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Abstrakt 

P edložená bakalá ské práce je mikrohistorickou sondou do d jin Chrudimska b hem 

posledních m síc  druhé sv tové války. Cílem práce je podat co nejširší obraz událostí a prom n 

regionu, které zasáhly místní obyvatelstvo. Problémy v hospodá ské oblasti, které byly 

nejvýrazn jší, citeln  prom nily každodennost místních obyvatel. Zahrnuta je také analýza 

odboje a zvlášť partyzánského hnutí v regionu, se kterým byl spojen vznik rozsáhlého 

protipartyzánského aparátu v podob  Sonderdienststelle Chrudim. Nedílnou součástí práce je 

analýza událostí na začátku kv tna 1ř45, p evzetí moci Revolučními národními výbory, ústup 

n mecké armády a její st ety s povstalci. Popisované události jsou zasazeny do širšího 

historického kontextu. Základním zdrojem práce jsou archivní materiály regionálního p vodu.   
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Abstract 

Presented bachelor thesis is a micro-historical view into history of the Chrudim region during 

the last months of the Second World War. The purpose of thesis is to give the most widely view 

of the events and changes in the region, which hit the population. The problems in the economic 

area, which were the most significant, perceptibly changed everydayness of the local inhabitants. 

ůnalysis of the anti-Nazi resistance especially partisan movement, with which were connected 

the formation extensive anti-partisan machinery in the form of Sonderdienststelle Chrudim, is 

also included. The integral part of the thesis is the analysis events at the beginning of May 1ř45, 

taking power of the Revolutionary national committees, retreat of the German army and its 

conflicts with insurgents. Describes events are put in the broad historical context. The main 

sources of the thesis are the archival materials of the regional origin. 
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Úvod 

Rok 1ř45 p edstavuje v moderních d jinách lidstva jeden z nejv tších p elom . Po tak ka 

šestiletém uvržení celé Evropy a následn  zbytku sv ta do nejv tší války, kterou kdy lidstvo 

vedlo, p išel vytoužený mír. Nacismus a fašismus, dva evropské totalitní systémy, byly zničeny. 

Lidé se po n kolika letech okupace pomalu navraceli do života v míru, ale smazat n které stopy, 

který tento konflikt zanechal, se do dnešních dn  nepoda ilo. 

 V Evrop  nastalo krátké období, ve kterém se společnost mohla sotva vzpamatovat z hr z a 

utrpení prožitých b hem válečného konfliktu. B hem t chto let se z vít z  války stali 

nesmi itelní rivalové a následné rozd lní sv ta b hem studené války pocítily ve velké mí e 

evropské státy. Pro státy osvobozené sov tskou armádou p išlo dlouhé období porobení 

zhoubnou komunistickou ideologií. 

Pro obyvatele Protektorátu a následn  obnoveného Československa, p edstavoval rok 1ř45 

ojedin lou dynamickou společenskou zm nu, která p ichází jen n kolikrát za lidský život. Ta 

poslední, kterou tehdejší generace zažila, byla jedna z nejhorších v d jinách českého národa. 

Postupné zhroucení Versailleského systému b hem t icátých let politicky prosp lo 

nacistickému N mecku, ale i fašistické Itálii. Hitlerem neustále opakované tvrzení o trpících 

N mcích v československém pohraničí a další politické kroky p inesly i postupné politické 

zničení první republiky. Pro v tšinu obyvatelstva Československa to byla obrovská národní 

tragédie. Mnichovská dohoda znamenala pro Československo nejen ztrátu pohraničí a s tím 

spojených strategických pr myslových center, ale také citelné ochromení armády, která byla 

považována za garanta existence Československa. Následné odtržení Slovenska a vytvo ení 

Protektorátu bylo již plánovaným krokem nacistické agrese. Dalších šest let bylo ve znamení 

porobení, teroru a bídy.1 

Pro téma bakalá ské práce jsem zvolil p elomový rok 1ř45 v regionu Chrudimska. Moje 

volba nebyla náhodná, neboť z krajiny pod Železnými horami pocházím. Zájem o regionální 

historii v tomto sm ru podpo ili vzpomínky na vypráv ní p íbuzných a také tragická smrt 

jednoho z nich v červnu 1ř45. 

Chrudimsko je známé p edevším díky p sobení člen  Silver ů v rámci operace ůnthropoid. 

Jejich spolupracovníky se staly obyvatelé z celých východních Čech. Na Chrudimsku jim 

nejv tší podporu poskytly obyvatelé osady Ležáky a dalších okolních obcí. Odbojovým 

organizacím se zde poda ilo p ipravit vhodné zázemí a uskuteč ovat následné p sobení člen  

výsadku. Tím výrazn  p isp ly k úsp chu operace ůnthropoid. Do celosv tového v domí se 

                                                 
1 PůSÁK, Tomáš, Pod ochranou říše. Praha: Práh, 1řřŘ, s. ř-1Ň. 
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pak dostalo tragické vypálení obce Ležáky dne Ň4. června 1ř4Ň. Tyto události jsou st žejním 

bodem v d jinách československého odboje a stále je jim v nováno mnoho pozornosti.2 

Chrudimsko se ješt  dostává do historiografie odboje díky p sobení partyzán  na 

Českomoravské vrchovin  v letech 1ř44-1ř45. N které práce vzniklé p ed rokem 1řŘř, jsou 

politicky tendenční a nejúsp šn ji hodnotí politickou činnost partyzánské brigády Mistr Jan 

Hus. Po zjišt ní tohoto faktu jsem se začal zajímat o p sobení odboje na konci války v regionu. 

Vydal jsem se tedy po stopách odboje a stále jsem nacházel na další skutečnosti, které vedly 

touhu poznání dále. Byl Mistr Jan Hus jediným vysazeným oddílem? Stalo se Chrudimsko 

cílem i výsadk  organizovaných z londýnského MNO? Jaká byla vlastn  činnost odbojových a 

partyzánských skupin v regionu a jak reagovaly represivní složky okupační moci? Byly 

vyčlen ny n jaké jednotky, které by se specializovaly na boj s partyzány? 

Již po prvních m sících bádání se m j zájem začal také obracet na osudy obyčejných lidí a 

jejich starosti b hem posledních válečných m síc . Jaký byl život v obcích na Chrudimsku a 

jaká byla hospodá ská situace? S čím se musely potýkat místní obyvatelé v posledních 

válečných m sících? Na co si společnost b hem válečných let zvykla a co bylo v posledních 

m sících války zcela nové? Jak prob hlo kv tové povstání na Chrudimsku a které d ležité 

organizační kroky musely podniknout vzniklé revoluční výbory? Další d ležité otázky byly 

spojené s okupační správou, a p edevším s n meckou armádou. Na základ  t chto otázek jsem 

se rozhodl zpracovat téma jako mikrohistorickou sondu do života Chrudimska b hem 

posledních m síc  války. 

Region Chrudimska byl vymezen na základ  n kolika faktor  a není p esn  zasazen do 

hranic nyn jšího okresu. D ležitou hranici tvo í h bet Železných hor, po kterém se p esouval 

partyzánských oddíl Mistr Jan Hus. V Železných horách se nacházejí malá m stečka, která jsou 

v této práci sledována, jako Seč, Vápenný Podol, Bojanov, Nasavrky a Trhová Kamenice. V 

roce 1ř45 m ly statut m styse či obce. Další vymezení bylo dáno d ležitými ústupovými 

trasami n mecké armády, které procházejí st edem sledovaného regionu. Ty procházejí od 

Trhové Kamenice, p es Slati any, Chrudim a He man v M stec. Práce se také zam uje na 

malé vesnice, které jsou svojí polohou vzdálen jší od hlavních center regionu. Díky své poloze 

se stávaly centry partyzánského hnutí, které se ší ilo do sousedních region , které jsou v práci 

také zmín ny.  

                                                 
2 Z poledních let nap íklad: ŠMEKůL, Pavel, PůDEV T, Ji í, Anthropoid. Praha: ůcademia, Ň017. Nelze 

opomenout knihu Jaroslava Čvančary: Anthropoid: příběh československých vlastenců vydanou v roce Ň016. 
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Časové rozmezí práce není zam eno pouze na rok 1ř45, neboť procesy a události, které se 

v tomto roce d ly, m ly své ko eny již v p edchozích válečných letech, zvlášt  v roce 1ř44. 

Tento rok je v p edkládané práci mnohokrát zmi ován a výchozím časovým mezníkem práce 

je léto 1ř44, kdy se válka začala p ímo citeln  dotýkat regionu. Konečným mezníkem jsou dny 

kv tnového povstání v regionu v kv tnu 1ř45. 

Literatura 

Období Protektorátu Čechy a Morava bylo již v odborné literatu e n kolikrát zpracováno 

mnoha autory. Tyto práce byly pro m  výchozím bodem studia p i vzniku p edkládané práce. 

Obecnou literaturu jsem vybral pro interpretování obecných celonárodních událostí, které se 

ovšem ve velké mí e promítly ve sledovaném regionu. Mezi tyto práce pat í Češi pod německým 

protektorátem Brandese Detlefa a také Velké dějiny zemí Koruny české a Dramatické i všední 

dny protektorátu od autor  Jana Gebharta a Jana Kuklíka. V t chto pracích je n kolik st žejních 

kapitol zabývajících se koncem války. Samotným koncem války se pak zabývají kolektivní 

práce Draze zaplacená svoboda a Nultá hodina? Československo na jaře 1945 ve strategických 

souvislostech. 

K tématu partyzánského hnutí bylo mnoho prací vydáno p ed rokem 1řŘř a zvlášt  k 

n kterým bylo složité p istoupit objektivn . Jednalo se zvlášt  o práce ůntonína Benčíka, 

Vojt cha Žampacha a Miloslava Chmely. Mezi vyvážen jší práce pat í Partyzáni v 

Československu Jana Gebharta a Jána Šimovčeka. Protipartyzánským represivním aparátem se 

zabývá Old ich Sládek v práci Přinášeli smrt. Za poslední roky bohužel nevznikla žádná velká 

monografie o partyzánském hnutí, která by p inesla nové poznatky a vyvážen jší obraz o tomto 

tématu. Jiná situace je na regionálních úrovní, kde vznikají práce zabývající se jednotlivým 

partyzánským oddílem, nebo místním odbojem b hem války. Mezi takové práce pat í v 

kontextu s Chrudimskem nap íklad Partyzánská odysea autor  Milana Kubína, Pavla Vomlely 

a Hynka Jurmana a také II. odboj 1939-1945 v okrese Chrudim Josefa N mečka. Další cenné 

informace regionálního charakteru byly čerpány z článk  vyšlých v Chrudimských 

vlastivědných listech. 

Archivní prameny 

Pro sestavení mozaiky d ní na Chrudimsku byly nejp ínosn jší materiály uložené ve fondech 

Státního okresního archivu Chrudim. V práci jsou nejvíce využity kroniky a pam tní knihy obcí 

a m st z fond  místních národních výbor . P i jejich následném studiu se ukázalo, že jako zdroj 

n kterých informací nejsou p esné. Nejmarkantn jším p ípadem bylo stanovení času, v kolik 

hodin p ijela, do kterého m sta Rudá armáda. Je nutné p ihlédnout k faktu, že kroniky 

nevznikaly ihned po kv tnových událostech, ale s odstupem n kolika m síc  či dokonce let. 
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Kroniká  či zapisovatel tak mohl lehce zam nit n které detaily. V jednotlivých kronikách pak 

bylo patrné, kdo a kdy provedl zápis týkající se let 1ř44 nebo 1ř45. Nap íklad do zápisu 

pam tní knihy m sta Slati an, který byl proveden až po únoru 1ř4Ř, se z eteln  promítla 

tehdejší politická orientace. 

Kroniky m st He manova M stce a Slati an se v plné mí e v nují událostem kv tna 1ř45 a 

nep inášejí dostatek informací o stavu společnosti a hospodá ství. Kroniky malých obcí 

ĚMrákotín a Rabštejnská Lhotaě se vzhledem k poloze p íliš nedotýkají kv tnových událostí v 

plné mí e, naopak p inášejí dostatek zpráv, které pln  reflektují společenský a hospodá ský 

život. Pam tní kniha Rabštejnské Lhoty sloužila jako ideální pramen k popsání a analýze d ní 

na chrudimském letišti od léta 1ř44 do kv tna 1ř45. Za nejvíce informačn  vyváženou 

kronikou se dá považovat Kniha památní pro Podol-Nutice. Jsou zde informace o kv tnových 

událostech dále je líčen také hospodá ský a společenský život včetn  p ehledu počasí v 

jednotlivých m sících roku 1ř45. K podrobn jšímu bádání jsem p istoupil v p ípad  m st 

Slati an Ěfond ř00, Městský národní výbor Slatiňanyě a He manova M stce Ěfond 1Ň4Ř, 

Městský národní výbor Heřmanův Městecě. K dalšímu prohloubení a rozší ení p isp ly i 

Staniční kroniky jednotlivých železničních stanic Ěč.sb. Ř14, Sbírka staničních kronikě z 

Národního archivu, které jsou dostupné online.3 

D ležitou publikací pro tuto práci byla v edice kronik jednotlivých obcí a m st vydaná pod 

názvem Chrudimsko v letech 1944-1945 perem kronikáře. Tato publikace byla vydaná v roce 

1ř65 a proto bylo nutné p istupovat k tomuto materiálu obez etn . V porovnání s n kterými 

p vodními kronikami, které jsem prostudoval, se na n kterých místech zápisy uvedené v této 

publikaci rozcházely s p vodním textem. Bylo z ejmé, že do této publikace byly vybrány 

kroniky, které se zabývaly p evážn  útlakem českých obyvatel, partyzánským hnutím a 

p íjezdem Rudé armády. Zmínky o společenských nešvarech, které p inášel nap íklad černý trh, 

nebo hospodá ské pom ry nejsou v publikaci reflektovány. 

