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ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zabývá jihomoravskou obcí Ratíškovice v období Protektorátu 

Čechy a Morava. Stručně je zde také popsán její historický vývoj do roku 1939. Obsah této 

práce má hned několik cílů. Zachytit historický, kulturní a hospodářský vývoj obce a také 

každodenní život jejího obyvatelstva. Dalším cílem je připomenout vlastence z řad obyvatel 

Ratíškovic, kteří se přímo zapojili do odboje nebo mu alespoň nějakým způsobem vypomáhali 

a zmapovat činnost operace Carbon, jejíž příslušníci seskočili na území téhle obce. Údaje jsou 

čerpány z odborné literatury na dané téma, obecní kroniky, sepsaných pamětí tehdy žijících 

obyvatel a také ze zápisu z výslechů gestapa.  
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ANNOTATION 

 

This bachelor thesis deals with South Moravian village Ratíškovice in period of Protectorate 

of Bohemia and Moravia. I briefly described historical development till the year 1938. This 

thesis has several goals. First goal is to capture historical cultural and economical 

development of the village and everyday life as well. Next goal is to commemorate patriots 

from Ratíškovice who were directly involved in resistance or who helped to map activities of 

operation Carbon whose members jumped to the territory of this village. Main sources are 

professional literature on the topic, chronicle of the village written memories of then-living 

citizens and also from the record of the Gestapo questionin 
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1 Úvod 
O tématu své bakalářské práce jsem nemusel přemýšlet příliš dlouho. Bydlím totiž 

v domě, který se nachází jen pár metrů od místa, kde seskočili příslušníci operace Carbon. 

Navíc mě zajímá i historie obce ve které žiji, a to zejména v období třicátých a čtyřicátých let. 

Rozhodl jsem se tedy obojí spojit dohromady.  

Svou práci jsem rozdělil do dvou částí. V té první se zabývám vyloženě obcí a jejím 

vývojem. Zde čerpám zejména z obecní kroniky, sepsaných pamětí starosty Koutného, 

Františka Tomana a z odborné literatury.  

Ve druhé části se věnuji občanům Ratíškovic, kteří se zapojili do odboje anebo mu 

byli nápomocni. Na to navazuji kapitolou o operaci Carbon, která jak jsem již zmínil, 

započala výsadkem na území obce. V této části jsem čerpal nejvíce z odborné literatury a ze 

záznamů z výslechů gestapa.  
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2 Stručná historie obce 
Ratíškovice jsou jednou z nejstarších obcí v okresu Hodonín. První písemná zmínka o 

Ratíškovicích je v listině Jindřicha Zdíka, syna kronikáře Kosmy. Listina pojednává o 

veškerém majetku, který patří olomouckému biskupství. Listina s největší pravděpodobností 

pochází z roku 1141.1 

V období středověku byly Ratíškovice pod správou moravského markraběte, kterým 

v té době byl Karel IV. Ten však brzy předal vládu nad markrabstvím svému bratru Janu 

Jindřichu. Ten pak ve své závěti přenechá území Bzence a Ratíškovic jednomu ze svých synů. 

Koncem 14. století přecházejí Ratíškovice do vlastnictví Ješka ze Žeravic.2 

V 15. století se vlastníků Ratíškovic vystřídalo hned několik. Nejznámějším majitelem 

byl Matyáš Korvín, který ve válkách česko-uherských získal celou Moravu, a tudíž i tuto 

obec. Postupně se Ratíškovice dostaly pod správu hodonínského panství.3 

Po třicetileté válce se Hodonín spolu s Ratíškovicemi stává majetkem Bedřicha 

z Oppersdorfu. Díky oppersdorfskému urbáři z roku 1691 víme, že v obci bylo 37 usedlostí. 

Za doby vlády Marie Terezie přešlo hodonínské panství do rukou Lichtenštejnů, které však 

záhy odkoupila císařská rodina a Ratíškovice tak zůstaly v jejím vlastnictví až do zrušení 

roboty, tedy roku 1848. Poté se vesnice stala samostatnou hospodářskou jednotkou.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 MITÁČEK, Jiří; ČEJKA, Jiří a kolektiv: Ratíškovice, minulostí slovácké obce. Ratíškovice: Obec Ratíškovice 2010, 
s. 69-70 
2 MACKOVÁ-FROLCOVÁ, Marie: Ratíškovice, minulost a přítomnost obce. Ratíškovice: MNV Ratíškovice 1990, s. 
11 
3 MITÁČEK, Jiří; ČEJKA, Jiří a kolektiv: Ratíškovice, minulostí slovácké obce. Ratíškovice: Obec Ratíškovice 2010, 
s. 95-112 
4 MACKOVÁ-FROLCOVÁ, Marie: Ratíškovice, minulost a přítomnost obce. Ratíškovice: MNV Ratíškovice 1990, s. 
26-36 
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3 Situace v obci před válkou 

 

3.1 Zemědělství 
 

Běžný život obyvatel v Ratíškovicích probíhal podobně jako v okolních 

jihomoravských obcích. Matky od rodin se většinou staraly o chod domácnosti a vypomáhaly 

při pracích na polích a muži buď živili rodinu příjmem ze svého povolání, nebo byli 

zemědělci či řemeslníky. 

Drobné zemědělství se však postupem času začalo dostávat do hluboké krize. Jednou 

z příčin byl fakt, že drobní rolníci neměli šanci obstát v konkurenci velkostatkářů. Ti si mohli 

dovolit chemizaci a mechanizaci a nakoupit si různé stroje jako například sekačky a hrabačky, 

což jim značně ulehčilo a urychlilo práci.  

Hlavním důvodem byl ale značný nedostatek půdy v obci a chabě rozvinutý průmysl. 

Málo půdy bylo způsobeno neustálým rozdělováním pozemku starými rolníky mezi své 

potomky, kteří se pak raději hledali práci v průmyslových závodech, aby uživili své rodiny.  

Projevily se však i generační rozdíly. Zatímco staří zemědělci na polích dřeli klidně celé dny a 

nepočítali čas, který v práci strávili, tak jejich synové uvažovali jinak. Viděli, že jejich 

vrstevníci, kteří pracují v průmyslu, dostávají pravidelně výplatu a po odpracované 

osmihodinové směně mají volno. Proto na rozdíl od svých otců, kteří byli s poli citově spjatí a 

nechtěli jej opustit, hledali nová a výhodnější pracovní místa.  5 

 

3.2 Hospodářství obce a nezaměstnanost 

Ratíškovice, stejně jako zbytek Evropy, procházely hospodářskou krizí, která byla 

doprovázená vysokou nezaměstnaností obyvatelstva.  

Již od roku 1930 nezaměstnanost v obci stoupala tak, že stát byl donucen poskytovat 

nezaměstnaným chlebenky a vedení obce muselo vytvářet různé nouzové práce, při nichž 

alespoň přispívala sociální péče polovinou na každého dělníka, což tehdy činilo 8 Kč denně.6  

Obec této podpory využila a začala s realizací několika projektů, kterými byli elektrizace 

vesnice, výstavba nového obecního domu a vydláždění ulice Dědina. Nezaměstnaní taktéž 

                                                           
5 MACKOVÁ-FROLCOVÁ, Marie: Ratíškovice, minulost a přítomnost obce. Ratíškovice: MNV Ratíškovice 1990, s. 
100-101 
6 Státní okresní archiv Hodonín, Kronika obce Ratíškovice, s. 63 
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mohli využít menších pracovních pozic jako například sečení obecních luk, čištění potoků a 

rybníků, úprava cest, zalesňovací práce atd. I přesto však v Ratíškovicích mnoho rodin 

hladovělo, a proto docházelo k různým krádežím dobytka, potravin, ale i k pytláctví. Obecní 

výbor se tedy snažil tuto nepříjemnou situaci za každou cenu vylepšit. Umožnil, aby si 

občané, jenž neměli svůj vlastní pozemek na pěstování plodin, mohli o něj na obecním úřadě 

zažádat. Také bylo dovoleno volně užívat plodů z obecního lesa. Lidé tak mohli i plodiny 

prodávat ve vedlejším Hodoníně. 7 

Ke konci roku 1933 se již na obecním úřadu hlásilo 290 nezaměstnaných, přičemž 

státní vyživovací podporu pobíralo 201 osob. Stát tedy vyplatil za rok 1933 na vyživovacích 

dávkách Ratíškovicím 52 400 Kč. K tomu je ještě nutno přičíst 30 odborově organizovaných 

dělníků, kterým stát vyplatil díky podpoře v nezaměstnanosti 40 080 Kč. Celkem tedy 

vyplaceno naší obci na  podporu nezaměstnaným 92 480 Kč.8 

Ze svízelné situace se občanům snažila pomoci i místní organizace KSČ. Její členové 

se už od roku 1928 snažili o to, aby byly sníženy nájmy za obecní pozemky, což se jim i 

z části podařilo. V roce 1931 před Vánocemi, komunisté přišli s návrhem, aby nezaměstnaní 

dostali vánoční podporu. Jejich požadavek byl však zamítnut, protože obec se potýkala 

s obrovskými dluhy. Díky některým členům místní KSČ se dokonce podařil založit 

potravinový spolek Vzájemnost Včela, kde si přihlášení členové navzájem vypomáhali.9 

Bídné situaci v obci nepomohlo ani špatné hospodaření obce. Ratíškovice se totiž na 

počátku třicátých let topily ve velkých dluzích. Příčin bylo hned několik. Jednou z nich byl 

fakt, že v letech 1931 a 1932 byla extrémní neúroda způsobena krupobitím a v druhém roce 

nastalo katastrofální sucho.  

Druhou příčinou byla již dříve zmíněná vysoká nezaměstnanost obyvatelstva. To mělo 

za následek, že lidé bez práce nebyli schopni splácet různé poplatky vůči obci a daně, což 

byly velmi důležité položky obecního rozpočtu. Tím pádem ani obec nemohla splácet své 

závazky a dostávala se do stále větších dluhů.10 

                                                           
7 MACKOVÁ-FROLCOVÁ, Marie: Ratíškovice, c. d., s. 111-112 
8 Státní okresní archiv Hodonín, Kronika obce Ratíškovice, s. 83-84 
9 MACKOVÁ-FROLCOVÁ, Marie: Ratíškovice, c. d., s. 112 
10 Státní okresní archiv Hodonín, Kronika obce Ratíškovice, s. 83 
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Jen na úrocích a různých anuitách dlužily Ratíškovice peněžním ústavům 150 000 Kč. 

Na druhou stranu občané dlužili obci 160 000 Kč, ať už se jednalo o dluhy za obecní nájmy, 

dřevo, trávu atd.11  

Třetím důvodem, proč se Ratíškovice nacházely ve finanční krizi, bylo zadlužení při 

stavbě silnice do sousedních Dubňan, přičemž se jednalo o částku 400 000 Kč. Dále se vedení 

obce rozhodlo i pro elektrizace celé vesnice. Zde se dluh vyšplhal na 386 000 Kč. Roku 1934 

měla obec dluhy celkově ve výši 1 300 000 Kč.12 

Zadluženost došla až tak daleko, že dokonce hrozilo sebrání majetku všem deseti 

členům obecní rady, kteří za obec podepsali půjčku ve výši 300 000 Kč.13 

Na lepší časy se začalo blýskat až v roce 1936. Hodně mužů začalo pracovat 

v místních i okolních dolech nebo cihelnách. Tím pádem mohli obci splácet své závazky a 

dluhy a s tím se samozřejmě zmenšovalo i její zadlužení. To jde vidět na údaji napsaném 

v obecní kronice, kde je zmínka, že oproti roku 1934 se v roce 1936 obecní dluh ztenčil jen na 

pětinu.14 

 

3.3 Průmysl v obci 

O Ratíškovicích jako průmyslové obci můžeme hovořit až s příchodem firmy Baťa, 

která se rozhodla, že si zde a v okolních obcích zřídí lignitové doly. V roce 1932 začali 

zástupci firmy Baťa jezdit do Ratíškovic a vyjednávat o koupi pozemků, které se jim buď 

podařilo koupit přímo anebo výměnou za obecní. Téhož roku tedy mohly začít první zkušební 

vrty.15  

Společně s těmito projekty začala i stavba správní budovy, rodinných domků Baťova typu, 

dráhy do Rohatce a také byla vybudována odbočka ze silnice na Milotice směrem k dolu. Již 

za necelý rok, byl uveden do provozu Důl Tomáš, jenž dostal jméno podle tragický zesnulého 

majitele firmy Tomáše Bati. Jeho životnost byla určena přibližně na dvacet let, přičemž se 

ročně plánovalo vytěžit  200 000 – 250 000 tun lignitového uhlí.  

Získané uhlí bylo určeno pro zlínské závody a také pro elektrárnu v Otrokovicích. 

Z tohoto důvodu byla zřízena i již dříve zmíněná vlečka do Rohatce. Do tří let byl dokonce 

                                                           
11 MACKOVÁ-FROLCOVÁ, Marie: Ratíškovice, c. d., s. 114 
12 MACKOVÁ-FROLCOVÁ, Marie: Ratíškovice, c. d., s. 113-114 
13 Státní okresní archiv Hodonín, Kronika obce Ratíškovice, s. 83 
14 Státní okresní archiv Hodonín, Kronika obce Ratíškovice, s. 109 
15 Státní okresní archiv Hodonín, Kronika obce Ratíškovice, s. 74 
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vybudován tzv. Baťův kanál z Rohatce do Otrokovic, protože vodní doprava je ještě levnější 

než doprava železniční.  

Za plného provozu bylo v dole zaměstnáno 300 až 400 lidí. Profese byly různé, 

pracovali zde horníci, řemeslníci, dělníci, strojaři a nádeníci. Práce byla těžká a přísně 

kontrolována, ale dobře placená, a navíc se zde dbalo na péči o zdraví a hygienu zaměstnanců. 

Dokonce byla pro horníky navržena speciální obuv do dolů, kterou následně dostali zdarma. 

Důl Tomáš byl i prvním závodem v jihomoravské oblasti, který poskytoval svým 

zaměstnancům koupelnu a převlékárnu.  

Díky vysokému počtu pracujících z Ratíškovic, kteří měli přednostní právo na to 

získat zde zaměstnání, byly Ratíškovice označovány jako obec hornická.  

Firma Baťa vlastnila v jihomoravském revíru celkem 6 dolů. V Ratíškovicích kromě 

dolu Tomáš to byl také důl Theodor, který se nacházel dva kilometry od vesnice a byl 

odkoupen roku 1933, ale do provozu byl uveden až v roce 1939. Dále to byly doly Žofie 

v Miloticích, Julius v Šardicích a nakonec doly Alberti a  Hugo v Dubňanech.  

Výstavba dolu Tomáš měla velmi pozitivní vliv na chod obce. Nejenomže mnoho 

obyvatel Ratíškovic získalo práci, ale i obec získala nemalé finanční prostředky za prodej 

pozemků a mohla tak vylepšit svou ekonomickou situaci. Horníci se navíc stali důležitou 

kulturní složkou obce. Účastnili se různých slavnostních akcí ve slavnostních stejnokrojích a 

se slavnostním hornickým praporem, který je v zelenočerné barvě a vyzdoben starodávným 

vyšívaným ornamentem. Zelená barva znamená naději a černá podzemí. I do dnešních dnů 

nechybí na pohřbech bývalých ratíškovských horníků tento prapor a hymna, Hornický stav 

budiž velebený.16 

 

3.4 Školství 

Otevření dolu Tomáš způsobilo přistěhování mnoha dělnických rodin, což se projevilo 

i na počtu dětí zapsaných v místní škole. V ročníku 1934/1935 bylo zapsáno celkem 430 dětí. 

Škola však nedisponovala tak velkou kapacitou, a proto bylo nutné jednu třídu umístit 

do zasedací místnosti Obecního domu.17 

                                                           
16 MACKOVÁ-FROLCOVÁ, Marie: Ratíškovice, c. d., s. 116-120 
17 HANÁK, Josef: Almanach aneb Malá exkurze do dějin školství obce Ratíškovice. Ratíškovice: Základní škola a 
Mateřská škola Ratíškovice 2008, s. 47 
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3.5 Kultura v obci 

Po první světové válce byla v zemi přerušená osvětová činnost, a proto vláda usilovala 

o to, aby byla znovu obnovena. Proto roku 1920 byla v Ratíškovicích dle zákonného nařízení 

ustanovena osvětová komise, která měla svého předsedu, jednatele a pokladníka.  

V meziválečném období bylo v obci založeno několik spolků různého zaměření. 

 

3.5.1 Čtenářský spolek Pokrok 

Členové tohoto spolku měli na starost kulturní program a pořádaní veřejných oslav 

v obci. Organizoval také různé přednášky, kde seznamoval veřejnost s velikány českých dějin 

a literatury.  

Spolek měl také vlastní knihovnu a založil první kino. To dostalo název Jubilejní kino, jelikož 

se jeho první představení uskutečnilo 28. října 1928, tedy v den desátého výročí založení 

Československa. Kino však moc nevydělávalo, a proto byl spolek donucen jej později prodat 

Jednotě Orel.  

 

3.5.2 Sbor hasičů dobrovolných  

Sbor dobrovolných hasičů pokračoval ve své činnosti automaticky po vyhlášení 

samostatnosti. Předsedou hasičů byl vždy zvolen starosta obce a ten ji taky většinou přijal. 

Být v Ratíškovicích hasičem bylo obrovskou ctí a je tomu i tak dodnes. Ani starší hasiči 

neopouští sbor a stávají se čestnými členy. Zemřelým hasičům se vystavují i hasičské pohřby. 

 

3.5.3 Jednota Orla československého 

Jednota byla založena roku 1919 a měla svého starostu, náčelníka, jednatele a 

pokladníka. Její hlavní činností byla tělovýcho4va. Členové se učili různé cviky, které se pak 

předváděly na  různých veřejných cvičeních či veřejných akcích.  

