřízení polního telefonu z radnice 

na poštu a z pošty na hrad. Přes silnici u pomníku padlých probíhala stavba 

barikády z dlažebních kostek.216   

Na střetnutí s Němci se nečekalo dlouho, do města od Klatov přijelo 

německé obrněné auto, které zastavilo před radnicí. Němečtí důstojníci, kteří byli 

v autě, chtěli diktovat své podmínky. Avšak byli překvapeni střelbou pušek 

místního odboje, a tak od svého záměru odstoupili a vrátili se v obrněném voze zpět 

do Klatov. Poté ozbrojení občané na švihovském náměstí T. G. Masaryka (nyní 

náměstí Edvarda Beneše) rozestavěli hlídky a spolu s místními četníky zastavovali 

a odzbrojovali posádky vozů. Řidič jednoho kontrolovaného vozidla chtěl odejet. 

Při rozjetí za sebou vlekl strážmistra Krse, četníka provádějícího kontrolu. 

To zpozorovala hlídka u pošty, která obratně použila zbraň a řidiče zastřelila. 

Ostatní vojáci z auta byli zatčeni a odzbrojeni.217 Později městem procházela 

skupina asi 12 příslušníků německého válečného námořnictva (Kriegsmarinne). 

Před radnicí byli vyzváni ke vzdání se, neučinili tak. Ve chvíli, kdy zaslechli 

cvakání nabíjeného kulometu, skryli se za stromy s pistolemi v rukou. Své zbraně 

ale nakonec odevzdali a to na rozkaz německého důstojníka, který scénu pozoroval 

z hospody od Štěpánků. Zajatí vojáci se pak nechali odvést do školy.218 

V restauraci u Štěpánků bylo sběrné místo německých vojáků, jejichž 

velitelem byl hejtman. Vojenská jednotka švihovských občanů obsadila náměstí 

a zaujala palební pozici proti Němcům. Následovalo dlouhé vyjednávání, po kterém 

bylo nakonec přislíbeno, že němečtí vojáci mohou beze zbraně odejít do Klatov, 

kde budou předáni americké armádě.219 Zabaveno bylo 185 vojenských pušek, 

2 těžké kulomety, 1 těžký kulomet „Schwarzlose“, 2 lehké kulomety, 4 kulomety 

                                                           
215 VESELÝ, Jaromír a kol. Švihov: Od založení do r. 1994. Klatovy, 1994. s. 91. 
216 Kronika města Švihov. s. 9. 
217 VESELÝ, Jaromír a kol. Švihov: Od založení do r. 1994. Klatovy, 1994. s. 91. 
218 Kronika města Švihov. s. 10. 
219 VESELÝ, Jaromír a kol. Švihov: Od založení do r. 1994. Klatovy, 1994. s. 91. 
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ZB, 9 samopalů, 20 pistolí, 2 bubínkové revolvery, 48 vojenských bodáků, tisíce 

puškových, pistolových a jiných nábojů, 20 pancéřových pěstí a nespočetné 

množství ručních granátů. Kromě toho velké množství výzbrojních součástek a 

několik nákladních a osobních aut. Celkem bylo odzbrojeno 300 německých vojáků 

a důstojníků.220 

„Ve Švihově se němečtí vojáci nechtěli nechat odzbrojit, když jim bylo 

řečeno, že budou odvezeni do Plzně. Až když jim bylo slíbeno, že budou odvezeni do 

Klatov, pak teprve složili zbraně. Někteří stihli ještě před příchodem Američanů 

utéct. S lidmi z domácností vyměňovali deky za civilní oblečení, aby se zbavili 

uniforem.“221   

Stalo se ale také, že se mladým lidem, nevojákům, dostaly do rukou 

pancéřové pěsti222. Tato skupina mladých švihovských občanů pak zaujala palební 

postavení proti německým tankům, které se jely vzdát též do Klatov. Naštěstí 

k žádné akci nedošlo a město tak nebylo poničeno, neboť se mladou, nerozvážnou 

a nevycvičenou jednotku podařilo včas odvolat.  

K dalšímu vojenskému střetu bez výstřelu došlo při jednání s vojenskou 

jednotkou ubytovanou v obecné škole. Velitelství se nacházelo v hostinci u Linků. 

S německým velitelem jednali Jaroslav Piskáček, Jan Manoch – četník v uniformě, 

Vratislav Bayer – důstojník v uniformě československé armády a Karel Siegel. 

Nakonec i tato jednotka asi o 200 mužích po příslibu, že bude předána americké 

armádě, složila zbraně a následně byla do Klatov eskortována. 

Někteří švihovští občané se zapojovali do ilegálních odbojových organizací, 

které měly své sídlo i mimo Švihov. Švihovský traťmistr Šrámek pracoval 

pro Národní revoluční výbor v Klatovech a bývalý dlouholetý velitel hasičského 

sboru ve Švihově František Šperl byl jedním z vedoucích hasičské odbojové 

organizace v Klatovech. Za tuto činnost byl zatčen gestapem, poslán do Malé 

pevnosti v Terezíně, kde zahynul 8. května 1945. Na barikádách v Praze zahynul 

další švihovský rodák, Ladislav Krs. 

Americká armáda přišla do Švihova dne 6. 5. 1945 kolem 13.30 hod 

od Mezihoří a později od Malechova. Ve Švihově se příliš dlouho nezdržela. 

                                                           
220 Kronika města Švihov. s. 22. 
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Nabízené občerstvení odmítala, jen pití -  čistou vodu přijímala. Americké vojáky 

vítaly švihovské dívky v národních krojích. 223 

Město zdobily státní vlajky, které byly ukrývané celá válečná léta. Radost 

místních občanů nebrala konce. Odpoledne kolem 15 hod prošla městem americká 

pěší jednotka. Ani ta se ve Švihově nezdržela a pochodovala dál směrem na Plzeň. 

Ještě 10. května 1945 projížděly Švihovem poražené německé posádky, 

které prchaly od Prahy. Místním rozhlasem byla na to veřejnost předem 

upozorněna. Projížděli městem už brzo ráno mezi čtvrtou a sedmou hodinou. Byly 

to dlouhé kolony tanků, nákladních aut, vojáků, z nichž každý držel v ruce pušku 

připravenou k výstřelu a v druhé zase granát. Celý průvod směřoval do Klatov, kde 

se vzdal americké posádce. V těchto dnech byla na zdejším nádraží zastavena starší 

žena se třemi dětmi, která byla nápadná svým germánským vzhledem. Po jejím 

výslechu a prohledání na četnické stanici se zjistilo, že u sebe přechovává šperky 

v ceně několika milionů, mezi nimi např. i briliantovou čelenku. Dále se zjistilo, že 

neznámá žena je hraběnkoa Černínová z petrohradské větve. Jako rakouské 

příslušnici jí RNV vystavil povolení odcestovat do Rakouska. Avšak ona si přála 

uchýlit se k příbuzným do Chudenic. Žena s dětmi byla nakonec do chudenického 

panství Černínů dopravena.224 

Stálá americká posádka přibyla do Švihova asi 22. května 1945. Jednalo se 

o dělostřelecký tankový pluk, jehož velitelství bylo umístěné v prostorách místní 

Sokolovny, kde se zároveň nacházela i polní kuchyně. Vojáci byli ubytováni jak 

v hostincích, tak v soukromých domech. Lidem rozdávali šatstvo, obuv, přikrývky, 

dětem čokoládu, burské oříšky a jiné lahůdky.225 

„Prvně si pamatuju, v tom pětačtyřicátém roce, že byl Den Matek a já jsem 

pekla takové koláčky. Najednou někdo začal na ulici křičet: „Američané přijeli!“ 

Tak já jsem vzala pár těch koláčků a nesla jsem jim to tam k tomu tanku. Oni si 

to sice vzali, ale koukali na to divně, nedůvěřivě, asi se báli to sníst. Oni si to asi 

nesměli brát. A když pili, tak se musel napít jeden a pak teprve pili i ostatní. Dlouho 

se tu nezdrželi, přijeli od Malechova a hned odpoledne odjeli. Toho 6. května jsme 

je ale vítali. To si nedovedete představit tu radost! 226  
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A pak přijeli další, od Mezihoří. Potřetí sem Američané zavítali od Klatov. Všechny 

jednotky pak vždy odcházely směrem na Plzeň. U těch prvních bylo vidět, že asi 

prošli bojem. Byli takoví neupravenější, unavení, vážní. Přijeli s tanky. Ti druzí, co 

přijeli od Mezihoří, byli urostlí, krásní, čistí a upravení mladíci kolem dvaceti, 

pětadvaceti let. Byli ubytování ve Švihově v domácnostech. Hlavní tábor měli ale 

v Sokolovně, kde měli i kuchyň. Každou středu se konaly tzv. odpolední čaje, kam 

chodila i hodně místní děvčata. Ta se Američanům hodně líbila, mnohé jim asi 

slibovali. Já jsem tam tedy nechodila, už jsem chodila se svým budoucím mužem. 

Ale vím, že akorát jeden Američan si pro jednu z místních přijel zpátky a odvezl jí 

s sebou. Jmenovala se Marie Sejpková.  Pořád nám rozdávali spoustu věcí, hlavně 

sladkosti. Také dorozumívání bylo složitý. My jsme anglicky neuměli, oni zase 

neuměli česky, takže povětšinou tzv. rukama, nohama. Jediné, co česky říkali, bylo 

„ahoj“.“ 227 

„Za pár dní, 6. května, jako vždy jsme s klukama lítali venku. K poledni jsem 

šel domů na oběd, a jak jsem přicházel jakoby ze západu, tak seshora směrem 

od Mezihoří sjížděl tank. Šel jsem do domu a vyběhl jsem až do podkroví a rozhlížel 

se. Bylo krásně vidět, jak jedou tanky s bílou hvězdou vpředu. Než jsem seběhnul 

dolů, tak už lidé Američany očekávali celí nadšení. Přicházela i pěchota. Lidé se je 

snažili nějakým způsobem pohostit, ale neměli toho moc, pouze chleba a vařená 

vejce. Ale oni moc jídlo nechtěli, spíš měli žízeň. Takže, měl-li někdo schovanou 

lahev vína, tak jim ji nabídl. Američané se pak ubytovali ve švihovské Sokolovně. 

Tam měli také hlavní stanoviště. Pohybovali se všude. Byli to v podstatě kluci. 

Mohlo jim být něco přes 20 let. Tehdy byl kritický nedostatek cigaret. A američtí 

vojáci kouřili americké cigarety, ještě ty bez filtru. Často je ani nedokouřili 

a odhodili. Kluci pak ty vajgly sbírali a nosili domů dědečkům a tatínkům, aby si 

z toho ubalili cigaretu. Samozřejmě nastala hrozná jazyková bariéra. Do nás od 

40. roku hustili němčinu horem dolem. Promítali nám i dětské filmy, ale německy 

mluvené. Tak jsem se jednoho amerického vojáka zeptal, jestli umí německy. Říkal, 

že ne moc dobře, ale trochu ano. Asi třetina z jeho pěchoty měla rodiče, kteří se do 

Ameriky přistěhovali z Německa. Proto někteří ti mladíci uměli trochu německy.228  

Nakonec jsme se tedy domlouvali němčinou. U té sokolovny měli postavené 

Shermany. Přišel k nim Američan a vždycky je všechny nastartoval. Byly to 
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benzíňáky. A my jako kluci jsme se tam samozřejmě kolem toho motali. Vzadu 

z tanku z takové trubice vycházely výpary a my jsme je čuchali, jak to krásně 

vonělo. A ten Američan, když to viděl, tak nás hnal pryč. Také se někdy stalo, 

že když jsme šli pěšky do Klatov do školy, tak jeli Američané kolem v jeepu, tak nám 

nabídli, že nás svezou. Nebo se s námi chodili koupat sem na koupaliště k jezu a nás 

zase brali mezi nás, když hráli handball. Bavili se s námi, blbli, prostě byli jako 

kluci. Bylo mezi nimi i dost Poláků. Tak jsem se jednoho zeptal, jestli umí německy 

a on se úplně ostře ohradil, proč zrovna německy! Na sobě měli boty takové kanady, 

kožené s gumovou podešví, takže chodili hrozně tiše. A když ochodili podpatek, tak 

nám ty boty klidně dali. Nosili košile, které měly na zádech tři čisté puky, pečlivě 

nažehlené. I kalhoty museli mít perfektně s nažehlenými puky. Helmy měli takové 

lehké, z vnitřní skořepiny a na tom byl teprve nasazený ten plechový hrnec. Naše 

parta kluků si od nich vypůjčila tu obrovskou rukavici na handball a míčky 

a zkoušeli jsme si mezi sebou házet na dálku a chytat míček obrovskou rukavicí. 

Lidé si je rádi vodili i do domácností. U nás doma bydleli také. Pamatuju si, že se 

hrozně rádi koupali a byli za to moc vděční. Vždycky, když si vykoupali nohy, tak si 

je ještě napudrovali a pak teprve si nasadili ponožky. Takhle o sebe opravdu úžasně 

dbali. Jednou jsem si povídal s jedním Američanem, který měl hlídku. Na ruce měl 

krásné hodinky a na druhé ruce zase měl medailonek s fotografií rodičů. Pak jednou 

jsme jeli do Plzně, protože to se zrovna vrátil pan prezident Beneš a přijel právě do 

Plzně. Viděli jsme ho tedy jen zdáli, jak vystupuje z auta. Všimli jsme si, že 

ve Smetanových sadech tam po pěšinách jezdí na kole Američané, ale černoši a na 

štanglích vozí děti. To bylo poprvé, co jsem viděl černocha! V Plzni se konaly 

přehlídky amerických vojáků. Měli perfektně nacvičené pochody a i si k nim zpívali. 

Šli v trojstupu a na určitý povel pravý zástup udělal vpravo bok a šel pryč. Ostatní 

dva šly dál. Pak totéž udělal ten druhý zástup, a když se první opět vracel, tak se 

zase všechny tři zástupy sešly. Jednou na švihovském náměstí zastavil Američan 

s jeepem a měl na něm naloženou bednu plnou obrovských konzerv, v nichž bylo 

burské máslo. To jsme my vůbec neznali! A jak zastavil, tak hned bylo kolem něj 

spousta lidí. Tak konzervy doslova rozhazoval. Nebo tzv. Dinner – to byla papírová 

krabička a v ní konzerva, žvýkačka, čtyři cigarety. To burské máslo jsme 

samozřejmě ochutnali. 229  
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 Bylo takové sladké, moc dobré! Jenomže jak jsme byli zvyklí na tu mizernou stravu 

po dobu války, tak jsme z toho měli akorát těžký žaludek a mně bylo po tom špatně. 

Američané byli také neuvěřitelně vybavení. Na cvičišti před školou měli např. 

obrovský pytel na vodu – házeli do toho takové tabletky, aby voda byla pitná. Nebo 

si promítali filmy. Těch měli také spoustu. Jednou jsem se s nimi na jeden díval, tak 

se mě ptali, jestli tomu rozumím. Odpověděl jsem, že ani slovu. Tak se mi smáli, že 

je to přece tak lehké. Nad námi tady během války létaly stíhačky Havilland 

Mosquito. Jenže Němci většinou o nich věděli, protože měli radary všude. 