Velice zajímavým pramenem je publikace Chrudim v květnu 1945. ůutorem této práce, jak 

ji sám nazývá, je Josef Petrtyl. Byl prvním regionálním autorem, který se rozhodl již o rok 

pozd ji vzpomenout kv tnové dny roku 1ř45 v Chrudimi a jejím blízkém okolí. Tato publikace 

se skládá z osobních vzpomínek autora a také mnoha dalších, kte í se aktivn  angažovali b hem 

kv tnového povstání v Chrudimi. Publikace vzhledem k dob  svého vzniku dává velice živé, 

bohaté a politicky nezatížené sv dectví o klíčových kv tnových dnech.  

                                                 
3 http://badatelna.eu/fond/ŇŇŘ4/inventar/ 

http://badatelna.eu/fond/2284/inventar/
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Pro obohacení pramenné základny bylo nutné navštívit pam tníky t chto událostí. Ve 

Slati anech jsem navštívil paní Libuši Paulovou. Ta prožila konec války skoro jako dosp lá 

žena. Její vzpomínky se týkaly p evážn  kv tnových dní. Osobn  vid la obávaného velitele 

n mecké posádky ve Slati anech a prožila obavy jak z ustupující n mecké armády, tak z 

p icházející Rudé armády. V He manov  M stci jsem m l možnost hovo it s Josefem Pleskotem, 

který prožil poslední m síce války a kv tnové dny jako chlapec. Svými vzpomínkami pak 

podpo il tezi o umíst ní velitelství leteckého sboru v he manom steckém zámku. Je 

samoz ejmostí, že po více jak sedmdesáti letech od konce války nemohou být vzpomínky a 

sv dectví považovány za pravdivá v plné mí e a nemohou být zdrojem vyčerpávajících 

informací. Nicmén  rozhovory s pam tníky mají stále co p inášet a jejich vzpomínky mají svojí 

výpov dní hodnotu.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Velká iniciativa v tomto sm ru vznikla u člen  sdružení Post Bellum okolo roku Ň000. Od roku Ň00Ř je tvo en 

za spolupráce n kolika institucí digitální pam tnický archiv v rámci projektu Pam ť národa. 
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1   Chrudimské letiště v letech 1944-1945 

S p ibližující se frontou byly letecké jednotky Luftwaffe postupn  stahovány do N mecka a 

Protektorátu. Na ja e 1ř44 se nad Protektorát p esunula i letecká válka. Útoky bombardovacích 

svaz  mí ily v tšinou na pr myslové oblasti u velkých m st, zatímco v tšina území 

Protektorátu byla leteckou válkou netknuta. První letecké jednotky byly na obranu N mecka 

vyčlen ny již b hem roku 1ř4ň. Šlo o základ budoucí Luftflotte 1 Reich, která oficiáln  vznikla 

v 5. února 1ř44. Nebe na Protektorátem m l st ežit Jagdführer „Ostmark“. Po reorganizaci v 

červnu 1ř44 spadal Protektorát pod ochranu Ř., 1. a 7. Jagddivisionu.5 

V Chrudimském okrese začala být využívána letišt  v Chrudimi, ve Skutči a He manov  

M stci. Letišt  byla relativn  skrytá na úpatí Železných hor, a proto byla ideálním místem pro 

odstavení a uschování letadel. V lét  1ř44 se stalo chrudimské letišt , které bylo od roku 1ř4Ň 

nevyužívané, pro Luftwaffe op t pot ebným. První letadla sem byla stažena v srpnu 1ř44. 

Jednalo se z ejm  o šest velkých transportních letadel Me ňŇň6  pat ící k 16. letce dopravní 

eskadry 4 ĚTransportgeschwader 4ě7. Tato obrovská letadla byla částečn  rozmíst na na polích 

sm rem k Rabštejnské Lhot , aby nezabírala relativn  malou p istávací plochu polního letišt . 

O jejich p íletu se zmi uje obecní kronika jmenované obce: „Začátkem srpna objevili se na 

chrudimském letišti Giganti, veliká to dopravní voj. letadla. Některá byla umístěna i na polích 

zdejších hospodářů.“8 

V listopadu 1ř44 se p esunula na chrudimské letišt  další jednotka Luftwaffe. Konkrétn  se 

jednalo o první skupinu a štáb od bombardovací eskadry ň0 ĚKampfgeschwader ň0 ůdlerě. 

Piloti se zde p eškolovali na stíhací letadla Messerschmitt Bf 10ř a Focke-Wulf Fw-1ř0. 

Luftwaffe mohla již jen st ží konkurovat spojeneckému a sov tskému letectvu. Tuto p evahu 

se snažila zmírnit p eškolováním v tšiny pilot  na stíhací letadla, a proto ostatní typy letadel 

již nebyly pro své účely pln  využitelné. V následujících m sících m la být jednotka vyzbrojena 

i proudovými Me-Ň6Ň.9  K tomu nakonec nedošlo a část jednotky byla pozd ji vyzbrojena 

letadly MISTEL Ň.10 

Pro letadla této jednotky byly v nedaleké Rabštejnské Lhot  vybudovány úkryty. Tato obec 

                                                 
5 FOUD, Karel, KRÁTKÝ, Vladislav, VLůDů , Jan, Poslední akce. Plze : NůVů, 1řř7, s. 1Ň. 
6 Šestimotorový dopravní letoun, sériov  vyráb n v letech 1ř4Ň-1ř44. 
7 ŠRÁMEK, Pavel. ŠULC, Ivo, Letecká Chrudim 1939-2004. Chrudim: Pors 5Ň, Ň004, s. 4. 
8 SOků Chrudim, fond 7ŘŇ, Místní národní výbor Rabštejnská Lhota, Ě1řŇŇě 1ř45-1ř6Ř Ě1řŘřě, Pamětní kniha 

obce Lhoty Rabštýnské, s. 14Ř. 
9 ŠRÁMEK, Pavel. ŠULC, Ivo, Letecká Chrudim 1939-2004. Chrudim: Pors 5Ň, Ň004, s. 4. 
10 PETR, Pavel, Historie letiště v Chrudimi. In: Chrudimské vlastivědné listy. roč. Ř, č. 4, s. 10. 
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se nachází jižn  od Chrudimi a vzhledem ke své blízkosti k letišti se b hem zimních m síc  

stalo její bezprost ední okolí nejen místem odstavení letadel, ale také st elnicí, provizorním 

skladem vojenského materiálu a munice. Od prosince byli v obci umíst ni n mečtí vojáci, 

jejichž úkolem bylo p ipravit v blízkosti obce odstavné plochy pro letadla. „Od 13.12. 1944 

byli v hostinci u Drobílků v sále ubytováni něm. vojáci, poddůstojníci ve škole I. třídě.“11 O 

jejich p vodních profesích a pracovním poslání t chto voják  se dále zmi uje pam tní kniha 

obce: „Většina vojínů byla z poslední něm. totální mobilisace, herci, hudebníci a zpěváci z 

Porýnska. Vůči obyvatelstvu se chovali slušně. Byla to pracovní četa, a dělali kryty pro letadla 

nejprve v „Borovině“ a pak v obec. lese v „Hádkách“. Ve zdejší obci zůstali až do konce 

války.“12  N mecko již začalo do války nasazovat všechny lidské síly, a tak do Rabštejnské 

Lhoty nep išli žádní profesionální vojáci. M žeme se domnívat, že šlo o kulturn  vzd lané lidi 

z um leckých kruh , jejichž fyzické síly nepostačovaly na to, aby byli nasazeni p ímo na front . 

Lze p edpokládat, že jejich soužití s místním obyvatelstvem, bylo bezkonfliktní. Touto pracovní 

skupinou, která zde m la p sobit dlouhodob , byly v okolí obce vykonány první práce 

rozši ující zázemí chrudimského letišt . 

Koncem roku zaútočila na chrudimské letišt  dvojice stíhaček P-51 Mustang od ňŇ5. stíhací 

skupiny 15. letecké armády.13  Stalo se tak ŇŘ.1Ň. v rámci velkého náletu na pardubickou 

rafinérii. Protiletecká obrana letišt  ale také velká transportní letadla v okolí letištní plochy 

upoutala pozornost doprovodných stíhaček bombardovacího svazu. T m se poda ilo st elbou z 

palubních zbraní zapálit n kolik transportních Me ňŇň a zabít 4 n mecké vojáky.14  Budovy na 

letišti z staly nepoškozené. Barvité sv dectví podává o tomto útoku i pam tní kniha 

Rabštejnské Lhoty, která však uvádí t i útočící stíhačky. „Dne 28.12. 44 byl další nálet, při 

němž se od Pardubic vrátily 3 stihačky a zapálily 3 giganty na chrud. letišti. Při tom přeletovaly 

i naši obec, a to velmi nízko, že každý, kdo jsme venku nálet pozorovali, musel se krýt (pisatel v 

příkopě). Mnozí zdejší občané ze strachu, jakmile byl hlášen nálet hledali záchranu v lese.“15  

Po tomto útoku bylo tedy patrné, že letadla na letišti již nebyla v bezpečí. 

V lednu 1ř45 pokračovala pracovní skupina v Rabštejnské Lhot  v budování leteckých kryt  

                                                 
11 SOků Chrudim, fond 7ŘŇ, Místní národní výbor Rabštejnská Lhota, Ě1řŇŇě 1ř45-1ř6Ř Ě1řŘřě, Pamětní kniha 

obce Lhoty Rabštýnské, s. 14Ř. 
12 Tamtéž, s. 14Ř-14ř. 
13 BOČEK, Petr, Bitevní Focke-Wulfy Fw 190 v Chrudimi. In: Chrudimské vlastivědné listy. roč. 4, č. 6, s. Ň0. 
14 ŠRÁMEK, Pavel. ŠULC, Ivo, Letecká Chrudim 1939-2004. Chrudim: Pors 5Ň, Ň004, s. 4. 
15 SOků Chrudim, fond 7ŘŇ, Místní národní výbor Rabštejnská Lhota, Ě1řŇŇě 1ř45-1ř6Ř Ě1řŘřě, Pamětní kniha 

obce Lhoty Rabštýnské, s. 14Ř. 
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v lese „Borovin “. Ty musely být b hem ledna 1ř45 již p ipravené, protože na konci tohoto 

m síce byla pro p esun letadel upravena i místní úzká silnice, která nem la dostatečné rozm ry 

pro p epravu stíhacích letadel, a proto byly stromy po obou stranách silnice vykáceny. „Aby 

mohla býti letadla dopravena z letiště do úkrytů v „Borovině“, vykáceli něm. vojáci dne 28.1. 

1945 všechny švestky na pravé straně, později i na druhé straně.“16 

Počátkem tohoto roku se do okolí obce začala navážet munice. „Začátkem roku 1945 byly 

do Moučné skály voženy bedny s letec. bombami a j. střelivem.“17 Protože se p ivážená munice 

rychle nahromadila, bylo toto provizorní stanovišt  p esunuto do nedalekého lesa. „Ke konci 

února byly převáženy do lesa „Doubince“, kam byly přiváženy další zásoby střeliva z nádraží. 

Tak nahromaděno v Doubinci alespoň 20 vagonů střeliva, které bylo srovnáno na více 

hromadách od sebe vzdálených. Ve skále za Drobílkovým hostincem uskladněny byly sudy s 

benzinem a olejem“18 Pohonné hmoty byly umíst ny nedaleko silnice, aby mohly být v p ípad  

pot eby rychle k dispozici. 