Velký důraz se kladl vlasteneckou, osvětovou a mravní výchovu. Nepřípustné bylo 

nadměrné užívání alkoholických nápojů a agresivní chování. Za porušování těchto pravidel 

dostávali členové pokuty. Za opětovné porušení hrozilo vyloučení. Na pravidelných schůzích 

probíhaly i vzdělávací přednášky, recitace vlasteneckých básních a taky se zpívalo. Členové 

se zúčastňovali i celostátních sletů. Při společenských akcích a důležitých událostech se 
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oblékali členové do orelských stejnokrojů.  

 

3.5.4 Tělovýchovná jednota Sokol 

Pokusů o založení Sokola v Ratíškovicích proběhlo několik. Ještě před první světovou 

válkou se podařilo spolek dvakrát založit. Poprvé se však kvůli nedostatečnému členů a nízké 

docházce rozpadl a podruhé činnost spolku přerušila první světová válka. 

Až roku 1927 byla v obci založena pobočka TJ Sokol Dubňany. Hlavní myšlenkou tohoto 

spolku byla mravní a tělesná výchova, spojená s vlastenectvím a pokrokem. Dokonce byly 

vybírány pokuty, když někdo použil německé slovo nebo někdo někomu v rozhovoru vykal.  

Sokol se angažoval i v pořádání společenských akcí jako byly plesy či různé zábavy. Spolek 

měl i své divadlo ve kterém působili velmi šikovní herci i režiséři, takže ve srovnání 

s ostatními spolky měli v tomto ohledu navrch. 

Zpočátku v Sokolu převažovala kulturní a zábavní činnost, ale počátkem 30. let díky zapojení 

učitelského sboru  začala převažovat tělovýchova.  

Postupem času se chtělo stále více členů osamostatnit od dubňanské pobočky Sokola, a proto 

v roce 1936 vzniká samostatná Tělovýchovná jednota Sokol v Ratíškovicích. 

 

3.5.5 Sdružení venkovské omladiny 

Toto sdružení velmi úzce spolupracovalo s Jednotou Orla Československého. 

Omladina měla i vlastní knihovnu a v obecní hospodě jí patřilo jeviště, které za určitý 

poplatek pronajímala orlům a hasičům. Podílela se taktéž na organizování zábav a kulturních 

akcích. Koncem třicátých let se však podíl jejich členů na veřejné správě snižoval a nadále 

nevyvíjel další samostatnou činnost.  

 

Co se týče zábavy v obci, tak velmi populárními byly taneční zábavy, které se většinou 

konaly v obecním hostinci každou neděli. Mimo to se chodilo k muzice při různých plesech, 

každoročních slavnostech a když byly v obci hody.  

Pořádáním těchto akcí se zaobíraly právě spolky jako Orel či Sokol aj.  

 

Další oblíbenou zábavou v Ratíškovicích bylo divadlo. Hrály se hry všeho druhu, ať 

už se jednalo o komedie, tragédie nebo historická dramata. Během jednoho roku se odehrálo 
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v průměru kolem deseti představení a návštěvnost během nich byla obrovská a hra se pak 

dlouho poté rozebírala mezi obyvateli. 

Herci a režiséři byli členy různých spolků či politických stran, ale nedělalo jim 

problém se najímat a hrát i právě pro jiné spolky a politické strany. Hraní nebo režírování je 

totiž nesmírně bavilo a mohli si také užít chvilku slávy, které se jim ve vsi po vystoupení 

dostávalo. Proto také na každé vystoupení pečlivě trénovali a neustále pořádali zkoušky. 18 

 

Další populární zábavou byla v obci také kopaná. Působili zde dva kluby: Sportovní 

klub Ratíškovice, jenž vznikl roku 1931 spojením klubů Dělnický sportovní klub, a právě 

Sportovního klubu a komunistická Rudá hvězda. Oba dva týmy hrály na společném hřišti, 

které jim bylo obcí přiděleno. 

Větší oblibě diváků se však těšil SK Ratíškovice, který přitahoval stále víc a víc 

fanoušků. Postupem času se kopaná stala ve vesnici téměř náboženstvím všech chlapců a 

mužů. I když nebyly peníze na pořádný míč tak hráči si vystačili s balonem sešitým z textilu. 

Ze začátku se ratíškovickým fotbalistům moc nedařilo, ale později se výsledky dostavily. Do 

celé věci se navíc vložil i důl Tomáš, který nabídl práci několika novým hráčům a zároveň jim 

poskytnul práci. Podnik pak upravil všem zaměstnancům, kteří byli hráči Sportovního klubu, 

pracovní dobu tak, aby měli čas na pravidelné tréninky a zápasy. V roce 1937 poskytnul i 

materiální pomoc při výstavbě nového hřiště U cihelny, kde místní klub hraje své zápasy do 

dnešních dnů. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
18 MACKOVÁ-FROLCOVÁ, Marie: Ratíškovice, c. d., s. 129-137 
19 MACKOVÁ-FROLCOVÁ, Marie: Ratíškovice, c. d., s. 214-215 
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3.6 Politická situace v obci před válkou 

Jakého politického smýšlení byli obyvatelé Ratíškovic ve třicátých letech před druhou 

světovou válkou, lze lehce zjistit podle toho, jak hlasovali ve  volbách. 

Volby do obecního zastupitelstva, konané 24. dubna roku 1932 přinesly pár změn. Jelikož se 

počet obyvatel obce přehoupl přes dva tisíce, tak se místo dosavadních 24 členů, volilo do 

zastupitelstva členů 30.  

Volby dopadly následovně: 

Název kandidátky Počet 

hlasů 

Počet mandátů 

Československá strana lidová 

v Ratíškovicích, skupina rolníků a 

malorolníků 

250 7 

Československá strana lidová 

v Ratíškovicích, skupina domkařů a 

dělníků 

139 4 

Komunistická strana 

Československa 

123 3 

Samostatný kandidát k zastoupení 

poplatnictva (Petr Zemánek) 

121 3 

Samostatný kandidát dělnického 

lidu zedník Jan Janík 

67 2 

Československá sociálně 

demokratická strana 

61 2 

Sdružení válečných invalidů a 

nezávislých rolníků, domkařů a 

dělníků 

58 2 

Československá živnostensko-

obchodnická strana středostavovská 

v Ratíškovicích 

55 2 

Politicky nezávislí dělníci a 

domkaři v Ratíškovicích 

55 2 

Republikánská strana 

zemědělského a malorolnického 

lidu 

50 1 

Československá národní 

demokracie (František Novotný) 

46 1 

Nepolitické sdružení občanů 29 1 

Národní obec fašistická 34 0 

Samostatná kandidátka malorolníků 

a domkařů strany nepolitické 

12 0 
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Následně, dne 13. května, proběhly volby o tom, kdo se stane starostou obce, 

náměstky a radními. Starostou se stal samostatný kandidát Petr Zemánek. Prvním náměstkem 

byl zvolen Jan Příkaský, jenž zastupoval Československou stranu lidovou a do funkce 

druhého náměstka byl uveden Michal Koplík z Komunistické strany Československa. 

Radními se stali Jan Macek, Kašpar Gajdík a Matěj Slezar z Československé strany lidové. 

Dále František Blaha z Československé sociálně demokratické strany, Matouš Příkaský ze 

Sdružení válečných invalidů  a nezávislých rolníků, domkařů a  dělníků. Bedřich Koten 

z Československé živnostensko-obchodnické strany středostavovské a František Kordula 

z Politicky nezávislých dělníků a domkařů v Ratíškovicích.  

Do funkce obecního pokladníka byl zvolen František Kordula.20 

Dne 19. května v roce 1935 se konaly volby do Poslanecké sněmovny a Senátu. 

V následujících dvou tabulkách můžeme vidět, jak dopadly  jednotliví kandidáti 

v Ratíškovicích. 

Volby do Poslanecké sněmovny 

Název strany Počet 

hlasů 

Československá strana lidová 587 

Komunistická strana Československa 173 

Československá sociálně demokratická strana dělnická 169 

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 126 

Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská 63 

Národní obec fašistická 35 

Národní sjednocení 30 

Československá strana národně sociální 27 

Sudetendeutsche Partei 1 

 

Volby do Senátu 

Název strany Počet 

hlasů 

Československá strana lidová 511 

Československá sociálně demokratická strana dělnická 154 

Komunistická strana Československa 142 

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 112 

Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská 57 

Národní obec fašistická 30 

Národní sjednocení 29 

Československá strana národně sociální 21 

Sudetendeutsche Partei  1 

                                                           
20 Státní okresní archiv Hodonín, Kronika obce Ratíškovice, s. 72 
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Téhož roku dne 26. května, proběhly rovněž volby do okresních a zemských 

zastupitelstev. Jednotlivé kandidátky obdržely z Ratíškovic následující počet hlasů. 

 

 

 

Volby do okresního zastupitelstva 

Název strany Počet 

hlasů 

Československá strana lidová 525 

Komunistická strana Československa 153 

Československá sociálně demokratická strana dělnická 152 

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 133 

Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská 74 

Národní sjednocení 41 

Národní obec fašistická 17 

Československá strana národně sociální 16 

Československá strana křesťansko-sociální 5 

Sudetendeutsche Partei 2 

 

 

 

 

 

Volby do zemského zastupitelstva 

Název strany Počet 

hlasů 

Československá strana lidová 537 

Československá sociálně demokratická strana dělnická 154 

Komunistická strana Československa 141 

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 135 

Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská 72 

Národní sjednocení 37 

Československá strana národně sociální 23 

Národní obec fašistická 14 

Československá strana křesťansko-sociální 5 

Sudetendeutschen Partei 2 

Sudetendeutscher Wöhlblock 1 
21 

 

                                                           
21 Státní okresní archiv Hodonín, Kronika obce Ratíškovice, s. 91, 101 
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4 Počátky špatných časů 
 

Se stále agresivnější politikou vedlejšího Německa rostla i nervozita a strach obyvatel 

v celém Československu. Vše vyvrcholilo 21. května 1938, když byla vyhlášena částečná 

mobilizace.  

V Ratíškovicích v noci téhož dne, byli někteří muži ze zálohy probuzeni ze spánku, 

naloženi do aut a poté odvezeni na četnickou stanici do Dubňan, kde se jim dostalo vojenské 

výzbroje. Ráno dalšího dne, již vykonávali vojenskou službu v pohraničí u města Mikulov.  

Ostatním mužům ze zálohy se ráno dostalo svolávacích lístků. Okamžitě museli všeho 

zanechat a už od desíti hodin dopoledne vyjet z obce, aby se mohli hlásit u svých pluků.  

Tato akce samozřejmě vyvolala ve vesnici strach a hrůzu, protože nikdo nevěděl, co bude 

v příštích dnech následovat. Celkem bylo z Ratíškovic povoláno 26 mužů. Situace se však 

částečně uklidnila, a proto se po čtyřech týdnech všichni ve zdraví, vrátili zpět domů.22 

 

V tomto roce zasáhla velká rána i místní zemědělce. V létě se totiž v Ratíškovicích 

rozmohla nemoc slintavka a kulhavka, která napadá hovězí dobytek. Situace byla o to 

vážnější, že nemoc propukla v období žní. Někteří zemědělci byly i nuceni si vypůjčit koňské 

povozy, aby vůbec byli schopní svážet obilí a orat. Epidemie trvala celkem čtyři měsíce a 

mezi zemědělci napáchala velmi citelné škody. Několik kusů hovězího dobytka padlo a 

čerstvě narozená mláďata, hned po porodu pošla. Pochopitelně byla velmi nízká dojivost, jež 

klesla i na polovinu. Takže i ta telata, která se narodila zdravá, musela být živena umělou 

stravou a tím pádem majitel přicházel o další peníze.23 

Riziko války s nacistickým Německem bylo obrovské a v případě jejího vypuknutí by 

se netýkala jen vojáků, ale samozřejmě i civilního obyvatelstva. Z tohoto důvodu bylo 

zavedeno zřízení C.P.O., které mělo zajistit ochranu civilního obyvatelstva proti leteckým 

útokům. A to zavedením složek civilní protiletecké ochrany. Vycvičeny byly složky požární, 

samaritní, poplachové, pořádkové, bezpečnostní, detekční a sanační. Ze zákona bylo povinné, 

aby se civilisté zapojili do civilní protiletecké ochrany. Z Ratíškovic se tedy zúčastnilo 

celkem 120 osob, a to výhradně nevojáci a ženy. Již během celého roku se konalo několik 

zatemňovacích a praktických cvičení, která se však kvůli následujícím událostem využít i 

v praxi.  

                                                           
22 Státní okresní archiv Hodonín, Kronika obce Ratíškovice, s. 115 
23 Státní okresní archiv Hodonín, Kronika obce Ratíškovice, s. 116 
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Napětí mezi sousedním Německem a naší vládou během počátku podzimu neustále 

stoupalo. Každý den všichni občané poslouchali z radiových přijímačů stále nové zprávy a 

neustále o situaci debatovali. Vše vyvrcholilo večer 23. září, když posluchači slyšeli z radia 

prezidenta československé republiky Edvarda Beneše, který vyhlásil všeobecnou mobilizaci. 

Tato zpráva se roznesla vesnicí rychlostí blesku. Všichni muži, jichž se mobilizace týkala si 

v noci sbalili vše potřebné a ráno už opouštěli své rodiny, aby mohli konat svou občanskou 

povinnost. Mobilizace se však netýkala jen mužů. Odvedeni museli být i evidenční koně, kteří 

museli být zavedeni na určené  stanoviště do Hodonína. Během několika málo dnů se 

Ratíškovice naplnili vojáky a koňmi, poněvadž kasárny už byly přeplněné a neměly již 

potřebnou kapacitu. Na silnici mezi Hodonínem a Kyjovem dnem i nocí panoval rušný 

provoz. Kromě vojska a koní, zde procházeli i uprchlí obyvatelé z Břeclavska, kteří měli 

strach z případné války, a proto raději prchali z pohraničí. 

Velkou ránu zasadilo všem obyvatelům obce 30. září. V německém Mnichově se 

tehdy sešli zástupci Německa, Francie, Itálie a Velké Británie. Výsledkem konference bylo, 

že československá vláda musela sousednímu Německu podstoupit pohraniční oblasti, a to 

samé na území slovenském. Tam pohraniční oblasti, které obývali Maďaři, připadly 

Maďarsku. Československé tak přišlo o třetinu území a velmi významné průmyslové a 

zemědělské oblasti. Důsledkem téhle konference pak bylo odstoupení prezidenta Beneše 

z úřadu a také demise vlády. Ovšem nejvíce běžné obyvatele zasáhlo to, že jsme byli zrazeni 

našimi spojenci. Během dvou, až tří týdnů po konferenci v Mnichově, se muži ze zálohy 

začali vracet domů a život v obci se vrátil do starých kolejí.  

Po mnichovských událostech nastaly velké změny v polickém prostředí po celé zemi. 

Politické strany se dobrovolně rozešli a utvořily jen dvě velké strany. První stranou byla 

Strana národní jednoty, tvořená z Československé strany lidové, Republikánské strany 

zemědělského a malorolnického lidu, Československé strany národně sociální, Národní obce 

fašistické, Národního sjednocení a Československé živnostensko-obchodnické strany 

středostavovské. Druhou velkou utvořenou stranou se stala Národní strana práce, která 

sestávala z většiny členů Československé sociálně demokratické strany dělnické a části členů 

Československé strany národně socialistické. Komunistická strana Československa byla 

v rámci celého státu úředně rozpuštěna. Jestliže její členové byli členy nějakého 

zastupitelstva, tak jejich mandáty jim byly zrušeny. V Ratíškovicích tak byli mandátu zbaveni 

tři členové téhle strany. Ostatní strany se stejně jako po celém státě rozdělili buď do Strany 
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národní jednoty anebo do Národní strany práce. Předsedou Strany národní jednoty byl zvolen 

starosta obce Petr Koutný. V Národní straně práce tenhle post získal Richard Pravda. 
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5 Období Protektorátu Čechy a Morava  

 
5.1 Rok 1939 

 

Datum 15. března 1939 se do historie českého národa vepsal černým písmem. Toho 

dne totiž do Prahy napochodovala německá armáda a obsadila zbytek území Československé 

republiky, které nutno dodat již bylo ochuzeno o území odtrženého Slovenska. Výnosem 

Adolfa Hitlera tak vzniká Protektorát Čechy  a Morava.24 

Okupace samozřejmě zasáhla i do života občanů Ratíškovic. Již v šest hodin ranního 

času, oznamoval v doprovodu bubnu, obecní strážník tuto novinu překvapeným lidem. 

Sděloval jim, že německá vojska právě zabírají zbylou část našeho státu. Dále, že úřady 

žádají, aby obyvatelé při příchodu německých  jednotek zachovali klid.  

Ve vedlejším Hodoníně bylo již během dopoledne celé město plné německých vojáků. 

Ihned začala nákupní horečka, protože lidé netušili, co bude následovat, a proto chtěli mít 

dopředu zásoby. Nakupovali však také němečtí vojáci, protože nakupovat za říšské marky, 

které ihned vešly v platnost, bylo mnohem výhodnější. Jedna říšská marka měla hodnotu 10 

Kč. Nakoupené zboží pak posílali domů ke svým rodinám. Po pár dnech po obsazení proto 

docházelo i k situacím, kdy obchody byly naprosto beznadějně vyprodány. 