Američané používali k rušení německých radarů takový vynález, kterému říkali 

Window. To byly kovové fólie nastříhané na pásečky, které vyhazovali z letounů 

v obrovském množství a znemožnili tak německým radarům zaměřit jejich polohu. 

Všimnul jsem si, že mezi Američany byl opravdový Indián. Snažil jsem se mu říct, že 

tady u nás jsou Indiáni hrozně populární díky mayovkám, ale asi mi nerozuměl. 

Uměl jen anglicky. Můj otec bojoval někde na východě a ženy těchto mužů, co byli 

tzv. venku, byly odváženy do internačních táborů. Moji matku odvezli do 

Svatobořic, což bylo na Moravě v ruské zóně. Byla tam s ní zavřená např. 

i manželka generála Klapálka. Když pak byly ženy z tábora osvobozeny, matka se 

vrátila domů. Celou válku se snažila učit anglicky. Říkalo se, že byla chyba, že 

Eisenhower striktně dodržuje úmluvu o demarkační čáře. Zato generál Patton chtěl 

pokračovat v tažení dál a osvobodit Prahu. Pronesl: „Abych si zasloužil svůj plat, 

tak dojedem až do Prahy!“ Ale Eisenhower mu to zakázal.“230  

Kolem 6. května se v restauraci u Štěpánků ubytovala skupina 16 ruských 

partyzánů, tzv. Vlasovců pod vedením poručíka Kucharenka. Mezi nimi 

se nacházelo šest parašutistů. Partyzáni prohledávali lesy, čistili je od skrývajících 

se Němců. Asi po čtrnácti dnech byla skupina odkomandována do Plzně.231 

Druhou americkou armádu později vystřídala 16. armáda, která přijela 

směrem od Klatov. Jednání těchto nových vojáků nebylo už tak korektní. 

„Ta poslední vlna Američanů, která přišla od Klatov, byla už jiná. Tito 

vojáci byli takoví lakomí. Objevovaly se i spory – opíjeli se, provozovali různé 

kšefty s lihovinami. Byli i menší, špinaví. A hodně uháněli děvčata jen proto, aby si 

užili. To nebylo jako u těch prvních Američanů. O těch mi vyprávěl můj děda, že 

spal ve stáji u krav a něco ho náhle vzbudilo, A on to byl Američan. Ale byl tak 
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opilý, že dokonce jednu kravičku i objímal. A pak si k dědovi lehl, přikryl se dekou 

a spal vedle něj. Byli takoví, že když se opili, tak nešli dovnitř do domu, aby se něco 

nestalo, šli vždycky někam stranou.“232 

Američtí vojáci opustili Švihov natrvalo dne 4. a 5. října 1945. Osvobození 

západních Čech se po roce 1948 začalo zamlčovat. Existovaly snahy americký 

pobyt v západních Čechách propagandisticky obrátit ve prospěch tehdejšího režimu 

KSČ, někdy za použití nepochopitelných nesmyslů. Ve švihovské škole se začalo 

učit jako první v okrese, a to už 28. května 1945, v den narozenin prezidenta 

Edvarda Beneše. Po roce 1948 se ale celá dlouhá léta učilo, že město osvobodili 

ruští vojáci v amerických uniformách.233 

„Ze Švihova pak Američané odjeli někdy na podzim roku 1945. Proslýchalo 

se pak, že prý zahynuli na lodi, která plula přes Pacifik. Ale to nebyla pravda. 

A generál Patton, ten zemřel při automobilové nehodě někde v západním Německu. 

Pár měsíců nato, co odešli Američané, tehdejší ředitel švihovské školy prohlašoval, 

že nás neosvobodili Američané, ale že se jedná o scestnou propagandu, že našim 

osvoboditelem je Rudá armáda v amerických uniformách. Všichni ale věděli, že je 

to lež!“234 

Koncem války utíkali vězni ze zajateckých a koncentračních táborů a hlavně 

z transportů smrti. Jeden z takovýchto pochodů smrti prošel i Švihovem. 

„Procházel tudy i tzv. pochod smrti. To jednou večer někdo z místních k nám 

přišel a říkal, že jsou tu ti vězni z koncentračních táborů, které odněkud někam 

ženou. Bylo jich víc než sto. Byli hrozně vyzáblí. Byl to strašný pohled, z oblečení na 

sobě toho taky moc neměli. Spali v údolí pod mostem na okraji města. S matkou 

jsme vzaly láhev s mlékem a nějaký chleba a šly jsme jim to dát. Bály jsme se 

Němců, protože stáli kolem nich, ale nijak nám nezabránili, abychom jim jídlo 

s mlékem mohly dát. Když jsme to pak vyprávěly naší sousedce, řekla nám, že mléko 

nebyl moc dobrý nápad, že jistě dlouho nejedli a takový tučný přísun by jim nemusel 

udělat dobře. Rozhodly jsme se s matkou, že druhý den jim tam odneseme ještě 

nějaké obleky. Vstaly jsme ráno a šly jim odnést nějaké oblečení, ale pod mostem už 

nikdo nebyl. Ten pochod tady byl jenom jeden, víc jich tudy neprocházelo.“235 
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Uprchlým vězňům často pomáhali lidé z blízké vesnice, i když jim za to 

hrozil trest smrti. Jindy se ale uprchlíci raději ukrývali v lesích. Mezi ně patřila 

i sovětská občanka Věra Leotěvna Tydyma, narozená roku 1919 v Kamenci 

Podolském na Ukrajině. Její mrtvé tělo bylo nalezeno začátkem května 1945 v lese 

Bělči nedaleko Švihova, kde zemřela celkovým vysílením. Švihovští občané ji 

pietně pochovali na místním hřbitově. V roce 1951 jí dal místní výbor Českého 

svazu žen vybudovat důstojný pomník, o který se staral až do roku 1968.236 

„Kromě Američanů tudy procházeli i ruští partyzáni, tzv. Vlasovci. Byli 

ubytovaní v restauraci U Štěpánků ve Švihově. Pročišťovali lesy v okolí. S místními 

lidmi ale tolik nekomunikovali, jako třeba Američané. To bylo tak koncem května 

roku 1945. Tenkrát se o nich říkalo, že mají nepřátele v Rusku, protože se 

neúčastnili přímo bojů, ale byli spíše jako partyzáni. Místní, pan Balák, si rád dělal 

dlouhé procházky. A koncem dubna roku 1945 viděl skupinu žen v lese Bělči 

(severozápadně nad Švihovem). Myslel si, že jsou cizí národnosti (ruské ženy) 

a skrývají se, protože uprchly z koncentračních táborů. Pátého května pak 

probíhaly různé práce v lese a jedna z nich byla nalezena mrtvá. Jmenovala se Věra 

Leotěvna Tydyma a pocházela ze Zakarpatské Ukrajiny. Nejdříve byla pohřbena 

ve Švihově na hřbitově bez náhrobku. Později zdejší Spolek žen nechal zhotovit 

náhrobek s jejím jménem. Ve Švihově bylo také 27 Židů. Válku a koncentrační 

tábory přežila pouze Běla Klementová s matkou. Běla Klementová se seznámila 

s poměrně vysoce postaveným německým vojákem, který ji chránil. Po válce se bez 

něj vrátila do Švihova, kde se provdala za Čecha a žila s ním zde. Roku 1968 se jí 

ozvali příbuzní z Ameriky, kteří vlastnili továrnu na výrobu konzerv pro zvířata. 

Běla s manželem se tam odstěhovali a do Švihova se již nikdy nevrátili.“237 

                                                           
236STŘELEČEK, Jan. Protifašistický odboj a jeho památná místa na okrese Klatovy. Klatovy, 1985. 
s. 200. 
237 Svědectví pí Nové ze Švihova (nar. r. 1928) – rozhovor ze dne 10. 2. 2012 



88 

 

Závěr 

„Bez pravdy o minulosti nemůžeme rozumět přítomnosti a nemůžeme ani pravdivě 

vstoupit do budoucnosti.“238 

 

Ještě před nástupem Adolfa Hitlera k moci byly česko-německé vztahy mezi 

obyvateli v Pošumaví poměrně klidné, běžný život v pošumavských městech 

a obcích plynul bez jakéhokoli zásadního narušení. Obyvatelé používali jazyk jak 

český, tak německý, nezřídka používali oba současně. Vzájemně spolu obchodovali, 

děti chodily do stejných škol, mnoho rodin bylo smíšených česko-německých.  

V druhé polovině třicátých let dvacátého století, kdy se NSDAP dostala 

k moci a rozšířila svůj vliv, pocítilo dopady i české šumavské pohraničí. Vztahy 

mezi českými a německými obyvateli se rapidně zhoršovaly, henleinovci tvrdě 

usilovali o to, aby sudetské území bylo připojeno k Německu a české obyvatelstvo, 

aby se stáhlo do vnitrozemí. Nezáviděníhodné situace zažívaly nejen židovské, ale 

i česko-německé rodiny. Druhá světová válka pak naprosto přerušila vazby mezi 

některými původními obyvateli pohraničních měst a obcí. 

Poslední měsíce druhé světové války pociťovalo pošumavské pohraničí 

obzvlášť citelně, neboť německé jednotky a němečtí uprchlíci se hromadně 

přesouvali směrem k bavorským hranicím, zatímco české obyvatelstvo netrpělivě 

očekávalo příchod osvoboditelů. Vzhledem k tomu, že mediální informovanost 

mezi běžným obyvatelstvem téměř neexistovala, často jen v podobě ilegálního 

poslechu zahraniční radiostanice či předávání ilegálního tisku, netušilo proto, zda 

a kdy se objeví osvobozenecká Rudá armáda nebo americká. 

Příchod amerických jednotek do pošumavských obcí tak znamenal nejen 

dlouho očekávanou svobodu, ale také přísun nových informací a humanitární 

pomoci UNRRA. Soužití s ubytovanými americkými vojáky probíhalo pro místní 

obyvatele bez komplikací, avšak pamětníci se zmiňovali o tom, že první vlna 

osvoboditelů se k místním obyvatelům chovala vlídněji, slušněji a vojáci se snažili 

obyvatelstvu věcně pomáhat, zatímco ve druhé vlně se našlo mnoho obchodníků 

a „kšeftařů“. Přesto bylo z rozhovorů s pamětníky patrné, že američtí vojáci se jim 

nesmazatelně vryli do paměti tak, že na ně s vděčností vzpomínali. 

                                                           
238 cit. z PAVLÍK, Roman. Osvobození 1945-1990. Domažlice, 1990. 
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Období následující po osvobození plynulo ve znamení pátrání po zmizelých 

obyvatelích, po obětech z transportů smrti, po příslušnících nacistických jednotek, 

po kolaborantech, židovských obyvatelích, atd. Šumavské pohraničí zažilo druhou 

vlnu stěhování obyvatelstva, kdy po vyhlášení dekretů prezidenta republiky se 

německé obyvatelstvo muselo přesunout za německé hranice a české obyvatelstvo 

se buď vracelo do svých domovů, nebo osidlovalo opuštěná stavení po odsunutých 

Němcích. 

Život se postupně dostával do obvyklého tempa každodenního života. 

Od září 1945 se začalo znovu učit ve všech školách. V důsledku toho, že většinu 

tehdejšího Československa (dále jen ČSR) osvobodila Rudá armáda, začal být 

postupně Sovětský svaz považován, zvláště komunistickou propagandou, 

za jediného osvoboditele ČSR od nacistického útlaku. Tyto snahy se bohužel začaly 

objevovat i v českém pohraničí při západní hranici, kde jasnými osvoboditeli byly 

americké jednotky. Dopadalo to i na výuku ve školách, kde byly rozvíjeny až 

nesmyslné teorie o osvoboditelích, kterými měli být vojáci Rudé armády převlečení 

do amerických uniforem. Tato propaganda nabývala na rozměru – při výročí 

osvobozování byly vyvěšovány rudé vlajky, oslavována osvobozenecká Rudá 

armáda v televizi a jiných médiích. Komunistická propaganda silnou měrou zasáhla 

i do odborné historické literatury a záměrně ji zkreslovala.  

Při vyhledávání literárních zdrojů jsem narazila na tuto tendenční literaturu. 

Jednou z nich je kniha od Karla Bartoška a Karla Pichlíka: Američané v západních 

Čechách v roce 1945, vydaná Mladou frontou v Praze roku 1953. Na jejích 

stránkách jsem nalézala pro mne až neuvěřitelné fotografie a kresby, které měly 

zobrazit americké vojáky jako nositele imperialistického morálně zkaženého světa. 

Hned na úvodní stránce jsem našla dva obrázky pod sebou, na nichž je zobrazen 

kontrast mezi americkým a sovětským vojákem tak, že sovětský voják objímá malé 

smějící se dítě, zatímco americký voják na jiné dítě míří zbraní. 

Ve druhé propagandistické knize od Josefa Šmída a kolektivu autorů: 

Klatovsko v protifašistickém zápase, vydané Západočeským nakladatelstvím 

v Plzni roku 1989 (!), v níž se např. píše: „Vstup a přítomnost amerických vojsk 

v západních Čechách nemohou být chápány jinak, než v plné souvislosti 

s politickými záměry západních mocností. Celý průběh druhé světové války, zejména 

její poslední období potvrzují, že nikdy od cílů své politiky, jejíž základní 

charakteristikou byl antisovětismus a antikomunismus, neupustily. Jen období, kdy 
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fašismus nebezpečně ohrožoval jejich pozice, je přinutilo nedávat své reakční 

postoje tak výrazně do popředí. Jakmile toto nebezpečí pominulo, začala vzrůstat 

nenávist kapitalistických kruhů Anglie a USA k Sovětskému svazu a k jeho 

ozbrojeným silám….. Události spojené s příchodem americké armády do západních 

Čech plně potvrdily, že tato vojenská mašinérie je nástrojem imperialistické 

politiky. Bylo to zřejmé už z akcí amerického letectva, jež uskutečnilo nálety 

na všechny nejprůmyslovější oblasti západních Čech před samým koncem války…. 

S přihlédnutím k širším souvislostem se stává vojenskopolitický cíl náletu jasný. 

Zmařit nebo alespoň ztížit poválečné budování Československa…. Potvrzením 

nezájmu osvobození našeho národa od fašismu byl i postoj Američanů pomoci 

povstalcům v Praze…. Činy americké armády v době jejího pobytu na našem území 

nevedly v žádném případě k úsilí pomoci při obnově republiky, ale američtí vojáci 

mnohdy zcela nesmyslně devastovali materiální hodnoty.“ 239  

Ze zmíněné literatury vyplývá, že vliv komunistické propagandy v otázce 

osvobození jihozápadních Čech americkými vojsky přetrvával po období čtyřiceti 

let. Přímý účastníci osvobozování z řad obyvatel tak nemohli a ani nesměli o svých 

válečných zkušenostech veřejně hovořit, natož pak vydávat svědectví. 

Také generace jejich dětí byla ve škole silně ovlivňována zkreslenými informacemi 

o osvoboditelích. Ačkoliv naše regionální území osvobodili Američané, 

při výročích osvobození se hovořilo jednostranně pouze o Rudé armádě. 