B hem února 1ř45 se jednotky od ň0 Kampfgeschwader ůdler, dislokované na 

chrudimském letišti od listopadu 1ř44, p esunuly do Hradce Králové.19 Po této jednotce se na 

letišt  p esunuly jednotky stíhací eskadry 5Ň ĚJagdgeschwader 5Ňě.20  Konkrétn  štáb, který zde 

z stal až do Ň4. 4. 1ř4521 a jemuž velel Hermann Graff22 a první skupina, pod velením Ericha 

Hartmanna.2324 

                                                 
16 SOků Chrudim, fond 7ŘŇ, Místní národní výbor Rabštejnská Lhota, Ě1řŇŇě 1ř45-1ř6Ř Ě1řŘřě, Pamětní kniha 

obce Lhoty Rabštýnské, s. 150. 
17 Tamtéž, s. 150. 
18 Tamtéž, s. 150-151. 
19 PETR, Pavel, Historie letiště v Chrudimi. In: Chrudimské vlastivědné listy. roč. Ř, č. 4, s. 10. 
20 ŠRÁMEK, Pavel. ŠULC, Ivo, Letecká Chrudim 1939-2004. Chrudim: Pors 5Ň, Ň004, s. 4. 
21 PETR, Pavel, Historie letiště v Chrudimi, In: Chrudimské vlastivědné listy. roč. Ř, č. 4, s. 10. 
22  Hermann Graf Ě1ř1Ň-1řŘŘě pocházel z m sta Engen. Od dvanácti let se učil létat s v tron m. P ed válkou 

pracoval jako ú edník a v roku 1řň6 vstoupil do Wehrmachtu. Roku 1řňř nastoupil ke stíhacímu letectvu. První 

bojové zkušenosti získal b hem tažení ve Francii roku 1ř40. B hem tažení v SSSR zaznamenal první úsp šný 

sest el. B hem následujících m síc  se stal velice úsp šným stíhacím pilotem. V zá í 1ř4Ň zaznamenal sv j 

dvoustý sest el. Do konce války zastával post velitele n kolika leteckých jednotek. Od podzimu 1ř44 p evzal 

velení JG 5Ň. B hem války zaznamenal celkem Ň1Ň prokázaných sest el . Po válce byl do roku 1ř4ř držen v 

sov tském zajetí. Poté se vrátil do N mecka a pracoval jako obchodník s elektronikou. 
23 JůNDů, ůleš. PORUBů, Tomáš, Messerschmitt Bf-190 K. Hradec Králové: JaPo, 1řř7, s. 57. 
24  Erich Hartmann Ě1řŇŇ-1řřňě se narodil ve m st  Weissach. Ve čtrnácti letech prošel prvním výcvikovým 

kurzem. V roce 1ř40 nastoupil jako dobrovolník na Luftkriegschule. O dva roky pozd ji získal hodnost poručíka 

a byl p id len k Jagdgeschwader 5Ň na východní frontu. Tam v letech 1ř4ň-1ř44 dosahoval svých nejv tších 
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Poslední jednotkou, která byla p esunuta na chrudimské letišt , byly části VIII. leteckého 

sboru. Nejd íve to byla spojovací letka s letadly Fieseler Fi-156 Storch a Messerschmitt Bf-10Ř. 

Část této letky byla krátce umíst na společn  se štábem sboru na letišti v He manov  M stci.25 

Dále pak část bitevní eskadry 77 ĚSchlachtgeschwader 77ě, dislokované v p edtím v 

Pardubicích a Mimoni.26 Jednotka byla vyzbrojená letadly Focke-Wulf Fw-1ř0 a od 5. kv tna 

provád la poslední bojové vzlety. Dne 7. kv tna část SG 77 vzlétla i proti povstalc m v Praze. 

Cílem se stala kasárna Ji ího z Pod brad a horní polovina Václavského nám stí.27  To byla 

poslední vojenská mise, kterou Luftwaffe podnikla z chrudimského letišt . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
leteckých vít zství. Byl mnohokrát vyznamenán a stal se osobností n mecké propagandy. B hem roku 1ř45 se stal 

velitelem první skupiny u JG 5Ň. Poslední letecký souboj vyhrál nad Brnem Ř.5. 1ř45. B hem 1404 bojových 

vzlet  b hem války sest elil ň5Ň letadel. Na konci války se vzdal americké armád , ale byl p edán do SSSR, kde 

byl do roku 1ř55 uv zn n. Po návratu p sobil do roku 1ř70 v letectvu Bundeswehru. 
25 ŠRÁMEK, Pavel. ŠULC, Ivo, Letecká Chrudim 1939-2004. Chrudim: Pors 5Ň, Ň004. s. 7. 
26 BOČEK, Petr, Bitevní Focke-Wulfy Fw 190 v Chrudimi. In: Chrudimské vlastivědné listy. roč. 4, č. 6, s. Ň0. 
27 PETR, Pavel, Historie letiště v Chrudimi. In: Chrudimské vlastivědné listy. roč. Ř, č. 4, s. 10. 
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2   Odboj na Chrudimsku v letech 1944-1945 

 

P sobení odboje na Chrudimsku lze rozd lit do dvou časových úsek . První zahrnuje 

p sobení odboje v letech 1řňř-1ř4ň. ůktivn  zde začal odboj p sobit již začátkem roku 1řňř, 

poté co došlo k obsazení Druhé republiky. Vrcholem pak bylo p sobení výsadku Silver ů v roce 

1ř4Ň. Po vypálení obce Ležáky a následných represích byla činnost odboje velmi utlumena. 

Druhý úsek zahrnuje léta 1ř44-1ř45. Chrudimský okres se stal b hem roku 1ř44 místem, které 

se po výsadku oddílu Mistr Jan Hus, stalo prostorem aktivního partyzánského odboje, se kterým 

následn  p icházela i vlna represí. Tak se i na české stran  Českomoravské vrchoviny 

rozpoutala agresivní partyzánská válka. Díky p íhodným p írodním podmínkám a také 

celistvému českému osídlení byla Českomoravská vrchovina teoreticky ideálním místem pro 

rozvoj odbojového hnutí. Tohoto faktu si bylo v domo jak londýnské vedení, tak moskevské. 

Na tomto území se st etly i dv  koncepce vedení odboje. Londýnské vedení prosazovalo 

výsadky malých skupin, které by situaci monitorovali a navázali spojení s domácím 

odbojovými organizacemi a následn  p edávali informace. Zejména pak spojení s Radou T í, 

jako s nejvyšším odbojovým orgánem. ůle i členové Rady T í pokládali p ípravy na všeobecné 

povstání hnutí za nutné. Od tohoto plánu se organizace odklonila po smrti gen. Luži.28 Navíc 

ani z Londýna nem li v otázce vyzbrojování lidu shodný názor. Základem koncepce tak 

z stávalo navazování na odbojové organizace m stského typu, s úzkým profesionálním 

zam ením. 

 Moskevské vedení vedlo odbojovou činnost dle ideál  komunistické ideologie na základ  

politické aktivizace a partyzánské mobilizace lidových mas. V dubnu 1ř44 p ejal tento program 

i domácí komunistický odboj.29 Vysazené oddíly byly mnohem početn jší, a jejich politickým 

úkolem bylo cílit na venkovské a d lnické obyvatelstvo, zakládat ilegální národní výbory, 

získávat do jejich vedení politicky uv dom lé činitele. Dalším cílem bylo i získávání informací 

o pohybech a síle n mecké armády a také sabotážní činnost s cílem narušovat n meckou 

vojenskou infrastrukturu. 

V tšina voják  vysazených ze sov tského svazu m la bohaté zkušenosti s vedením 

partyzánského boje či alespo  z boje na front .30 V tomto ohledu m li tedy více zkušeností než 

výsadká i z ůnglie, kte í sice procházeli náročným výcvikem, ale dlouhodobou zkušenost 

                                                 
28 BRůNDES, Detlef, Češi pod německým protektorátem: okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945. 

Praha: Prostor, 1řřř, s. ňŘ7. 
29 Tamtéž, s. 40Ř-40ř. 
30 ŽůMPůCH, Vojt ch, Partyzánské portréty. Brno: Blok 1řŘ0. 
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pracovat v ilegalit  na území nep ítele postrádali. Dalším posláním výsadk  ízených Moskvou 

bylo konkurovat výsadk m z ůnglie a pokud možno sít  jejich podporovatel  postupn  

využívat ve sv j prosp ch.31 Moskvou vedený odboj m l tedy formu masového partyzánského 

hnutí, které by se bylo schopno postavit nep íteli v otev eném boji. 

Pro obyčejné obyvatele Protektorátu, kte í se cht li aktivn  zapojit do odboje, se práv  

partyzánský zp sob jevil jako rychlejší a jednoduší, než pouhé a zdlouhavé získávání a 

p edávání informací. Pot ebu vyzbrojení zd raz ovali i oddíly napojené na Radu T í. 

Londýnské vedení však s tímto krokem velice váhalo a mnoho člen  mezitím p echázelo od 

podzimu 1ř44 ke komunistickému odboji.32 

Po vypuknutí Slovenského národního povstání počítal Himmler s možným povstáním v 

Čechách a pro tuto eventualitu se začaly p ipravovat i první jednoty SS.33  Karl Hermann Frank 

se sešel 10. srpna 1ř44 s generálem von Pücklerem, velitelem SS v Protektorátu. Výsledkem 

jednání bylo vytvo ení protipartyzánské jednotky Schill, která čítala Ň Ň00 muž  a byla 

nasazena ke st ežení východních hranic Protektorátu.34 

Na území Protektorátu se poprvé p esunula aktivní partyzánská válka na konci zá í 1ř44 

p íchodem partyzánské brigády Jana Žižky.35 Na to reagovali i okupační orgány a na podzim 

následovalo zformování dalších protipartyzánských jednotek. Tak postupn  vznikl i celý 

protipartyzánský aparát, jehož páte í se staly jednotky SS, gestapo, a p edevším t i jednotky 

ZbV-Kommandos.36 V Beskydech a dalších p íhraničních poho í se na podzim 1ř44 rozho ela 

tvrdá válka s partyzány, která se postupn  p esunula p es Českomoravskou vrchovinu i do Čech. 

                                                 
31 BENČÍK, ůntonín, Partyzánské hnutí v Československu. Praha: Naše vojsko, 1ř61, s. ňŇŘ. 
32 BRůNDES, Detlef, Češi pod německým protektorátem: okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945. 

Praha: Prostor, 1řřř, s. 4Ň0-4Ň1. 
33 Tamtéž, s. 4ŇŇ. 
34 SLÁDEK, Old ich, Přinášeli smrt: Nacistický protipartyzánský aparát v letech 1944-45. Praha: ČSPB, 1řŘ6, 

s. 15. Od kv tna 1ř44 p sobil na severovýchodní Morav  oddíl Miethe, který byl v srpnu p eorganizován na 

oddíl Ruhsam. 
35 BRůNDES, Detlef, Češi pod německým protektorátem: okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945. 

Praha: Prostor, 1řřř, s. 4Ň4. 
36 SLÁDEK, Old ich, Přinášeli smrt: Nacistický protipartyzánský aparát v letech 1944-45. Praha: ČSPB, 1řŘ6, 

s. Ř0. 
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2.1.   Podzimní sovětské výsadky 

Na podzim 1ř44 byly v Protektorátu vysazeny čty i velké výsadky. Stalo se tak z iniciativy 

moskevské KSČ, Ukrajinského štábu partyzánského hnutí a ÚV KS Ukrajiny. Organizačn  byly 

tyto výsadky pod ízeny štábu partyzánského hnutí p i vojenské rad  1. ukrajinského frontu.37 

Prvo adým úkolem t chto výsadk  m lo být organizování partyzánského hnutí v Čechách a na 

Morav  a také provád ní zpravodajské činnosti pro štáb 1. ukrajinského frontu. 

  Jako první byl do Protektorátu vyslán patnáctičlenný oddíl Jermak, který seskočil ň0.ř. 

1ř44 u Račice Ěokres Vyškově. Partyzáni se nejd íve museli dostat z vojenského prostoru, kde 

byli vysazeni. Následn  se skupina rozd lila a p sobila na území Moravy, zejména pak na 

moravské stran  Vysočiny. Dne 16.10. byl vysazen oddíl Jan Kozina, který m l p vodn  p sobit 

na Šumav . Oproti p vodním plán m však byl vysazen do blízkého okolí Loun a v n kolika 

následujících dnech museli členové podstoupit n kolik st et  s policií a gestapem. Části oddílu 

se pozd ji poda ilo uchytit v k ivoklátských lesích, část oddílu zamí ila na východ a pozd ji 

navázala kontakt s oddílem Mistr Jan Hus.38  Dalším oddílem byl Dr. Miroslav Tyrš, jehož 

p vodním cílem seskoku m lo být Benešovsko. Oddíl však seskočil u Lipice na Pelh imovsku 

p išel o velkou část materiálu a n kolik člen . Následn  se část oddílu p esunula na 

Českomoravskou vrchovinu s cílem navázat kontakt s oddílem Jermak.39 

2.2.   Mistr Jan Hus 

Posledním vyslaným oddílem do Protektorátu, na podzim 1ř44, byl Mistr Jan Hus. Tento 

oddíl p sobil p ímo na Chrudimsku. Ze všech oddíl  vyslaných ze Sov tského Svazu, neprošel 

hned po seskoku bojem a hned navázal spojení s místním obyvatelstvem. M l tedy nejlepší 

p edpoklady pro svou následnou činnost. Ta byla v literatu e, vydané p ed rokem 1řŘř, 

prezentována jako jedna z nejlepších a celý oddíl se stal „modelem“ ideálního partyzánského 

oddílu, který výrazn  bojoval proti okupant m. Jeho „mučednickou“ roli ješt  umoc oval fakt, 

že členové štábu tohoto oddílu padli po urputném boji proti n mecké p esile. V kontextu svých 

dalších životních osud  zde zvláštní roli sehrál také Miroslav Pich-T ma.  Následující kapitola 

není hlubokou analýzou rozporuplného p sobení tohoto partyzánského oddílu, která by jist  

vhodným p ísp vkem, který by však p esahoval rámec této práce, ale mapuje jeho charakter, 

základní pohyby aktivitu v kontextu Chrudimského regionu. 