Do Ratíškovic dorazili němečtí vojáci až druhého dne, 16. března. Dojelo osm 

nákladních vojenských aut a kolem dvaceti dvou mužů, kteří byli ubytováni v sále obecního 

domu. Na budovách obecního domu a pošty byla vztyčena německá státní vlajka, která však 

byla na noc vždy stažena. Okamžitě také vstoupila v platnost novinka o jízdě automobilů 

vpravo a ve všech národních časopisech začala vycházet stále nová a nová nařízení 

německých úřadů, která musela být striktně dodržována. Němečtí vojáci zůstali v obci tři 

týdny a na Velikonoce, na Zelený čtvrtek odjeli. Jejich chování vůči obyvatelům Ratíškovic 

bylo slušné, ale odměřené. Stejné chování jim opětovali i ratíškovičtí občané, i když nelze 

pochybovat o tom, že k nim chovali nepřátelský postoj.25 

Okupace přinesla do života občanů mnoho dalších komplikací a problémů. Jedním 

z nich byl značný nárůst cen veškerého zboží a jeho nedostatek. Zejména se jednalo o různé 

látky a textilie. O nic líp na tom nebyly ceny hovězího a vepřového dobytka. V ratíškovských 

                                                           
24 NOVOTNÝ, Josef: Z počátků odboje 1938-1941. Praha: Naše vojsko 1969, s. 44 
25 Státní okresní archiv Hodonín, Kronika obce Ratíškovice, s. 121 
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obchodech se jejich  ceny až zdvojnásobily. Dne 23. září začal pro obyvatele Protektorátu 

platit systém vydávání lístků na veškeré potraviny. V Ratíškovicích se vydávaly na obecním 

úřadě na dobu čtyř týdnů a po použití se vracely zpět na obecní úřad. Od 15. prosince se pak 

začaly vydávat lístky i na zboží textilní. V listopadu pak byl k Ratíškovicím přidělen i 

zásobovací referent, který  na rozdělování lístků dohlížel.26 

                                                                               

 
5.2 Rok 1940 

 

Vysoký nárůst všech cen a znehodnocení měny mělo za následek i to, že mnoho mužů 

se rozhodlo jít pracovat do Německa. Kromě toho bylo mnoho mužů do Německa nasazeno i 

povinně německými úřady. V měsíci lednu tak odešlo z Ratíškovic celkem 36 mužů. Výdělky 

měly i trojnásobné, ovšem obrovský problém měly s příděly jídla, kterého se jim moc 

nedostávalo. Během roku se tedy většina těchto mužů, kteří do Německa odešli dobrovolně, 

vrátili zpět do své rodné vsi a skoro všichni začala pracovat v Baťových dolech, aby se 

vyhnuli nucenému pracovnímu nasazení v Říši.  

Rok 1940 je v kronice zachycen i kvůli německému vojenskému tažení a nařízení o 

zákazu poslouchání zahraničního rozhlasu. Kronikář však uvádí, že mnoho ratíškových 

občanů riskovalo a rozhlas poslouchalo. Na další den se pak scházeli a vášnivě o aktuálním 

dění diskutovali.27 

 

5.3 Rok 1941 
 

 Rok 1941 v Ratíškovicích začal velmi tuhou zimou. Hned po Novém roce uhodily 

těžké mrazy a napadlo obrovské množství sněhu. Toto mrazivé počasí trvalo po celý únor. 

Jaro pak bylo ve znamení neustálých dešťů a mokra, což mnohdy znemožňovalo zemědělcům 

vykonávat polní práce. Na některých místech byla dokonce tak mokrá půda, že z nich 

odtékala voda proudem a vytvářela jezírka. Tuto nepříjemnou situaci pak pomohl vyřešit 

starosta Koutný. Přišel s nápadem, aby se nejhorší místa nechala odvodnit. Ze sousedních 

                                                           
26 Státní okresní archiv Hodonín, Kronika obce Ratíškovice, s. 123-124 
27 MITÁČEK, Jiří ; ČEJKA, Jiří a kolektiv: Ratíškovice, minulostí slovácké obce. Ratíškovice: Obec Ratíškovice 2010, 
s. 337, 343 
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Vacenovic byl objednán odborník na odvodňování a během dvou měsíců se voda z nejvíce 

zavodněných pozemků svedla do místního jezírka, zvané Jezérko28.  

V létě roku 1941 byli občané Protektorátu doslova zasypávání informacemi o 

německém tažení napříč Sovětským svazem. Tyhle události vzbuzovaly u Němců pocity 

obrovské euforie. Dne 18. července, bylo dokonce na úředním dnu starostů v Hodoníně 

nařízeno, aby počínaje tímto dnem byly všechny veřejné budovy označeny velkým písmenem 

V, který měl symbolizovat vítězství. Ratíškovický starosta Koutný se však příkazem nijak 

moc nezaobíral, což se mu již za několik hodin stalo málem osudným. Již následujícího dne, 

v sobotu večer, se ke Koutnému dostavili dva četníci s varováním, aby následující den byly 

obecní budovy označeny tak, jak se nařizovalo. Starosta četníky ujistil, že se tak na další den 

stane. Ovšem v neděli ráno čekalo na všechny ratíškovické občany nečekané překvapení. Na 

všech vratech od domů, které stály na cestě od kostela k místní škole, byly napsána písmena P 

a V. Na některých vratech u silnice pak bylo napsáno i VSSSR. Jméno pachatel se však nikdy 

nepodařilo vypátrat. Ještě onoho dne se konala schůze obecní rady, po které v kanceláři zůstal 

starosta s druhým náměstkem. Kolem sedmé hodiny večerní pak do kanceláře vtrhli dva 

Němci v civilu spolu s uniformovaným příslušníkem gestapa. Okamžitě na chodbu vyhodili 

náměstka a začali řvát na starostu. Několik minut jej uráželi a řvali na něj. Pak mu dali do 

rukou hadr a za jejich dozoru musel všechny nápisy smýt. Celé téhle ponižující události 

přihlíželo mnoho ratíškovických obyvatel. Do dalšího dne pak musely být všechny obecní 

budovy označeny písmenem V.29 

Tuto událost ve svých pamětech vzpomíná i samotný starosta Koutný. Popisuje ji jako 

velmi nepříjemnou, a hlavně naprosto nečekanou. Vůbec totiž nevěděl, co se přes noc v obci 

stalo. Nejdříve ho prý gestapáci seřvali a pak mu uštědřili dvě facky. Když pak vyšel 

s hadrem ven a viděl ony nápisy, byl v naprostém šoku.  

Gestapo však naštěstí odjelo z vesnice, aniž by někoho potrestalo. Viník se sice nikdy 

nenašel, ale Koutný ve svých pamětech uvádí, že se zřejmě jednalo o práci komunistů a že asi 

ví, kdo konkrétně nápisy napsal. Ovšem jméno neuvedl.30 

                                                           
28 Státní okresní archiv Hodonín, Kronika obce Ratíškovice, s. 129 
29 Státní okresní archiv Hodonín, Kronika obce Ratíškovice, s. 130 
30 Soukromý archiv Cyrila Šurala, KOUTNÝ, Petr: Moje vzpomínky z dob před a v okupaci a po okupaci. Netištěný 
rukopis 
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Protože museli zemědělci a třeba i mlynáři odvádět dle předpisů určité množství 

produkce, vznikal zde ohromný prostor pro černý trh a pašování. Mezi vesnicemi se neustále 

přes noc pašovalo například obilí a mlynáři přes noc na černo mleli obilí.  

Dne 12. prosince přišla do Ratíškovic hospodářská kontrola z okresního úřadu. 

Navštívila několik občanů, přičemž nejhůře dopadl jistý František Gajdík. Po pročítání a 

převážení veškerých zásob se zjistilo, že má nepřihlášeno 151 kg pšenice a 40 kg rži. Byl 

s ním sepsán protokol a veškeré obilí mu bylo zabaveno. Navíc mu byla udělena pokuta ve 

výši 500 korun a čtyřdenní vězení. Tímhle to však pro tohoto skoro šedesátiletého muže 

nekončilo. Za rok mu došel dopis od ministra zemědělství a lesnictví, ve kterém mu sděluje, 

že kvůli utajeným zásobám je mu zabaven veškerý majetek, načež mu později bylo sděleno, 

že rozhodnutí se ruší a majetek mu zůstane. Na tomto příkladu lze vidět, s jakými problémy se 

každodenně obyvatelé Ratíškovic potýkali.  

Koncem října zasáhla obec informace o zatčení zdejšího učitele Josefa Kocourka a 

keramika Karla Němce, kteří byli vedoucími funkcionáři Sokola. Z vězení v Uherském 

Hradišti se však naštěstí vrátili. Karel Němec již po šesti týdnech a Josef Kocourek pro 

nedostatek důkazů o něco později.31 

 

 

5.4 Rok 1942 
 

Rok 1942 začal obrovskými mrazy a sněhovými vánicemi, které způsobovaly 

neprůjezdnost silnicí. Obec proto musela najímat ratíškovické muže, kteří za peněžitý obnos 

sníh na obecních komunikacích odhazovali. Celkově obec na těchto pracích vyplatila 40 tisíc 

korun. Dne 22. února došla situace tak daleko, že kvůli sněhu uvízl na koleji vlak směřující do 

závodu Tomáš. Firmě tedy nezbývalo nic jiného než zaplatit čtyřiceti dělníkům, kteří celou 

noc a ráno odklízeli ze železnice sníh, aby vlak mohl dále pokračovat. Oteplení přišlo až 

koncem února a do týdne veškerý sníh roztál a dá se říci, že nastalo jaro.32 

Na jaře tohoto roku zasáhla Ratíškovice smutná událost. 19 března přijelo do obce 

několik dělníků z hodonínské firmy Barbořík s příkazem, že mají z věže ratíškovického 

kostela sundat a odvézt zvony. Se slzami v očích tedy ratíškovičtí obyvatelé sledovali, jak 

                                                           
31 Státní okresní archiv Hodonín, Kronika obce Ratíškovice, s. 132 
32 Státní okresní archiv Hodonín, Kronika obce Ratíškovice, s. 133 
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jsou zabavovány zvony z jejich kostela. Ze tří zvonů, které byli slavnostně na věž vytaženy 

před 17 lety, tak zbyl jen ten nejmenší, zvaný umíráček. 33 

V kronice je kronikářem zachycen i den, kdy byl spáchám atentát na zastupujícího 

říšského protektora Reinharda Heydricha. Celou událost popisuje jako spravedlivý trest a 

odplatu. Zároveň však vyjadřuje velké obavy z dalšího zabíjení českého obyvatelstva ke 

kterému, jak víme došlo. Mimo jiné se zmiňuje o prohlášení německých úřadů, které varuje 

všechny obyvatele Protektorátu, že je přísně zakázáno ukrývat osoby nemající českou 

příslušnost. Jakmile bude někdo z tohoto činu usvědčen, bude popraven spolu s celou svou 

rodinou. Tohle prohlášení se přímo týkalo i obyvatel Ratíškovic. Někteří z nich totiž skutečně 

cizí osoby ukrývaly.  

Jistý Josef Příkaský narazil již v březnu v roce 1941 u farní zahrady na neznámého 

muže, jenž byl velmi chabě oblečen a vypadal zchátrale. Vzal ho tedy k sobě domů, kde mu 

dal najíst a umožnil mu přespat. Muž se mu svěřil, že je ruské národnosti a uprchl 

z koncentračního tábora v Německu a požádal jej, zda by u něj mohl zůstat na delší dobu. 

Příkaský souhlasil a umožnil mu spávat ve stáji. Každodenní náplní neznámého ruského 

uprchlíka byla péče o koně a běžné práce v domácnosti. Samozřejmostí bylo, že se nesměl 

ukazovat na veřejnosti. Jen minimum lidí vědělo o jeho pobytu. Avšak po událostech kolem 

atentátu na Reinharda Heydricha již nebylo zbytí a musel odejít. Pan Příkaský ho na cestu 

vybavil novými boty, gumovým pláštěm a trochou jídla. Jenže jeho kroky vedly jen pár set 

metrů za vesnici. Udělal si úkryt v obilném poli za vesnicí a zde na něj taky narazily dvě 

ženy. Jednalo se o Františku Dekařovou (manželka Františka Dekaře, viz. níže) a Josefu 

Hrbáčkovou z Ratíškovic. Těm řekl, kdo je a v jaké se nachází situaci. Obě ženy mu pak po 

nějakou dobu donášely jídlo. Bohužel však bylo jeho útočiště někým prozrazeno a následně 

byl v lese poblíž Bzence obklíčen a zatčen. Poté byl převezen do Uherského Hradiště a dále o 

něm nic nevíme. 

Další případ, kdy občan Ratíškovic někoho skrýval se týká Cyrila Doležala, který 

vlastnil vodní mlýn, jenž se nacházel v blízkosti Ratíškovic. Doležal poskytl úkryt 

jugoslavskému uprchlíkovi Jurkovi. Nechal jej pracovat ve mlýně a celkově kolem celého 

hospodářství. Občas zašel i do obce k pekaři nebo do obchodu. Dokonce o něm věděli i 

bzenečtí četníci, a i sám kronikář se zmiňuje o tom, že s ním několikrát hovořil. Jenže stejně 

jako u prvního případu, musel i Jurko odejít, aby nepřivedl rodinu Doležalovu do problémů. 

                                                           
33 MITÁČEK, Jiří ; ČEJKA, Jiří a kolektiv: Ratíškovice, minulostí slovácké obce. Ratíškovice: Obec Ratíškovice 2010, 
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Po čase pak přišel k Doležalům muž, který jim sdělil, že s Jurkem byl zavřen v budapešťském 

vězení, odkud byl Jurko propuštěn a odvezen za jugoslávské hranice. Po válce dostal Cyril 

Doležal dopis od Jurkových rodičů, ve kterém se psalo, že jejich syn byl v Jugoslávii zastřelen 

Němci jako partyzán a položil život za svoji vlast. 

Dalších ústrků a omezování se ratíškovičtí občané dočkali 10. listopadu, když okresní 

úřad v Hodoníně pozastavil činnost Jednoty Orla v Ratíškovicích. Zároveň byly zabaveny i 

veškeré finance téhle organizace. Stejný osud potkal i Tělovýchovnou jednotu Sokol.34 

 

5.5 Rok 1943 
 

Válka byla v plném proudu, což ovšem znamenalo i stále větší potřebu německé 

armády zásobovat své vojáky potravinami. To se samozřejmě dotklo i ratíškovických 

zemědělců a chovatelů dobytka. Německé úřady doslova tyhle lidi ždímaly a těm nezbývalo 

nic jiného než žádané potraviny dodávat. Našli se však i odvážní, kteří si část z úrody či 

nějaký dobytek dokázali ukrýt. Každý, kdo vlastnil více než půl hektaru půdy, musel vlastnit 

hospodářskou knížku, do které musel vyznačit jaké množství orné půdy obdělává, kolik obilí 

zasel, kolik sklidil, kolik odevzdal atd. Kdo měl dobytek, zas musel evidovat kolik kusů 

jednotlivého dobytku vlastní. Tuto knížku musel mít každý řádně vyplněnou a kdykoli na 

požádání hospodářské komisi nebo hospodářské kontrole předložit. V Ratíškovicích byla 

ustanovena hospodářská komise, která byla složena z místních zemědělců. Ti dle výměry 

půdy a kusů dobytka jednotlivých zemědělců vypisovali, kolik musejí odevzdat. Hospodářská 

komise pak vše měla i zkontrolovat. O celém procesu se musely vést na obecním úřadě 

záznamy, které se v případě příjezdu hospodářské kontroly předkládaly. Ratíškovice 

navštívila hospodářská kontrola hned několikrát. Po nahlédnutí do záznamů si kontroloři 

vybrali několik podezřelých osob a spolu s jedním zástupcem z hospodářské komise se vydali 

k ní a provedli prohlídku. Při ní se veškeré zásoby musely převážit, přepočítat a rovněž se 

prohledával celý pozemek, zda někde není něco ukryto. Bylo naprosto běžné, že i přesto, že 

daná osoba nic neukrývala a vše měla v pořádku, tak musela odevzdat něco ze svých zásob.  

19. březen je v obecní kronice popsán jako den, kdy v obci proběhla největší rekvizice. 

Před osmou hodinou ranní dojela před obecní dům tři auta. Jedno bylo plné ozbrojených 

německých vojáků a další dvě byla plná úředníků. Celou tuhle akci vedl komisař Ríva, jenž 
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byl zkrachovalým mlynářem, co kolaboroval s Němci. Vesnice byla na nohou a všichni byli 

vyděšení, protože netušili, co se děje. Vojáci obsadili všechny příjezdové cesty do obce a 

obyvatelům bylo přikázáno, aby se dostavili do desáté hodiny do sálu obecního domu 

s hospodářskou knížkou. Poté, co se všichni sešli a seřadili, bylo nahodile vyřazeno 24 mužů 

a fdti byli posláni ven. Ostatní zůstali v sále a po jednom předstupovali před vyšetřovací 

tribunál. Když někdo měl nesrovnalosti v hospodářské knížce, musel se smířit s tím, že u něj 

bude provedena prohlídka. Mezitím se venku rozdělila ona skupina, která byla na začátku 

vyřazena, do osmi skupin po třech lidech. Ke každé skupině pak připadl jeden úředník 

civilista a dva ozbrojení vojáci. Skupina se poté vydala s tím, co neprošel tribunálem, k němu 

domů provést prohlídku. Když skončila prohlídka, byl sepsán protokol a celá skupina se 

vrátila zpět k obecnímu domu, kde vyfasovala dalšího člověka ke kontrole. O výsledku 

rozhodoval úředník, na kterém záleželo, zda se něco najde nebo ne. Našlo se totiž mezi nimi i 

několik vlastenců. Ti se při prohlídce na rovinu zeptali majitele pozemku, kde něco skrývá. 

Tam se pak vydal sám, zatímco vojáky poslal tam, kde nic nebylo. Nic se tudíž nenašlo a 

předešlo se tak zbytečným nepříjemnostem. Ovšem ne všichni úředníci byli stejní, takže 

někteří občané Ratíškovic tuhle událost odnesli i vězením. 35 

 

5.6 Rok 1944 
 

Rok 1944 už předznamenával konec války v podobě amerických náletů. Americké 

bombardéry se zaměřovaly na průmyslová střediska v Maďarsku, Rakousku, Bavorsku, ale 

někdy se zaměřily i na cíle nacházející se na našem území. V kronice se uvádí, že obyvatelé 

Ratíškovic zprvu americké nálety nějak zvlášť neřešili, ale jak se postupem času začaly šířit 

zprávy ze zahraničí o zničujících škodách a obrovském počtu mrtvých, začali mít lidé strach. 