Velice si vážím setkání s pamětníky, kteří se mnou zcela otevřeně mluvili 

o období osvobozování Pošumaví. Kromě toho, že jejich vyprávění vystihovalo 

atmosféru té doby, podávalo i jasné svědectví o událostech a o vnímání 

osvoboditelů místními obyvateli. Řada z nich se ve svých úvahách zabývala 

myšlenkou, jakým způsobem by se naše dějiny asi vyvíjely, kdyby generál George 

S. Patton neuposlechl příkazu velení a tak, jak původně chtěl místo na demarkační 

čáru dorazil až do Prahy.  

Generál Patton k tomu na tiskové konferenci dne 22. 9. 1945 prohlásil:  

„Tato konference mne stála funkci velitele 3. armády, či spíše velitele 

vojáků, kteří tehdy měli tu čest být příslušníky armády tohoto historického jména. 

Úmyslně jsem však hovořil na rovinu, protože jsem měl za to, že už je na čase, aby 

lidé věděli, co se děje. Nevyjadřoval jsem se příliš politicky vybraně, ale dodnes 

                                                           
239 cit. z ŠMÍD, Josef a kol. Klatovsko v protifašistickém zápase. Plzeň, 1989. s. 72-73, s. 77. 
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nejsem přesvědčen, že lze pomocí politického řečnění úspěšně vládnout. Jediné, 

co jsem tehdy nemohl říci, je to, že mým prvořadým cílem při zavádění pořádku 

v německu bylo zabránit, aby se stalo komunistickou zemí. Obávám se, že naše 

pošetilá a naprosto idiotská politika vůči Německu určitě povede k tomu, že se 

Němci spojí s Rusy a tím zajistí komunistickou nadvládu v celé západní Evropě. 

Je mi velmi trapně při pomyšlení, že moje poslední příležitost zasloužit si svou mzdu 

už minula. S pomocí Boží jsem však dělal všechno, co bylo v mých silách.“240 

Pokud jde o stanovení cíle mé práce, domnívám se, že jsem si na základě 

porovnání uvedených zdrojů vytvořila poměrně jasný obraz toho, jak probíhaly 

poslední týdny války a následné osvobozování v klatovském regionu.  

Shrnu-li svou několikaměsíční práci, můžu zcela zodpovědně říci, že mne 

výrazně obohatila. Získala jsem nejen nové poznatky o svém rodném kraji, ale také 

jsem se seznámila a mluvila s lidmi, kteří část regionální historie skutečně prožili 

a mají na ni četné vzpomínky, o něž se se mnou rádi podělili. Za to, že mi dovolili 

nahlédnout do pestré minulosti oblasti, v níž žiji, jim děkuji. 

                                                           
240 cit. z PATTON, George S. Válka mýma očima: Lidsky a výmluvně podané vyprávění geniálního 
vojáka. Praha, 1992. s. 320. 
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Seznam použitých zkratek 

 

AD (Air Division) - letecká divize 

AF (Air Force) - letecká armáda 

ARLZ  (Auflocknerung, Räumung, Lähmung, Zerstörung ) – německý plán 

BBC (British Broadcasting Corporation) – britská rozhlasová a televizní společnost 

ČLH  – Četnická letecká hlídka 

ČSR – Československá republika 

KSČ - Komunistická strana Československa 

MNV  - Místní národní výbor 

NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) - Národně socialistická  

německá dělnická strana  

ONV - Okresní národní výbor  

OSS (Office of Strategie Services) – Úřad pro strategické služby  

PA – Pošumavský aeroklub 

RAF (Royal Air Force) – Královské letectvo 

RNV – Revoluční národní výbor 

ROA - Ruská osvobozenecká armáda, tzv. Vlasovci 

SA (Sturmabteilung) - úderné, útočné oddíly 

SdFK (Sudetendeutscher Freikorps) – sudetoněmecký svobodný sbor 

SOS – Stráž obrany státu 

SS (Schutzstaffel) – Ochranný oddíl, ozbrojená organizace NSDAP 

UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) - projekt  

mezinárodní humanitní a rozvojové pomoci Spojených národů 

USA (United States of America) – Spojené státy americké 
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Anotace 

Hlavním cílem bakalářské práce Konec druhé světové války na Klatovsku je 

vytvořit obraz o posledních válečných měsících a osvobozování části klatovského 

regionu na základě porovnávání odborných historických zdrojů s autentickými 

svědectvími pamětníků.  

Bakalářská práce je členěna dle zvolených částí subregionu Klatovska 

(kromě města Klatov ještě některé střediskové obce v okruhu 20 km: Švihov, 

Bezděkov u Klatov, Janovice nad Úhlavou, Nýrsko a Strážov). Výběr těchto 

jmenovaných obcí není náhodný, neboť záměrem práce je podchytit svědectví 

o konci druhé světové války jak v obcích nacházejících se uvnitř tehdejšího 

Protektorátu Čechy a Morava v blízkosti Plzně a demarkační linie, tak obcí 

v sudetském pohraničí. 

 

Annotation 

The main aim of the bachelor thesis The End of WW II at Klatovy region is 

a picture of the last war months and the liberation of part of the Klatovy region, by 

comparing historic resources with eye-witnessesʼ authentic testimonies. 

The bachelor thesis is divided according to selected parts of the Klatovy 

subregion (excluding the city of Klatovy, mainly focusing on some villages within 

the distance of 20 km: Švihov, Bezděkov u Klatov, Janovice nad Úhlavou, Nýrsko 

and Strážov). The selection of these communities is not random, because the thesis 

is intended to bring testimony of the end of World War II in the villages and towns 

located within the former Protectorate of Bohemia and Moravia and in the 

surroundings of Plzen near the Green Line, as well as villages in the Sudeten 

borderland. 

Klí čová slova 

Klatovsko, Klatovy, osvobození, americká armáda, revoluční národní výbor, 

revoluční garda, Sudety 

 

Key words 

Klatovy region, Klatovy, liberation, U. S. Army, the Revolutionary National 

Committee, the Revolutionary Guard, Sudetenlands 
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Přílohy



 

 

Příloha č. 1 - textová: 

SVĚDECTVÍ PAMĚTNÍKŮ - NÝRSKO 

Pan Vladimír Kordík 

− rozhovor ze dne 26. 2. 2012 

− nar. r. 1938 

− od r. 1943 bydlí v Bystřici nad Úhlavou 

− v roce 1945 chodil do obecné školy v Bystřici (do března 1945 výuka 

němčiny; od podzimu 1945 česká škola) 

− po roce 1945: elektronabíječ ve Škodovce, opravář elektromotorů 

 

„Bystřice nad Úhlavou byla převážně německá. Fungovala tu jen německá 

škola, kde jsem se učil německy až do března 1945. Ke hranicím Říše to nebylo 

daleko, celnice se nacházela na mostě v Úborsku, což bylo od našeho domku necelé 

3 km. Koncem dubna 1945 přes Bystřici směrem na Nýrsko utíkali uprchlíci, tzv. 

národní hosté, luftingové. Byl jich plný zámek. V bystřickém zámku v té době bylo 

také asi 5 mužů v civilu. Myslím si, že to byli gestapáci. Přijeli dvěma osobními auty 

a dodávkou. Vozy byly plné šanonů s papíry. Zaparkovali v zámku na nádvoří 

v dolním rohu, kde muži začali papíry podpalovat a přihazovat další ze šanonů. My 

jako malé děti jsme běhaly poblíž. Nikdo se ale nesměl z žádných papírů ani 

dotknout. Teprve prázdné šanony nám muži sami dávali. Auta tam pak zůstala. 

V celé Bystřici tehdy byli němečtí vojáci. Jednoho dne ráno byli všichni pryč. 

O transportech smrti nikdo moc nevěděl (možná přede mnou jako dítětem se o tom 

mlčelo). Vím jen, že jsme tím místem, kde potom objevili hromadný hrob, s tatínkem 

často projížděli a vůbec jsme netušili, že tam byl. 

 Asi 10 dní na to Bystřice byla ostřelovaná děly. Bylo jasná neděle a nad 

nedalekým Nýrskem kroužilo americké pozorovací letadlo. Odpoledne se objevily 

v Nýrsku tanky. U nýrského nádraží Američané narazili zpočátku na odpor 

protiletadlových flaků. Pár dní na to, v úterý nebo ve středu večer, přijeli lehké 

tanky M8 k nám do Bystřice. Nejprve přijel průzkumný vůz, pak další vozy. 

Ubytovali se po chalupách. U nás v té době bydleli rakouští celníci. Měli u sebe 

pušky, museli je tedy jít odevzdat a do konce války pak čekali u nás beze zbraně. 

Pár vojáků SS se schovávalo za hnojištěm, odkud vystřelili na jednoho amerického 

vojáka. Ten měl štěstí, že ho zasáhli jen do helmy. S několika dalšími Američany se 



 

 

vydal směrem k Nýrsku a našel si stanoviště na půdě jednoho domu u komína, 

odkud bylo krásně vidět na Bystřici. Začali tím směrem střílet, pravděpodobně 

dělostřelectvo, protože první rána šla k nám na zahradu, až nám to vysklilo okna. 

Následovaly další rány (kolem deseti), tak jsme se všichni utíkali schovat do 

protiletadlového krytu. Další kryt v Bystřici byl v hospodě tam, kde je dnes první 

bytovka. Tehdejší hospoda měla klenutý sklep. Ale dostala zásah do komína a 

v zadní části začalo hořet. Lidé naštěstí unikli požáru předem, vyskákali oknem ven. 

Štěstí také bylo, že se tam nacházela přepážka, takže nezačaly hořet i další stodoly. 

Potom, po ostřelování, pomocí ruční sirény svolali hasiče. Druhý den ráno po 

Bystřici jezdily už tanky a za sebou táhly krátká protitanková děla. Pár dní po útoku 

na Nýrsko, začátkem května 1945, se odhalila pamětní deska na radnici k památce 

osvobození a pak Američané odjeli pryč. Ta první vlna amerických vojáků byli 

mladí kluci, líbily se jim zdejší dívky. Bydleli hlavně v zámku, hodně se procházeli 

zámeckým parkem. 

Po odsunu Němců zde zůstalo pouze 5 rodin. Stěhovalo se sem hodně nových 

lidí. Můj otec byl hajným nedaleko Bystřice, v Modlíně. Penzionovali ho, jelikož to 

byl Němec. Jsem z velké rodiny, mám 10 nevlastních sourozenců a jednu vlastní 

sestru. 

Na podzim roku 1945 jsem se vrátil do školy, ale už české. Učitelé o osvobození 

raději moc nemluvili, někdy tvrdili, že tu žádní Američané nebyli, že tu byli 

Rusové.“ 

 

Karolína Čermáková, roz. Holubová 

− rozhovor z 11. 2. 2012 

− nar. r. 1934 

− otec Němec, matka Češka 

− v Nýrsku za války navštěvovala 1. - 4. ročník německé měšťanské školy 

− po válce na podzim 1945 pokračovala v české měšťanské škole 

− v době osvobozování duben, květen 1945 střídavě v Nýrsku a v nedalekých 

Pocinovicích u babičky 

 

„Už v lednu 1945 létala nad Nýrskem letadla, která shazovala různé letáky 

rozhlašující zprávy od spojenců, že Němci brzo padnou a bude konec války. Když 



 

 

spojenci bombardovali v dáli Mnichov nebo Norimberk, tak se země třásla až u nás 

v Nýrsku. V dubnu 1945 městem procházeli národní hosté. Šlo o uprchlíky 

z východu. Byli hrozně špinaví, zavšivení, v otrhaném oblečení, už bez zavazadel. 

Ubytovali se asi v kasárnách. 

Nýrsko, neboli Neuern, bylo německé město. Celnice se nacházela u posledních 

domů za kostelem. Čechů zde bylo velmi málo, spíše tu žila německá nebo smíšená 

manželství. Čistě česká rodina tu bydlela snad jen Nejedlých. Gestapo vedené 

Mertelem sídlilo v lékařské budově. Lékař byl Němec, ale měl za manželku Češku. 

K tomu léčil také francouzské zajatce. Škola byla využívána jako lazaret, domy u 

nemocnice sloužily raněným. Vzpomínám si také, že koncem dubna 1945 zde spadlo 

letadlo, říkalo se, že to byl Junkers. 

Pak krátce na to se tu už objevovaly americké jednotky. Přicházely dva proudy – 

jeden od Domažlic a druhý od Klatov. Byla to neděle, když se tu objevila od Svaté 

Kateřiny výzvědná jednotka. Němci po ní okamžitě začali střílet. Lidé zrovna byli 

v kostele na nedělní mši. Ve chvíli, kdy zaslechli střelbu, vyděšení vyběhli ven zjistit, 

co se děje. Někteří byli zastřeleni. Musím ale říct, že Američané byli vůči zajatcům 

slušní. Shromažďovali je v táboře mezi Nýrskem a Bystřicí (dnes kruhový objezd), 

kde žili v celkem slušných podmínkách. Ani je nijak nemlátili. Někdy v červnu pak 

zajatí Němci na výzvu Američanů museli vykopat oběti z hromadných hrobů. I můj 

tatínek musel jít vykopávat mrtvá těla vězňů. 

Druhá vlna Američanů už byla jiná. Byli to trochu kšeftaři. Ale měli velice 

moderní vybavení – vodárnu, elektrárnu, dokonce si letadlem nechali vozit barevné 

filmy k promítání. Existoval zde americký klub „Panter“, který pořádal různé 

kulturní akce a také tancovačky, kam byly zvány především děvčata (dokonce i 

německá). Většina těch amerických vojáků byli mladí kluci. Lidem rozdávali 

balíčky, ve kterých se nacházela instantní káva, tablety na vyčištění vody, žvýkací 

tabák, žvýkačky a čokolády. 

Když jsem byla začátkem května u babi v Pocinovicích, bylo u ní na 3 týdny 

ubytováno 11 Američanů. Mezi nimi byla spousta černochů. Babičce zaplnili sklep 

konzervami. Také mi nechali na památku koženou bundu, kterou jsem později 

věnovala nýrskému muzeu. Když bydleli po chalupách, měli zakázáno brát si od lidí 

jídlo. V pocinovické hospodě pak rádi sedávali a zpívali při harmonice, hlavně 

„Škoda lásky“. Černoši se třásli, byla jim tu zima. 



 

 

Němci se pohybovali kolem Nýrska ještě dlouho po válce. Lesy byly americkými 

jednotkami docela hlídané. Němci se snažili prchat na Hamry přes Suchý Kámen. 

Můj tatínek tehdy nemusel na frontu. Pracoval v Okule v Nýrsku, kde si ho jeho 

šéf oblíbil natolik, že se za něj přimluvil jako „za nezbytně nutného pro výrobu“. 