 Dvanáctičlenný oddíl, který byl do své konečné personální podoby složen ŇŇ.ř. 1ř44,40 se 

                                                 
37 GEBHůRT, Jan, ŠIMOVČEK, Ján, Partyzáni v Československu. Praha: Pravda 1řŘ4, s. ň5ň. 
38 BENČÍK, ůntonín, Partyzánské hnutí v Československu. Praha: Naše vojsko, 1ř61, s. ň44. 
39 GEBHůRT, Jan, ŠIMOVČEK, Ján, Partyzáni v Československu. Praha: Pravda 1řŘ4, s. ň60. 
40 ŽůMPůCH, Vojt ch, Partyzánské portréty. Brno: Blok 1řŘ0, s. ŇŇ4-ŇŇ5. 
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skládal p edevším z občan  SSSR.41 V tšinou se jednalo o vojáky, kte í již prošli frontou nebo 

partyzánským bojem na Krymu. Velitelem oddílu byl major ůlexander Vasilijevič Fomin.42 

 „Úkolem výsadku bylo: a) organizovat partyzánské hnutí a bojovou činnost, provádět 

politickou práci a ustavovat ilegální národní výbory; b) provádět destrukční činnost na 

komunikacích, poškozovat válečnou výrobu, nepřátelské spoje apod.; c) vykonávat 

zpravodajkou práci pro štáb 1. ukrajinského frontu.“43 

Funkci politického komisa e oddílu zastával p esv dčený komunista Miroslav Pich, který 

byl jediným Čechem v oddílu.44 Vzhledem k tomu, že operačním prostorem m la být moravská 

strana Českomoravské vrchoviny, kde aktivn  p sobila Rada T í, m l oddíl Mistr Jan Hus této 

organizaci politicky konkurovat a oslabit ji. Moskevské vedení počítalo s tím, že tato oblast 

bude vhodná pro vybudování op rného bodu KSČ. O politické d ležitosti jeho poslání sv dčí 

také to, že se na konci července 1ř44 Miroslav Pich osobn  sešel s Klementem Gottwaldem a 

dalšími straníky. 45  Úkoly, jimiž byl Miroslav Pich pov en, m li pro moskevské vedení 

                                                 
41 Členové oddílu: Ivan Vasilijevič Perchun, Nikolaj Ignaťjevič Chimič, ůlexander Nikolajevič Čepurov, Nikolaj 

Vladimirovič Kolesnik, Nikolaj ůlexejevič Mezelev, Nikolaj ůlexejevič Šustov, Vladimir Nikitič Prigodič, Ivan 

Kirilovič Knyš, Lydija ůlexandrovna Smyková a Marija Nikiforovna Poljaková. 
42 ůlexander Vasilijevič Fomin Ě1ř17-1Ř45ě pocházel z obce Pro kino ležící v Orenburské oblasti. Roku 1řň6 

vstoupil do armády a roku 1řňř dokončil p chotní školu. V roce 1ř4Ň prošel partyzánským výcvikem a v letech 

1ř4ň-1ř44 organizoval partyzánské jednotky v oblasti Krymu. V listopadu 1ř44 byl povýšen do hodnosti majora. 
43 GEBHůRT, Jan, ŠIMOVČEK, Ján. Partyzáni v Československu. Praha: Pravda 1řŘ4, s. ň61. 
44 Miroslav Pich Ě1ř1ř-1řř5ě se narodil v obci Havlovice u Trutnova. V letech 1řň6-1řňŘ pracoval v Praze jako 

d lník a navšt voval Socialistickou akademii. Roku 1řňŘ se p esunul do Úpice v Podkrkonoší, kde pracoval v 

textilní továrn  a vedl zde mládežnické organizace KSČ. Na začátku války začal spolupracovat s Františkem 

Taussigem-T mou v ilegálním krajském vedení KSČ. V roce 1ř40 prchl do SSSR, kde pozd ji p evzal vedení 

textilní továrny. Poté se stal hlasatelem v rozhlasu a dostal se mezi politickou „špičku“ exulant  v SSSR. Seznámil 

se nap íklad s ůugustinem Schrammem a následn  absolvoval školu Komunistické internacionály v Kušnarenkov  

a partyzánský výcvik v obci Nagornaja u Moskvy. V oddílu Mistr Jan Hus zastával funkci politického komisa e. 

Po válce byl zvolen poslancem, ale v b eznu 1ř46 odstoupil z funkce. Následn  zastával vysoké funkce v STB a 

byl stále v blízkém kontaktu s Klementem Gottwaldem. V roce 1ř5ň byl odsouzen, ale trest mu byl snížen a roku 

1ř60 byl propušt n. Je z ejmé, že toto odstavení jeho osoby by mohlo souviset se smrtí K. Gottwalda a 

„čišt ním“ vnitrostranických ad. Vyšet ovací inspekce v roce 1ř64 prokázala t i mrtvé, za kterými stála 

„vyšet ovací skupina“ pod vedením Picha. V zení mu op t hrozilo v roce 1ř6Ř. Mezitím pracoval v uhelných 

dolech a byl často zván na besedy. Na setkání bývalých partyzán  se dostával do ostrých spor . Po roce 1řŘř byl 

rehabilitován jako ob ť komunistického režimu. Roku 1řř4 mu op t hrozil soud. O rok pozd ji spáchal sebevraždu 

ob šením. Jeho osoba a životní osudy pat í zatím k mén  prostudovaným a určit  by bylo vhodné, kdyby se této, 

trochu tajemné postav  českých moderních d jin, v novalo více pozornosti. 
45 ŽůMPůCH, Vojt ch, Partyzánské portréty. Brno: Blok 1řŘ0, s. Ň40. 
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strategickou d ležitost, a tudíž jeho p sobení výrazn  ovlivnilo fungování celého oddílu.   

  Členové oddílu m li seskočit u rybníka Velké Dá ko, který se nachází mezi Žďárem nad 

Sázavou a Krucemburkem. Místo seskoku a ale i název oddílu m l vymyslet Miroslav Pich.46 

Po dvou neúsp šných pokusech se výsadek poda il až na pot etí a to Ň6. íjna. Oddíl seskočil 

ve dvou skupinách po šesti a poté byly shozeny i vaky s materiálem. Na zemi se však sešlo 

pouze jedenáct člen . ů. V. Fomin vyslal t íčlennou skupinu pod vedením N. I. Chimiče, aby 

pátrala po ztracené Lydii ů. Smykové. Zdravotnici ani shozené vaky se však nalézt 

nepoda ilo.47 Následují den pak oddíl navázal kontakt s místním obyvatelstvem a uprchlým 

ruským zajatcem, od kterého zjistili, že se nacházejí mezi obcemi Zbyslavec a Licom ice 

nedaleko He manova M stce a Čáslavi.48Toho dne již v okolí projížd lo auto, hlásající výzvu, 

aby se padákoví agenti vzdali. Stejná výzva byla otišt na i na letácích, které byly shazovány z 

dvojplošníku.49 

Dne ŇŘ. íjna Josef Ou ecký zprost edkoval oddílu první sch zku oddílu v obci Lipovec. Zde 

se k oddílu p ipojili t i uprchlí sov tští vojáci a t i Češi.50 Dále bylo rozhodnuto o vytvo ení 

národních výbor  v Lipovci Licom icích a v Bousov . Také byl naplánován další postup 

oddílu. Čty členná supina vedená N. Kolesnikem m la dál rozši ovat skupinu spolupracovník  

a pátrat po L.Smykové. Zbytek oddílu se m l p esunout na p vodní místo určení.51 Spojení 

mezi skupinami m la udržovat ůnežka Bromová a V ra Pila ová. 

 P i p esunu do Žďárských vrch  se oddíl nejd íve zastavil v okolí Horního Bradla. Tam, v 

polovin  listopadu, navázal spojení s hajným Josefem Eisem, který ukrýval uprchlé sov tské 

vojáky a p edal oddílu kontakty na další spolehlivé lidi v okolí Hlinska a Chrudimi. Dne 5. 

listopadu došel oddíl ke Krucemburku, kde si následn  vytvo il základnu na Kamenném vrchu. 

V této oblasti započal Miroslav Pich se svou politickou činností. Po válce uvedl, že b hem 

listopadu se mu poda ilo založit celkem 46 národních výbor ,52 které následn  vytvo ili síť 

spolupracovník  sdružovaných do civilních partyzánských skupin ĚCPSě. Po politické stránce 

                                                 
46 Tamtéž, s. Ňňř-Ň40. 
47 PICH-T Mů, Miroslav, Útěk a návrat: Vzpomínky komisaře partyzánské brigády Mistra Jana Husa.             

Hradec Králové: Kruh, 1řŘ6, s. 164. 
48 GEBHůRT, Jan, ŠIMOVČEK, Ján, Partyzáni v Československu. Praha: Pravda 1řŘ4, s. ň6Ň. 
49  CHMELů, Miloslav, Naplněný čas života: K historii partyzánské brigády Mistra Jana Husa, Praha: Naše 

vojsko,1řŘř, s. 17. 
50 Dle knihy Útěk a návrat: Vzpomínky komisaře partyzánské brigády Mistra Jana Husa se jednalo o Sergeje 

Borisovského, Ivana Jemeljanova, Konstantina Korovina, Old icha Pokorného, Old icha Šafá e a Zdenka Šrámka. 
51 GEBHůRT, Jan, ŠIMOVČEK, Ján, Partyzáni v Československu. Praha: Pravda 1řŘ4, s. ň6Ň. 
52 Tamtéž, s. 406. 
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tak Miroslav Pich splnil zadání z Moskvy, ale fakt, že o p ítomnosti partyzán  v d lo již mnoho 

lidí, stával se oddíl, ale také všichni jeho členové a podporovatelé více zranitelnými. 

2.3.   Vznik partyzánského oddílu Ludvíka Svobody. 

V druhé polovin  listopadu se Vasil Kiš, velitel výsadku Jan Kozina, sešel v lesní základn  

nedaleko Krucemburku s Miroslavem Pichem-T mou, který navrhoval, aby se Vasil Kiš a 

Grigorij Melnik p ipojili k oddílu Mistr Jan Hus. To však bylo odmítnuto a výsledné rozhodnutí 

p inesla zpráva od podplk. Bovkuna. Grigorij Melnik se byl určen velitelem a Vasil Kiš m l 

p ejít k oddílu Mistr Jan Hus. Spolupráce mezi Kišem a T mou nebyla uskutečn na. ůuto i 

Partyzánské odysey spat ují hlavní problém v osob  Miroslava T my, který se orientoval pouze 

na masovou politickou činnost. Tuto koncepci Vasil Kiš nepodporoval a navázal spojení s 

ilegální skupinou chrudimské mládeže, která provád la sabotáže v továrn  Františka Wiesnera. 

Tato skupina nesla název Revoluční odboj mládeže ĚROMě. Vasil Kiš se p esunul do blízkosti 

Chrudimi k Rabštejnské Lhot . Počátkem roku 1ř45 se ROM stal součástí pluku Ludvíka 

Svobody.53 Na konci války čítal pluk 604 muž .54 

2.4.   Protipartyzánský zátah v Lipovci a Licoměřicích 

Kolesnikova skupina, která operovala na západním části Železných hor navázala kontakty v 

Prachovicích a ve strojních závodech v Hedvikov  u T emošnice. K tomuto oddílu zp t k 

Lipovci byl vyslán Old ich Pokorný, který byl 5. prosince v Čáslavi zatčen gestapem, které u 

n j našlo n kolik d ležitých dokument  a následn  byl využit gestapem jako agent 

provokatér. 55  Pozornost partyzán , ale i okupačních represivních složek se p esunula na 

Chrudimsko. Dalším zadrženým byl totiž Josef Novotný z Vyžic u He manova M stce. Oba 

byli zast eleni Miroslavem T mou, poté co se k partyzán m zase vrátili. 

Zadržení t chto dvou partyzán  definitivn  utvrdilo kolínské gestapo o p ítomnosti 

partyzán  v Železných horách. Na základ  t chto skutečností byl 14. prosince vyslán konfident 

Ladislav Bambas do obce Lipovec. 56  Tam žádal po svém bývalém spolužákovi Jaroslavu 

K rkovi a Jaroslavu Ou eckém, aby mu umožnili spojení s partyzány. Ti Bambasovi žádné 

d ležité informace ne ekli, nechali jej odejít a následn  ho nahlásili na četnické stanici. 57 

                                                 
53 GEBHůRT, Jan, ŠIMOVČEK, Ján, Partyzáni v Československu. Praha: Pravda 1řŘ4, s. 4ň1-4ňŇ. 
54 N MEČEK, Josef, II. odboj 1939-1945 v okrese Chrudim. Chrudim: OV ČSBS Chrudim, Ň007, s. 1ň5. 
55 Tamtéž, s. ň6Ň. 
56 Toto datum pokládají auto i Partyzánské odysey na str. 51 na základ  výpov dí p íslušník  kolínského gestapa 

za více pravd  podobné než 15. prosinec, který je uveden v knize Partyzáni v Československu na str. 4ňŇ. 
57 KOLEKTIV ůUTOR , Chrudimsko v letech 1944-1945 perem kronikáře. Chrudim: Vlastiv dné muzeum, 1ř65, 

s. ňř. 
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Partyzáni večer žádali, aby K rka a Ou ecký p ešli do lesnímu oddílu. Ti však tuto výzvu 

odmítli, a tak z stali v Lipovci partyzáni Jemeljanov a Borisovský pro p ípad, že by se tam op t 

Bambas objevil.58 

Kolínské gestapo se rozhodlo jednat. Dne 1ř. prosince v ranních hodinách obklíčily oddíly 

kolínského gestapa, p íslušník  SS a četníci obce Lipovec a Licom ice. P i následné razii, 

která začala v ř hod., se z Lipovce díky husté mlze poda ilo všem osobám, které m ly spojení 

na partyzány uprchnout nebo se schovat. Partyzánská hlídka se z obklíčení prost ílela. Ostatní 

byli shromážd ni na návsi a muži byli brutáln  biti a vyslýcháni. Každý d m byl d kladn  

prohledán a následn  vyrabován, ale nepoda ilo se najít žádné dokumenty či jiný materiál. 