Brzy byla zřízena zpravodajská služba, která ohlašovala poplach, jakmile byly spatřeny 

bombardéry nad územím Jugoslávie nebo Maďarska. Dělo se tak pomocí radiové vysílačky 

z Bratislavy.  

Velmi často tomu bylo o půl jedenácté dopoledne, když na dole Tomáš začala siréna 

táhlým zvukem oznamovat letecké nebezpečí. Jakmile pak byla letadla spatřena nad naším 

územím, začala siréna houkat střídavým tónem, což už znamenalo letecký poplach. Na všech 

dolech okamžitě ustál veškerý provoz, který se odehrával na povrchu a všichni zaměstnanci 

opustili dílny a kanceláře. Všechna auta a povozy čekající na uhlí pak musela urychleně 
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opustit objekty podniku a vyjet ven na silnici a do polí. V závodě tak zůstali jen členové čety 

protiletecké ochrany, kteří řídili jen nejnutnější chod závodu. Obyvatelé, kteří bydleli 

v domcích, v blízkosti dolu Tomáš, byli při poplachu odvezeni do lesa, kde pro ně byl 

připraven kryt. Jakmile byl ohlášen konec náletu, všechen provoz a chod závodu se dal zpět 

do pohybu. Jeden nálet tak přerušil práci v závodě průměrně na dvě hodiny.  

Dne 21. srpna se v blízkosti Ratíškovic zřítil americký letoun. Ještě před nárazem do 

země stačil pilot vyskočit padákem, což mu zachránilo život, protože letadlo ihned po pádu 

začalo hořet. Ihned byli zalarmováni četníci z Dubňan a němečtí vojáci z Hodonína, aby 

pilota dopadli. Ovšem pilotovi se podařilo uprchnout a zbyl po něm jen padák v korunách 

stromů. 

20. listopadu proběhlo velké bombardování Hodonína. Již od odpoledne se od 

Hodonína ozývaly hlasité rány a dunění. Po celé vesnici panoval strach a nejistota, protože se 

lidé obávali, že pár letadel doletí bombardovat i zdejší doly, a navíc se báli o své blízké, kteří 

v Hodoníně pracovali. Celkem tomuto bombardování padlo za oběť 179 lidí, z toho 5 

ratíškovických občanů. 

Koncem roku již musí závody posílat své dělníky na zřizování zákopů a různých 

překážek. Ratíškovičtí muži byly nasazeni zejména u Hodonína.  

 
5.7 Rok 1945 

 

Již o Velikonocíh roku 1945 bylo jisté, že se fronta nezadržitelně blíží. Od slovenské 

strany se neustále ozývaly výbuchy a obyvatelé se pomalu začaly připravovat na příchod 

vojsk. Budovali si v lesích kryty a tvořili si zásoby na nejvíc kritické dny. Někteří si vytvořili 

kryty i na dvoře nebo ve sklepech. S nejlepším řešením však přišli horníci ze zdejších dolů. 

Napadlo je, že bude nejlepší při příchodu fronty odejít na dva dny do dolů Tomáš, Vlasta a 

Teodor. Horníci se pak postarali i vybavení šachet, takže byli v šachtách k dispozici i pryčny 

na spaní a sporáky.  

 

Již 4. dubna se v obci objevili Maďaři. Jednalo se o část maďarské armády, která 

ustupovala společně s Němci. Dva dny na to, tedy 6. dubna již byli v Ratíškovicích i Němci. 

Jednalo se většinou jen o vozy s municí a zásobami potravin. Obyvatelé obce se již většinou 
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zdržovali jen doma a moc nevycházeli. Práce v Ratíškovicích naprosto ustala a všichni už jen 

vyčkávali příchod fronty.  

8. dubna začala od Hodonína přes obec projíždět kolona německých nákladních aut, 

směřující do Kyjova. Většinou se převážela munice a válečný materiál. Tato kolona obcí 

projížděla až do následujícího dne, a to už šly na nejbližších pohořích vidět záblesky od 

detonací a výbuchů. K večeru už Ratíškovicemi procházeli první němečtí vojáci, kteří přímo 

ustupovali z bojů. Následující dny, až do 11. dubna se obec kompletně zaplní ustupujícími 

německými vojáky.  

Ve večerních hodinách 11. dubna pak už válka definitivně zasáhla i Ratíškovice. Na 

obec bylo z bombardéru svrženo několik bomb. Při tomto náletu zemřeli dva lidé. Obyvatelé 

z téhle části obce neváhali a už se šli ukrýt do dolů a do krytů. Také Němci do rána z obce 

zmizeli, které však následující den doplnili další.  

12. dubna přišly další nálety. Po těchto náletech, kdy byl usmrcen jeden člověk, již 

téměř nikdo neváhal a všichni obyvatelé se přemístili do již připravených dolů. Ti obyvatelé, 

co zůstali ve vsi, byli zamčení doma a venku se vůbec nepohybovali, protože němečtí vojáci, 

co byli vsi v tuto chvíli, byli již agresivní a dělali si, co chtěli. 

16. dubna podnikli Rusové první přímý útok a dostali se již k prvním domům. Avšak 

boje trvaly až do 17. dubna do večerních hodin. Při těchto bojích zahynul Milan Lokaj, který 

svoji smrt našel v jednom z domů, když ruským vojákům signalizoval, kde se nacházejí 

němečtí vojáci. Bohužel si však nevšiml, že je na mušce jednoho z nich a dvěma přesnými 

zásahy byl usmrcen. Kolem půlnoci se již v obci začali objevovat první rudoarmějci a ráno 

18. dubna již byli Ratíškovice definitivně osvobozeny. Někteří občané, kteří se již vraceli 

z dolů nebo úkrytů, tak již vítali své ruské osvoboditele.36 

Na poslední dny války si pamatuje i František Toman, jenž byl v době sepsání svého 

deníku, nejstarším žijícím občanem Ratíškovic. Popisuje, jak v noci 10. dubna přišel o svou 

sestru, kterou zabila explodující bomba. Od 12. dubna pak již pobývá spolu s rodinou na dolu 

Theodor. Do obce se vraceli jen poklidit dobytek  

Ráno 14. dubna se pak spolu s rodinou vydává do obce na pohřeb své sestry. Během 

pohřbu byly slyšet výstřely a výbuchy. Jako zázrakem se nikomu nic nestalo.  

                                                           
36 Státní okresní archiv Hodonín, Kronika obce Ratíškovice, s. 141-153 
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Při návratu do vsi, 18. dubna pak vzpomíná, jak byly skoro všechny domy včetně 

kostela poničené a celá obec byla plná ruských vojáků. Rovněž skoro všechen dobytek byl 

buď mrtvý anebo silně podvyživen.37 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Soukromý archiv Marty Kordulové, TOMAN, František: Deník z válečných dnů 3. dubna – 3. května 1945. 
Netištěný rukopis 
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6 Odboj 
 

Kvůli stále agresivnějšímu Německu, byli československé politické a armádní špičky 

donuceny jednat o budoucnosti československého státu. A tak se začaly formovat první plány 

o organizaci československého odboje. Ten se pak do začátku války zformoval z mnoha 

malých odbojových skupin do několika hlavních odbojových organizací. Protiněmecký odboj 

samozřejmě probíhal i na území a v okolí Ratíškovic a vykonávali jej i ratíškovičtí rodáci. Ale 

abych mohl celou záležitost jasněji popsat, musím uvést počátky a organizaci odboje na 

celostátní úrovni.  

             

   6.1 Politické ústředí 
 

Definitivní a největší podnět k tomu, aby českoslovenští vlastenci a vrcholní politici 

začali jednat, byla bezesporu Mnichovská dohoda. Již krátce po ní se v hotelu Esplanade ve 

Vrchlického sadech sešli Vlastimil Klíma, Ladislav Rašín a Hubert Ripka. Zde přítomní muži 

diskutovali o stávajícím problému a shodli se hned v několika bodech, které je vedli k tomu, 

že plánování organizovaného odboje bude nezbytné. Například, že zabráním pohraničí 

neskončí agresivní politika Německa a jeho územní expanze bude pokračovat. Což 

pochopitelně povede k válečnému konfliktu. Jedním z dalších bodů bylo usnesení se na tom, 

že bude nezbytné spolu s domácím odbojem vytvořit i politickou emigraci v zahraničí, která 

by s domácím odbojem byla v kontaktu a pomáhala by tak cílům českého národa a dodávala 

mu potřebnou podporu. Vedoucím politické emigrace, a i domácího odboje by se pak měl stát 

dosavadní prezident Edvard Beneš. Podle dr. Klímy tahle schůze znamenala první krok 

k vytvoření prvního organizovaného odboje.38  

Ve dnech následujících se prezident Beneš postupně setkával s důležitými lidmi a 

svými spolupracovníky, jako například se svým tajemníkem Prokopem Drtinou a jinými, kteří 

pak kupříkladu stáli v čele odbojové skupiny Politické ústředí (PÚ). Při těchto rozhovorech se 

přítomní domlouvali a radili, jak budou postupovat a jednat v případě války, kterou očekávali. 

Právě toto období vidí dr. Drtina jako počátek vzniku PÚ a další odbojové skupiny ÚVOD 

(Ústřední výbor odboje domácího), které vznikly po okupaci.39 

                                                           
38 NOVOTNÝ, Josef: Z počátků odboje 1938-1941. Praha: Naše vojsko 1969, s. 115-116 
39 NOVOTNÝ, Josef: Z počátků odboje 1938-1941. Praha: Naše vojsko 1969, s. 119 
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Po německé okupaci se skupina Benešových spolupracovníků pod vedením P. Drtiny a 

J. Jíny organizačně ustálila a upevnila. Podařilo se jí navázat kontakt s řadou politiků, jež měli 

stvořit svůj reprezentativní orgán domácího odboje. Na začátku léta roku 1939, pověřil 

prezident Beneš, jen už byl v exilu, vedení PÚ, aby byl do celé věci téhle organizace zapojen i 

dřívější prezidentův kancléř Přemysl Šámal. Jeden z nejvýznamnějších představitelů ,,Maffie“ 

z období první světové války. Šámal vykonával vše naprosto nezávisle a měl u všech 

obrovskou autoritu, včetně samotného Drtiny a lidí kolem něj. Ještě během léta téhož roku se 

mu podařilo dát dohromady představitele pěti předmnichovských koaličních stran (sociální 

demokrat ing. Jaromír Nečas, národní demokrat dr. Ladislav Rašín ml., národní socialista 

Ferdinand Richter, agrárník Karel Ladislav Feierabend a zástupce lidovců msgre. Josef Hála, 

jenž byl později nahrazen profesorem Procházkou), což bylo v rozporu se smýšlením 

tehdejšího domácího odboje, protože právě stranický systém pro ně představoval jednu 

z hlavních příčin, proč se země nachází v situaci, v jaké je. Pro tuhle pětku zástupců svých 

politických stran se vžil název ,,direktorium“ a jeho předsedou byl Přemysl Šámal. 

Místopředsedy se měli stát vedoucí dvou hlavních stran z druhé republiky Antonín Hampl a 

Rudolf Beran. Výhodou tohoto uskupení bylo, že J. Nečas a K. L. Feierabend byli členy 

vlády, a tudíž měli kontakt na tehdejší oficiální protektorátní představitele. Za ,,direktoriem“ 

pak ještě působila Benešova pracovní skupina, kterou gestapo nazývalo Jina-Drtina Gruppe. 

Tak vznikla ilegální centrála, která měla představovat jakýsi nejvyšší orgán českého 

domácího odboje. Dá se říci, že Politické ústředí vlastně připomíná princip starého 

politického stranictví, kdy nám nemůže uniknout jistá podobnost s předmnichovskou koaliční 

,,pětkou“. 40 

 
6.2 Obrana národa 

 

Vznik téhle organizace se datuje do dnů po 15. březnu, kdy se kolem vojáků, z velké 

většiny aktivních a záložních důstojníků v různých posádkách, začali sdružovat lidé, aby 

zabránili německé armádě zmocnit se vojenského materiálu. Tak vznikaly první organizace 

Obrany národa (ON). 

Jejich činnost probíhala tak, že například roznášeli z kasáren zbraně, různé věci, které 

později mohli použít, uniformy, odznaky. Dokonce se vyskytly pokusy o zničení děl a 

                                                           
40 KURAL, Václav: Vlastenci proti okupaci, Ústřední Vedení Odboje Domácího 1940-1943. Praha: Karolinum 
1997, s. 20 
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poškození různého materiálu kyselinou. Nové odbojové skupiny se však nezačaly vytvářet jen 

v jednotlivých posádkách, ale i ve větších vojenských útvarech, které měly rozsáhlejší vliv. 

Například se vytvořily i ve Vojenském archivu, Vojenském technickém ústavu, ve vojenské 

evidenci a na dalších místech.  

Všechna tato uskupení měla stejné znaky jako ostatní odbojové organizace a ideově 

byly rovněž zaměřeny podobně, avšak rozdíl můžeme vidět v organizační struktuře. Ta měla 

spíše vojenský charakter. Ihned po obsazení našeho území a se vznikem prvních odbojových 

skupin, se začíná vytvářet rozsáhlá vojenská zpravodajská síť. Zpravodajská činnost pak 

později hrála stěžejní roli ve všech odbojových skupinách.  

Tak jak spontánně vznikaly jednotlivé organizace ON ve spodních patrech, stejně tak 

v březnových dnech po okupaci vznikalo i její vedení. Podle různých záznamů a vyprávění se 

nejvyšší představitelé armády sešli již den před okupací a řešili, jak se zachovat, když vláda 

nařídí kapitulaci. Návrhy byly různé. Někdo navrhoval ústup armády, někdo zase, aby armáda 

zemi bránila. Na některých místech se i uvažovalo o zapojení obyvatelstva k odporu vůči 

okupantům nebo ničení vojenského materiálu. Jenže hned následující den 15. března přišla 

kapitulace a těm, kteří chtěli bojovat a bylo jim proti srsti vzdát se, nezbylo nic jiného než 

s okupanty bojovat formou odboje.41 

Nakonec tedy vznikla síť různých skupin, kterou se snažila dostavět a zorganizovat 

skupina generálů a plukovníků okolo generála Aloise Eliáše. Hlavní myšlenkou a cílem téhle 

organizace bylo vytvořit tajnou velitelskou strukturu armády, která zde byla před 

Mnichovskou konferencí. Tato armáda by pak ve vhodnou příležitost byla doplněna tak, aby 

později mohla vojensky vystoupit proti okupantům. 

 Časem se tedy podařilo vytvořit jakousi strukturu ON, v jejímž čele bylo vrchní 

velitelství s generálem Josefem Bílým a štáb s plk. Čeňkem Kudláčkem. Tomuto štábu byla 

podřízena tři zemská velitelství. A to pro Čechy (gen. Hugo Vojta), Moravu (gen. Bohuslav 

Všetička) a Prahu (gen. Bedřich Homola). Těmto zemským velitelstvím pak nadále podléhala 

krajská velitelství, okresní velitelství atd. Každé velitelství mělo svou speciální skupinu, která 

měla na starost svou určitou činnost. Jednalo se například o sabotáže, starost o zbraně, 

spojení, finance atd. Nejdůležitějšími však byly skupiny politické a zpravodajské.  Nutno však 

                                                           
41 NOVOTNÝ, Josef: Z počátků odboje 1938-1941. Praha: Naše vojsko 1969, s. 165-166 
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dodat, že organizace byla naplněna jen zčásti. Tvořilo ji zatím jen velitelství a mužstvo bylo 

jen vyhlédnuto v případě vojenské akce.42 

Na Hodonínsku ON úzce spolupracovala se Sokoly, kteří byli v hojném počtu i řadách 

právě ON. Jeden z vrcholných představitelů Sokolu, škpt. Karel Jansa z hodonínské posádky 

7. dragounského pluku T. G. Masaryka, vykonával školení instruktorů branné výchovy 

z obavy, že dojde ke konfliktu s Německem. Pro tento případ připravoval 11 určených 

záložních důstojníků, kteří by převzali velení na okresní, městské i lokální úrovni, vedoucí 

atak v týlu nepřátelské armády. Poté, když přišel 15. březen a okupace, byl přirozeně 

zasvěcen do plánů a cílů organizace Obrana národa. Byl také jmenován do funkce velitele 

okresu Hodonín, kterou vykonával až do září roku 1939, kdy byl povolán do civilního 

zaměstnání a přeložen do Chrudimi.  

Škpt. Jansa se zabýval získáváním způsobilých spolupracovníků z řad záložních 

důstojníků a gážistů. Tyto osoby nalézal většinou mezi známými lidmi, napojených na Sokol, 

ale nutno dodat, že tyhle lidi hledal i mezi vrcholnými představiteli Orlu. Největší zájem 

projevoval zejména o učitele, kteří disponovali perfektní znalostí poměrů v místě, kde 

působili, a navíc se stále pohybovali mezi lidmi.  

Organizace na Hodonínsku se tedy postupně rozšiřovala a stanovila si následující cíle: 

      -   ve všech obcích sestavit skupinu, družstvo nebo četu zdatných, loajálních záložních 

důstojníků, poddůstojníků a vojínů, kteří by představovali základní článek 

- Vytipovat a přijmout další schopné záložní důstojníky, avšak zatím bez jejich 

informování, aby se předešlo riziku vyzrazení  

- Shromáždit zbraně a střelivo, které místní občané ukryli, ať už se jednalo o vojenské, 

ale i lovecké pušky a ruční granáty. Tento cíl byl stanoven z důvodu plánovaného 

přepadení kasáren v Hodoníně, Břeclavi a Bzenci. Organizace tím chtěla získat ještě 

více potřebné munice 

- Vytvořit zpravodajskou síť po celém okrese, shromažďovat zprávy o rozmístění 

německého vojenského materiálu a jednotek, odstraňovat kolaboranty 

- Sestavit plán pro sabotážní operace na železničních tratích Bzenec – Moravský Písek, 

Břeclav – Hodonín, Veselí nad Moravou – Kúty a Bzenec – Veselí nad Moravou. 