Okula vyráběla během války brýle, lupy, korekční skla. Další výroba ve městě 

fungovala pod nádražím – vidlárna, Stein zde zavedl výrobu košil. Celkem tu 

existovaly 3 pily a asi 19 hospod.“ 

 

SVĚDECTVÍ PAMĚTNÍKŮ - STRÁŽOVSKO 

Pan Emanuel König 

− rozhovor ze dne 17. 2. 2012 

− nar. 1930 čp. 1 na náměstí; bydlí zde dodnes 

− v roce 1945: měšťanská škola ve Strážově 

− 1945- 1947 studium na Obchodní škole v Klatovech (v dnešním areálu 

nemocnice) 

− později 42 let ekonom (Kdyně, Klatovy) 

 

„Mn ě bylo patnáct roků. Koncem dubna 1945 Němci tehdy přes náměstí 

odváděli mladé ruské zajatce na práci k Čachrovu. V tu chvíli nad náměstím 

zakroužil americký dvouplošník. Němci ze strachu rychle nasedli do aut a ujížděli 

pryč. Nakonec byli u Březí napadeni a rozdrceni. Také tudy projeli maďarští vojáci 

ve žlutých uniformách – spojenci Němců. Jeli na kolech a byli ozbrojeni 

pancéřovými pěstmi. Asi se snažili dostat do Železné Rudy. Ještě než do Strážova 

přišli, pár dní předtím se tu nacházela rota 30 německých ozbrojených mužů. 

Bydlela v hospodě pod kostelem. Když se dozvěděli, že se blíží americká armáda, 

chtěli po místních sedlácích vozy s koňmi. Sedláci s velkou nechutí nejdříve koně 

s povozy připravili, ale nakonec zvířata na náměstí vypřáhli a odmítli Němcům 

pomoct. Tak Němci popadli vozy a sami je museli táhnout. Lidé se jim posmívali, 

ale oni přesto výhružně volali, že zase přijdou! Jeli směrem na Děpoltice, chtěli do 

Železné Rudy (Eissenstein). Po cestě odhazovali zbraně. Koncem dubna se tu také 

častěji objevovali hloubkaři. Jeden takový dvouplošník nás vylekal, jelikož v patře 

našeho domu byla četnická stanice a on kroužil zrovna nad náměstím. 



 

 

Vzpomínám si, že první Američané se ve Strážově ukázali 5. nebo 6. května 

1945. Jako kluci jsme hráli fotbal tady na hřišti za Strážovem a najednou jsme 

slyšeli rachot. Za chvíli jsme viděli, jak jely kolony Američanů z Nýrska. Nejprve 

tedy Nýrsko ostřelovali. Pak se vydali od Nýrska přes Děpoltice k nám, do Strážova.  

Přijeli k nám na náměstí, vystoupili z těch aut. Nejprve jely jeepy, poté vozy 

s pěchotou a nakonec tanky. To všechno se seřadilo na náměstí a zaplnilo ho tak 

úplně celé. U nás doma bydlelo 15 vojáků. Byli to velice slušní kluci. Nabídli jsme 

jim peřiny, ale měli vlastní spacáky. Co ale neodmítli, byla horká voda. Byli to 

převážně mladí kluci, mezi nimi se objevovali i černoši s jasně bílými zuby a 

rozpláclými nosy. My jsme do té doby černocha nikdy neviděli, tak to pro nás byl 

nezapomenutelný zážitek. Vůbec šlo o inteligentní armádu. Lidem rozdávali 

sladkosti, žvýkačky, cigarety, konzervy, dámám rozdávali silonové punčochy, 

dokonce i bundy nechávali lidem. Sami chodili v nažehlených kalhotách a košilích 

jako na ples.  

Když tu u nás byli Američané, tak jeden kapitán si tu namluvil dívku jménem 

Slávka Denková. A jelikož Američané ze Strážova odešli hned druhý den směrem na 

Klatovy, americký kapitán za Slávkou létal letadlem a přistával tu na místním hřišti.  

O druhé vlně Američanů jsme už jen slyšeli, tady ve Strážově nebyli. Prý to ale byli 

docela ochlastové a kšeftaři.  Pamatuji si také, že tady ve Strážově na náměstí dělali 

Američané nástupy. Když to srovnám s Němci, tak nebylo slyšet žádných pokřiků, 

povelů, američtí vojáci jednoduše vystupovali z vozidel a hned se řadili, věděli, co 

mají dělat. Byl mezi nimi i voják Stadler. To byl syn Františka Stadlera, který tu měl 

kdysi koloniál. Tento voják se jednou objevil ve Strážově na náměstí, tak jsme se 

s ním zapovídali (uměl právě česky). Pak nám nabídl, jestli se s ním nechceme svést, 

že jede do Janovic a pak do Běšin. V Janovicích totiž vyzvedával rakve pro 42 obětí 

běšinského transportu smrti, které teď v Běšinech museli vykopávat Němci a 

klatovští gestapáci, odkud pak byli převezeni na běšinský hřbitov. Dodnes tam stojí 

pomník s křížem. Dodnes nezapomenu na ta zubožená mrtvá těla jedno vedle 

druhého. Pokud jde o klatovské gestapáky, tak se mi naskytla možnost vidět tehdy 

popravu jednoho z nich v Klatovech u soudu. Pak ale zase Marie Linhartová, dcera 

místního pekaře, měla vztah s jedním gestapákem, který věděl, že její otec dává 

lidem na černo mouku, ale neudal ho. Marie zemřela v březnu 1945. Po válce se 

k tomu přihlédlo, když byl tento gestapák předveden před soud. Nakonec byl 

odsouzen k práci na statku v Soběticích. 



 

 

Po odchodu Američanů ze Strážova se ve městě, ale spíše v okolních lesích, 

objevili vlasovci. Ti také pomohli Praze v době povstání. Ale Stalin je nechával 

střílet jako zrádce, proto se stahovali směrem na západ. Byli hladoví a špinaví. Vše, 

co měli, měnili za jídlo. Moc s lidmi ale nemluvili. Drželi se spíše stranou. Kromě 

vlasovců se také zformovala jakási místní domobrana, která taktéž pročišťovala 

okolí. I já jsem se párkrát k takovým akcím připletl. Pamatuji se, že na samotě u 

Vacků v Mladoticích se skrývali SS vojáci se zbraněmi. Sedlák Vacek je musel 

odvést do Děpoltic, kde se ukryli v jednom domě a do oken opřeli pušky. Když se o 

tom dozvěděla strážovská domobrana, vydala se do Děpoltic. Jeden ze strážovských 

mužů uměl německy, tak se pokusil s Němci vyjednávat. Nakonec se to podařilo a 

Němci odešli směrem na Železnou Rudu beze zbraní. 

Několik měsíců po skončení války když se zase na podzim začalo učit ve školách, 

byl tehdy ředitelem v jedné klatovské škole pan Stránský, který všude rozhlašoval, že 

nás osvobodili Rusové, ale byli převlečení v amerických uniformách. Vzpomínám si, 

že se tento nesmysl objevil dokonce i v televizi!“  

 

Josef Beran 

− rozhovor ze dne 26. 2.2012 

− nar. 1921 čp. 71 (náměstí - radnice 1. patro) 

− nyní v čp. 73 (těsně pod náměstím) 

− v roce 1945: práce v hospodě u rodičů 

− po roce 1945: vedl obchod s manželkou 

 

„Už v lednu roku 1945 Strážovem procházeli němečtí uprchlíci 

z východní fronty. Byly mezi nimi i matky s dětmi, staří lidé. Přišli jedné 

lednové noci a ubytovali se v místní Měšťanské a obecné škole. Němečtí 

vojáci se ubytovali zase v sále. Také mladí fašisté, tzv. Hitlerjugend, se tu 

objevili. Mezi lidmi panoval už neklid, zda se blíží konec války či ne. Proto 

poslouchali rozhlas z Londýna, ale Němci stále chodili po domech, 

kontrolovali to a z rádií vyndávali součástky, aby lidé nevěděli, jaká situace 

ve skutečnosti je. 

Procházely tudy transporty se zajatci a to směrem od Opálky. 

Jednalo se převážně o anglické a francouzské zajatce. Byli hrozně hladoví. 



 

 

Sedlák měl na Opálce sklizenou fůru brambor. Vrhli se na ní. Bylo jim 

jedno, že slupky jsou od hlíny. Druhý transport se zajatci přicházel směrem 

od Janovic nad Úhlavou. Jeden z nich, Michal Vojvoda – poručík SSSR, 

nemohl už dál jít, jak bylo jeho tělo zubožené a zesláblé. Němci ho střelili a 

jeho mrtvolu nechali ležet u Opálky. Strážovští občané jeho tělo poté 

uschovali a pohřbili bez vyhotovení náhrobku na místním hřbitově v zadní 

části u zdi. Hned po osvobození byl k neoznačenému hrobu dodán náhrobek. 

V nedalekých Běšinech projížděl také transport smrti. Byl to vlak 

jedoucí z koncentračního táboru. Vezl spoustu zubožených a hladových 

vězňů. V Běšinech zastavil. Někteří vězni se pokusili utéct, Němci je bez 

lítosti stříleli. Mrtvoly pak naházeli do jedné jámy a jei dál do Nemilkova. 

Po osvobození Američany přijel do Běšin dr. Bautz z Prahy, který provedl 

exhumaci těl. Bylo nalezeno celkem 42 mrtvol. Z jámy je museli vykopávat 

přímo zajatí Němci. Mrtví vězni pak byli pochováni na hřbitově v Běšinech. 

V dubnu 1945 se Američané blížili už k Železné Rudě (Eissensteinu). 

Jelikož byl nedaleko toho uprchlický tábor v Alžbětíně, všichni němečtí 

uprchlíci se tam stahovali. Koncem dubna 1945 v sobotu přistálo nedaleko 

Strážova, u Patrasky, letadlo. Jednalo se o americký průzkumný letoun, ze 

kterého vystoupili dva vojáci. V neděli ráno už bylo slyšet boje fronty 

vedoucí přes Svatou Kateřinu, Nýrsko, Děpoltice a až do Strážova.  

Když přijely americké jeepy a náklaďáky na strážcovské náměstí, 

všichni je tu nadšeně vítali a podávali jim ruce, děkovali. Najednou bylo 

náměstí plné vozů a vojáků. Ti kluci byli hezcí, mladí. Viděl jsem mezi nimi i 

pár černochů. Všem, ale hlavně dětem, rozdávali žvýkačky (děti to neznaly, 

tak ani nevěděly, co s tím), čokolády. Ubytovávali se po chalupách. My jsme 

měli restauraci v čp.71 na náměstí, kde si Američané udělali hlavní štáb. Ve 

sklepě jsme měli schováno asi 7 litrů piva. Tím nepohrdli a rádi si natočili. 

Večer chodili po městě hlídky kvůli Němcům, kteří se schovávali ještě 

v okolních lesích. Američtí vojáci v pokojích spali po čtyřech na 

manželských postelích. V čp. 70 (hned vedle) si zřídili svou polní kuchyni. 

Zdrželi se tu asi 14 dní. V Sokolovně uspořádali taneční zábavu, kde 

tancovali s místními děvčaty. Byli slušní, rozdávali, co mohli – konzervy, 

oblečení, sladkosti. Já jsem dostal od jednoho z důstojníků jako poděkování 

za to, že mohli být u nás ubytovaní, pravý americký fotoaparát. Dodnes ho 



 

 

mám schovaný a myslím, že je ještě pořád funkční. Někteří pak odjížděli ke 

Klatovům (statek Sobětice), jiní do Nýrska, kde zůstalo hodně vil po 

Němcích. Tam se ubytovali. U Nýrska také bylo letiště, kde se nacházeli 

Vlasovci. Někteří odcházeli až do Rokycan. 

V listopadu 1945 jsem narukoval do Nýrska, kde ještě stále byli 

Američané. Poslední Němci, kteří se ukrývali po okolních lesích, se snažili 

utéct do Alžbětína a dál do Bavorska. Američané při pročišťování lesů na 

některé narazili, zajali je a přivedli nejprve do Strážova na štáb. Tou dobou 

se v lesích vyskytovalo mnoho zbraní, které Němci odhazovali. Kromě 

Američanů pročišťovaly okolí i místní Revoluční gardy. Dále se tu 

pohybovalo i mnoho vlasovců, tj. vojáci ROA. Ti se snažili dostat 

k Američanům, protože Stalin nařídil Rudé armádě vlasovce střílet jako 

zrádce. Vlasovců bylo v Nýrsku opravdu hodně. Nedaleko, v Týnci u 

Klenové, byli ubytováni také naši českoslovenští vojáci. Jednalo se o čs. 

samostatnou obrněnou brigádu, která přicházela pomoci ze zahraničí. 

Mnoho těchto vojáků se v Týnci oženilo a žilo tam do konce svého života.“  

 

Josef Kripl 

− rozhovor ze dne 15. 4.2012 

− nar. 1934  

− v roce 1945: dům ve Strážově směrem ke hřbitovu 

− po roce 1966 : Nýrsko (dodnes) 

 

„Na jaře v sobotu večer tudy procházel transport zajatců. Byli 

vyhladovělí a žízniví. Dva ze zajatců se pokusili utéct mezi Opálkou a 

hospodou k potoku Jelenka. Prvního Michala Vojvodu Němci zastřelili, 

druhému se povedlo u někoho schovat. Druhý den, v neděli, místní lidé 

přivezli Vojvodu na voze. Strážovské ženy ho omývaly za kapličkou u 

hřbitova a ukryly ho do márnice. Muži mu pak vykopaly hrob a pohřbili. 

Náhrobek mu ale udělali až po válce. 

 Tou dobou tudy procházeli „národní hosté“. To byli uprchlíci 

z východu, asi Maďaři. Ubytovali se tu ve škole. Nechali si z janovické 

masny posílat jídlo a šunku. 



 

 

Asi deset dní před koncem války desítky německých vojáků (spíše 

staršího věku) se zbraněmi vyhrožovali strážcovským sedlákům – chtěli po 

nich koně s povozy. U nás a u sousedů v té době bydlelo asi šest mladých 

vojáků SS. Vařili si v pařáku polévku. Dále nějací vojáci spali u nás na seně 

a ve stodole. V pokoji se ubytovali asi čtyři důstojníci. Byli v celku slušní, 

ale v pohotovosti. Táta se s nimi domlouval německy. Dohromady to mohlo 

být kolem stovky německých vojáků. I po mém tátovi chtěli koně a žebřiňák. 

Jelikož nikdo ještě netušil, že je už téměř konec války, měli všichni strach. 

Táta jim tedy zapřáhl naše koně Loru a Hnědku. Nejdříve se jelo ke kostelu 

k hospodě u Denků, kde se ze sálu měly naložit zbraně a munice. Když se 

jelo přes náměstí, od Königů vykoukli dva četníci Kubát a Vašák (v patře 

byla totiž četnická stanice) a otevřeli okna. Táta na ně jenom zvolal: „Co 

s tím mám asi dělat?“ Četníci pak okna zavřeli. Tito četníky během války 

nedělali žádné extra zásahy. Urna s jejich popelem je uložena na hřbitově 

v Dešenicích. Když jsme dojeli před hospodu, Němci začali nakládat výbavu. 

Já jsem s tátou stál kousek vedle na chodníku. Táta chtěl zachránit koně. 