Odpoledne byli první zadržení p evezeni do Kolína. Razie trvala do druhého dne a celkem bylo 

zadrženo 106 osob. Tento brutální zátah si vyžádal celkem ň0 ob tí zem elých p i výslechu 

gestapem nebo v Terezín . 59  V tento den p ijel do Horního Bradla oddíl asi 40 voják , 

prohledali místní okolí a zatkli n kolik obyvatel z okolních osad. 60  Další zadrženou byla 

partyzánská spojka V ra Pila ová. Byla vylákána agentem v Praze, poté co obdržela zprávu od 

starosty Lipovce, Václava Kobery, kterou ho donutili napsat p i výslechu.61 Represivní zásah v 

obou obcích byl první akcí v rámci protipartyzánské ofenzívy na české stran  Českomoravské 

Vrchoviny. Gestapo spustilo další represivní akce v okolí. Dne Ň1. prosince prob hla v okolí 

m stečka Seče preventivní razie. Byli shromážd ni všichni muži na pročesávání okolních les . 

V nich byl objeven Jaroslav Filip, který nenastoupil na nucené práce. Jelikož zátah nikoho 

jiného neobjevil a nep inesl žádné d kazy p íslušníci gestapa demonstrativn  zbili Jaroslava 

Filipa do bezv domí.62 

Pozornost od pronásledování oddílu Mistr Jan Hus byla odvrácena týž den, Ň1. prosince. V 

obci Krasnice u P elouče se zastavila šestičlenná skupina pod vedením J. V. Bukinem z oddílu 

speciálního určení Zarevo. Ti se ve dne zastavili v dom  na kraji obce u rodiny Jind icha Hona. 

Jeho žena partyzány p ijala, ale poté odešla z domu a informovala svého manžela, který situaci 

probral se starostou a následn  zavolali na četnickou stanici. K zásahu proti partyzán m vyjelo 

                                                 
58 CHMELů, Miloslav. Naplněný čas života: K historii partyzánské brigády Mistra Jana Husa. Praha: Naše 

vojsko 1řŘř, s. Ň4. 
59 KOLEKTIV ůUTOR , Chrudimsko v letech 1944-1945 perem kronikáře. Chrudim: Vlastiv dné muzeum, 1ř65, 

s. 40-41. 
60 SOků Chrudim, fond 176, Místní národní výbor Horní Bradlo, Ě1řŇřě 1ř45-1řř0, Pamětní kniha obce, s. 1ŇŇ. 
61 KUBÍN, Milan, JURMůN, Hynek, VOMLELů, Pavel, Partyzánská odysea a osud Věry Pilařové. Praha: 

[s.n.], Ň01Ň, s. 56. 
62 SOků Chrudim, fond Ř40, Místní národní výbor Seč, Ě1ř0řě 1ř45-1řř0 Ě1řř5ě, Pamětní kniha města Seče, s. 

170. 
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pardubické gestapo, oddíly SS a Schutzpolizei. D m byl ost elován, zapálen a partyzáni se 

dvakrát pokusili o pr lom z obklíčení. Boj trval do večerních hodin a teprve kolem p lnoci se 

poda ilo gestapu dostat do sklepa, kde se t i partyzáni po vyst ílení munice zast elili.63 

Na základ  informací získaných po brutální razii v Lipovci a Licom icích se pozornost 

gestapa dále soust edila na partyzánský oddíl Mistr Jan Hus do prostoru Železných hor a 

zárove  i Chrudimska. Nyní však byl tímto stíháním pov en nov  utvo ený protipartyzánský 

oddíl. 

2.5.   Sonderkommando Chrudim 

Pot eba oddílu, který by aktivn  stíhal a potíral partyzánské hnutí, se ukázala již na 

slovensko-moravském pomezí jako klíčová, byť v této oblasti nep inesly represivní oddíly 

požadované výsledky. Se ší ením partyzánského hnutí do Čech počítaly represivní složky 

okupant . Po vln  výsadk  ze SSSR a následnými prvními st ety vypracoval velitel 

bezpečnostní policie Ernst Gerke dne ň0. íjna návrh na z ízení speciálního oddílu k zabrán ní 

pronikání partyzán  z Moravy do Čech.64 

Jako místo velitelství tohoto oddílu byla vybrána Chrudim, díky své poloze. P i pohledu na 

mapu je totiž z etelné, že se nachází uprost ed pomyslné osy táhnoucí se od Orlických hor p es 

Českomoravskou Vrchovinu k Posázaví. Sonderkommando Chrudim ĚSonderdienststelle 

Chrudimě vzniklo 14. prosince 1ř44 z iniciativy Williho Leimera na základ  návrhu Ernsta 

Gerka. Velitele byl jmenován SS-Hauptsturmführer Paul Feustel, kriminální komisa  a bývalý 

velitel gestapa v Benešov  a Kolín .65 Došlo zde k velkému personálnímu spojení n kolika 

složek okupačních represivních orgán . K dispozici m l Paul Feustel p íslušníky gestapa z 

venkovských služeben v Kolín , Pardubicích a Hradce Králové. Dále dv  roty policejního pluku 

SS č. Ň0, rotu celní pohraniční ochrany, motorizovaný oddíl protektorátní policie a oddíl 

Vlasovc .66   Tyto síly byly rozčlen ny do jednotlivých stíhacích oddíl  „Jagdkommand“ a 

umíst ni na pomyslné ose od Orlických hor k Pelh imovu.67 K tomu mohlo počítat s pomocí 

oddílu po ádkové police v Chot bo i a k dispozici bylo dalších osm posádek n mecké armády. 

                                                 
63 GEBHůRT, Jan, ŠIMOVČEK, Ján, Partyzáni v Československu. Praha: Pravda 1řŘ4, s. 4ň4-4ň5. 
64 SLÁDEK, Old ich, Přinášeli smrt: Nacistický protipartyzánský aparát v letech 1944-45. Praha: ČSPB, 1řŘ6, 

s. 40. 
65 KUBÍN, Milan, JURMůN, Hynek, VOMLELů, Pavel, Partyzánská odysea a osud Věry Pilařové. Praha: 

[s.n.], Ň01Ň, s. Ň5. 
66 GEBHůRT, Jan, KUKLÍK, Jan, Velké dějiny zemí Koruny české. svazek XV.b, 1řňŘ-1ř45, Praha, Litomyšl: 

Paseka Ň007, s. 4ŇŇ. 
67 Sídla Jagdkommand: Ústí nad Orlicí Ěpozd ji p eloženo do Nasavrkě, Polička, Ždírec nad Doubravou, 

N mecký Brod, Ledeč nad Sázavou, Humpolec a Pelh imov. 
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umíst ných v tomto prostoru.68 

Poda ilo se tedy vytvo it pom rn  rozsáhlou a dob e organizovanou protipartyzánskou sílu, 

se kterou se musely potýkat partyzánské oddíly po dobu prvních m síc  roku 1ř45. Cílem bylo 

pronikat do oddíl  pomocí konfident  a vlasovc , a p edevším odd lit partyzány od místního 

obyvatelstva.69 

2.6.   Výsadky na Chrudimsku organizované londýnským MNO 

Chrudimsko se stalo cílem výsadku Calcium. Stalo se tak v rámci jarních výsadk  

organizovaných MNO v Londýn .70  Večer ň. dubna 1ř44 vzlétl polský Halifax z italského 

letišt  v Brindisi. Úkolem posádky bylo vysazení dvou skupin nad Protektorátem. Skupina 

Barium byla vysazena u Vysoké nad Labem a následn  rozvinula činnost na Královehradecku. 

První však byla vysazena skupina Calcium, určená do operačního prostoru východních Čech a 

Českomoravské Vysočiny ve složení: ppor. Jaroslav Odstrčil, rtn. Josef Gemrot, rtn. František 

Široký, rtn. Karel Niemczyk. 

Skupina seskočila mezi Rabšjenskou Lhotou a Čejkovicemi. Jejím úkolem bylo navázat 

spojení s Radou t í, sbírat informace a udržovat spojení s Londýnem pomocí vysílačky Zdenka 

p ejmenovanou pozd ji na Milada. Následn  se skupina rozd lila. F. Široký a K. Niemczyk se 

p esunuli na Jihlavsko a J. Odstrčil a J. Gemrot se p esunuli do obce Netín k Velkému Mezi íčí, 

kde Ňň. června p i st etu s gestapem Odstrčil padl a Gemrot byl ran n. Skupina Calcium 

operovala na p evážn  na moravské stran  Vysočiny, ale b hem roku 1ř45 se p esouval zp t k 

Nasavrk m a Proseče u Skutče. Členové Calcia také p ipravili p ijetí dalších skupin: Tungsten, 

Bauxite a Platinum-Pewter.71 

Poslední jmenovaný výsadek také seskočil na Chrudimsku v noci z 16. na 17. února. Letadlo 

op t startovalo z italského Brindisi. Platinum-Pewter byl vysazen u obce Javorné nedaleko u 

Nasavrk ve složení: kpt. Jaromír Nechanský, rtn. Jaroslav Pešán, rtn. ůlois Vyh ák a čet. 

Jaroslav Klemeš. Úkoly byly totožné jako v p ípad  Calcia. Skupina m la k dispozici dv  

vysílačky, které se p i dopadu poškodili a nebylo možné s nimi dále pracovat. Pozd ji navázala 

spojení prost ednictvím vysílačky skupiny Bauxite. Na konci války se J. Nechanský a J. Klemeš 

                                                 
68 GEBHůRT, Jan, ŠIMOVČEK, Ján, Partyzáni v Československu. Praha: Pravda 1řŘ4, s. 4Ň7. 
69 GEBHůRT, Jan, KUKLÍK, Jan, Velké dějiny zemí Koruny české. svazek XV.b, 1řňŘ-1ř45, Praha, Litomyšl: 

Paseka Ň007, s. 4Ň4. 
70 BRůNDES, Detlef, Češi pod německým protektorátem: okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945. 

Praha: Prostor, 1řřř, s. ňř0. 
71 GEBHůRT, Jan, KUKLÍK, Jan, Velké dějiny zemí Koruny české. svazek XV.b, 1řňŘ-1ř45, Praha, Litomyšl: 

Paseka Ň007, s. 400-406. 
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p esunuli do Prahy. Ve Velkém Mezi íčí p sobili J. Pešán a ů. Vyhnálek.72 

2.7.   Zimní protipartyzánská ofenzíva na Chrudimsku 

V lednu 1ř45 byly všechny části Sonderkommanda Chrudim p ipravené k zásahu. Byla 

provedena reorganizace, p i které vznikali malé oddíly operační oddíly ĚEinsatzkommandosě. 

Do četnických stanic, vedených v tšinou českými četníky, byli p i azeni četníci n mečtí a 

pozici velitele zastával rovn ž n mecký velitel. V nočních hodinách pak m ly tyto oddíly 

vykonávat strážní službu mezi ŇŇ. a 5.hod ranní. Tento organizační proces m l být ukončen 

nejpozd ji do Ň5. ledna.  Celkem vzniklo 47 t chto operačních oddíl .73 Vznikla tak pom rn  

hustá síť represivních složek. 

Další zátah, naplánovaný na základ  získaných d kaz  po zásahu v Lipovci a Licom icích, 

sm oval do okolí Trhové Kamenice a Krucemburku. Dne Ňň. ledna vtrhly do obou m steček 

jednotky Sonderkommanda Chrudim a opakovala se podobný scéná  jako v Lipovci a 

Licom icích. Ráno p ijely oddíly do Trhové Kamenice a následn  začaly postupovat do obcí 

Polom a Hluboká. V tšina obyvatel byla zadržena a p evezena do Trhové Kamenice, kde byli 

na četnické stanici brutáln  vyslýcháni. Další podez elí, mezi které pat ili hajní, byli zajišt ni v 

okolních vesnicích a osadách. V nočních hodinách byli p evezeni do Pardubic. Další zatýkací 

vlny prob hly Ň5. a Ň6. ledna.74 Totožná situace byla i v Krucemburku, kde bylo zadrženo Ň4 

obyvatel.75  Další oddíl pátral v okolí Bojanova, kde však nikdo zadržen nebyl.76  Po t chto 

represích bylo partyzánské hnutí citeln  zasaženo n kolik spolupracovník  bylo p evezeno do 

Terezína, jiní byli usmrceni b hem výslechu gestapem. Tyto zátahy donutili mnoho lidí opustit 

domov a následn  vstoupit do ilegálních lesních oddíl . Nicmén  štáb Mistra Jana Husa se 

rozhodl opustit Chrudimsko a p esunout se na P ibyslavsko a Ledečsko. 