- Bezpečně převádět unikající osoby, které míří do zahraniční armády přes moravsko-

slovenské hranice 

                                                           
42 KURAL, Václav: Vlastenci proti okupaci, Ústřední Vedení Odboje Domácího 1940-1943. Praha: Karolinum 
1997, s. 19-20 
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- Finančně zajistit pokrytí nákladů na vlastní operace a rodiny zatčených nebo těch, 

kteří uprchli do zahraničí43 

 

Co se týče zanechání stopy ratíškovických obyvatel v československém odboji, tak 

právě v Obraně národa byla nejvýraznější. Jak již bylo zmíněno, tak jeden z cílů a činností 

téhle organizace bylo převádění prchajících osob přes hranice. Jednalo se zejména o muže, 

kteří chtěli bojovat proti nacistům již na existujících zahraničních frontách, a to zejména ve 

službách francouzské armády. Díky tomu, že se Hodonínko nachází na hranicích se 

Slovenskem, tak právě zde docházelo k velkému množství ilegálních převodů. Obraně národa 

se podařilo vytvořit několik linek, po kterých se tyto převody osob prováděly. Cílem bylo se 

dostat na území Slovenska a odtud do Budapeště, kde sídlila základna na francouzském 

konzulátě, která v utajení vykonávala transporty k jugoslávským hranicím. Osoba, která 

převáděla přes hranice osoby jiné, musela disponovat skvělou znalostí terénu, rozmístění 

pohraničních stráží a jejich obchůzek, aby se vyhnul případnému nebezpečí na strastiplné 

cestě. Proto do transportů byli zapojeni obyvatelé z pohraničních oblastí, kteří tito znalosti 

měli.  

 
6.2.1 Prokop Slezar  

 

Jedním z nich byl i Prokop Slezar z Ratíškovic, jenž byl majitelem autobusové 

dopravy. U něj se měli prchající osoby hlásit pomocí smluveného hesla při nástupu do 

vozidla, které parkovalo na Masarykově náměstí v Hodoníně. Poté byli přes Ratíškovice 

dopraveni do Rohatce k jistému Františku Šelepovi, který pak uprchlíky připravil na cestu 

přes hranice anebo, když se vyskytly důvody k vyčkávání, tak jim Prokop Slezar poskytnul 

pohostinství ve svém domě, popřípadě s pomocí přispěchal Josef Antoš, který bydlel poblíž.44  

Převaděčských linek na Slovensko a osob, které s převody pomáhalo a zajišťovalo je, bylo 

mnohem více. Samozřejmě, že Hodonínsko nebylo jediným regionem, kde k těmto 

transportům docházelo. Ale z pohledu Ratíškovic, byla tato lokalita a osoba Prokopa Slezara 

v ilegálních převodech stěžejní.  

                                                           
43 HYNEK, Miloš: Z činnosti odbojové organizace Obrana národa na Hodonínsku. Hodonín ve válce a okupaci 
v letech 1939-1945. Hodonín: Město Hodonín 2005, s. 17-20 
44 HYNEK, Miloš: Z činnosti odbojové organizace Obrana národa na Hodonínsku. Hodonín ve válce a okupaci 
v letech 1939-1945. Hodonín: Město Hodonín 2005, s. 25-27 
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6.2.2 Jaroslav Kotásek 

 

Další osobou, která byla spojena s organizací Obrana národa, byl Jaroslav Kotásek. 

Člen paradesantního výsadku s krycím jménem Operace Spelter. Spolu s ním byli ve skupině 

škpt. Břetislav Chrastina (rodák z Hodonína), radiotelegrafista rtn. Rudolf Novotný a čet. Jan 

Vavrda. Cílem tohoto výsadku bylo dostat se do kontaktu s odbojem na Českomoravské 

vrchovině a vycvičit zdejší organizaci k případnému povstání. Rovněž měli za úkol vykonávat 

zpravodajskou činnost a udržovat radiokontakt s Londýnem.  

Dne 5. 5. 1944, byla po půlnoci skupina vysazena poblíž obce Kramolín v okrese 

Třebíč. Jelikož se jejich padáky zachytly na stromech a neexistovala šance, že by je mohli 

ukrýt, rozhodl velitel skupiny, kterým byl B. Chrastina, že se ihned musí opustit prostor 

seskoku. Avšak následující den, při brodění řeky Jihlava se Chrastinovi stala drobná nehoda a 

ztratil své boty. To ho vedlo k tomu, aby se oddělil od skupiny a rozhodl o náhradním místě 

setkání členů skupiny. Tam se však se svými podřízenými nesetkal, a proto pokračoval sám. 

Jeho další kroky vedly až na Slovensko, kde narazil na místní partyzány a spolu s nimi se 

zúčastnil Slovenského národního povstání. O své situaci se mu podařilo informovat Londýn a 

až do ukončení války působil v řadách 1. čs. armádního sboru.45  

Po Chrastinově odchodu se vedení tříčlenné skupiny ujal právě Jaroslav Kotásek. 

Nejprve se výsadek krátce ukrýval v Boňově a poté se všichni muži ukryli v hájence Ostrý, 

která ležela poblíž Myslibořic u Třebíče. Po nějaké době se přemístili k Ladislavu Papulovi do 

Myslibořic, kde čet. Vavrda úspěšně navázal spojení s Londýnem. Jelikož jedním z úkolů 

skupiny bylo vykonávat zpravodajskou činnost, potřebovali její členové vybudovat síť z lidí, 

kteří by je zásobovali potřebnými informacemi. Proto hostitel parašutistů L. Papula 

kontaktoval jistého O. Večeřu, o němž věděl, že dříve rovněž spolupracoval s odbojem. 

Bohužel však netušil, že z Večeře se mezitím stal zrádce a je ve službách brněnského gestapa. 

Ten neváhal a o všem informoval dalšího konfidenta J. Navrátila, který vše nahlásil gestapu. 

Večeřovi i Navrátilovi bylo přikázáno, aby jeli do Myslibořic a celou věc prověřili. Na místě 

pak zjistili, že parašutisté se zde opravdu ukrývají a usilují o navázání kontaktu s brněnskou 

vojenskou organizací. Výsadkáři je tedy požádali, zda by bylo možné se sejít s vedoucím 

představitelem brněnského odboje. Konfidenti na tento požadavek zareagovali velmi mazaně 

a chovali se jako opatrní ilegální pracovníci. Trvali na tom, aby byla skupina nejdříve 

                                                           
45 REICHL, Martin: Cesty osudu. Cheb: Svět křídel 2004, s. 304-314 
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prověřena v londýnském rozhlase, načež se opravdu stalo, když dohodnuté heslo bylo 

skutečně odvysíláno. O pár dní později tak došlo k setkání členů výsadku Spelter s Jizerou, o 

kterém se domnívali, že je hlavou brněnské odbojové organizace. Parašutisté tyhle kontakty 

v depeši oznámili Londýnu a k tomu dodali i popisy Navrátila, Jizery a jistého Dycka, o 

kterých se domnívali, že jsou členy odboje. Proto je z historického hlediska nepochopitelné, 

proč nebyla skupina Spelter varována, když skupina Calcium již v minulosti o těchto zrádcích 

vysílačkou informovala Londýn. Záhadou je i fakt, proč nebyli výsadkáři varováni ještě před 

seskokem, když například o zradě Navrátila, věděla zpravodajská obrana už od května 1943.  

Skupina Spelter se tak chytla do tzv. volavčí sítě, do které chtělo gestapo ulovit i 

zbývající členy dalšího výsadku, skupiny Carbon, které je pak věnovaná jedna celá kapitola. 

Ovšem parašutisté měli štěstí v neštěstí. Jejich kolegové ze skupiny Calcium, nalezli úkryt 

poblíž Velkého Meziříčí, kde se jim povedlo napojit na ilegální organizaci Jaro (později Rada 

tří). O tom se záhy dozvěděl i konfident Karel Paprskář, protože organizace byla v kontaktu 

s volavčí sítí brněnského gestapa. Ten se však rozhodl, že již nadále nebude s gestapem 

spolupracovat, a naopak jim přes škpt. Robotku sdělil pravdu o Jizerovi a dalším zrádci 

Ryšánkovi, který měl co do činění s již zmíněnou skupinou Carbon. Také se přiznal, že on 

sám pro gestapo pracuje, prozradil místo gestapácké konspirační kanceláře a začal pravidelně 

předávat odboji informace o činnosti gestapa. Shodou náhod se tak odboji podařilo získat 

agenta uvnitř gestapa. To mělo pro československý odboj neskutečně velký význam. Díky 

tomu mohli odhalit rozsáhlou volavčí síť a také zachránit lidi, co spolupracovali s odbojem a 

dostali se do kontaktu s konfidenty. Varování před zrádci zařídila skupina Calcium, která 

měla spojení se zahraničím. Do Londýna se tak dostala výstraha ohledně konfidentů S. Jizery 

a V. Ryšánka. Londýnské rozhlasové vysílání pak skutečně varovalo odboj o vzniklé situaci a 

varování se dostalo i členům skupiny Spelter. Bylo tomu v noci 15.6.1944 kolem deváté 

hodiny večerní. Jenže už bylo pozdě. Skupině se sice podařilo vrátit se zpět na hájenku Ostrý, 

ale už se situace nedala zachránit. Tu samou noc provedlo brněnské gestapo s pomocí praporu 

německé pěchoty obří razii proti parašutistům. Ti sice nebezpečí zpozorovali, ale přestřelce se 

nevyhnuli. Při ní bohužel zahynul ratíškovický rodák Jaroslav Kotásek. Zbylí dva členové 

měli větší štěstí a jako zázrakem se jim podařilo uprchnout.46  

Vavrda s Novotným se pak ukrývali v blízkých Šebkovicích, kde jim azyl poskytnul 

rolník Antonín Plichta. I přesto, že ztratili radiostanici, kterou zabavilo gestapo, dokázal čet. 

                                                           
46 SLÁDEK, Oldřich: Zločinná role gestapa: nacistická bezpečnostní policie v českých zemích 1938-1945. Vyd. 1. 
Praha: Naše vojsko 1986, s. 311-312 
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Vavrda sestrojit tři amatérské radiovysílačky. Díky poslednímu a nejvýkonnějšímu modelu se 

pak úspěšně spojil s britskou rádiovou službou při SIS a následně i s československou 

vojenskou radiovou ústřednou. Oběma přeživším parašutistům se pak podařilo dát dohromady 

několik malých odbojových skupin na Moravsko-budějovicku, které pak díky obdrženým 

zásilkám zbraní a dalšího materiálu vyzbrojili. Tyto odbojové organizace poté pod jejich 

vedením vykonávaly bojové a destrukční operace na území jihozápadní Moravy. Mezi 

nejúspěšnější a nejznámější počin těchto skupin patří vyhození železničního mostu u 

Hodonína, ze dne 10.4.1945. Jedná se o největší železniční sabotáž na našem území za druhé 

světové války. 

Jaroslav Kotásek se narodil 31.7. 1917 v Ratíškovicích do chudé rodiny. Jeho otec 

Matouš byl zaměstnán jako vrtný dělník a vrtmistr. Oženil se s vdovou Františkou 

Hnilicovou, jež měla z přechozího manželství syna. Z nového vztahu pak vzešel syn Jaroslav 

a dcera Kristýna. Mladý Jaroslav Kotásek chodil do místní obecné školy v Ratíškovicích a 

pak dva roky navštěvoval měšťanku v Hodoníně. Následně je přijat na Baťovu školu práce ve 

Zlíně a již v sedmnácti letech jde na praxi do šachet, aby hned na to chodil jeden rok na 

hornickou školu v Duchcově. Dva roky před jeho odvodem, tedy v roce 1936 začíná pracovat 

jako horník na dole Tomáš.  

Po zmiňovaném odvodu nastupuje Jaroslav Kotásek 1.3.1939 k vojenské základní 

službě u 2. ženijního pluku v Kroměříži. Ale po okupaci, dne 23.3.1939 je propuštěn a 

postaven mimo službu. To ho však neodradilo a jakmile se vrátil domů, připojil se k odbojové 

organizaci Obrana národa. Posléze mu však hrozilo zatčení, a proto v noci z 31.12.1939 na 

1.1.1940 uprchl z Ratíškovic na Slovensko, odkud se bez problémů dostal do Maďarska a 

následně 7.3.1940 do Bělehradu. Zde nastupuje na loď směřující do Francie a 6.3.1940 je jako 

vojín přiřazen k ženijní rotě k 2. pěšímu pluku, avšak do bojů na frontě Jaroslav Kotásek 

nezasáhl. Poté se 7.7.1940 na lodi Forbin přemístil do Anglie, kde se stal členem štábní roty 

československé brigády. O tři měsíce později, dne 28.10.1942 se dočkal povýšení na 

svobodníka a od nového roku začal sloužit v ženijní rotě. Kotásek byl velmi ambiciózní a 

stále se chtěl vzdělávat. Díky tomu prošel mnoha kurzy a také úspěšně absolvoval zkoušku 

z látky třetího ročníku měšťanské školy. Následně se mu podařilo dokončit britský vodní kurz 

pro velitele malých lodí a poté se rozhodl přihlásit do výcviku pro zvláštní účely. Proto byl 

19.9.1941 převelen na základní sabotážní kurz na STS 26, jenž dokončil 20.10.1941. Na další 

den se přesunul na parakurz na STS 51, kde se zúčastnil pěti denních a pěti nočních seskoků. 

Po parakurzu se navrátil ke svému útvaru a dne 7.11.1941 byl povýšen na hodnost desátníka. 
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V období mezi 15.11.1941 až 15.12.1941 se pokoušel o splnění britského vodního výcviku, 

což se mu také podařilo. Od 12. května roku 1942 do 12. června téhož roku, se již jako četař 

účastnil britského kurzu pro práci s trhavinami. V létě 27.8.1942 odešel na československou 

výcvikovou stanici STS 46 a již 26.10 toho roku byl účastníkem kurzu průmyslové sabotáže 

na STS 17. Od 3.5.1943, kdy už měl Kotásek hodnost rotného, působil na Stanhope Terrace 

v Londýně, ve shodě s potřebami II. skupiny MNO (Ministerstvo národní obrany). Dne 

14.9.1943 je Jaroslav Kotásek přidělen k SIS (Secret Intelligence Service), což byla britská 

tajná zpravodajská služba, která měla za úkol provádět vlastní zpravodajskou činnost, ale také 

vykonávat kontrašpionážní a dezinformační akce, a to jak na území Velké Británie, tak i 

v zahraničí. V současnosti služby této organizace plní britská MI 6.  

Již den po zařazení k SIS je Kotásek začleněn do paraskupiny SPELTER s funkcí 

zástupce velitele. Od 23.11. do 2.12.1943 měla skupina konspirační cvičení v Londýně. Po 

sérii ještě několika kurzů a příprav odlétá Jaroslav Kotásek 13.4.1944 na československou 

stanici, která sídlila v italském Laurentu.  

Do akce vyráží spolu se svou skupinou 4.5.1944 z Brindisii. Je vybaven občanskou 

legitimací na jméno Jan Tesař, narozený 30.7.1914 v Holíči na Moravě. Jako své falešné 

povolání měl profesi truhláře, k níž disponoval i pracovní knížkou na své falešné jméno. 

Vyzbrojen byl dvěma pistolemi, a to konkrétně Colty ráže 0.32 se 111 náboji.  

Kolem jedné hodiny ranní pak skupina seskočila v blízkosti Kramonína u Třebíče. 

Odchod Jaroslava Kotáska do zahraničí způsobil velké nepříjemnosti jeho rodině, 

kolem které začalo kroužit gestapo a to taky 17.9.1942 zasáhlo, když nechalo zatknout 

Kotáskovu matku. Ta byla internována v nedalekých Svatobořicích v internačním táboře, kde 

musela strávit téměř tři roky až do konce války. S internací, kterou velmi těžce snášela, jí 

pomáhala víra v Boha. Dokonce si z chlebové střídky vytvořila růženec, který je do dnešních 

dnů v rodině uchováván. Nekalým praktikám gestapa neunikla ani sestra Jaroslava Kotáska, 

která musela strávit několik výslechů. O tom, že Jaroslav Kotásek padl, se rodina dozvěděla 

až po válce, dne 10.8.1945. 

Jak již jsem napsal výše, tak tento ratíškovický rodák byl velmi nadaným studentem a 

člověkem, který měl mnoho talentu. Disponoval skvělou orientací v přírodě a také výborně 

zvládal jízdu na motocyklu.47 

                                                           
47 REICHL, Martin: Cesty osudu. Cheb: Svět křídel 2004, s. 304-314 
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Stejně jako ostatní účastníci různých kurzů a cvičení si i Jaroslav Kotásek odnáší 

osobní ohodnocení od svých nadřízených, kde je prezentován jako člověk, který se velmi 

rychle učí novým věcem, má technické znalosti a mohl by být dobrým organizátorem. To 

koneckonců potvrdil jak při cvičení před vysláním do akce, kdy byl zvolen velitelem hlídky, 

tak i při operaci Spelter, kdy se ujal vedení skupiny po odchodu Břetislava Chrastiny. Jako 

slabina je u Jaroslava Kotáska uváděna nepříliš velká znalost anglického jazyka.48 

Co se týče osobnostních rysů, byl Kotásek svými veliteli popisován jako přátelský, 

schopný a spolehlivý velitel. Skvělého ohodnocení dosáhl taktéž v parakurzu, když byl 

hodnocený taktéž jako vytrvalý, odolný a schopný velitel pro malé skupiny. 