Vyhodil tedy rozporky, dal je na vůz a sundal návojníky. Koně šli od vozů, 

ale starou Hnědku Němci snadno chytili. Kobyla ale vyhodila zadníma 

nohama, až se německý voják lekl a utekl od ní, a tak Hnědka doběhla 

zpátky k nám domů. Němci nakonec museli vozy táhnout sami. Vydali se 

směrem na Děpoltice. Vraceli jsme se s tátou také domů, když jsme potkali 

souseda, který nám řekl, že někdo slyšel z rozhlasu, že už je konec války. 

Táta běžel domů na půdu, otevřel střešní okýnko u komína a vystrčil z něho 

českou vlajku. V tu chvíli ale po něm střílel mladý Němec. Po dvou dnech 

táta přivezl vůz z Děpoltic zpátky domů.  

Od Děpoltic už ale přicházeli Američané. Tehdy přijel tank a omylem 

jednomu ze strážcovských sedláků najel na roh stodoly a poničil ji. 

Sedlákovi za to dal hromadu čokolády jako omluvu. Na náměstí přijel jeden 

tank, asi tři vozy UNRRA a celkem tam mohlo být pod 100 amerických 

vojáků. Zabavené německé zbraně v Děpolticích Američané zapálili. 

Ve Strážově se zdrželi asi 10 dní, pak jeli Praze na pomoc, ale jen 

k demarkační čáře. O běšinském masakru tady ve Strážově moc lidí 

nevědělo. Viděli to lidé z Kozí. S tátou jsme po osvobození sedli na kolo a 

jeli se podívat do Běšin, co se tam stalo. Američané donutili zajaté Němce, 



 

 

ale také civilní Němce, aby 42 mrtvých těl vykopali (mezi nimi byla i těhotná 

žena). Jeden z civilních Němců byl z Janovic, táta ho znal. Těla musel 

vykopávat i Němec z nedalekých Českých Hamrů – majitel hamru Bouberle. 

Měl dceru, která chodila se mnou do školy. Později dělala na lesní správě. 

Po odsunu hamr připadl Čechu Kolářovi, jehož vnuk tam žije dodnes.  

Hřiště ve Strážově sloužilo jako přistávací plocha pro americké 

letadlo. Bylo to jen takové malé pro dva lidi. S bratrem nás americký pilot 

vzal do letadla a proletěl s námi okolí. Když se v listopadu 1945 narodila 

v Klatovech moje sestřička Emilka, Američané jí dali do kolébky čokoládu. 

Lidé vařili šnaps a připíjeli si s americkými osvoboditeli. Američané 

jim za to zase dávali benzín. Jednou starší strážcovští kluci našli Opela 

Blitz, německé auto. Blbli s ním, až ho převrátili. Můj táta ho dotáhl domů 

k nám na zahradu. 

Kromě Američanů sem přišlo i pár vlasovců. Ukrývali se 

v Krotějovském lese. Dva se objevili dokonce u nás na zahradě. Jeden byl 

učitel z Ukrajiny, druhý pocházel ze Lvova. Ukrajinský učitel požádal 

matku, aby ho zavedla do domu na záchod. Cestou si v chodbě domu všiml 

zelí. Snažil se matce rusky říct, že by ho chtěl, ale my jsme mu nerozuměli. 

Nakonec jim ho matka dala. Pak v době povstání v Praze se ve Strážově 

poztrácelo mnoho kol – vlasovci jeli Praze na pomoc. 

Před válkou bylo ve Strážově i hodně Židů. Po válce se vrátil pouze 

jeden – pan Feigl. Oženil se s Denkovou ze Strážova čp. 70 a měli spolu 

syna. Společně ve Strážově vedli obchod s košilemi. Ale v době 

znárodňování o všechno přišli. Ve Strážově býval židovský kostel i škola, po 

válce z židovského kostela vznikly frmoly.“ 

 

SVĚDECTVÍ PAMĚTNÍKŮ - JANOVICE NAD ÚHLAVOU 

Oldřich Dvorský 

− rozhovor z 15. 4. 2012 

− nar. r. 1929 

− v r. 1945: čp. 74 nedaleko náměstí 

− po válce studium Obchodní akademie v Klatovech 

 



 

 

„Bombardování Klatov bylo pro náš kraj teprve tou opravdovou válkou. Už od 

jara roku 1945 se na nebi často objevovalo američtí hloubkoví letci. Jednou 

zaútočili na lokomotivu za Rohoznem těsně u Janovic. Dodnes je na sloupu 

janovického nádraží kulka. Proudilo tudy mnoho uprchlíků, tzv. národních hostů, 

kteří se ubytovali ve škole. Pár dní před koncem války se ve městě objevili Němci 

s tím, že ho budou bránit. Všeobecně tu zavládlo zděšení. Zdejší starosta Netál uměl 

německy. Přivedl dva německé důstojníky k nám zrovna ve chvíli, kdy jsme měli na 

černo zabité prase, ta se matka dost bála. Přespali u nás, oholili se a za dva dny se 

celá lehká obrněná divize jela vzdát do Nýrska. Ještě před odjezdem jeden 

z důstojníků napsal dopis, který potom dal matce, aby ho odeslala.  

Velká spousta vojska se stahovala od Bezděkova, všichni se jeli vzdát na Nýrsko. 

My jako kluci jsme chodili po stokách při silnicích a sbírali zbraně po Němcích. 

Našli jsme i pancéřové pěsti. Jeden sedlák dělal nějaké pokusy s německou municí, 

až si vyhodil střechu do vzduchu. 

Z janovického židovského hřbitova jsme s klukama pozorovali ostřelování 

Nýrska. Nedaleko od nás stála bojová auta s Hitlerjugend vybavená kulomety. 

Naším městečkem projížděly vlaky, transporty smrti. Při jednom z nich 

zaútočili na janovické nádraží američtí hloubkaři. Některým vězňům se tak podařilo 

z vagónů utéct, některé Němci zastřelili – jednoho Španěla a dva Rusy. Jejich těla 

jsou pohřbená na janovickém hřbitově. Místní lidé se jim snažili do vagónů 

podstrčit alespoň kousek chleba. Vězni se o něj doslova prali, jak byli hladoví. Ti, 

kterým se povedlo uprchnout, se ukryli v Sokolovně. Místní sokolnice paní 

Polzarová je udržovala při životě. Nosila jim tajně jídlo, starala se o ně. Aby Němci 

nešli do Sokolovny, nýrský MUDr. Jakl nechal dát na Sokolovnu karanténu s tím, že 

místo je infekční na typus. Samozřejmě to bylo jen naoko. Po válce jeden 

z uprchlých Rusů, který přežil díky péči paní Polzarové, jí poslal děkovný dopis. 

Viděl jsem ho a myslím, že je uschovaný u dcery paní Polzarové, která již nežije, 

paní Švaříčkové.  

Poslední dny války přivezli Němci valník naložený municí a utekly od něj, 

neboť se objevili v bojovém voze partyzáni v německých uniformách (mezi nimi i 

manžel sokolnice pan Polzar) a zneškodnili ho. Valník hořel poměrně dlouho. 

O janovickém starostovi Netálovi se říkalo, že s Němci vycházel tak, aby to 

nemělo špatný dopad na Janovice. Někde dokonce našel znak Schutzpolizei, kterým 

se pak mezi Němci prokazoval. Přesto, že se měl u sebe doma ubytované dva 



 

 

německé důstojníky, na půdě schovával mnoho ruských partyzánů. Inu, byl to tak 

trochu dobrodruh. 

V pátek 4. května 1945 nad Petrovicemi v lese (v místě, kde dnes stojí 

lovecká chata) se schovávali Němci. Janovičtí muži se s brokovnicemi vydali Němce 

odzbrojit. V chatě ale už nikoho nenašli. Dodnes tam ale visí na skobě německá 

helma, která tam po nich zbyla. 

V dnešním zdravotnickém středisku tehdy žil hrabě Kössenbrock. Jelikož si 

ponechal českou národnost, musel se ze svých klatovských domů odstěhovat právě 

sem k nám. Neměl nic, sbíral koňský trus a hnojil si jím svou zahrádku, aby měl 

vůbec co jíst. Jeho dcera, komtesa Mia, chodila do Obchodní akademie. Po roce 

1945 oba zmizeli – Mia odešla asi s jedním americkým letcem, hrabě se pokoušel 

získat majetek v Klatovech zpět. Nevím, zda se mu to nakonec podařilo. Bydlel zde 

také jakýsi Hönig. Dělal na jednom statku, ale později pracoval pro klatovské 

gestapo jako jejich tlumočník. V Janovicích znal naprosto všechno, ale překvapivě 

místním úmyslně neškodil. Janovičtí četníci často u Frenclů poslouchali rozhlas 

Londýn. Hönig je upozorňoval, že se chystá na ně gestapo, ať to nedělají, ale 

neuposlechli a gestapo je přistihlo ři činu. Všechny tři, Kopeckého, Maršálka i 

Kotala, gestapáci zastřelili. Němci měli umístěné flaky na vlacích na nádraží 

v Janovicích. Přiblížil-li se nějaký americký hloubkař, začali po něm střílet. 

Z tohoto souboje odpadávaly náboje na střechy okolních domů. S klukama jsme je 

pak sbírali, vysypávali prach, vložili filmy do nábojnice z flaku a zašpuntovali – po 

chvíli se ozval výbuch. Německé protiletecké hlídky byly ale rozmístěné i jinde 

v okolí, např. na Týnci (4km od Janovic) fungovala neozbrojená letecká 

pozorovatelna. Jednalo se o betonový kryt s polokruhovou skleněnou střechou, 

v němž byl umístěn radar. Na konci dubna městem procházela skupinka asi deseti 

mužů ve světle modrých uniformách. Věděli jsme, že Němci to nebyli (ti měli 

šedozelené). Šlo o ruské partyzány, říkalo se jim Vlasovci podle jejich generála. 

Usídlili se u stadionu. Měli hrozný hlad, takže vše co měli, měnili za chleba. 

Postupně se objevovaly zvěsti, že se blíží konec války a že se k nám blíží 

osvobozenecká armáda. Šířilo se ale, že nás přijde osvobodit Rudá armáda. Jeden 

učitel z janovické školy tehdy nechal zhotovit slavobránu s nápisem „ Ať žije slavná 

Rudá armáda – osvoboditelka!“ a v rodině Havlů zase janovické ženy šily ruské 

prapory (látek bylo nedostatek, zhotovovaly je z německých červených praporů, na 

které našily bílý srp a kladivo). 



 

 

Velkým překvapením tedy bylo v sobotu 5. května, když se objevily dva 

americké tanky v Janovicích a ne sovětské. Přijely od Pocinovic, první zastavil u 

Sokolovny, druhy pokračoval dál až na náměstí. Celé město je nadšeně vítalo, i 

četníci (v době války drželi dost s lidmi). Vítali je i čs. důstojníci ve výslužbě 

(Hejlíček a Zachrda). Vítal je ale také např. kolaborant Bohouš Kellner, o kterém se 

to moc dobře vědělo. Vystoupal na okraj tanku a chtěl Američanům podat pití, ale 

rozezlení lidé ho strhli dolů na zem. Myslím, že byl snad i členem Vlajky, později 

uprchl do Austrálie. V té době zde bydlel u příbuzných Maťků děkan brněnské 

Zemědělské fakulty prof. Ing. František Len. Jelikož uměl velice dobře anglicky, 

tlumočil vše, co spojenci říkali. Jeden z amerických důstojníků pronesl proslov 

z radnice a poté hned odjeli zpátky. Následující den, v neděli 6. května 1945 

dopoledne, hodně pršelo. Od Nýrska k nám přijeli Američané. Měli na uniformách 

znak indiána. Auta zastavila před městem, pak šli pěšáci, za nimi jeli jeepy a 

náklaďák. Lidé je s jásotem vítali, načež oni byli úplně vyjevení. Není divu, byli 

jsme prvním městem, které je vítalo. Přijížděli z Nýrska, tehdy z německého města 

Neuern, o které museli ještě bojovat a pak popojedou o 8km dál do dalšího 

městečka, kde je pro změnu vítají a nabízejí jim občerstvení. Celnice se nacházela 

právě mezi Petrovicemi nad Úhlavou a janovickým židovským hřbitovem. Měli 

s sebou fotoaparáty, tak se celkem i pořídilo dost snímků. Ubytovali se ve škole. 

Byli to mladí fešáci v nažehlených uniformách. Lidem rozdávali kompoty, 

marmelády, čokolády, žvýkačky a cigarety. Zdrželi se tu asi 14 dní, poté odjeli. 

Doneslo se k nám, že měli být nasazeni na Japonce, ale loď, která je vezla přes 

Pacifik, ztroskotala a nikdo nepřežil. Nebyla to však pravda. 

Druhá vlna Američanů nosila znak tygra a jednalo se o dělostřeleckou 

divizi. To byla už velká skupina, mezi nimi i dost černochů, kteří dělali většinou 

řidiče. Většina divize se usídlila na hřišti u koupaliště. Přijeli s jeepy. Nás kluky 

hrozně lákalo si je půjčit a zkoušet s nimi jezdit, později se to ale zakázalo. Tito 

vojáci už byli takoví kšeftařin, např. dávali benzín za vejce. Chovali se ale slušně. 

Jeden z nich, Fredy, uměl trochu česky, protože jeho matka byla Polka. Tak jsme ho 

z legrace učili česká sprostá slova. Hodně jsme s ním kamarádili. V Sokolovně 

pořádali také taneční zábavy, kde jsme poprvé uslyšeli jazz a pak najednou Škoda 

lásky! Pilo se víno. Našim dívkám se hodně líbily, takže jim často vycházely vstříc. 

Dokonce jedna dívka Sušenková, dcera zdejšího učitele, s nimi letěla pryč. Za 

několik dní se ale vrátila. Američané si přiváděli ale i Němky pro pobavení, to 



 

 

zdejší lidi pobouřilo, takže se to později zakázalo. Po pravé straně proti škole měli 

Američané na louce 3 dvousedadlová letadla, Pipery či „létající jeepy“. Američtí 

vojáci chodili stále v nažehlených košilích se dvěma puky a v béžových kalhotách. 

Za mostem vlevo si vybudovali lázně – plátěný bazén, dále tam také měli ošetřovnu, 

polní kuchyni a sprchy. Zaujali mi jejich oválné talíře, které byly předělené –

 s přihrádkami, příbory byly zase skládací (asi železné či nějaká slitina s hliníkem). 

Také bydleli v péřovně, což byla jediná továrna v Janovicích. Nacházely se tam i 

látky, které se nejdřív rozdávali, ale pak se to všechno rozkradlo. Vojáci nám 

rozdávali svoje bundy, kalhoty. Důstojníci bydleli v rodinách. Mému příteli rodáku 

z Janovic, spisovateli a novináři Karlu Pacnerovi, tehdy prasklo slepé střevo. Byl 

již v kritickém stavu. Americký doktor mu poskytl dvě dávky penicilínu. Poté 

společně s naším rodinným přítelem janovickým MUDr. Lomem vyjednali 

s americkou ambasádou v Plzni převoz do tamější nemocnice. Karlu Pacnerovi to 

zachránilo život. Pan doktor Lom měl tři syny, z nichž ten prostřední, MUDr. Petr 

Lom, byl jeden čas ministrem zdravotnictví, poté působil jako velvyslanec ve 

Francii. Američtí tygři zde zůstali do října 1945, pak přes noc zmizeli. 