Po t chto událostech bylo Jagdkommando z Ústí nad Orlicí p esunuto do Nasavrk. Tuto 

skutečnost zaznamenává i pam tní kniha. „Dne 17. února 1945 byla dosazena do Nasavrk 

německá posádka v počtu asi 40 mužů. Důstojníci byli ubytováni v hotelu u Šustrů (vedoucí 

důstojník se jmenoval Tzeihert), mužstvo ubytováno v budovách obou škol na náměstí.“77 

                                                 
72 Tamtéž, s. 4ň7. 
73 SLÁDEK, Old ich, Přinášeli smrt: Nacistický protipartyzánský aparát v letech 1944-45. Praha: ČSPB, 1řŘ6, s. 

41-4Ň. 
74 KOLEKTIV ůUTOR , Chrudimsko v letech 1944-1945 perem kronikáře. Chrudim: Vlastiv dné muzeum, 1ř65, 

s. ŘŇ-Řň.    
75 GEBHůRT, Jan, ŠIMOVČEK, Ján, Partyzáni v Československu. Praha: Pravda 1řŘ4, s. 44Ň. 
76 SOků Chrudim, fond 5ř, Místní národní výbor Bojanov, Ě1ř44ě 1ř45-1řř0, Pamětní kniha obce, s. 15Ř. 
77 SOků Chrudim, fond 677, Místní národní výbor Nasavrky, Ě1řŇňě 1ř45-1řř0 Ě1řř1ě, Pamětní kniha obce, s. 

13. 
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Členové oddílu Mistr Jan Hus provád li v Posázaví intenzivní výzv dnou činnost a na konci 

února prob hly dv  úsp šné sabotáže na železnici.78  V noci Ňň. února se skupina, která se 

p esouvala s Pichem-T mou do Železných hor, pokusila zastavit automobil u obce Habry. 

Vozidlo nezastavilo, a tak partyzáni spustili palbu. V automobilu byl usmrcen vysoce postavený 

ú edník NSDůP Bruno Walter.79 Pich-T ma se p esunul k P ibyslavi a k Havlíčkovu Brodu. 

Skupina operující v Posázaví musela zm nit své stanovišt , jelikož Ň1. b ezna gestapo 

provedlo úder na síť spolupracovník  v obci Víckovice. Oddíl se od Ňň. b ezna p esouval zp t 

na Českomoravskou vrchovinu. Dne Ň6. b ezna se poda ilo gestapu zachytit vysílací signál z 

partyzánské vysílačky a následn  byla lokalizována v okolí obce Leškovice. Na místo byly 

svolány protipartyzánské jednotky ze širokého okolí. Celkem bylo povoláno Ň50-ň00 muž . 

Boj se rozpoutal p ed 1ř. hod večer a trval do ranních hodin. Partyzán m se nepoda ilo probít 

a padli v boji.80 Velitel ů. V. Fomin byl t žce ran ný p evezen do Chrudimi, kde jej zast elil 

Paul Feustel.81  ůuto i Partyzánské odysey se p iklán ní k verzi, že Pich-T ma zavinil tuto 

tragédii i úmysln . Poslední depeše, které Fomin odesílal byly zachyceny gestapem. 

„26.3. večer. Jsme obklíčeni. Budeme držet do konce. Nepřítel je v počtu 300 německých 

vojáků. Budeme střílet do posledního náboje. 4. ukrajinský front.“ 

„Žijeme pro český národ, pro šťastnou budoucnost slovanských národů, pro likvidaci Němců. 

Fomin. 27.3.45.“ 

„Nemáme čas se probít. Obklíčili nás. Fomin, kapitán. Padneme za vlast.“ 82 

Štáb brigády byl zničen, ale síť CPS, lesních oddíl  a dalších spolupracovník  již byla 

rozší ena na velké části Českomoravské vrchoviny. Miroslav Pich-T ma dále p sobil u 

P ibyslavi. Dne 15. dubna štáb ukrajinského frontu určil novým velitelem brigády N. Chimiče 

a v domn ní, že padl i Pich-T ma, politickým komisa em určil V. Prigoriče.83 Na Chrudimsku 

oddíl už výrazn  neoperoval, neboť zde p sobil partyzánský pluk Ludvíka Svobody.

                                                 
78 CHMELů, Miloslav, Naplněný čas života: K historii partyzánské brigády Mistra Jana Husa. Praha: Naše 

vojsko 1řŘř, s. ň0. 
79 Tamtéž, s. ň0-ň1. 
80 Celkem padlo šest partyzán : J. V. Perchun, ů. Čepurov, M. N. Poljakovová, L. ů. Smyková, Jan Janáček a 

Josef Coufal. 
81 GEBHůRT, Jan, ŠIMOVČEK, Ján, Partyzáni v Československu. Praha: Pravda 1řŘ4, s. 44Ř. 
82 CHMELů, Miloslav, Naplněný čas života: K historii partyzánské brigády Mistra Jana Husa. Praha: Naše 

vojsko 1řŘř, s. ňň. 
83 Tamtéž, s. ň4. 
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2.8.   Jarní sovětské výsadky 

Sov tská armáda se p ibližovala k českému území bylo zapot ebí získávat informace o 

nep íteli. Pro tento účel vyslal partyzánský štáb p i 4. ukrajinském frontu celkem 1ř skupin.  

Na Chrudimsko mí ily hned dva výsadky. První vysazenou skupinou byl Krylov. Jeho členové 

seskočili Ň0. února u Rabštejnské Lhoty. „Značný rozruch způsobilo dne 21.2.45 objevení se 

bílých padáků, z nichž několik uvázlo v oboře na vrcholcích stromů a z dálky byly dobře vidět 

jako kupa sněhu. Celkem v blízkosti obce nalezeno 9 padáků. Nastalo ihned pátrání po 

parašutistech, ale bylo bezvýsledné. Někteří z občanů mě sdělili, že u tu noc tloukl u nich někdo 

na dveře, ale že se báli otevřít. Jiní našli zakrvácený obvaz u potoka pod Rabštejnem. To sdělili 

toliko mně, ale ne pátrajícím Němcům.“84 Na p istání vzpomínal ve svých pam tech i velitel 

výsadku Boris Petrovič Charitonov: „Pozoruji, že nás proud vzduchu pomalu odnáší k okraji 

lesa, přímo nad malou vesnici. Každý domek je shora jasně vidět. Uprostřed vesnice stojí velká 

bílá budova, pravděpodobně škola. Nedaleko ní je rybník nebo jezero.“ 85  N mecké 

protipartyzánské jednotky začaly ihned prohledávat okolí, ale členy výsadku se jim nepoda ilo 

chytit.86 Úkolem tohoto výsadku bylo monitorování p esun  n meckých vojsk, jejich výzbroje 

a rozmíst ní. Také m li informovat o rozmíst ní letišť. Speciáln  se m l zam it na pozorování 

tankových a motorizovaných jednotek.87 Krylov b hem svého p sobení plnil všechny zadané 

úkoly. Dokonce se jeho spolupracovník m poda ilo dostat do blízkosti lázní Velichovek a 

informovat o d ní na velitelství skupin armád „Mitte“. Od poloviny dubna radista Dmitrij 

Pičkar zasílal zprávy p ímo o d ní v Praze, kde byl ubytován.88 Dalším zpravodajským oddílem 

byl Promin-Paprsek, jehož členové seskočili u osady Petrkov nedaleko Trhové Kamenice. 

B hem b ezna a dubna 1ř45 prudce stoupl počet sabotáží na železnici Pardubice-Havlíčk v 

Brod. Za tímto účelem destrukčních prací byly vysazeny oddíly Kirov a Vp ed v noci z Ň6. na 

Ň7. b ezna u Svratky.89 Nejv tší sabotáží bylo zničení muničního vlaku u obce Brčekoly dne 1Ř. 

dubna na dnes již neexistující trati Hroch v Týnec-Chrast u Chrudimi. Celkem zde bylo 7 voz  

                                                 
84 SOků Chrudim, fond 7ŘŇ, Místní národní výbor Rabštejnská Lhota, Ě1řŇŇě 1ř45-1ř6Ř Ě1řŘřě, Pamětní kniha 

obce Lhoty Rabštýnské, s. 150. 
85 CHůRITONOV, Boris Petrovič, Zápisky rozvědčíka. Hradec Králové: Kruh, 1ř71, s. 1Ř. 
86 Tamtéž, s. Ň5-Ň7. 
87 GEBHůRT, Jan, KUKLÍK, Jan, Velké dějiny zemí Koruny české. svazek XV.b, 1řňŘ-1ř45, Praha, Litomyšl: 

Paseka Ň007, s. 4ňŘ. 
88 GEBHůRT, Jan, ŠIMOVČEK, Ján, Partyzáni v Československu. Praha: Pravda 1řŘ4, s. 46Ň. 
89 GEBHůRT, Jan, KUKLÍK, Jan, Velké dějiny zemí Koruny české. svazek XV.b, 1řňŘ-1ř45, Praha, Litomyšl: 

Paseka Ň007, s. 444. 
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naložených ekrazitem,90 pancé ovými p stmi a z ejm  dalším materiálem.91 Cílenou sabotáží 

byl omezován p esun vojsk, techniky a materiálu p es železniční trat  a tím byl zpomalen ústup 

n mecké armády. 

 

 

 

 

 

                                                 
90 Pr myslová trhavina obsahující taveninu kyseliny pikrové. Výbušnou složkou jsou soli této kyseliny. Od 

konce 1ř. století používána pro výrobu d lost eleckých granát . 
91 Národní archiv, č. sb. Ř14, Sbírka staničních kronik, Ě1ŘŘ7ě 1ř0Ň-1ř61, Pamětní knihy stanic ČSD, inv. č. ň7Ň, 

Hroch v Týnec, 1řŇ4-1ř51, s. 1Ň. 
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3   Poslední měsíce války na Chrudimsku 

V posledních m sících války se obyvatelstvo Protektorátu potýkalo s gradujícími problémy 

z p edešlých let a s blížícím se koncem války p ibývaly další. S p ibližující se frontou se území 

Protektorátu pomalu stávalo budoucím bojišt m a do života jeho obyvatel začaly citeln  

vstupovat okolnosti s tím spojené. V tomto období vrcholila krize nedostatku jakéhokoliv zboží 

a potravin. Obyvatelstvo se muselo čím dál více spoléhat na nabídku černého trhu. Konec 

válečných útrap p edznamenal i p íliv uprchlík  a také to, že se n mecká branná moc a ú ady 

p ipravovaly na obranu samotné Velkon mecké íše a Protektorátu. „Rok 1945 převzal ještě 

úlohu starého roku v pokračování hrůz válečných.“ 92 

3.1.   Hospodářská situace 

B hem posledních válečných m síc  vrcholila v Protektorátu krize nedostatku surovin 

veškerého zboží. „Jevil se úplný nedostatek všeho zboží. Vydaných nařízení se nedbalo, 

přibývalo sabotáží...“ 93  Dávky základních potravin Ěchleba, mouky, brambor, mlékaě z 

p íd lového systému se každý m síc snižovaly. Dávky na týden byly rozd leny do t i kategorií: 

obyčejný spot ebitel, t žce pracující a velmi t žce pracující. 94  Mnoho obyvatel si dosud 

pamatovalo nedostatek potravin b hem první sv tové války a následnou kritickou situaci na 

jejím konci.95 

S tím p ímo souvisel další r st a rozší ení stínového hospodá ství, které bylo v Protektorátu 

b žnou praxí již od prvních m síc  zavedení p íd lového sytému a nyní začala dosahovat svého 

vrcholu. „Poněvadž nebylo co kupovati ani prováděti nějaké investice, kdo mohl něco prodávati 

tržil na „černo“ hodně peněz (za cigarety nekuřáci, za doma vyrobenou kořalku z melasy, cukru 

žita – za slivovici ze švestek), měli mnozí lidé peněz nadbytek. Nouze o obuv a textilie stoupala, 

poukazů dáváno čím dál méně, takže bylo velmi těžké lidi alespoň částečně uspokojiti. Mnozí 

opatřovali si věci výměnou neb za vysoké ceny.“ 96   Takto shrnuje situaci Pam tní kniha 

Rabštejnské Lhoty b hem roku 1ř44. Zápis v následujícím roce potvrzuje tento trend, který se 

rozší il na veškeré zboží a suroviny: „Válka ovšem i zde přinášela věci nepěkné: šmelinaření s 

potravinami, cigaretami, lihovinami, obuví a textiliemi rozmáhalo se tím více, čím větší byl 

                                                 
92 KOLEKTIV ůUTOR , Chrudimsko v letech 1944-1945 perem kronikáře. Chrudim: Vlastiv dné muzeum 

1ř65, s. 7ř. 
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obce Lhoty Rabštýnské, s. 147. 
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nedostatek a tím větší poptávka. Nastával více obchod výměnný.“97 

Vzhledem k tomu, že všeobecný nedostatek surovin, b žných pot eb a také potravin rostl, 

stoupaly i ceny. V tšina obyvatel nem la finanční možnosti, aby si pot ebné zboží a potraviny 

zajišťovali b žným nákupem. Na černém trhu bylo možné si dokoupit chyb jící a nedostatkové 

zboží či potraviny za mnohonásobn  vyšší ceny. Pro rolníky na venkov  se vyplatil více 

vým nný obchod. 