 Před svojí emigrací se také aktivně podílel na věcech veřejných. Když byl zaměstnán jako 

havíř, tak působil v odborech a 28.10.1939 se vydal do ratíškovického lesa, kde vyvěsil 

československý státní prapor.  

Po jeho smrti a po skončení války se jeho osobě dostalo velkých poct. Dne 20.10.1945 

mu bylo uděleno vyznamenání Československého válečného kříže 1939 a několikrát byl 

povýšen, až se mu 18.7.1948 dostalo hodnosti nadporučík pěchoty v záloze in memoriam. 

Jako vzpomínka na tohoto slavného rodáka z Ratíškovic, slouží pamětní deska, která mu 

8.10.1945 byla odhalena před kostelem v Ratíškovicích.49  

 

 

6.3 Komunistický odboj 
 

S čím dál více rostoucím tlakem nacistického Německa na Československo se začínaly 

komunisté oprávněně obávat o svou budoucnost. A to jak o budoucnost politickou, tak i o 

svou osobní. Kvůli tomu se začínali stále intenzivněji připravovat na přechod do ilegality. 

Jejich obavy se potvrdily Mnichovskou dohodou. Ihned po téhle události začalo komunistické 

vedení jednat a udávat pokyny pro přechod do ilegality. 

Již 20. října zakazuje vláda činnost KSČ a sedm dní na to, dne 27. října proběhnou 

diplomatická jednání o spolupráci gestapa a české policie, která se 28. ledna 1939 přetaví 

v uzavření dohody.50 

                                                           
48 MATÚŠŮ, Marie: Muži pro speciální operace. Praha: Naše vojsko 2005, s. 126, 163 
49 REICHL, Martin: Cesty osudu. Cheb: Svět křídel 2004, s. 304-314 
50 NOVOTNÝ, Josef: Z počátků odboje 1938-1941. Praha: Naše vojsko 1969, s. 35 
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Zbytek roku 1938 je pak pro legální činnost KSČ jen labutí písní. Poslanecká 

sněmovna Národního shromáždění přijala 14. prosince zákon, díky kterému mohl prezident 

nebo vláda disponovat mimořádnou nařizovací mocí. Na jeho základě se pak vláda 23. 

prosince dohodla na vládním nařízení č. 355 Sb. z. a n., umožňující upravovat poměry a 

založení politických stran. Poté následoval 28. prosinec a ministr vnitra dr. Fischer podepsal 

vyhlášku, která znamenala jediné: rozpuštění KSČ.  

Jak již bylo zmíněno, komunistické vedení se připravovalo na přechod do ilegality, a 

proto bylo částečně na přechod do ilegality připraveno. Do zákazu své činnosti stihli 

komunisté vyklidit své sekretariáty a do okupace Československa německými vojsky se jim 

částečně podařilo vytvořit ilegální struktury. 

Ve všech krajích stanovili ilegální KV, avšak některé byly narušeny kvůli únorovému 

zatýkání v následujícím roce. Co se týče OV střechového typu, tak tam byla situace horší. 

Komunisté stihli zbudovat jen 4 OV ze 13 krajů. Nedokonalý přechod komunistů do ilegality 

měl pak pro ně nedozírné následky. Ti si svou situaci ztížili i svou lehkovážností, když 

například nechal pracovníka ve stejné funkci, jakou předtím vykonával v legalitě. Proces 

uzavření výstavby ilegálního aparátu KSČ, můžeme vidět až v srpnu roku 1939.51 

 
6.3.1 František Dekař 

 

V Ratíškovicích vykonával odbojovou činnost ve službách komunistů František 

Dekař. Ten se narodil v roce 1905 do rodiny dělníka Antonína Dekaře. Do KSČ vstoupil 

v roce 1924 a byl i posledním předsedou strany v obci. Za úkol dostal šířit ilegální tisk. 

Množil letáky, jež byly tištěné ve Strážnici a dostávalo se mu také různých tiskovin 

z Hodonína. Ilegální materiály pak roznášel v Ratíškovicích, Vacenovicích, Miloticích a také 

na Slovensku. 

Jenomže František Dekař později vzbudil u gestapa podezření, když byla zabavena zásilka 

oněch tiskovin. Ihned byl vydán příkaz do Dubňan, kde sídlila četnická stanice, aby byla 

zjištěna adresa a osobní údaje o Františku Dekaři. Naštěstí však starosta Ratíškovic Petr 

Koutný dostal od jednoho ze strážmistrů informaci, díky níž pak komunistického odbojáře 

varoval. Pozval si jej do obecní kanceláře, kde mu sdělil, že je v ohrožení. Po celých 14 se 

pak raději zdržoval mimo domov a jako by se po něm slehla zem. Avšak poté, i přes další 

                                                           
51 NOVOTNÝ, Josef: Z počátků odboje 1938-1941. Praha: Naše vojsko 1969, s. 37-38 
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varování starosty, dal na špatnou radu známého, že klidně může pobývat doma, protože mu 

nebezpečí nehrozí. Jakou udělal chybu zjistil 5. března 1940, když si pro něj do obuvnické 

dílny u Dekařů přišli dva muži v černých kabátech.52 

Poté následoval výslech v Uherském Hradišti, po kterém byl převezen do 

Kounicových kolejí v Brně. Dekař při prvním výslechu, ze dne 12.3.1940 vše zapřel, ale již 

při následujícím výslechu, konaného 14.3.1940 se ke všemu doznal a popsal, jak se 

k roznášení letáků dostal. Někdy začátkem prosince 1939 se k němu do dílny v Ratíškovicích, 

měl dostavit jistý Ryšavý z Hodonína. Ptal se jej na jeho politickou příslušnost a poté mu 

nabídl spolupráci ve formě roznášení komunistických letáků.53    

Odtud proběhl jeho přesun do Vratislavi, kde strávil dlouhých třináct měsíců. Po 

zdejším pobytu si prošel několika koncentračními tábory, když nejdelší dobu pobyl 

v Ambergu. Zde prožil o něco příjemnější chvíle než ve Vratislavi, kde měl celu umístěnou 

hned vedle místnosti, kde byli popravováni vězni. Setkal se zde se svým přítelem Cyrilem 

Řehánkem z nedalekých Prušánek, a také mu bylo dovoleno věnovat se svému řemeslu, tedy 

k ševcovině. Dokonce mu byla 15. března 1942 umožněna půlhodinová návštěva pod 

dozorem vězeňského strážce a jednou za dva měsíce směl domů napsat dopis.  

V létě 1944 byl přesunut do Brna, kde mu bylo sděleno, že jeho čtyřletý trest si 

odpykal, ale že stejně na svobodu nemůže být propuštěn. Nacisté se totiž obávali toho, že by 

po propuštění nadále vyvíjel komunistickou činnost. Nakonec byl převezen do Dachau a 

odtud následovala cesta do Hamburku. Ovšem 24. dubna 1945 zde byl bombardován přístav, 

a proto Němci nahnali všechny na lodě, které však na moři byli zničeny a potopily se. 

S největší pravděpodobností zde zahynul i František Dekař.54 

 

 

6.4 Carbon 
 

V letech 1942–1943 měl zpravodajský odbor MNO55 v plánu na našem území provést 

přibližně dvacet speciálních operací. Polovinu z nich by pak představovaly akce zpravodajské 

a spojovací činnosti. Druhá polovina operací pak byla plánována jako sabotážní, diverzní a 

                                                           
52 MACKOVÁ-FROLCOVÁ, Marie: Ratíškovice, c. d., s. 149-150 
53 Archiv bezpečnostních složek, Lustrace 141-530-11, s. 2-3 
54 MACKOVÁ-FROLCOVÁ, Marie: Ratíškovice, c. d., s. 149-150 
55 Ministerstvo národní obrany 
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teroristické mise. Za tímto cílem, v kooperaci s britskou SOE56, bylo v létě roku 1942 

vytvořeno československé výcvikové středisko na STS57 46 v Chiley Hall, kde poté byli 

umístění dobrovolníci z řad československé brigády, kteří už předtím podstoupili základní 

výcvik v útočném boji a seskoku padákem.  

Ještě na podzim roku 1942 nebylo známo, kdo k jaké operaci bude přiřazen a jaké 

bude jeho poslání. Jejich společný výcvik měl vést právě k tomu, aby se lépe odhalily jejich 

skryté dispozice pro co nejvíce účinné nasazení do operace a pro vzájemné seznámení 

jednotlivých parašutistů.  

Jednou z výše zmíněných operací měla být i operace s krycím názvem CARBON, jejíž 

program byl nejprve maskován pod krycím jménem MAGNESIUM. Pole působnosti skupiny 

mělo být území jihovýchodní Moravy. Pro tuto operaci byli vybráni celkem čtyři členové 

Zvláštní skupiny.58  

- František Bogataj (*21. 3. 1913, +4.2.1999) 

Byl vybrán jako velitel skupiny. Již v období předválečném působil v armádě 

jako důstojník a při mobilizaci vykonával velitele 4. roty 5. hraničářského praporu a 

také posádky v Ostrově u Jáchymova, kde měl zajistit vykonání mobilizace a 

pacifikace lokalit v okolí. Po okupaci se aktivně zapojil do činnosti Obrany národa. 

Působil v okolí svého rodiště a jeho úkolem bylo organizování sabotáží v železniční 

dopravě. 

Kvůli hrozbě zatčení však musel emigrovat do Francie a po jejím pádu se přesunul do 

Velké Británie, kde zastával funkci velitele kulometné roty 3. praporu československé 

brigády. František Bogataj byl znám pro svou lásku k vlasti a touze bojovat proti 

okupantům.59 

 

Josef Vanc (*4.2.1915, +7.5.1944) 

 

Měl být zástupcem velitele skupiny. Stejně jako Bogataj působil již před 

válkou v armádě, kde sloužil až do svého propuštění po 15. březnu. Poté se přes 

                                                           
56 Special Operation Executive. Zvláštní zpravodajská organizace ve Velké Británii, která vznikla v období války 
za účelem vykonávání sabotáží, teroru, diverzí apod. na území okupované Německem 
57 Secret Training School. Jednalo se o tajnou výcvikovou školu. Konkrétně STS 46 bylo zařízením, které mělo za 
cíl vycvičit přibližně čtyřicet československých parašutistů pro speciální výsadkové operace. 
58 ŠOLC, Jiří: Operace CARBON (Příprava a vysazení skupiny parašutistů kpt. F. Bogataje 13.4.1994 na 
Hodonínsku). Jižní Morava 1991, roč. 27, č. 30, s. 87-92 
59 LÁNÍK, Jaroslav a kolektiv: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Praha: Ministerstvo 
obrany ČR-AVIS 2005, s. 32 
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Polsko přepravil do Francie, kde se přes cizineckou legii dostal do československého 

vojska působícího ve Francii. Po francouzském tažení se pak lodí dopravil do Velké 

Británie a následně byl zařazen ke štábní rotě průzkumného oddílu. Jeho další kroky 

vedly přes různé výcviky a kurzy až k zařazení do skupiny CARBON. 

 

 

 

 

 

František Kobzík (*22.3.1914, +7.5.1944) 

 

Pro tuto operaci byl vybrán jako pomocník. K zařazení do skupiny mu pomohl 

i fakt, že se narodil v Břeclavi, kde také studoval a disponoval tak skvělou znalostí 

okolí předpokládaného výsadku.  

Předtím, než nastoupil vojenskou základní službu se Kobzík zúčastnil jako člen 

veslařské osmy olympijských her v Berlíně, konaných roku 1936. Po absolvování 

vojenské základní služby a poddůstojnické školy jej čekal podobný osud jako Josefa 

Vance. Taktéž se přes Polsko a ve Francii přes cizineckou legii dostal 

k československému vojsku působícím ve Francii. Po pádu Franci se však musel 

přemístit do Velké Británie, kde se přes 4. rotu 2. praporu československé brigády 

dostal ke zpravodajskému odboru, kde prošel základními kurzy vzdušného výcviku a 

útočného boje.  

 

Jaroslav Šperl (*7.11.1919, +11.4.2005) 

            Cesta Jaroslava Šperla z vlasti vedla přes Maďarsko, Jugoslávii, Sýrii a Francii až do 

Anglie, kde vstoupil vstoupil do řad 1. československé brigády. Vzhledem k tomu, že prodělal 

speciální vzdušný výcvik, kurs útočného boje a oplýval neskutečným odhodláním vrátit se do 

vlasti jako parašutista se zvláštním posláním, byl přeřazen ke II. odboru MNO na výcvikovou 

stanici STS 46. Zde byl vycvičen jako specialista radiooperátor. S touto funkcí šel i do 

operace CARBON. 

 

Dne 27. října roku 1943 členové skupiny CARBON v doprovodu skupiny CLAY, 

opustili Velkou Británii a přes Alžírsko a Maltu dopluli do Itálie. Zde se usadili na zřízené 

vyčkávací stanici v Monopoli, která se označovala jako Czech house No. 2 a skupina nabyla 

stavu bojové pohotovosti.  
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Parašutisti byli přiděleni pod velení npor. Rudolfu Hrubci, který vykonával funkci 

styčného důstojníka a velel odloučené sekci Zvláštní skupiny D. 

Kvůli vnějším okolnostem, na které neměla československá vojenská správa žádný vliv se 

pobyt parašutistů v italském Monopoli prodloužil až do dubna roku 1944. S tím však bohužel 

šel ruku v ruce pokles morálky mezi jednotlivými členy operace CARBON. Ten byl 

zapříčiněn skrz napjaté vztahy rtm. Vance a rtm. Kobzíka vůči veliteli skupiny Bogatajovi. 

Oba rotmistři totiž dočasně ztratili ke svému nadřízenému důvěru. Tato nepříjemná situace 

měla kořeny ještě ve Velké Británii, kde jistý rtm. Hrabec roznášel o Františku Bogatajovi 

pomluvy, které jej obviňovaly z toho, že se ještě před svou vojenskou emigrací nějakým 

způsobem provinil na Obraně národa, netěší se u ní dobré pověsti a zřejmě mu při navázání 

kontaktu nebude poskytnuta žádná podpora. Také jim vadila jistá velitelova upjatost a 

komisnost. Nastalého problému si všiml npor. Hrubec a okamžitě se snažil celou situaci 

vyřešit. S oběma znesvářenými tábory se snažil o problému diskutovat a klást jim na srdce 

jejich vojenskou povinnost a čest a aby nezapomínali na to, jak velký význam má jejich 

operace. Nakonec vše dospělo k tomu, že se parašutisté sešli, navzájem si sdělili své výhrady 

a o všem si promluvili. Velitel skupiny veškeré pomluvy popřel, ostatním členům operace se 

omluvil za své chování a ubezpečil je, že nadále mají jeho důvěru.  Také všechny ujistil, že do 

akce půjde i v případě, že by si parašutisté zvolili jiného velitele. Rovněž požádal, aby byl 

ještě před odletem o celé záležitosti vyrozuměn Londýn a ten, aby telegraficky sdělil výsledek 

svého rozhodnutí. František Bogataj si tak tímto postojem opět získal autoritu a důvěru uvnitř 

skupiny. Zdárnému vyřešení nepříjemné situaci dopomohl také npor. Hrubec, který později 

před všemi přečetl text smyšleného a jím napsaného telegramu, ve kterém se uvádělo, že řeči, 

které se šířily okolo osoby velitele byly opravdu jen pomluvy. Krize tak byla definitivně 

zažehnána a do konce pobytu v Monopoli se již nic vážnějšího nestalo a morálka všech členů 

skupiny se opět zvedla na vysokou úroveň. 

Nastalo jaro roku 1944 a SOE začala s nebývale velkou intenzitou vysazovat 

parašutisty nad československým územím. Je velmi pravděpodobné, že důvodem téhle 

intenzity mohla být blížící se invaze spojeneckých vojsk do Evropy, pro kterou byl velmi 

důležitý dostatek informací z týlu nepřítele. Několika měsíční čekání na vyslání do akce tak 

skončilo i pro členy skupiny Carbon.  

Jak již bylo dříve zmíněno, tak operačním prostorem parašutistů se měla stát 

jihovýchodní Morava. Konkrétně pak oblast Uherského Brodu, Uherského Hradiště, Kyjova a 

Hodonína. Toto území poblíž hranic se Slovenskem nebylo vybráno náhodně. V období, kdy 
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se v Anglii chystal plán pro operaci Carbon, se totiž počítalo s tím, že budoucí průlom 

spojeneckých vojsk do střední Evropy povede právě Dunajskou kotlinou z Balkánu. Dalším 

důvodem byl i fakt, že přes území jihovýchodní Moravy vedly důležité železniční a silniční 

komunikace, jakými byly Ostrava-Vídeň a Brno-Bratislava. Předpokládaný prostor, ve kterém 

bude skupina působit, byl pro ni zajímavý i kvůli tomu, že se zde nacházely provozy 

gumárenského a leteckého průmyslu. Taktický plán celé operace zněl tedy následovně:  

Využít krytí a podpory domácí ilegální organizace, přičemž by se zpočátku zaměřili 

jen na organizaci radiového spojení a získávání vojenských, politických a hospodářských 

informací. 

Poté, až uplyne nějaký čas, vytvořit strukturu ilegální vojenské organizace, kterou by 

tvořili bývalí aktivní a záložní důstojníci a rovněž také odvážní vlastenci. Tato organizace by 

pak ve vhodné chvíli, když by tomu nasvědčovala vojenská situace, ozbrojeně vystoupila 

proti německé moci a armádě. Zbraně a potřebný materiál pro první dny povstání, by zařídila 

právě skupina Carbon pomocí leteckých dodávek. Další arzenál a prostředky se pak měly 

získat bojem. Konečným cílem operace Carbon tedy měla být decentralizovaná bojová 

činnost a co nejvíce tak oslabit nepřítele. 

 

 

6.4.1 Příprava operace 
 

Protože se měl výsadek provést na území ovládaném nepřítelem, je samozřejmé, že 

parašutisté nesměli být vysazeni libovolně kde, ale byli jim určeny plochy doskoku, ze 

kterých se měli do 12 hodin dostavit na záchytné adresy, kde se ukryjí.  