Židů v Janovicích bylo poměrně hodně. Proti nové hasičské zbrojnici stojí 

stará zbrojnice, kde se kdysi nacházela židovská synagoga. V r. 1952 ji zrušili 

(jelikož ve městě již žádný Žid nežil) a předělali na hasičskou zbrojnici. Vedle 

modlitebny se nachází dům, který byl až do r. 1912 využíván jako židovská škola. Po 

válce se do Janovic vrátil pouze Žid jménem Feldman s maminkou a to do 

zdravotního střediska, odkud ho v r. 1940 Němci odtáhli do Osvětimi. Chtěl si zde 

zřídit sanatorium. Jeho ordinace byla vybavená i roentgenem. Než ho Němci 

odvedli, uschoval si u nás nějaké cennosti. V Osvětimi se seznámil s jednou ženou, 

studentkou medicíny, která dělala v táboře asistentku lékaři. Po válce si ji přivedl 

do Janovic a oženil se s ní. Za nějaký čas o ní dvě polské ženy, bývalé vězeňkyně 

z Osvětimi, prohlašovaly, že v táboře jednala nelidsky a spolupracovala s Němci. 

Začaly ji hledat, a proto MUDr. Feldman s matkou i manželkou uprchli do USA 

ještě před únorem 1948. 

Po osvobození se vraceli ale také naši krajani důstojníci, sokolové, kteří byli 

též vězněni v koncentračních táborech. Tehdy přijeli vlakem a místní lidé je 

v průvodu chodili vítat! 

V janovické škole těsně po válce učili děti o osvobození celkem pravdivě, 

byli reakční. Možná to bylo tím, že ředitelem byl pan Pavlík, který toto místo 



 

 

vykonával i během války. Avšak v Klatovech se ředitelem dnešní Masarykovy ZŠ 

stal pan Stránský, který se snažil naši mládež přesvědčit o tom, že zde Američané 

nikdy nebyli, že nás osvobodili Rusové převlečení v amerických uniformách.“ 

 

SVĚDECTVÍ PAMĚTNÍKŮ – BEZDĚKOV U KLATOV  

Marie Paumerová 

− rozhovor z 15. 4. 2009 

− nar. r. 1929, zemřela 28. 8. 2010 

− bydlela v Bezděkově v čp. 113 

 

„ Člověk si tyto události vybavuje už jen matně. Vzpomínám si, jak tenkrát 

chodili četníci po vsi a kontrolovali, zda máme večer zhasnutá světla. Tehdy jsme 

měli kolem domu ještě dřevěný plot. V jednom místě byly dřevěné laťky povolené, a 

tudíž byla mezi nimi větší mezera. Jednou se stalo, že jsme v naší verandě zapomněli 

zhasnout světlo. A za nedlouho byl u nás četník. Našel škvíru v plotu a vlezl nám na 

zahradu až do chodby. Tehdy se totiž nezamykalo jako dnes. Pamatuji si, jak jsme 

byli všichni vyděšení…Když tady tehdy na nádraží vybuchnuly ty vagony s municí, 

to bylo v noci, nikdo nevěděl, co se to stalo. Až ráno jsme se dozvěděli, že nádraží je 

poničené, že jsou tam obrovské díry a že vlaky nejezdí. Museli jsme tedy do práce 

chodit pěšky. Někteří chodili i desítky kilometrů daleko…Ke konci války, kdy se 

schylovalo k porážce Němců, přijeli v neděli odpoledne do Bezděkova Američané. 

Ještě v pátek se tu schovávali Němci. Když se dozvěděli, že se sem blíží Američané 

silnicí od Domažlic, utíkali druhou stranou, po silnici směrem na Janovice až do 

Nýrska, kde se prý pak vzdali. Američanů tady bylo hodně. Když sem přijížděli 

v tancích, zem se chvěla. Vojáci házeli lidem pomeranče, čokolády, cigarety. Hlavní 

stan měli Američané postavený na dnešním sokolském hřišti, ale bydleli i v zámku, 

ve škole, v rodinách. U nás také. Chodili k nám i na jídlo. Jednou nám přinesli 

burákové máslo, ale myslím, že to maminka schovala a nikdy jsme to neochutnali. 

Také jsme jim prali a žehlili oblečení. Byli čistotní a velmi náročný v tom, aby 

košile byla pořádně vyžehlená, to znamenalo, že kalhoty musely mít pořádné puky a 

košile nesměly být ani trochu zmačkané a musely být řádně naškrobené. Jak jsme 

spolu komunikovali? Všelijak. Většinou gesty, protože nikdo z nás neuměl anglicky 

a oni zase neuměli česky. Američtí vojáci byli v Bezděkově docela dlouho. Myslím, 



 

 

že odjížděli až někdy v srpnu. Na co si vzpomínám moc dobře, jak tehdy, když přijeli 

k nám do rodiny, tak mojí sestru chytnul žlučníkový záchvat. Jeden z Američanů jí 

odvezl do Klatov k lékaři. Chovali se k nám hezky. Byli to příjemní a veselí lidé..“ 

 

Božena Svobodová 

− rozhovor z 15. 4. 2009 

− nar. r. 1928 

 

„Já jsem byla ještě dítě první republiky. Mohlo mi být tak 10 let, když začaly 

první nepokoje. Začalo to už v 30. létech vypuknutím ekonomické krize, v pohraničí 

se dostala do popředí Henleinova strana a Němci se tam poměrně bouřili, dávali 

nám najevo, kdo je tam pánem. Dospělo to ke dvěma mobilizacím. Ta druhá byla 

tehdy před poutí sv.Václava. My, jako děti, jsme moc nerozuměli tomu, co se to 

děje. Náhle přišla další rána – Mnichovská dohoda vyvolala v lidech obrovské 

zklamání a rozladěnost. Nikdo neměl jistotu, nevěděl, co se bude dít. Předpokládalo 

se, že aspoň to skončí tím, že získali to pohraničí a tudíž, že budou spokojení. Ale 

tak to nebylo. Oni si tím pomohli, že nás znemožnili – zůstalo nám malé území, 

většina fabrik a dolů se nacházely právě v pohraničí. A pak nadešel 15. březen (to 

byla strašlivá vánice a zima), kdy sem k nám přišlo německé vojsko. Tenkrát nám to 

přišel říct poštmistr Grunt. Měl totiž doma rádio, ve kterém hlásili, že nás obsazují 

Němci. Říkali v něm také, aby lidé zachovali klid. I když my jsme byli (jako 

republika) dost vyzbrojení, měli jsme armádu, ale nebyla šance postavit se okupaci. 

Naší výzbroj nám sebrali. Byli také ve velké výhodě, protože stanovili kurz naší 

měny – 1Marka = 10Kčs. Tenkrát, v té době, byla Koruna hodně. Naše obchody 

byly plné zboží. Ale když přišla válka, byly regály prázdné. Kdo měl trochu peněz, 

nakoupil si zásoby, ale jinak Němci vykoupili vše, co se dalo. Všude jim lidé 

ustupovali, každý se totiž bál. Oni ty obchody doslova vydrancovali.  

V Poborovicích ve mlýně žil tehdy už před válkou Němec Willer. Hodný člověk, 

ale když přišla okupace, tak jeho syn byl povolaný do boje, samozřejmě na 

německou stranu a domů už se nevrátil, padl. Mlynář Willer během války 

spolupracoval s Němci kvůli přežití, po válce se musela jeho rodina vrátit do 

Německa.  

I do školy jsme přišli vystrašení. Tam nám taky řekli, abychom nikoho 

neprovokovali, byli zticha. Museli jsme zdravit salutováním. I kantoři se totiž báli.  



 

 

Naši vojáci museli opustit všechny kasárny, ty obsadili Němci. Klatovy byly plné 

německých vojáků.  

Od roku 1939 fungoval tzv. lístkový systém, který zrušili až roku 1953. 

Jednalo e o lístky na základní potraviny a textil. Vše bylo pečlivě kontrolováno. 

Dokonce, když lidé jeli do Klatov vlakem, tak když vystupovali na nádraží 

v Klatovech, stáli četníci na nástupišti a všem prohledávali tašky, zda v nich nemají 

nějaké potraviny. A když se u někoho něco našlo, tak ho většinou čekala pokuta, ne-

li vězení. Jídla bylo nedostatek. Ti, co nebyli samozásobitelé, chodili k mlynářům 

pro mouku. Tady v Bezděkově to byli Votavovi nebo Hajdrovi. Lidé si tajně ukrývali 

zásoby mouky a obilí. My jsme měli obilí v úzkých pytlích, které jsme ukrývali do 

mezery mezi dveřmi a skříní, nebo i mezi trámy. Všichni měli největší strach 

z namátkových kontrol, které chodili po vsi. Pamatuji si, že jednou našli naproti u 

sousedů, u Slámů, pytlíček s mákem a pana Slámu si odvedlo gestapo. Dokonce 

zavírali i mlynáře, kteří tajně dávali lidem mouku, pokud se na to přišlo. 

Němci nás využívali i jako pracovní sílu. Nejdříve povolali lidi narozené 

roku 1921. V té době to byli kluci, kteří by nebýt války šli na vojnu. Jednalo se o 

práci v zemědělství, zbrojním průmyslu. Němci je odvezli do pohraničí do továren, 

ale naši lidé tam měli podmínky jako v koncentračním táboře. Jedli i syrové 

a nakažené brambory, žili v nelidských podmínkách. Ke konci války byly tyto 

továrny bombardovány a hodně těchto lidí zde zahynulo. Pan Němeček z Koryt také 

pracoval v pohraničí. Povedlo se mu utéct do Anglie, kde se dal k letectvu. Při jedné 

bojové akci nad Francií byl sestřelen a zemřel. V Čechách za něj byli zavřeni jeho 

rodiče. 

Můj muž byl také zavřený. Bratr mého muže byl voják, který utekl do Anglie, 

kde bojoval. Jelikož byl hlášený pobytem v Kalu u Klatov, ale nebyl tam k zastižení, 

byl prohlášen za nezvěstného. Za to zajistili mého muže a jeho rodinu jako rukojmí. 

Tehdy jich takto zajali více, např. pana Volopicha, pana Tichého a další. Bylo to 

v září roku 1942. Tehdy můj muž (bylo mu 22let) učil v Mlázovech ve škole a přímo 

tam si pro něj přišlo gestapo a pro jeho rodiče také. Rovnou je zavezli do 

Svatobořic. Odtud ty mladší odvezli do Jihlavy, Brna, Kouničky, která byla známá 

obrazem sv. Václava, pod kterým se nacházelo popraviště, a všichni se museli 

povinně dívat, jak dotyčné zabíjejí. Mého muže a ostatní zde vyslýchali, mlátili. 

Snažili se jakýmkoliv způsobem z nich dostat, kde se nacházejí jejich rodinní 

příslušníci, kvůli kterým byli zavření. Tito lidé tam pracovali na vlečce (kolejnici). 



 

 

Můj muž byl na tom špatně a to kvůli podvýživě. Tehdy se jeho známá, budoucí žena 

jeho bratra, dověděla, že tam je a tajně mu tam propašovala jídlo, což bylo velmi 

nebezpečné!! Když sem ke konci války přijela sovětská armáda a osvobodila mého 

muže a ostatní, tak v jejich blízkém okolí se ještě v lesech schovávali Němci. Sověti 

potřebovali tyto lesy vyčistit, a tak tam poslali právě tyto osvobozené vězně. Můj 

muž mi vyprávěl, jak zajal jednoho Němce. Našel ho tehdy v lese, měl kompas, 

dalekohled a pistoli. Ještě po válce jsme tyto věci měli doma, ale když se nám 

narodil syn Franta, odmítala jsem mít zbraň v domě. Dalekohled a kompas jsem 

dala známému z Lub u Klatov. Poté Sověti dali propuštěným vězňům lístky, za které 

měli dostat oblečení a nějaké jídlo. Poté je naložili do nákladních aut a vezli je do 

Prahy, kde se na Václavském náměstí očekával příjezd Svobodova vojska. Můj muž 

(stále v těch otrhaných šatech)se šel na tu slávu podívat. Náměstí bylo plné lidí a 

policie byla všude. V průvodu byli i důstojníci, jeli na koních. Můj muž zahlédl mezi 

nimi svého bratra, a tak nepřemýšlel a běžel k němu a volal na něj jménem. Bratr 

ho poznal a seskočil z koně. Celý průvod se kvůli tomu musel zastavit. Šest let se 

bratři neviděli, stihli se akorát obejmout a domluvit se, že se hned po průvodu 

sejdou u třetího sourozence, bratra, který bydlel v Holešovicích. Jenomže nejmladší 

sourozenec se narodil roku 1942, a tak mého muže neznal. Když tehdy u nich můj 

muž zazvonil, otevřel mu jeho bratr, ale v zápětí hned úlekem zavřel dveře 

v domnění, že se jedná o nějakého žebráka. Mému muži tehdy dal stát jako 

odškodnění poukazy na oblečení a také dostal 30 000Kčs, které nepodlehly měně. 

Rozhodli jsme se, že je zatím uschováme do budoucna, než přijde vhodná doba 

postavit si za ně domek. Ale roku 1953 přišla druhá měna a peníze mu vzali a my 

jsme neměli nic. Když roku 1993 stát odškodňoval příbuzné těch, kteří byli oběti 

války, nedal mi nic z důvodu, že během manželova odboje jsme nebyli v řádném 

manželském svazku. My jsme se totiž brali až po válce roku 1949. 

Vzpomínám si také, když se blížil konec války, tak 2. nebo 3. května 1945 

večer nám zabouchal na dveře německý důstojník, že prý by potřeboval nocleh pro 

5 lidí. Tatínek jim říkal, že máme k dispozici jen malinký pokojík, ale důstojník 

odpověděl, že jim stačí sláma ve stodole a deky. Tak tedy spali u nás v stodole. Měli 

tam i svoje motorky a také pistole. Pamatuji si, jak byli hodně nervózní. Ráno se 

sešli v naší kuchyni a povídali se mezi sebou. Tatínek říkal, že jeden byl z Kolína 

a že prý bojoval na východní frontě proti Sovětům. Měl u sebe i takový dokument, ve 

kterém to bylo napsáno, a tehdy ho vyndal a hodil do kamen. Bál se totiž, že kdyby 



 

 

byl Sověty zajat, že by se mu mohli mstít. Také jsem jim měla z prostěradel vyrobit 

pytlíčky na zásoby hrachu, čočky a jiných potravin. Tehdy jsme měli k obědu 

bramboračku a makové buchty. Ten oběd nám snědli a místo toho nám přinesli ty 

jejich konzervy Eintopf. To byla jakási polévka s masem, ale myslím, že jsme to 

tenkrát nejedli. Moc dobře si vzpomínám, jak nám tatínek říkal, abychom je 

neprovokovali a mně říkal, ať v žádném případě nechodím sama do té stodoly, kde 

ti němečtí důstojníci spali, že nevíme, čeho jsou schopni. Druhý den naši nocležníci 

odjeli směrem na Janovice. Bylo jich velký zástup. Když odjížděli, mířili zbraněmi 

do oken. Tatínek nám řekl, ať od oken jdeme raději dál, kdyby náhodou některý 

začal střílet. Pátého května kolem našeho domu projel džíp. Zastavil se před 

dnešním kadeřnictvím (tehdy to byla pekárna) a hledali zástupce obce. Děti se za 

džípem hned rozběhly, byli to Američané. V tyto dny zemřela moje babička 

v Libkově a moji rodiče odjeli na její pohřeb a já jsem zůstala doma sama. Měla 

jsme hodně práce. Šla jsem k rybníku vymáchat prádlo a koukám se, na protějším 

břehu kráčel nějaký voják. Ale vypadal jinak než ti, kteří tu donedávna byli. 