Mezi exkluzivní a dob e sm nitelné suroviny pat ilo máslo, vejce, cigarety a alkohol. 

„Tabáku bylo málo největší nouze byla o cigarety. Cigarety se kupovaly, kde se dalo. Nejlépe 

se kupovaly za vejce a máslo.“98 Ve venkovských podmínkách byl tabák a alkohol, zajišťován 

domácí samovýrobou: ,,Nedostatek kuřiva způsobil pěstování tabáku na zahrádkách a kouření ,, 

domoviny“, nedostatek lihovin zavinil dělání těchto doma – slivovice ze švestek – lihu z cukru, 

cukrovky melasy a obilí, takže málo bylo domácností, kde by doma vyrobené lihoviny nebyly...99 

S možností rozší ení domácí výroby alkoholu stoupala jeho konzumace: ,,...to ovšem mělo za 

následek, že si mnozí zvykli pití lihovin a šířil se alkoholismus i mezi mládeží, který před válkou 

téměř zde vymizel.“100 ůlkohol sebou p inášel možnost, tak jako v kterékoliv jiné dob , vyhýbat 

se realit , která na konci války nebyla rozhodn  ničím p íjemným. 

Na černém trhu se tak obchodovalo s potravinami, které byly zaopat eny samovýrobou a 

byly následn  zatajeny. Venkovské obyvatelstvo si za n  sm ovalo pr myslové a spot ební 

zboží, které bylo produkováno v tšinou ve m stech.101  Černý trh tak zajišťoval uspokojení 

poptávky na trhu, ale zárove  podporoval oboustranné spekulační tendence. 102  Za t chto 

okolností vzniklo ve společenském prost edí dilema. Nap íklad takový rolník se musel potýkat 

s otázkou komu a za jakou cenu co prodá a kolik si nechá pro svoji rodinu a jaký bude oficiální 

odvod. Tyto situace pak byly mnohým p ipomínány, pokud se cht li podílet nap íklad na 

poválečné správ  obce. N kolik rozhodnutí b hem válečných let tak mohlo člov ku nevratn  

ovlivnit zbytek života, protože společnost si dlouho pamatovala „kdo se jak za Němců 

choval!“ a často byly tyto skutky brány jako ideální ke zkompromitování nepohodlného 

souseda z čehož následn  t žil teror b hem kolektivizace. 

                                                 
97 Tamtéž, s. 14ř-150. 
98 SOků Chrudim, fond 66Ř, Archiv obce Mrákotín, 1Ř67-1ř45 Ě1ř60ě, Obecní kronika, s. Ň5Ř. 
99 SOků Chrudim, fond 7ŘŇ, Místní národní výbor Rabštejnská Lhota, Ě1řŇŇě 1ř45-1ř6Ř Ě1řŘřě, Pamětní kniha 

obce Lhoty Rabštýnské, s. 150. 
100 Tamtéž, s. 150. 
101 GEBHůRT, Jan, KUKLÍK, Jan, Dramatické i všední dny protektorátu. Praha: Themis 1řř6, s. ŘŘ. 
102 Tamtéž, s. ŘŘ. 
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Mimo černý trh byla další možnost, jak si zaopat it v tší finanční obnos, v podob  práce ve 

válečném pr myslu: „Poněvadž i na výrobě váleč. průmyslu byli dělníci dobře placeni, takže 

mohli si splatiti dluh, a ještě měli různé výhody (dostávali potr. lístky pro těžce neb velmi těžce 

pracující, občas příděl cigaret neb lihovin) nebylo divu, že někteří byli spokojeni.“103 Zde je 

však nutno vzít v úvahu p vod citovaného pramene, tedy kroniky Rabštejnské Lhoty. Tato obec 

se nacházela v blízkosti Chrudimi, kde se nacházel velký strojírenský závod Františka Wiesnera, 

který b hem roku 1ř44 zam stnával na Ň700 d lník .104 P íležitost dob e zaopat it rodinu díky 

výrob  ve válečném pr myslu m li pouze obyvatelé z vesnic blízkých velkým továrním 

podnik m. Pr m rný plat d lníka v pr myslu činil zhruba ňŘ0 korun.105 Tato možnost byla tedy 

limitována na okolí velkých m st, kde nacházely velké pr myslové podniky. Jejich strategický 

vojenskohospodá ský význam v Protektorátu vzrostl, když začalo být N mecko intenzivn  

bombardováno a tam jší pr myslové podniky nestíhaly spl ovat pot ebnou výrobu.106 

Za t chto okolností okupační správa stále vymáhala dodávky potravin na venkov . Zp soby 

a legislativa ízeného hospodá ství byly vytvo eny hned v prvních m sících okupace, kdy byla 

provedena inventarizace p dy a následn  byly stanoveny povinné dodávky jak živočišné, tak 

rostlinné produkce.107 ,,Ještě v březnu stanovena zdejší obci dodávka 104 q chlebového obilí. 

Stanovena lhůta jen několika dní, zda pěstitelé chtějí dodávku splnit či nikoliv. V případě 

nesplnění vyhrožováno důkladnou prohlídkou v celé obci a přísnými tresty těm, u nichž bude 

něco nalezeno. Na společné schůzi všech zemědělců rozhodnuto dodávku raději splnit.“108 

Zem d lci museli odevzdávat své p ebytky, pokud p esáhly samozásobitelnou dávku.109 

Hlavní úlohou zem d lství v Protektorátu bylo uživení N mecka b hem válečných let. 

Následn  se m lo protektorátní území v procesu tak zvané „Bodenpolitik“ očistit od všeho 

neárijského a splynout postupnou germanizací s územím íše.110 

                                                 
103 SOků Chrudim, fond 7ŘŇ, Místní národní výbor Rabštejnská Lhota, Ě1řŇŇě 1ř45-1ř6Ř Ě1řŘřě, Pamětní kniha 

obce Lhoty Rabštýnské, s. 147. 
104 SMLSůL, Josef, ŠULC, Ivo, Chrudimské firmy. Pors 5Ň, Ň00ň, s. Ň1. 
105  GEBHůRT, Jan, KUKLÍK, Jan, Velké dějiny zemí Koruny české. svazek XV.b, 1řňŘ-1ř45, Praha, Litomyšl: 

Paseka Ň007, s. ňŘŇ. 
106 GEBHůRT, Jan, KUKLÍK, Jan, Dramatické i všední dny protektorátu. Praha: Themis 1řř6, s. Ň61. 
107 Tamtéž, s. 4ň. 
108 SOků Chrudim, fond 7ŘŇ, Místní národní výbor Rabštejnská Lhota, Ě1řŇŇě 1ř45-1ř6Ř Ě1řŘřě, Pamětní kniha 

obce Lhoty Rabštýnské, s. 151. 
109 GEBHůRT, Jan, KUKLÍK, Jan, Velké dějiny zemí Koruny české, svazek XV.b, 1řňŘ-1ř45, Praha, Litomyšl: 

Paseka Ň007, s. ňŘ1. 
110 GEBHůRT, Jan, KUKLÍK, Jan, Dramatické i všední dny protektorátu. Praha: Themis 1řř6, s. 4ň. 
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3.2.   Uhelná krize 

B hem zimy 1ř44-1ř45 život v Protektorátu výrazn  ochromila uhelná krize. „Počátkem 

zimy 1945 byl veliký nedostatek uhlí. Posílala se nákladní auta přímo do dolů, aby přivážela 

uhlí, které bylo z valné části přidělováno školám. Občanstvu byl rozdělen 1 vagon uhlí po 50 

kg na rodinu.“ 111 K tíživé situaci v dob  uhelné krize p ispívalo i počasí: „V měsíci lednu bylo 

poměrně dosti sněhu, a i mrazy dosahovaly značné výše. Od poloviny ledna mrazy se 

stupňovaly.“112  P ívaly sn hu a silné mrazy pokračovaly celý únor až do začátku b ezna.113 

Nedostatek uhlí vedl i k omezení ve výrob , kde ho bylo za pot ebí. Ve Vápenném Podole 

byla definitivn  p erušena výroba vápna: „Všude nedostatek uhlí, poslední v provozu jsoucí 

vápenka vyhasnuta.“114 Vápno se zde intenzivn  vyráb lo po celou dobu okupace a po železnici 

pak putovalo k dalšímu zpracování.115 Tato d ležitá surovina se užívala nejen k výrob  cukru 

ale p edevším b hem válečných let také v chemickém a hutním pr myslu. S p erušenou 

výrobou a nedostatkem uhlí p estalo fungovat i pravidelné železniční spojení do He manova 

M stce a vlak jezdil pouze jednou denn  a to večer.116 

Nedostatek uhlí byl takový, že n které školy na vesnicích byly uzavírány a žactvu byly 

prodlouženy vánoční prázdniny na neurčito. B žnou praxí také bylo, že p ednost dostávali 

výrobci základních potravin. Školní výuka se se tomu musela p izp sobit: „Uhlí z ranské 

školy117  odebral pekař Slezák z Holetína. Školní místnosti nebylo čím vytápět, proto bylo 

vyučování dočasně zastaveno. Nařízením zemského úřadu jsou školy povinny, zaměstnávati 

žactvo po celou dobu prázdnin domácími úkoly. Ve škole v Rané vydávaly se domácí úkoly vždy 

ve středu v 10. hodin. Učitelé připravili domácí úkoly a vypracované opravovali.“118 Školní 

budovy pak byly b hem ledna a února obsazovány n meckým vojskem, které je vyklízelo 

b hem b ezna a dubna, kdy bylo vyst ídáno válečnými uprchlíky. 

                                                 
111 SOků Chrudim, fond 1Ň6, Archiv města Heřmanův Městec, 14ň7-1ř45 Ě1ř51ě, III. pamětní kniha místního 

národního výboru 1938-1946, s. 1ň1. 
112 SOků Chrudim, fond 66Ř, Archiv obce Mrákotín, 1Ř67-1ř45 Ě1ř60ě, Obecní kronika, s. Ň5ň. 
113 SOků Chrudim, fond 1006, Místní národní výbor Vápenný Podol, Ě1ŘŘňě 1ř45-1řř0, Kniha Památní pro 

Podol-Nutice, s. 1ň1-1ňŇ. 
114 Tamtéž, s. 1ň1. 
115 Národní archiv, č. sb. Ř14, Sbírka staničních kronik, Ě1ŘŘ7ě 1ř0Ň-1ř61, Pamětní knihy stanic ČSD, inv. č. 

Ňř1, Heřmanův Městec, 1ř1Ř-1ř4ř, s. 10. 
116 SOků Chrudim, fond 1006, Místní národní výbor Vápenný Podol, Ě1ŘŘňě 1ř45-1řř0, Kniha Památní pro 

Podol-Nutice, s. 1ň1. 
117 Základní škola v nedaleké obci Raná. 
118 SOků Chrudim, fond 66Ř, Archiv obce Mrákotín, 1Ř67-1ř45 Ě1ř60ě, Obecní kronika, s. Ň5ň. 
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3.3.   Národní hosté 

Se začátkem roku 1ř45 se m sta i venkov začala zapl ovat n meckými uprchlíky z celého 

okruhu východní fronty, ale také z Porýní či Berlína. V jednotlivých m stech a obcích byl 

velkým problém s ubytováním a stravováním „národních host “. K tomu v tšinou sloužily 

budovy škol a jiných institucí. Dne Ň0.1. 1ř45 vydal K. H. Frank na ízení, které počítalo s 

p ijmutím 50 tisíc uprchlík  a v následujících m sících se tento počet m l nejmén  

zdvojnásobit.119 

Na Chrudimsku tomu nebylo jinak a „národní hosté“ zaplnili vesnice a m sta. „V měsíci 

březnu přibili k nám vystěhovalci. Speciální pomoc měla za úkol umístění těchto vystěhovalců. 