Parašutisté byli také velmi dobře vybaveni pro život v ilegalitě. Vyfasovali civilní 

oděv, 40 000 v říšských markách a 200 amerických dolarů ve zlatých mincích. Nezbytností 

byly rovněž falešné doklady, jako pracovní knížky a občanské legitimace, které měly bohatě 

postačit pro běžnou policejní prohlídku. Každý z parašutistů pak disponoval osobní výzbrojí, 

kterou tvořila pistole s náhradními zásobníky a 50 náboji. Dále následoval nůž, lupa, 

knoflíkový kompas, elektrická svítilna, mapa ČSR v mikrosnímkovém provedení, určité 

množství potravin a vitaminů, které mělo vystačit na tři dny, kapesní kovová lahev obsahující 

alkohol, tablety upravující vodu a drogy (ve formě tablet, které měly účinky buď to 

povzbuzující, uspávací anebo, když by hrozilo dopadení a zajetí, tak usmrcující). 
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Co se týče operační výzbroje a technické vybavenosti Carbonu, skupina byla pro 

operaci vybavena radiovým kompletem Jarmila, jenž obsahoval přijímač MK V. a 

československý vysílač Šimandl. Dále pak padesáti metry anténního drátu, nouzovým 

vysílačem, 125 metrů dlouhou anténou, náhradními součástkami, světelnou šňůrou, pouzdrem 

a návodem na výrobu výbušnin v mikrosnímku, čtecí lupou, čtyřmi pistolemi značky Colt 

ráže 0,38 a osmi zásobníky do nich a samopalem Sten se čtyřmi plnými zásobníky. Výčet pak 

uzavíralo 244 nábojů do samopalu a 197 nábojů do pistolí, 4 páry podrážek z koženého 

materiálu a nakonec 4 pouzdra na pistole. Všechny jmenované položky byly umístěny do 

zásobníku ,,A“ se kterými do akce seskočil kpt. Bogataj a čet. asp. Šperl. Ve speciálním 

zásobníku byl vyhozen také radiomaják Eureka. 

 

6.4.2 Průběh operace 
 

Den D pro skupinu Carbon nastal 12. dubna roku 1944, když se s nimi, npor. Hrubcem 

a další skupinou Clay odlepilo letadlo Halifax od země a mířilo nad území jejich vlasti. Podle 

nadporučíka Hrubce, který parašutisty doprovázel v roli výsadkového průvodce a prováděl 

jejich vysazení, proběhl výsadek 13. dubna třicet minut po půlnoci nad plánovanou plochou 

doskoku, což ostatně potvrdilo i hlášení navigátora. Celkové hlášení npor. Hrubce pak 

výsadek popisuje jako naprosto bezproblémový. 

Realita byla však docela odlišná. Parašutisté měli vyskočit v momentě, kdy se budou 

nacházet nad určeným územím pro doskok, k čemuž jim měl dát signál pilot letadla. Ten se 

ovšem spletl o několik set metrů a skupina tak přistála v lese Rúdníček, který se rozprostírá 

mezi obcemi Ratíškovice a Vacenovice. Ani samotné přistání neproběhlo podle představ. 

Parašutisti uvízli s padáky i s materiálem v korunách stromů. Vyprošťování jednotlivých 

členů skupiny netrvalo zrovna krátce, přinesla nějaká ta zranění, a proto bylo obtížné, aby se 

všichni našli, jak bylo dohodnuto. Sešli se pouze Vanc s Kobzíkem a když se jim nepodařilo 

naleznout zbylé dva výsadkáře, rozhodli se pro samostatný postup. 

Kapitánu Bogatajovi se podařilo vyprostit radiomaják Eureka a opustil s ním místo 

doskoku. Jeho další kroky směřovaly do Ostrožského lesa, kde předpokládal setkání se 

zbytkem své skupiny. Cesta samotná však byla velmi obtížná. Několikrát musel trasu změnit a 

neustále se ukrýval před pátrajícími skupinami četníků a vojáků, kteří ve dnech 13. a 14. 

dubna pročesávali okolí. Přemisťoval se pouze v noci a přes den se skrýval a odpočíval. 
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Eureku byl nucen pro lepší pohyblivost dočasně ukrýt. Třetí noc po výsadku se konečně 

dostal do Ostrožského lesa, kde se však s nikým po celodenním čekání nesetkal. Poté se tedy 

rozhodl vyhledat pomoc u místních, kteří byli naklonění odboji. Nejprve našel útočiště 

v Uherském Ostrohu a záhy poté v Ostrožském Předměstí u jistého Karla Hroníka, jenž byl 

záchytnou adresou skupiny. U něj si vyžádal kontakt na svého dávného přítele, učitele 

Antonína Straku, se kterým i spolupracoval v Obraně národa a stal se tak jedním z prvních 

spolupracovníků Carbonu. Avšak situace se během několika dní zkomplikovala. Pět dnů po 

vysazení vyslal Bogataj svého hostitele pro pomoc za škpt. Francem. Ten však zradil a Karla 

Hroníka udal, což následně vedlo k jeho zatčení. František Bogataj byl tedy nucen uprchnout. 

Vrátil se zpět do Uherského Ostrohu, kde se tentokrát ukryl u své tety. Zde se konečně začalo 

blýskat na lepší časy. Velitel skupiny se potkal s Oldřichem Kučerou, jenž působil jako učitel 

na škole v Bzenci a společně se svými přáteli se mu podařilo najít ukrytý vysílač Eureku, 

který pak Bogatajovi předali.  

Moc snadným výsadkem si neprošel ani Jaroslav Šperl, který při přistání ztratil 

zásobník s radiovou stanicí, a navíc se poranil na ruce. Jediné, co se mu povedlo zachránit, 

byla krabice s nouzovým vysílačem. Když se mu pak nepodařilo vyprostit zbylý materiál a ani 

nenalézt svého velitele se zbytkem týmu, rozhodl se jít nad ránem do blízkých Vacenovic, kde 

našel pomoc v krajní chalupě. Rolník, který ji obýval mu slíbil, že materiál, co zůstal v lese 

sundá a někde ukryje. Šperl se však brzy rozhodl místo opustit a vydal se na záchytnou adresu 

do Hluku. Vůbec jej ale nečekal lehká cesta. Stále se musel ukrývat a jelikož byl vyčerpaný, 

tak i odpočívat. Při jednom takovém odpočinku usnul a při odchodu zapomněl krabici se 

součástkami na sestrojení náhradní vysílací stanice. Velkého úspěchu se mu nedostalo ani na 

záchytných adresách v Hluku, Vnorovech, Hrubé Vrbce, a dokonce byl i udán. Štěstěna se na 

něj usmála až ve Véskách, kde se ho ujala jistá Františka Hrabalová, která už před dvěma lety 

pomohla npor. Oldřichu Pechalovi z operace Zinc. Toto místo se stalo pro celou operaci 

Carbon nakonec osudným, protože zde Jaroslava Šperla našel velitel skupiny František 

Bogataj. 

Tragický osud postihl zbylé dva členy skupiny rotmistra Vance a rotného Kobzíka. Jak 

jsem již zmínil, z místa doskoku byla jejich cesta společná. Avšak dále je jejich postup 

neznámý. Dokonce se podle dostupných informací nehlásili ani na záchytných adresách. Až 7. 

května 1944 jsou nalezeni manželkou Františka Lukáše v Rudicích na seníku. Oba se jí 

svěřili, že jsou českoslovenští důstojníci a že se snaží dostat na Slovensko. Požádali ji také o 

trochu polévky a nějaké občerstvení. Hlavně jí však kladli na srdce, aby o jejich úkrytu 
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pomlčela s tím, že do večera zmizí. O všem se však dozvěděl manžel a i přesto, že byl bývalý 

legionář a četnický strážmistr ve výslužbě, oba výsadkáře vyzval k tomu, aby místo ihned 

opustili. Bohužel však neuposlechli, což se jim stalo osudným. Pan Lukáš se sešel se starostou 

obce Ludvíkem Ráčkem a zdejším učitelem Karlem Žákem, aby se s nimi poradil, jak 

postupovat. Starosta o všem ihned informoval četnickou stanici v Uherském Brodě. Její 

vedení neváhalo a obratem poslalo do Rudnic hlídku četníku, posílenou o členy wekschutz. 

Jejich úkolem bylo zjistit totožnost podezřelých osob a případně je zadržet. Shodou okolností 

probíhala po celém regionu pátrací akce, kdy četníci pátrali po jistých bratrech 

Mikuláškových, kteří zběhli od Todtovy60 organizace a usmrtili dva policejní úředníky. Proto 

panovalo přesvědčení, že oni dva muži ukrytí v seníku v Rudicích jsou bratry Mikuláškovými. 

Četníci si tedy raději zavolali posily z Uherského Hradiště. V dopoledních hodinách toho dne, 

tedy 7. května, obklíčili četníci dům Lukášových a vyzvali ukrývající se muže, aby se vzdali, 

sešli na dvůr a prokázali jim svou totožnost. Parašutisté však na výzvu nereagovali a po chvíli 

se ozval výstřel, který krátce na to následovaly další dva. Palbu samozřejmě četníci opětovali, 

ale neúspěšně. Po dalších výzvách již žádná reakce nenásledovala a nastal klid. Četníci se 

ovšem obávali vstoupit na půdu domku sami, a proto se rozhodli vyčkat na příjezd posil 

z Uherského Hradiště, které mělo doplnit i gestapo s policejním psem. Později pak byli na 

seníku nalezeny těla dvou neznámých mužů. Dle zbraní bylo rozhodnuto, že se nejspíše jedná 

o parašutisty. Tak skončily životy rotmistra Josefa Vance a rotného Františka Kobzíka.  

Tři týdny po výsadku Carbonu byla tedy situace hodně kritická. Skupina přišla o dva 

její členy a téměř všechno technické vybavení. Jediné, co Bogatajovi se Šperlem zůstalo, byly 

osobní zbraně, poničený radiomaják, část peněz a drogy. Naštěstí si však zapamatovali údaje 

o spojovacím plánu a šifrovacím klíči. Ale hlavně neztratili odhodlání ke splnění mise, které 

bylo podporováno mnoha odvážnými místními obyvateli. 

Prvním úspěchem a kvůli situaci asi i jediným možným úspěchem, který mohl Carbon 

zaznamenat, bylo navázání kontaktu s domácím odbojem. Ale nenacházela se zde žádná 

připravená vojenská organizace. Jen zbytky rozbité Obrany národa a sem tam nějaký 

vlastenec, který byl ochotný pomáhat. Proto stál před parašutisty jasný úkol. Tím nebylo nic 

jiného než novou organizaci vytvořit, což nebylo nic jednoduchého, protože obyvatelé měli 

velmi často strach a nedůvěru. V paměti měli totiž stále události z let 1939 až 1942, kdy se 

gestapu podařilo téměř vymýtit od základu Obranu národa v tomto kraji. Tehdy vyvraždili její 

                                                           
60 Todtova organizace. Byla to paramilitární jednotka, která byla určená k výstavbě strategických objektů na 
území kontrolovaném Němci. Pracovali pro ni Němci, jež nemohli nastoupit vojenskou službu a později také 
různí dělníci a inženýři z okupovaných zemí. 
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představitele a členy operace Zinc. Navíc, zde pro odboj nastal obrovský problém v tom, že se 

brněnskému gestapu díky konfidentským sítím podařilo infiltrovat do zbytku odbojového 

hnutí. Tomuto smrtelnému nebezpečí se nevyhnula ani skupina Carbon a její 

spolupracovníci.61 

Jak jsem uvedl už dříve, skupina Carbon se dostala do styku se skupinou Rada tří a ta 

zjistila, že přítel Bogataje Antonín Straka, u nějž v tu dobu přebýval, je již čtyři roky zapleten 

do volavčí sítě gestapa, aniž by o tom věděl. To zachránilo veliteli Carbonu život, ihned totiž 

od R3 dostal zprávu a úkryt opustil. Poté, jak už bylo napsáno, se konečně sešel s Jaroslavem 

Šperlem.62 

Prvním úkolem, který před touhle dvojicí stál, bylo najít možnost, jak zařídit radiové 

spojení, protože bez něj by bylo jakékoli plnění úkolů nemožné. K tomu, aby se jim podařilo 

vytvořit spojení s Vojenskou rádiovou ústřednou (dále jen VRÚ) ve Velké Británii měli jen 

dvě možnosti. Buď doufat, že potřebný materiál získají díky leteckým dodávkám ze zahraničí 

anebo vytvořit jejich vlastní rádiový směr za využití spolupráce s dalšími paraskupinami 

v okolí.  

Proto začali jednat a vyhledávali kontakty v okolí. Dokázali se přes skupinu Alfa (součást 

Rady tří) spojit se skupinou Clay a Calcium a přes stanice Zdenka a Eva byla do Londýna 

poslána zakódovaná zpráva Bogatajovým klíčem, ve které se sdělovala situace Carbonu a 

zároveň se žádalo a doručení nové radiové stanice. Snaha však byla bohužel zbytečná a 

žádané pomoci se Carbonu nedostalo. Díky zprávě však Carbon aspoň zůstal v zorném poli 

zpravodajského odboru.  

Když se tedy členům Carbonu nepodařilo najít cestu, jak získat rádiové spojení, a 

tudíž vykonávat zpravodajskou činnost, vrhli se na činnost organizační. Během léta a 

podzimu roku 1944 byla tedy vytvořena síť osob, která se podílela na různých činnostech 

organizační, vojenské a zpravodajské povahy. Do hlavní náplně práce téhle sítě lidí patřilo i 

vyhledávání vyhovujících prostorů pro shozy zbraní a materiálu a také neúnavná snaha nalézt 

způsob, jak navázat radiové spojení. 63 

Tato síť je zajímavá tím, že její složení je poněkud odlišné než u jiných 

nekomunistických odbojových organizacích. Počet četníků a důstojníků je zde totiž razantně 

                                                           
61 ŠOLC, Jiří: Operace CARBON (Příprava a vysazení skupiny parašutistů kpt. F. Bogataje 13.4.1994 na 
Hodonínsku). Jižní Morava 1991, roč. 27, č. 30, s. 90-98 
62 PACNER, Karel: Československo ve zvláštních službách (1939-1945) díl II. Praha: Themis 2002, s. 356 
63 ŠOLC, Jiří: Operace CARBON (Příprava a vysazení skupiny parašutistů kpt. F. Bogataje 13.4.1994 na 
Hodonínsku). Jižní Morava 1991, roč. 27, č. 30, s. 99 
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nižší. Ve vedoucích funkcích působili jen 4 aktivní důstojníci. Dále pak jen 3-4 důstojníci, 

kteří však byli zapojeni jen částečně a měli plnit úkoly týkající se plánovaného povstání a 

připravovaných shozů zbraní. Z řad četníků, kteří zastávali řídící funkce, zde nalezneme 

pouze 3 zástupce. V celé síti však působilo více četníků, kteří působili zejména jako 

informátoři. Avšak největší zajímavostí a hlavním rysem téhle sítě osob je fakt, že zde byl 

zastoupen velký podíl českých učitelů, a to jak ve vedoucích funkcích, tak i nižších pozicích. 

V Carbonu tak působilo minimálně 18 učitelů. Tak velké zastoupení téhle profese si lze 

vysvětlit tím, že z velké části se jednalo o záložní důstojníky, kteří byli použitelní pro 

případné vojenské velení. Navíc disponovali skvělou znalostí obyvatel ve svých obcích a těšili 

se značné osobní autoritě u spoluobčanů. 

Nutno zmínit i informaci, že odbojáři ze skupiny Carbon spolupracovali i s některými 

komunistickými odbojovými skupinami a s některými skupinami z odbojové organizace 

Vela64 (Velitelství lidové armády), které pomohly rozšířit vliv Carbonu.  

Velmi důležitou formu spolupráce vůči skupině Carbon zastávala také odbojová 

organizace R 3 Alfa. Na některých místech byly dokonce obě skupiny propojené, ale ke 

sloučení skupin nakonec po domluvě velitelů, nikdy nedošlo. Nejvíc činným článkem z téhle 

organizace byla skupina působící na Kyjovsku, která se podílela partyzánských a 

osvobozeneckých bojích a také přijala shoz zbraní u Nenkovic. Celá organizace R 3 Alfa pak 

měla podchyceno celkem 107 obcí. Když se zaměříme na územní působení téhle organizace, 

můžeme si jej rozdělit do tří částí dle regionu, v němž pak působilo několik menších místních 

rezidenčních skupin. 

Ostrožsko 

Činnost skupiny zde řídil F. Bogataj prostřednictvím třech učitelů, přičemž jedním 

z nich byl již několikrát zmiňovaný Antonín Straka.  

Oblast působení místních rezidenčních skupin: Uherský Ostroh, Ostrožské Předměstí, 

Bzenec, Strážnice, Veselí nad Moravou, Blatnice, Ostrožská Nová Ves a Louka 

Hradišťsko 

Skupina zde začala působit díky J. Šperlovi, učiteli Josefovi Konečnému z Popovic a 

rolníkovi Františkovi Šestáka z Míkovic. 

                                                           
64 Vela. Odbojová organizace, jíž velel brigádní generál dr. Josef Koutňák. 
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Oblast působení místních rezidenčních skupin: Popovice (zapojeni byli i občané z obcí 

Míkovice, Vésky a Podolí), Hluk, Kunovice a Uherské Hradiště-Mařatice. 

Kyjovsko 

O to, že skupina začala operovat i v tomto regionu se zasloužil opět vlastenec 

z prostředí pedagogického, když jistý profesor gymnázia Pavel Švanda zařídil setkání 

Bogataje s učitelem Ladislavem Králem a poštovním úředníkem Františkem Dobiášem. 