Najednou, aniž bych si toho všimla, stál za mnou, usmíval se a něco mi anglicky 

povídal. Nerozuměla jsem mu ani slovo, tak jsem ho ignorovala, popadla prádlo a 

šla domů. On mi prádlo sebral a šel se mnou. Nevěděla jsem, co mám dělat. Šla 

jsem prádlo pověsit na zahradu a on šel zase se mnou. Podával mi kolíky a stále mi 

něco povídal. Poté jsme šla dovnitř zatopit a on šel za mnou, sedl si do kuchyně a 

všiml si mého sešitu z literatury, který tam ležel na stole. Byl otevřený na stránce, 

kde se psalo o Shakespearovi. A ten voják, když si to přečetl, tak hned začal o něm 

mluvit, ale já jsme mu stejně nic nerozuměla. Pak mi napadlo, že mu tedy řeknu 

německy, že mu nerozumím. Jakmile jsme promluvila německy, tak začal i on trochu 

mluvit německy. Tak jsme tedy seděli v kuchyni a snažili se spolu nějak domluvit. 

Zjistila jsem, že je mu 19 let, že pochází z New Yorku, že prošel německou frontou. 

Pak mě začal učit anglická slovíčka. Ptal se mi, jak se jmenuji. Nešla mu vyslovit 

Božena, a tak mě přejmenoval na Bóč. Když se moji rodiče vrátili, byli překvapení. 

Vše jsem jim vysvětlila a od té doby k nám Jimmy Chamberlein (tak se totiž 

jmenoval) chodil každý den na dvě hodinky. Naučil mě anglicky počítat. Věnoval mi 

svojí fotografii, na jejíž zadní straně byla napsaná jeho adresa. Nikdy nezapomenu 

na ta slova, co mi řekl, když odjížděl: „Bó č, beautiful baby!“ Zanedlouho poté jsme 

se v Bezděkově dověděli, že loď, která tyto americké vojáky vezla přes Atlantik, se 

potopila a všichni zahynuli. Tehdy z toho byli ve vsi všichni hluboce zarmouceni. 



 

 

Proto jsem byla překvapená a šťastná, když mi na Vánoce roku 1945 přišlo vánoční 

přání z Ameriky od Jimmyho. Na té lodi totiž nebyl. Bohužel to přání ale už nemám. 

Můj manžel byl totiž žárlivý, tak jsem ho raději zničila. Raději jsem zničila i odznak 

s indiánem, který mi tu Jimmy tehdy nechal. Ale vzpomínku na něj mám dodnes. 

V paměti mi utkvěla i jiná vzpomínka týkající se pobytu Američanů v Bezděkově. 

Jednou obcházel ves starší americký voják, který uměl trochu česky a sháněl nějaká 

mladá děvčata, která by si přišla zatancovat. Prý by rádi v hospodě u Volopichů 

uspořádali zábavu, že i dokonce hudbu mají, ale chybí jim děvčata k tanci. Na tu 

zábavu jsme šla i já. Nebylo mi tehdy ani 17 let a byla to moje první taneční zábava. 

Byla tam kapela, která hrála písně od Glena Millera. Valčík ani polku neznali. 

Tehdy nás tam bylo asi 30 děvčat a asi 200 amerických vojáků, takže sotva jsme 

s jedním dotancovali, přišel pro nás další. Bezděkovští chlapci na zábavu pozváni 

nebyli a ani je tam nepustili, a tak stáli venku za okny a uraženě nás sledovali a 

nadávali na nás, byli vzteklí. Co si také pamatuji, je taková básnička, která se říkala 

mezi dětmi: 

Čokoláda, rudé rety, 

žvýkačka a cigarety.“ 

Marie Černá 

− rozhovor z 15. 4. 2009 

− nar. r. 1936 

− bydlí v Bezděkově čp. 23 

 

„V mé paměti z dob druhé světové války asi nejvíce utkvěla událost, kdy 

v Bezděkově vybuchly vagony s municí. To bylo tehdy ke konci války. Němci měli na 

bezděkovském nádraží připravené tři vagony. Dva byly naplněné náboji do pušek a 

třetí byl naplněn sklíčky do optiky. Tak to tehdy Němci dělali. Střelivo převáželi i 

s jiným zbožím, aby nevzbudili takové podezření. Byla noc z 30. 4. na 1. 5. 1945 a 

v Bezděkově se ozvala obrovská rána. Lidé nechápali, co se děje. Až ráno se 

dověděli, že někdo odstřelil ty tři vagony, které stály na vedlejší koleji. Nádraží bylo 

úplně rozbité, byly tam obrovské díry. My jsme měli nedaleko nádraží pole. Tehdy 

můj tatínek našel několik sklíček, která byla v jednom z vagonů. Dodnes je mám 

schované. Tehdy totiž tři mladí chlapci z Dolní Lhoty zjistili, že vagony ukrývají 

munici německého vojska. Rozhodli se tedy zakročit, i když to bylo velice 

nerozvážné, neboť za tento čin hrozil trest smrti. Byli to Emil Kubernát, Václav 



 

 

Fürbacher a Emanuel Janda. Na zneškodnění vagonů tehdy použili dynamit. Náboje 

z vagonů byly rozlítané všude. Druhý den po výbuchu byla vyhlášena pracovní 

povinnost a bezděkovští občané museli jít do košíku sbírat střelivo. Viníci tehdy 

chyceni nebyli. Václav Fürbacher se dostal do Kanady, kde se dopracoval až na 

ředitele velkého kanadského závodu Corred Construction. Kubernát se uchýlil do 

Austrálie.  Emanuel Janda hospodařil na polích po rodičích v Dolní Lhotě a asi 

před 4 lety zemřel. 

Vzpomínám si také, když do Bezděkova přijeli Američané v květnu roku 1945. 

Byli zde až do srpna. Dávali nám žvýkačky, čokolády, cigarety. My, jako děti, jsme 

chodily do zámeckého parku sbírat po vojácích nedokouřené cigaretové vajgly a 

nosily je domů tatínkům, kteří si ze zbylého tabáku ubalili novou cigaretu. Tenkrát 

to byla vzácnost. Pamatuji si také, že právě u nás na dvoře se američtí vojáci 

scházeli, měli zde jakési porady. Jeden mi říkal: „My baby..“. Jednou, když jsme šli 

na louku hrabat seno, jeden z amerických vojáků šel s námi. Zkoušel si také vzít 

hrábě a snažil se nám pomoct, ale nešlo mu to. Byli to hodní lidé, chovali se 

přirozeně a tehdy je tu všichni už s netrpělivostí a s nadějí vítali.“ 

 

Oldřich Vlach 

− úryvek z dopisu z r. 2009 

− nar. r. 1941 

− nyní bydlí v Praze na Ořechovce 

 

„….Můj otec se oženil v roce 1939 s Jiřinou Černou – Mazancovou. Její táta 

rovněž pracoval na velkostatku, jako můj praděd i děd. V listopadu se narodil můj 

bratr Karel. Já (pozn. Oldřich Vlach) jsem se narodil 3. 7.1941 v domě u 

Radikovských – vím, že odtamtud nebylo daleko od nádraží. Mám v živé paměti, že z 

30. dubna na 1. máje 1945 nějaký hrdina odpálil odstavený německý muniční vagon 

a nám to vymlátilo okna a bratr spadl do toho skla (celý život ukazoval jizvy na 

koleni). Po válce naši dostali byt v domě po řezníkovi Beckovi, což byla židovská 

rodina, která skončila v koncentračním táboře. Zde bydleli i jistí Moravcovi a říkalo 

se tam „v Židovně“. Tam se roku 1946 narodila moje sestra Alena. Jelikož otec 

dojížděl denně do plzeňské Škodovky, přivítal nabídku, že v Holýšově se uvolnily 

byty po Němcích, a tak v roce 1947 na jaře jsme zakotvili tam, já začal chodit do 



 

 

první třídy. A ačkoli se v Holýšově otci nikdy zvlášť nelíbilo, žije tam dodneška a o 

Vánocích roku 2008 slavil 93. narozeniny….“ 

 

SVĚDECTVÍ PAMĚTNÍKŮ - ŠVIHOV 

Blažena Nová 

− rozhovor z 10. 2. 2012 

− nar. r. 1928 ve Švihově čp. 30 na náměstí 

− celý život bydlí ve Švihově; nyní na náměstí, ale čp. 7 

− po válce studium Obchodní akademie v Klatovech 

 

„Prvně si pamatuju, v tom pětačtyřicátém roce, že byl Den Matek a já jsem 

pekla takové koláčky. Najednou někdo začal na ulici křičet: „Američané přijeli!“ 

Tak já jsem vzala pár těch koláčků a nesla jsem jim to tam k tomu tanku. Oni si to 

sice vzali, ale koukali na to divně, nedůvěřivě, asi se báli to sníst. Oni si to asi 

nesměli brát. A když pili, tak se musel napít jeden a pak teprve pili i ostatní. Dlouho 

se tu nezdrželi, přijeli od Malechova a hned odpoledne odjeli. Toho 6. května jsme 

je ale vítali. To si nedovedete představit tu radost! A pak přijeli další, od Mezihoří. 

Potřetí sem Američané zavítali od Klatov. Všechny jednotky pak vždy odcházely 

směrem na Plzeň.  

U těch prvních bylo vidět, že asi prošli bojem. Byli takoví neupravenější, 

unavení, vážní. Přijeli s tanky. 

Ti druzí, co přijeli od Mezihoří, byli urostlí, krásní, čistí a upravení mladíci 

kolem dvaceti, pětadvaceti let. Byli ubytování ve Švihově v domácnostech. Hlavní 

tábor měli ale v Sokolovně, kde měli i kuchyň. Každou středu se konaly tzv. 

odpolední čaje, kam chodila i hodně místní děvčata. Ta se Američanům hodně 

líbila, mnohé jim asi slibovali. Já jsem tam tedy nechodila, už jsem chodila se svým 

budoucím mužem. Ale vím, že akorát jeden Američan si pro jednu z místních přijel 

zpátky a odvezl jí s sebou. Jmenovala se Marie Sejpková.  Pořád nám rozdávali 

spoustu věcí, hlavně sladkosti. Také dorozumívání bylo složitý. My jsme anglicky 

neuměli, oni zase neuměli česky, takže povětšinou tzv. rukama, nohama. Jediné, co 

česky říkali, bylo „ahoj“. 

Ta poslední vlna Američanů, která přišla od Klatov, byla už jiná. Tito vojáci 

byly takoví lakomí. Objevovaly se i spory – opíjeli se, provozovali různé kšefty 



 

 

s lihovinami. Byli i menší, špinaví. A hodně honili děvčata, jen aby si užili. To 

nebylo jako u těch prvních Američanů. O těch mi vyprávěl děda, že spal ve stáji u 

krav a že ho něco vzbudilo, A on to byl Američan. Ale byl tak opilý, že dokonce 

jednu kravičku i objímal. A pak si k dědovi lehl, přikryl se dekou a spal vedle něj. 

Byli takoví, že když se prostě opili, tak nešli dovnitř do domu, aby se něco nestalo, 

šli vždycky někam stranou. 

Ve Švihově se němečtí vojáci nechtěli nechat odzbrojit, když jim bylo řečeno, 

že budou odvezeni do Plzně. Až když jim bylo slíbeno, že budou odvezeni do Klatov, 

pak teprve složili zbraně. Někteří stihli ještě před příchodem Američanů utéct. 

S lidmi z domácností vyměňovali deky za civilní oblečení, aby se zbavili uniforem.   

Já také ráda píšu povídky. A já jsem si v tom pětačtyřicátém roce psala asi 

tři povídky, které právě vyprávěly o Švihově a květnu roku 1945. Bohužel jsem je ale 

už vyhodila.  

Také si vzpomínám, že tudy procházel i tzv. pochod smrti. To jednou večer 

někdo z místních k nám přišel a říkal, že jsou tu ti vězni z koncentračních táborů, 

které odněkud někam ženou. Bylo jich víc než sto. Byli hrozně vyzáblí. Byl to strašný 

pohled, z oblečení na sobě toho taky moc neměli. Spali v údolí pod mostem na 

okraji města. S matkou jsme vzali láhev s mlékem a nějaký chleba a šli jsme jim to 

dát. Bály jsme se Němců, protože stáli kolem nich, ale nijak nám nezabránili, 

abychom jim jídlo s mlékem mohli dát. Když jsme to pak vyprávěly naší sousedce, 

řekla nám, že mléko nebyl moc dobrý nápad, že jistě dlouho nejedli a takový tučný 

přísun by jim nemusel udělat dobře. Rozhodly jsme se s matkou, že druhý den jim 

tam odneseme ještě nějaké obleky. Vstaly jsme ráno a šli jim odnést nějaké 

oblečení, ale pod mostem už nikdo nebyl. Ten pochod tady byl jenom jeden, víc jich 

tudy neprocházelo. 

Na nádraží tu bylo také spoustu vojáků a ještě před květnem 1945 zde stál 

vlak plný vybavení, např. pro doktora, zubařské apod. Po květnovém osvobození se 

říkalo, že se to rozkradlo. Nevím, kde to skončilo. 

Po 6. květnu se také stala taková ošklivá věc. Ve stodolách u hostince Za 

vodou, kde byl hostinským pan Škopek, přespávali mladí kluci – Hitlerjugend. 

Někdo je viděl a řekl to místním lidem. Ti je zajali, vyslýchali. Ti mladí kluci měli na 

sobě takovou tu výšivku Hitlerjugend a to místní ještě víc rozčílilo a začali je mlátit, 

až je umlátili k smrti. Jejich těla byla zahrabaná v nedalekém lese Čertováku. 



 

 

Později mrtvoly převezli na hřbitov vedle umrlčí komory bez jakéhokoliv náhrobku. 

Lidé tam ale dávají kytky, když jsou např. dušičky. 

Kromě Američanů tudy procházeli i ruští partyzáni, tzv. vlasovci. Byli 

ubytovaní v restauraci U Štěpánků ve Švihově. Ti pročišťovali lesy v okolí. A když 

odtud odcházeli, věnovali 30 000 Revolučnímu národnímu výboru. S místními lidmi 

ale tolik nekomunikovali, jako třeba Američané. To bylo tak koncem května roku 

1945. Tenkrát se o nich říkalo, že mají nepřátele v Rusku, protože se neúčastnili 

přímo bojů, ale byli spíše jako partyzáni. 

Místní, pan Balák, si rád dělal dlouhé procházky. A koncem dubna roku 

1945 viděl skupinu žen v lese Bělči (severozápadně nad Švihovem). Myslel si, že 

jsou cizí národnosti (ruské ženy) a skrývají se, protože uprchly z koncentračních 

táborů. 

5. května pak probíhaly různé práce v lese a jedna z nich byla nalezena 

mrtvá. Jmenovala se Věra Leotěvna Tydyma a pocházela ze Zakarpatské Ukrajiny. 

Nejdříve byla pohřbena ve Švihově na hřbitově bez náhrobku. Později zdejší Spolek 

žen nechal zhotovit náhrobek s jejím jménem, o který se staraly až do roku 1968. 

Ve Švihově byli také Židé a to 27. Válku a koncentrační tábory přežila pouze 

Běla Klementová s matkou. Běla Klementová se seznámila s poměrně vysoce 

postaveným německým vojákem, který ji chránil. Po válce se bez něj vrátila do 

Švihova, kde se provdala za Čecha a žila s ním zde. Měli obchod s látkami. Roku 

1968 se jí ozvali příbuzní z Ameriky, kteří vlastnili továrnu na výrobu konzerv pro 

zvířata. Běla s manželem se tam odstěhovali a do Švihova se již nikdy nevrátili. 

Dnes již není živa. Měla tři syny. Jeden z nich pracuje na velvyslanectví, takže 

občas přijede do Plzně, ale trvale zde nezdržuje. V současné době tedy ve Švihově 

už žádný Žid nežije. 

Pokud jde o německé obyvatele, tak si na žádné nepamatuji. Ale vzpomínám 

si na pana Kleisnera a jeho vilu. To byl Čech, který udával a kolaboroval. Ale utekl 

dřív, než ho místní potrestali“. 

 

Vladimír Kle čatský 

− rozhovor ze dne 10. 2. 2012 

− nar. 1932 ve Švihově Husova ulice (u nové školy) 

− nyní bydlí ve Švihově čp. 39 



 

 

− v roce 1945 studium na Gymnáziu v Klatovech 

− po válce pracoval v oboru stavebnictví 

 

„Už v těch jarních měsících roku 1945 bylo jasné, že se blíží konec války. 

Předcházelo mu příchod tzv. národních hostů. To byli Rumuni a ještě jiné 

národnosti, co přicházeli s Němci. Byli rozmístěni tady ve Švihově po domech. 

Probíhalo to po celou dobu dubna a začátku května 1945, kdy to byl neustálý proud 

aut, vozů tažený zvířaty směrem od Plzně a pokračovali přes Švihov dál na Klatovy. 

Dokonce kradli i kola, aby se mohli dostat do Klatov. Bylo to v době, kdy už 

Američané zde měli obrovskou leteckou převahu. Vzpomínám si, že v dubnu roku 

1945 se nad švihovským nádražím objevili čtyři dvojtrupové Lightingi a stříleli na 

nádraží, do kolejí. V podstatě když už dostříleli, začala teprve houkat siréna. My 

jsme potom zjišťovali, co se tam stalo. Tak jsme viděli masivní kolej úplně naskrz 

prošitou střelou. To samozřejmě nedělali jen ve Švihově, ale i jinde. Zaútočili také 

na klatovské hlavní nádraží. To bylo koncem dubna 1945. To byly letouny letící ve 

výšce 8000 a výš, takže dělaly takové ty krásné kondenzační čáry. Viděl jsem je 

tehdy, jak směřovaly od jihu. Bylo slyšet hrozný rachot od Klatov, během toho letu 

shodily bomby na hlavní nádraží a letěly dál. Letouny byly doprovázeny stíhačkami. 

Aby byly schopné letu tak daleko, měly přídavné hliníkové nádrže, které se díky 

tomu blýskaly. Když je spotřebovaly, tak je pak odhazovaly. Většinou ale v nádržích 

ještě zbyly tři nebo čtyři litry benzínu, takže místní lidé pokud viděli odhoz nějakých 

nádrží, tak je pak chodili hledat, jelikož benzínu bylo za války opravdu nedostatek. 

A takovéto nálety pokračovaly dál. Hloubkaři, říkalo se jim kotláři, útočili na vlaky. 

Bylo slyšet i útok na plzeňskou Škodovku. Před ním byl ale jeden nepovedený na 

Dobřany, původně směřovaný na Škodovku. Jeden z posledních náletů byl na 

Drážďany a tento strašlivý nálet bylo dokonce vzdáleně slyšet. Zrovna do Drážďan 

se shromažďovali uprchlíci z východu, jelikož to bylo do náletu poměrně bezpečné 

město. 

Během dubna a na počátku května 1945 tady u nás operovali tzv. hloubkaři. 

Říkalo se jim také kotláři. A jakmile viděli někde vlak, tak rozsekali lokomotivu. A 

my jako malí kluci jsme pořád lítali venku. A jednou tady nedaleko za švihovským 

hradem na louce se z ničeho nic ukázala letadla, stíhačky typu Thunderbolt 

Republic To byly senzační stíhačky, jedny z těch posledních. Letouny udělaly okruh 

přes údolí a my jsme na ně zběsile mávali a jeden se postavil na křídla, aby nás 



 

 

viděl a letěl. Na druhém konci údolí je tzv. Hrádek. Údajně to byla nějaká hláška 

švihovského hradu a tam Němci měli umístěný flak. A odtud Němci jen párkrát 

vystřelili po amerických stíhačkách Thunderbolt Republic. A ty se otočily a samy 

Hrádek s flakem rozsekaly na maděru. A jak střílely, tak od nich padaly dolů na zem 

nábojnice. A my jsme je sbírali, krásný mosazový nábojnice. Shazovaly také 

spojovací články těchto nábojnic a my jsme je spojovali, udělali si z nich takové 

dlouhé pásy a blbli jsme s tím.  

Do toho ale pořád pokračoval ten proud lidí, co utíkali pryč.  

Pak přišlo hlášení 30. dubna, že Vůdce padl. Za pár dní, 6. května, jako vždy 

jsme s klukama lítali venku. K poledni jsem šel domů na oběd, a jak jsem přicházel 

jakoby ze západu, tak seshora směrem od Mezihoří sjížděl tank. Šel jsem do domu a 

vyběhl jsem až do podkroví a rozhlížel se. Bylo krásně vidět, jak jedou tanky s bílou 

hvězdou vpředu. Než jsem seběhnul dolů, tak už lidé Američany očekávali celí 

nadšení. Přicházela i pěchota. Lidé se je snažili nějakým způsobem pohostit, ale 

neměli toho moc, pouze chleba a vařená vejce. Ale oni moc jídlo nechtěli, spíš měli 

žízeň. Takže měl-li někdo schovanou lahev vína, tak jim ji nabídl. Američané se pak 

ubytovali ve švihovské sokolovně. Tam měli také hlavní stanoviště. Pohybovali se 

všude. Byli to v podstatě kluci. Mohlo jim být něco přes 20 let. Tehdy byl kritický 

nedostatek cigaret. A američtí vojáci kouřili americké cigarety, ještě ty bez filtru. 

Často je ani nedokouřili a odhodili. Kluci pak ty vajgly sbírali a nosili domů 

dědečkům a tatínkům, aby si z toho ubalili cigaretu. 

Samozřejmě nastala hrozná jazyková bariéra. Do nás od 40. roku hustili 

němčinu horem dolem. Promítali nám i dětské filmy, ale německy mluvené. Tak 

jsem se jednoho amerického vojáka zeptal, jestli umí německy. Říkal, že ne moc 

dobře, ale trochu ano. Asi třetina z jeho pěchoty měla rodiče, kteří se do Ameriky 

přistěhovali z Německa. Proto někteří ti mladíci uměli trochu německy. Nakonec 

jsme se tedy domlouvali němčinou. U té sokolovny měli postavené Shermany. Přišel 

k nim Američan a vždycky je všechny nastartoval. Byly to benzíňáky. A my jako 

kluci jsme se tam samozřejmě kolem toho motali. Vzadu z tanku z takové trubice 

vycházely výpary a my jsme je čuchaly, jak to krásně vonělo. A ten Američan, když 

to viděl, tak nás hnal pryč. Také se někdy stalo, že když jsme šli pěšky do Klatov do 

školy, tak jeli Američané kolem v jeepu, tak nám nabídli, že nás svezou. Nebo se 

s námi chodili koupat sem na koupaliště k jezu a nás zase brali mezi nás, když hráli 

handball. Bavili se s námi, blbli, prostě byli jako kluci. Bylo mezi nimi i dost 



 

 

Poláků. Tak jsem se jednoho zeptal, jestli umí německy a on se úplně ostře ohradil, 

proč zrovna německy!  

Na sobě měli boty takové kanady, kožené s gumovou podešví, takže chodili 

hrozně tiše. A když ochodili podpatek, tak nám ty boty klidně dali. Nosili košile, 

které měly na zádech tři čisté puky, pečlivě nažehlené. I kalhoty museli mít 

perfektně s nažehlenými puky. Helmy měli takové lehké, z vnitřní skořepiny a na tom 

byl teprve nasazený ten plechový hrnec.  

Naše parta kluků si od nich vypůjčila tu obrovskou rukavici na baseball a 

míčky a zkoušeli jsme si mezi sebou házet na dálku a chytat míček obrovskou 

rukavicí. 

Lidé si je rádi vodili i do domácností. U nás doma bydleli také. Pamatuju si, 

že se hrozně rádi koupali a byli za to moc vděční. Vždycky, když si vykoupali nohy, 

tak si je ještě napudrovali a pak teprve si nasadili ponožky. Takhle o sebe opravdu 

úžasně dbali.  

Jednou jsem si povídal s jedním Američanem, který měl hlídku. Na ruce měl 

krásné hodinky a na druhé ruce zase měl medailonek s fotografií rodičů. 

Pak jednou jsme jeli do Plzně, protože to se zrovna vrátil pan prezident 

Beneš a přijel právě do Plzně. Viděli jsme ho tedy jen zdáli, jak vystupuje z auta. 

Všimli jsme si, že ve Smetanových sadech tam po pěšinách jezdí na kole Američané, 

ale černoši a na štanglích vozí děti. To bylo poprvé, co jsem viděl černocha! 

Můj otec bojoval někde na východě a ženy těchto mužů, co byli tzv. venku, 

byly odváženy do internačních táborů. Moji matku odvezli do Svatobořic, což bylo 

na Moravě v ruské zóně. Byla tam s ní zavřená např. i manželka generála Klapálka. 

Když pak byly ženy z tábora osvobozeny, matka se vrátila domů. Celou válku se 

snažila učit anglicky. 

Říkalo se, že byla chyba, že Eisenhower striktně dodržuje úmluvu o 

demarkační čáře. Za to generál Patton chtěl pokračovat v tažení dál a osvobodit 

Prahu. Pronesl: „Abych si zasloužil svůj plat, tak dojedem až do Prahy!“ Ale 

Eisenhower mu to zakázal. 

V Plzni se konaly přehlídky amerických vojáků. Měli perfektně nacvičené 

pochody a i si k ní zpívali. Šli v trojstupu a na určitý povel, pravý zástup udělal 

vpravo bok a šel pryč. Ostatní dva šly dál. Pak totéž udělal ten druhý zástup, a když 

se první opět vracel, tak se zase všechny tři zástupy sešly. 



 

 

Jednou na švihovském náměstí zastavil Američan s jeepem a měl na něm 

naloženou bednu plnou obrovských konzerv, v nichž bylo burské máslo. To jsme my 

vůbec neznali! A jak zastavil, tak hned bylo kolem něj spoustu lidí. Tak konzervy 

doslova rozhazoval. Nebo tzv. Dinner – to byla papírová krabička a v ni konzerva, 

žvýkačka, čtyři cigarety. To burské máslo jsme samozřejmě ochutnali. Bylo takové 

sladké, moc dobré! Jenomže jak jsme byli zvyklí na tu mizernou stravu po dobu 

války, tak jsme z toho měli akorát těžký žaludek a mně bylo po tom špatně. 

Američané byli také neuvěřitelně vybavení. Na cvičišti před školou měli 

např. obrovský pytel na vodu – házeli do toho takové tabletky, aby voda byla pitná. 

Nebo si promítali filmy. Těch měli také spoustu. Jednou jsem se s nimi na jeden 

díval, tak se mě ptali, jestli tomu rozumím. Odpověděl jsem, že ani slovu. Tak se mi 

smáli, že je to přece tak lehké.  

Nad námi tady během války létali stíhačky Havilland Mosquito. Jenže Němci 

většinou o nich věděli, protože měli radary všude. Američané používali k rušení 

německých radarů takový vynález, kterému říkali Window. To byly kovové fólie 

nastříhané na pásečky, které vyhazovali z letounů v obrovském množství a 

znemožnili tak německým radarům zaměřit jejich polohu. 

Všimnul jsem si, že mezi Američany byl opravdový Indián. Snažil jsem se mu 

říct, že tady u nás jsou Indiáni hrozně populární díky mayovkám, ale asi mi 

nerozuměl. Uměl jen anglicky. 

Okolní lesy tady pročišťovali jak Američané, tak tzv. Revoluční gardy 

složené z Čechů, většinou sedláků. 

Ze Švihova pak Američané odjeli někdy koncem srpna roku 1945. 

Proslýchalo se pak, že prý zahynuli na lodi, která plula přes Pacifik. Ale to nebyla 

pravda. A generál Patton ten zemřel při automobilové nehodě někde v západním 

Německu.  

Pár měsíců na to, co odešli Američané, tehdejší ředitel švihovské školy 

prohlašoval, že nás neosvobodili Američané, ale že se jedná o scestnou 

propagandu, že našim osvoboditelem je Rudá armáda. Všichni ale věděli, že je to 

lež!“ 

 

Stanislava Klečatská, rozená Králová 

− rozhovor ze dne 10. 2. 2012 

− nar. 1932 ve Švihově u nádraží 



 

 

− nyní bydlí ve Švihově čp. 39 

− v roce 1945 studium JUK (= Jednoletý učební kurz) 

− po válce pracovala jako úřednice v Chlumčanech, později úřednice na 

Okresním národním výboru v Klatovech  

 

„Tak já jsem bydlela s rodinou přímo ve Švihově u nádraží. Pamatuji si, že než 

tu ještě byli Američané, tak několik místních přepadlo vagon, co stál na nádraží, ve 

kterém byla nejrůznější munice a zbraně. Kdo to udělal, si už nepamatuji. Když 

Američané přijeli, tak zajistili nádraží a běžně se kolem něj pohybovali. Jednou tam 

takhle zastavil americký jeep a vystoupili z něj mladí vojáci. Pamatuji si, že se 

s námi fotili a bavili se s námi, ale já jsem jim nerozuměla. Vzali si můj památník a 

do něj mi jeden z nich nakreslil mou podobiznu a napsal k ní krátký vzkaz.“  
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