Oblast působení místních rezidenčních skupin: Kyjov, Šardice, Žeravice, Bohuslavice 

a Nenkovice.65 

 

Zpravodajská činnost Carbonu 

 

I přes to, že parašutisté měli plné ruce práce s činností organizační a sháněním 

kontaktů a spolupracovníků, stále nezapomínali na své další cíle a snažili se vyvíjet i činnost 

zpravodajskou. Zejména pak Jaroslav Šperl byl velmi aktivní. Navázal spolupráci s některými 

zaměstnanci z řad četnictva a potřebné informace také získával od paní Vignatiové, která tyto 

informace získávala na městském úřadu v Uherském Hradišti.  

Po dlouhodobém úsilí, získat radiové spojení, se přece jen parašutisté dočkali. Podařilo 

se jim spojit s jistým Františkem Jagošem a přimět ho ke spolupráci. Jeho pokusy o opravení 

radiomajáku a sestrojení první vysílací stanice byly sice neúspěšné, ale vedly ke spojení 

s Josefem Kuchařem z kunovické AVIE. Tomu se již dařilo o poznání lépe a rádiovou stanici 

úspěšně zhotovil. Stanice Jarmila tak 24. ledna 1945 mohla navázat spojení s VRÚ ve Velké 

Británii. Vysílání nemohlo probíhat kvůli zaměřování jen tak kde, a proto se muselo vysílat 

z různých úkrytů, kterých Jarmila prostřídala několik. Nejčastěji však tomu bylo v úkrytech 

zajištěných Jaroslavem Knápkem.66 

Manželé Knápkovi se přestěhovali na Horňácko ze Šumperska po mnichovském 

diktátu. Zakoupili zde samotu-mlýn a postupem času se začali seznamovat s obyvateli 

z nedaleké vesnice Louky, kam chodili na nákupy. To je dovedlo i k Antonínu Sečkařovi, 

který později začal pracovat jako spojka Františka Botataje. Jednoho dne požádal Sečkař 

manžele Knápkovi, zda by se u nich na samotě, mohla v případě potřeby ukrýt bedna se 

                                                           
65 MAREK, Jindřich: Poznámky ke vzniku a vývoji odbojového seskupení Carbon na jihovýchodní Moravě v letech 
1944-1945. Morava v boji proti fašismu. 2. Brno: Moravské zemské muzeum 1990, s. 104-105, 114-116 
66 ŠOLC, Jiří: Operace CARBON (Příprava a vysazení skupiny parašutistů kpt. F. Bogataje 13.4.1994 na 
Hodonínsku). Jižní Morava 1991, roč. 27, č. 30, s. 99-100 
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zbraněmi. Oba s tím souhlasili a zanedlouho se u nich ona bedna opravdu ukryla. Jenže, zde 

role manželů Knápkových nekončí. Jednoho dne k nim přivedl Sečkař kapitána Bogataje a ti 

neváhali a ubytovali jej v podkrovní světničce, přičemž o něm ostatním tvrdili, že je 

mlynářským pomocníkem a také, že usiluje o jejich dceru. Poté co byla zprovozněna 

vysílačka Jarmila, tak právě zde, na samotě u Louky probíhalo vysílání, které obstarával sám 

František Bogataj. Protože všem bylo jasné, že vysílačku Němci budou zaměřovat, museli pro 

ni vymyslet dokonalou skrýš, a to se jim povedlo. Po každém vysílání ji ukryli ve sklepě, kde 

měli ve stěně vytvořený otvor, do kterého aparát vložili. Poté byl otvor zazděn, schválně 

zaprášen, a nakonec se celá zeď vylíčila, aby tvořila dojem jednoho celku. K tomu byla ještě 

celá skrýš zakryta kolem od vodního mlýnu. Celá tahle mravenčí práce se však vyplatila. 

Němci totiž vysílačku zaměřili a v dané lokalitě se právě stavení s mlýnem nacházelo, takže 

předpokládali, že se vysílá odtud. Několikrát mlýn prohledali, ale vysílačku nikdy nenašli. Při 

druhé razii však Němci narazili i na Bogataje a dva další partyzány. Knápkovi i Bogataj 

s odbojáři však zareagovali pohotově a jejich přítomnost vysvětlovali tím, že jsou manželi 

dcer manželů Knápkových. Jelikož se fronta blížila a němečtí vojáci byli na ústupu, neměli 

čas si tato tvrzení ověřit. A tak se tři odbojáři se štěstím vyhnuli odhalení.67 

Úspěch se spojením a vysíláním, vedl odbojáře k sestrojení další rádiové stanice 

Jarmila II. O její zhotovení se postaral opět Josef Kuchař. Stanice byla instalována v bytě 

v Kunovicích a na starost ji dostal Jaroslav Šperl. Bylo rozhodnuto, že tato stanice bude 

sloužit k účelům zpravodajským, zatímco Jarmila I. k potřebám korespondence, zajišťující 

dodávky zbraní. Bohužel však tento plán nevydržel moc dlouho. Již po pár dnech se Němcům 

podařilo stanici zaměřit a vypátrat. Razií, ze dne 28. března, gestapo z Uherského Hradiště 

provoz stanice ukončilo a postřelili při ní radistu Aloise Všetičku, který byl následně převezen 

do nemocnice v Uherském Hradišti. Jaroslav Šperl pak ihned přišel s velmi odvážným plánem 

akce, která měla vést k jeho vysvobození. S několika ozbrojenými muži vtrhli do nemocnice, 

zastřelili německé vojáky na stráži, ale pouze zjistili, že Alois Všetička byl odvezen do 

brněnské nemocnice. Na místě sice našli dalšího muže z odboje, jenž byl napojen na Carbon a 

byl zatčen také kvůli razii v Kunovicích, avšak jeho zdravotní stav nedovolal přesun. Proto se 

Jaroslav Šperl a jeho skupina odvážných vrátili z nemocnice s nepořízenou. 

Všechen radiový provoz tak až téměř do konce války zůstal jen na původní stanici 

Jarmila I., kterou i nadále obsluhoval Josef Kuchař. Do 9. dubna 1945, kdy již technické 

                                                           
67 MIČKA, Antonín: Pěšinkami Horňácka: z historie protifašistického boje lidu na moravsko-slovenském pomezí. 
Hodonín: Český svaz protifašistických bojovníků 1987, s. 123-127 
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možnosti nedovolily stanici dále vysílat, bylo dle některý pramenů odesláno kolem 213 

radiových depeší.68 

Členové skupiny Carbon se stejně jako mnoho dalších jiných odbojářů setkali s tzv. 

rádiovými zpravodajskými hrami, které s nimi gestapo vedlo. V téhle kapitole však Carbon 

sehrál spíše vedlejší roli. Gestapu se podařilo zajmout již čtyři dny po seskoku skupiny 

Potash, jejího šifranta Stanislava Žuvače (krycí jméno Zima). Ten po tvrdém psychickém a 

fyzickém výslechu Němcům prozradil šifrovací klíč, místo ukryté stanice Míla, své šifrovací 

heslo a další důležité informace potřebné k tomu, aby gestapo mohlo s VRÚ začít hrát 

rádiovou zpravodajskou hru Moldau, která začala 29. června 1944. 

Mezi VRÚ a gestapem proběhlo hodně relací, avšak valného žádné úspěchu Němci 

nedosáhli, protože Londýn byl příliš opatrný a neustále měl podezření. Nová jiskra naděje 

gestapu svitla ve chvíli, kdy se jejím konfidentům podařilo infiltrovat do odbojové sítě 

Carbon a dostat se do blízkosti Františka Bogataje a radiostanice Jarmila I. Z té pak 25. 

března 1945 došla do Londýna informace týkající se Míly, údajného parašutisty, který 

kontaktoval Carbon, aby do Londýna odeslal pár číslicových telegramů. Zpráva pak žádala, 

aby bylo obratem sděleno, zda se jedná o důvěryhodného člověka a jeho jméno. Následujícího 

dne kapitán Bogataj uvedl, že se sešel s velitelem skupiny Potash, nadporučíkem Burešem a 

radiotelegrafista Carbonu předal tento vzkaz VRÚ zašifrovaný dle původního klíče Míla. 

V téhle stejné relaci došla z Londýna i odpověď na předešlý dotaz. V té se uvádělo, že jméno 

parašutisty je Zima a že může být spojencem, ale ať jej radši prověří kontrolní otázkou, kdo 

byl jeho autodůstojníkem v Anglii, přičemž správnou odpovědí je nadporučík Bondy od 

protitank. kanonů.  

Dne 28. března pak přišlo z Londýna varování pro Bogataje, které jej žádalo, aby 

varoval nadporučíka Bureše o tom, že gestapo zná jeho klíč. Jestli se to někdy Bureš 

dozvěděl, to bohužel nevíme. 69 

Bojová činnost Carbonu 

 

S blížícím se koncem války sílilo odhodlání Carbonu ozbrojeně povstat proti 

německým okupantům, čímž by skupina splnila jeden ze svých hlavních úkolů. Velitel 

skupiny Bogataj tedy ve své zprávě do Londýna ze dne 6. února 1945, mohl nahlásit 

                                                           
68 ŠOLC, Jiří: Operace CARBON (Příprava a vysazení skupiny parašutistů kpt. F. Bogataje 13.4.1994 na 
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připravenost jednotlivých okresů jako Hodonín, Kyjov, Uherské Hradiště a Uherský Brod. 

Rovněž se přimlouval o rychlejší dodání zbraní a trhavin, o které již bylo žádáno na dvanáct 

zatím neurčených ploch.  

Také ve zprávě uvedl svůj plán sabotážních akcí, kterými byly například přepady místních 

posádek, trvalé přerušení tratě Přerov-Břeclav, doplnit munici a materiál dalším organizacím 

atd. 

Následující den byl opět ve spojení s Londýnem, aby oznámil, že ve zmíněných akcích 

plánuje spolupracovat se skupinou Alfa. Hlavní velitelství (dále jen HV) v Londýně věnovalo 

těmto zprávám samozřejmě velkou pozornost a vedlo se spojenci o dodávkách zbraní na 

území Protektorátu intenzivní jednání. Jenže bohužel se nesetkali s moc pozitivní odezvou. 

Sovětský svaz nesl s velkou nechutí všechny pokusy o zásobování odboje zbraněmi ze 

západu. Britská SOE, která musela sledovat zájmy britské zahraniční politiky se k situaci 

rovněž vyjadřovala hodně zdrženlivě. Byla ochotna přistoupit jen na dodávku zbraní, které 

budou využity pouze k partyzánským účelům, a ne k zahájení povstání. Množství poslaných 

zbraní bude tedy výrazně omezeno. Celou situaci pak zkomplikoval i odjezd prezidenta 

Beneše a několika představitelů vlády do Moskvy a Košic. U vyjednávání tak chyběly 

výrazné politické osobnosti, které by dokázaly vyjednat, co nejvýhodnější podmínky.  

Zásoby zbraní a materiálu byly tedy přichystány. Jednalo se asi o polovinu 

požadovaného množství, zhruba pro 5 000 mužů. Navíc chyběly některé položky, jako 

například protitankové zbraně (záměr SOE, aby omezil akce československé odboje pouze na 

akce konspirativního rázu). Největší část těchto zásob připadla právě Carbonu, a to i přesto, že 

o zbraně a materiál žádaly i ostatní skupiny. HV v Londýně muselo totiž kvůli neochotě 

spojenců odstoupit od plánu celonárodního povstání a zaměřilo se pouze na území 

jihovýchodní Moravy, kde Carbon operoval.  

Po celé jaro pak probíhaly pokusy o shození zbraní a materiálu na předem vytyčené 

plochy. Nedá se však říct, že by tyhle pokusy byly příliš úspěšné. Mnohokrát se letouny 

musely vrátit, ať už kvůli špatné viditelnosti, nedostatečně vytyčené ploše pro shození nebo 

slabé signalizaci. K odbojářům se tak dostalo z požadované munice jen část. 

Když se zaměříme na bojové akce skupiny Carbon za celou dobu jejich působení na 

území Protektorátu, zjistíme, že touha po nich provázela parašutisty neustále. Již koncem léta 

roku 1944, když byli slovenští povstalci zatlačeni do hor, zorganizoval a seskupil Jaroslav 

Šperl malé skupinky partyzánů a vojáků povstalecké armády, kteří se přemístili na Moravu. 

Jednalo se celkem o dvě skupiny, ale kvůli činnosti místních udavačů a zběhů byly obě 
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skupiny zlikvidovány gestapem. Na to Carbon zareagoval velmi tvrdě a nekompromisně. 

Nechal popravit dva zdejší kolaboranty, čímž se pomstil a zároveň tím sledoval zastrašení 

udavačů a zrádců.  

Poté, co se členům Carbonu dodaly zbraně, jejich bojová aktivita razantně stoupla. 

Hned poté, co byly od přejímacích skupin přijaty zásobníky s municí, zbraněmi a trhavinami, 

byly odstartovány menší akce, které měly za účel narušit železniční dopravu, zničit vojenské 

sklady a menší vojenské jednotky nepřítele a tím i získat další zbraně.70 

O jedné takové akci informoval Jaroslav Šperl ve své zprávě velitele výsadku Františka 

Bogataje. Sděloval v ní, že se mu spolu s několika muži, podařilo přerušit železniční trať mezi 

Kunovicemi a Ostrožskou Novou Vsí a že se chystá přerušit také dálkový telefonní kabel 

mezi Trenčínem a Zlínem.  

První zmiňovaná akce vyřadila provoz na dané trase po dobu šesti hodin a druhá 

uvedená akce se nejspíše udála 7.4. 1945, při níž Jaroslav Šperl a další členové Carbonu 

zničili silniční most přes řeku Olšavu mezi Véskami a Míkovicemi, čímž se jim podařilo 

poškodit podzemní dálkový kabel, který vedl pod mostem.71 

Skupiny, které byly pod přímým velením Bogataje a Šperla, provedly od druhé 

poloviny března roku 1945 několik malých přepadů, destrukcí a léček. Tyto akce proběhly 

v lokalitě Uherského Hradiště a Kunovic. Mezi úspěšné přepady patří například kunovické 

přepadení maďarské vojenské jednotky nebo přepad skladiště Avie rovněž v Kunovicích. Při 

této akci Carbon získala přepadová skupina značné množství zbraní, včetně kulometů. Jednalo 

se však pouze o odlákání pozornosti. Hlavní útok přišel tu samou noc a byl namířen proti 

skladu min v Derfli. Skupina pod velením čet. asp. Šperla a stržm. Cigánka díky léčce vnikla 

strážnice, kde zneškodnila německou stráž a poté zničila část uskladněných min.  

Dařilo se i destrukčním skupinám Carbonu. Několikrát se jim například podařilo přerušit 

železniční dopravu na trati Brno-Vlárský průsmyk a také ve dnech 12.-14. dubna několikrát 

přepadli silniční dopravu na úseku Kunovice-Hluk. 

Ve chvíli, kdy na území, kde působily skupiny Carbonu přišla fronta, již nebyl prostor 

pro tyto menší bojové operace a jednotlivé skupiny Carbonu se zapojily do osvobozujících 

bojů. Mezi nejdůležitější akce patří podíl na osvobození Mařatic, Popovic a Uherského 

                                                           
70 ŠOLC, Jiří: Operace CARBON (Příprava a vysazení skupiny parašutistů kpt. F. Bogataje 13.4.1994 na 
Hodonínsku). Jižní Morava 1991, roč. 27, č. 30, s. 100-103 
71 BŘEČKA, Jan: Výsadková skupina „Carbon“ a její domácí odbojové organizace ve sbírkách Moravského muzea. 
Morava v boji proti fašismu. 2. Brno: Moravské zemské muzem 1990, s. 226 
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Hradiště, které proběhlo ve dnech 27. dubna až 1. května roku 1945. Dále se také členové 

Carbonu významně podíleli na celkovém vyčištění oblasti od zbytků německých jednotek, 

které probíhalo až do 7. května 1945. 

Kolem parašutistů Carbonu se podařilo vytvořit velké hnutí, které se skládalo 

z několika samostatných skupin a organizací. Celkově se podílelo na činnosti Carbonu na 260 

ilegálních pracovníků, kteří vykonávali všechny činnosti od ukrývání parašutistů až po 

působení v bojových akcích. Z řad těchto vlastenců jich 19 padlo v osvobozujících bojích, 5 

popraveno a 45 zraněno.  

Skupina Carbon tedy i přes počáteční nepřízeň osudu splnila své poslání a můžeme o 

ní hovořit jako o jedné z nejúspěšnějších odbojových skupin na území Protektorátu Čechy a 

Morava.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 ŠOLC, Jiří: Operace CARBON (Příprava a vysazení skupiny parašutistů kpt. F. Bogataje 13.4.1994 na 
Hodonínsku). Jižní Morava 1991, roč. 27, č. 30, s. 101-104 



58 
 

7 Závěr 
 

Ve své bakalářské práci jsem se pokusil zachytit život běžných obyvatel a vývoj obce 

Ratíškovice v období Protektorátu Čechy a Morava.  

Dále jsem se také chtěl připomenout osudy hrdinných obyvatel Ratíškovic a členů 

operace Carbon, kteří se nebáli a postavili se nacismu. Zdá se mi totiž, že v dnešní době se na 

minulost a činy hrdinů dosti zapomíná. Přitom bychom si měli uvědomit, že právě těmto 

lidem mnohdy vděčíme za to, že můžeme žít v zemi, ve které je demokracie a není pod 

nadvládou jiného státu. 
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8 Seznam použitých informačních zdrojů 
 

 

Prameny: 

Kronika obce Ratíškovice (uložena ve státním archivu Hodonín) 

Deník z válečných dnů 3. dubna – 3. května 1945 Františka Tomana (uložen u Marty 

Kodulové)         

Moje vzpomínky z dob před a v okupaci a po okupaci Petra Koutného (uložen u Cyrila 

Šurala) 

Záznam z výslechu Františka Dekaře gestapem (uložen v archivu bezpečnostních složek) 
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