Byli z Horního Slezska, kteří utíkali před válkou. Jeli na vozech tažených koňmi. Vezli svůj 

majetek, rodiny, příbuzné a známé. Vystěhovalci se jím říkat nesmělo, ani uprchlíci, nýbrž 

národní hosté. V naší obci od 15.3. do 15.4. bylo 50 osob.“120 Takto barvit  popisuje národní 

hosty kronika obce Mrákotín. Pokud se v obci nacházela n jaká n mecká posádka, jako v 

p ípad  Rabštejnské Lhoty, kde byla umíst na pracovní četa chrudimského letišt , tak tam 

„národní hosté“ umíst ni nebyli.121  P íliv uprchlík  byl jasným znamením, že válka sp je 

pomalu ke konci, což byla jedna z mála jistot českého obyvatelstva. Pro n mecké uprchlíky to 

byla situace zmaru, chaosu a zmatk . Nyní se začali obávat svého dalšího osudu a p ípadné 

pomsty.122 

3.4.   Nucené práce 

Neustálou hrozbou zvlášt  pro mladé lidi bylo povolání na nucené práce, které byly zpočátku 

propagandou prezentovány jako dobrovolný odchod za prací. íšské ú ady pot ebovaly na ja e 

1řňř obsadit zhruba dva miliony pracovních míst.123 B hem dalších válečných let tak, jak byli 

povoláváni muži do války, a od začátku hloubkového bombardování, zam eného na n meckou 

válečnou výrobu, tato pot eba neustávala. Od roku 1ř4ň docházelo k maximalizaci mobilizace 

pracovních sil v rámci totálního válečného úsilí. Začalo se s odčerpáváním pracovních sil ze 

všech ekonomických sektor  a bylo snahou do tohoto procesu zapojit veškeré vrstvy 

                                                 
119 GEBHůRT, Jan, KUKLÍK, Jan, Velké dějiny zemí Koruny české, svazek XV.b, 1řňŘ-1ř45, Praha, Litomyšl: 

Paseka Ň007, s. 514. 
120 SOků Chrudim, fond 66Ř, Archiv obce Mrákotín, 1Ř67-1ř45 Ě1ř60ě, Obecní kronika, s. Ň45. 
121 SOků Chrudim, fond 7ŘŇ, Místní národní výbor Rabštejnská Lhota, Ě1řŇŇě 1ř45-1ř6Ř Ě1řŘřě, Pamětní kniha 

obce Lhoty Rabštýnské, s. 151. 
122 GEBHůRT, Jan, KUKLÍK, Jan, Velké dějiny zemí Koruny české. svazek XV.b , 1řňŘ-1ř45, Praha, Litomyšl: 

Paseka Ň007, s. 5Ňř. 
123 Tamtéž, s. 4ř. 
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obyvatelstva bez jakéhokoliv ohledu na v k a zdravotní stav. V dubnu 1ř44 pracovalo v íši 

na 401 76ň občan  z Protektorátu, což byl maximální počet, kterého „totaleinsatz“ dosáhl.124 

„Děvčata naroz. r. 1924 měla býti poslána na Práci do Německa. Poněvadž byla tam vydána 

většímu nebezpečí života, ale i mravní úhoně, snažili se rodiče všemi prostředky, aby tam jít 

nemusela. Tak Marie Škrvňová, čp. 39. se provdala, Anna Rohlíková, čp. 17. zůstala také doma 

(i Němci se dali se dali podplatit vepř. masem a j.) Věra Opočenská, čp. 42. přidělena do 

továrny v N. Pace.“125 Pracovní mobilizace ročníku 1řŇ4 byla na ízena již v srpnu 1ř4ň.126 

Stalo se tak v rámci návšt vy F. Sauckela, 127  hlavního organizátora prací pro nacistické 

N mecko. Zápis z kroniky Rabštejnské Lhoty se váže zhruba k polovin  roku 1ř44. Uvedení 

celého na ízení v platnost trvalo tedy necelý rok, pokud se kroniká , který zápis d lal až po 

válce nepletl v datech. Ochota ú edník  nechat se podplatit, by mohla sv dčit o tom, že již ani 

oni nebyli b hem roku 1ř44 dostatečn  zajišt ni z p íd lového systému. 

Odvedení v rámci „totaleinsatz“ byly za azováni do t ech pracovních organizací. 128  U 

Technische Nothilfe se totáln  nasazení podíleli na likvidaci škod a následk  zp sobeného 

spojeneckým bombardováním. Luftschutz byla organizací protiletecké obrany. Todtova 

organizace byla polovojenskou stavební organizací. Ke konci války však zajištovala likvidaci 

pr myslových objekt  p ed nep ítelem, pomocné práce a zákopové práce. Ty probíhaly nap . 

na území Haliče a u Neziderského jezera, kde se stav l mohutný zákopový systém Jihovýchodní 

val, na který m lo být dle plán  nasazeno až 65 tisíc českých d lník .129  V lednu 1ř45 se 

započalo s pracemi také v prostoru Moravské brány a Beskyd.130  Pro tyto účely byly mezi 

obyvatelstvem vybírány pracovní nástroje: „V prvé polovině ledna bylo nařízeno povinné 

                                                 
124 Tamtéž, s. 5ň. 
125 SOků Chrudim, fond 7ŘŇ, Místní národní výbor Rabštejnská Lhota, Ě1řŇŇě 1ř45-1ř6Ř Ě1řŘřě, Pamětní kniha 

obce Lhoty Rabštýnské, s. 147-14Ř. V Nové Pace Ěokr. Jičíně byla b hem let 1ř4Ň-1ř45 velká pobočka firmy 

Daimler-Benz, která zde vyráb la díly pro výrobu tank  a letadel. Výroba byla uskuteč ována v továrních 

objektech bývalé p ádelny Bohumila Schnabela, která se nacházela v údolí pod obcí Štikov. Po válce byl podnik 

zestátn n a od roku 1ř5Ř byl pobočkou Velvety Varnsdorf. 
126 GEBHůRT, Jan, KUKLÍK, Jan, Dramatické i všední dny protektorátu. Praha: Themis 1řř6, s. Ň5ř. 
127 Ernst Friedrich Christoph „Fritz“ Sauckel Ě1Řř4-1ř46ě svoji kariéru započal v roce 1řŇň vstupem do NSDůP. 

V následujících letech stoupal v ú ednické hierarchii a roku 1ř4Ň byl na návrh ůlberta Speera jmenován 

generálním zmocn mcem pro distribuci pracovních sil. B hem jeho ú adování bylo v N mecku totáln  nasazeno 

p es 5 milion  d lník . V Norimberského procesu byl odsouzen k trestu smrti. 
128 GEBHůRT, Jan, KUKLÍK, Jan, Dramatické i všední dny protektorátu. Praha: Themis 1řř6, s. 5ň. 
129 GEBHůRT, Jan, KUKLÍK, Jan, Velké dějiny zemí Koruny české. svazek XV.b ,1řňŘ-1ř45, Praha, Litomyšl: 

Paseka Ň007, s. 5Ň5. 
130 GEBHůRT, Jan, KUKLÍK, Jan, Dramatické i všední dny protektorátu. Praha: Themis 1řř6, s. 5ň. 
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odvádění krumpáčů a lopat pro nasazené dělnictvo při zákopových pracech.“131 

N mecké armády se tak p ipravovaly i na boje v území Protektorátu a Sudet. Charakter 

t chto boj  v prostoru označovaném jako „Festung Böhmen“ by byl pouze zadržovací, ovšem 

o to více urputn ji vedený. S blížící se frontou se obyvatelé začali obávat nejen o své životy ale 

také o své majetky a cennosti. „Zazdívají se komory, podhrabují se sklepy a hodnotné věci se 

ukrývají do připravených podzemních skrýší.“132 

Českomoravskou vrchovinu m la protnout obranná linie táhnoucí se od Jihlavy, Havlíčkova 

Brodu k Pardubicím.133 Pro n mecké vojsko by chrudimská strana Českomoravské vysočiny 

byla výhodným terénem pro obranný boj. O tom se mohli p esv dčit p íslušníci 

Sonderkommanda Chrudim v posledních m sících p i bojích s partyzány. N mci však nemohli 

počítat s prostory hustých les  a malých osad, kde by se snadno staly cílem partyzánských 

oddíl . Jejich operačním prostorem se tak mohly stát pouze v tší obce u hlavních silnic. Fronta 

však postupovala rychle a nebyly ani pracovní síly, které by zajistily stavbu rozsáhlých polních 

opevn ní. 

Na Chrudimsku se s velkými zákopovými pracemi nezačalo, p esto se n mecká armáda 

p ipravila pro p ípadnou obranu v okolí m styse Nasavrky kudy procházela státní silnice, která 

dále sm ovala do Slati an, Chrudimi a dále p es He man v M stec na Čáslav. „Z nařízení 

Němců děly se i v Nasavrkách přípravy k zabránění postupu   Rudé armády. V okolí Nasavrk se 

kopaly jámy a stavěly zábrany. Bylo to v horní části náměstí mezi č. 11 a 13 (u záložny) na silnic 

ke Hradišti u Drbového a na stání silnici u Libáně. Na tuto práci byli komandováni zdejší 

občané. Zábran však nebylo vůbec použito ani proti Rusům, ani pak proti Němcům, neboť tito 

ustupovali v nepořádku.“134 Další popis t chto prací je zaznamenán v kronice obce Ochoz u 

Nasavrk: „I pod lesním úřadem na Libáni se dělají z obou stran silnice jámy, široké 150 cm a 

do nich se vkládají trámy 6 m dlouhé. Této nucené práce se účastní občané z Ochozu, 12 lidí 

denně, z každého popisného čísla jeden.“135  Z stane z ejm  nezodpov zenou otázkou, zda 

opev ovací u Nasavrky byly d lány pouze proti rudé armád  nebo se místní n mecká posádka 

obávala i možnosti v tšího partyzánského povstání, které by se ší ilo z Českomoravské 

                                                 
131 SOků Chrudim, fond 66Ř, Archiv obce Mrákotín, 1Ř67-1ř45 Ě1ř60ě, Obecní kronika, s. Ň5ň. 
132 SOků Chrudim, fond 66Ř, Archiv obce Mrákotín, 1Ř67-1ř45 Ě1ř60ě, Obecní kronika, s. Ň4ř. 
133 HRBEK, Jaroslav, Draze zaplacená svoboda: osvobození Československa 1944-1945. Praha: Paseka, Ň00ř, s. 

160. 
134 SOků Chrudim, fond 677, Archiv obce Nasavrky, Ě1řŇňě 1ř45-1řř0 Ě1řř1ě, Pamětní kniha obce, s. 1ň. 
135 KOLEKTIV ůUTOR , Chrudimsko v letech 1944-1945 perem kronikáře. Chrudim: Vlastiv dné muzeum 

1ř65, s. 55-56. 
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vysočiny. Blízkým místem, které bylo takto opev ováno, bylo okolí m sta Skutče, kde se 

nacházelo polní letišt . Zde byly d lány zábrany také p ímo na silnicích a kroniká  z nedaleké 

obce Mrákotín jej následn  zhodnotil: „průjezd děla nebo tanku byl nemožný.“136 

„Dobu ve Slatiňanech od ledna do začátku května možno označiti u většiny obyvatelstva jako 

časový úsek stálého vzrušení hrozné nejistoty a strachu z toho, co přinesou nejbližší hodiny,“137 

Takto výstižn  shrnuje zápis z kroniky m sta Slati an poslední válečné m síce, které byly ve 

znamení neustálého a všeobecného strach, starostí, jak uživit rodinu a celkové nejistoty z 

p íštích dn . P esto bylo jasné, že válka se již nenávratn  chýlí ke svému konci.

                                                 
136 SOků Chrudim, fond 66Ř, Archiv obce Mrákotín, 1Ř67-1ř45 Ě1ř60ě, Obecní kronika, s. Ň44. 
137 SOků Chrudim, fond ř00, Městský národní výbor Slatiňany, 1945-1990 (1993), Paměti obce Slatiňany, 

kap.1ř45. 
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4   Květnové události na Chrudimsku 

4.1.   Bojové operace Rudé armády v Čechách 

Východní Čechy se staly jedním z posledních území, která byla v kv tnu 1ř45 osvobozena. 

Práv  zde byla soust ed ná velká část skupin n meckých armád „Mitte“, jejíž štáb sídlil ve 

Velichovkách, v malé láze ské obci nedaleko Jarom e. Vrchním velitelem byl genplk. 

Ferdinand Schörner, který byl jmenován do této funkce Ň0. ledna 1ř45.138 

D ležité vojenské cíle, které Rudá armáda z jara 1ř45 podnikala, byly schváleny Stalinem 

v polovin  února 1ř45. 139  Hlavní síly rudé armády cílili samoz ejm  na hlavní m sto 

Velkon mecké íše – Berlín. Jeho dobytí p edstavovalo pro Rudou armádu symbol vít zného 

završení celé války na Evropském kontinent  a také úplné a naprosté poko ení nenávid ného 

nep ítele. B hem první poloviny dubna se k Berlínu p esunul dostatek sil rudé armády čítající 

p es Ň milionu muž  a zhruba 6 Ň50 tank . Ráno 16. dubna začala berlínská operace s cílem 

obklíčit a dobýt Berlín.140 

Obsazení Protektorátu nebylo z vojenského hlediska p íliš d ležitým cílem. Z hlediska 

politického však zásadním. 141  Obsazení Prahy bylo velice diskutovaným tématem mezi 

hlavními politickými p edstaviteli. 142  Rudá armáda zahájila obsazení Protektorátu dv ma 

velkými operacemi.143 Od 10.b ezna probíhala Ostravsko-opavská operace s cílem obsadit toto 

d ležité hospodá ské území, p ilehlé oblasti a dále pokračovat na Olomouc.144 Tato vojenská 

operace byla provedena 4. ukrajinským frontem po velením arm. gen. Ivana Jefimoviče Petrova. 

Druhou operací byla Bratislavsko-brn nská operace s cílem osvobodit jihozápadní Slovensko, 

obsadit Bratislavu následn  jižní Moravu a Brno.145  Tuto operaci provád l od 4. dubna 4. 

                                                 
138 GEBHůRT, Jan, KUKLÍK, Jan, Velké dějiny zemí Koruny české. svazek XV.b,1řňŘ-1ř45, Praha, Litomyšl: 

Paseka Ň007, s. 5Ň7. 
139 Tamtéž, s. 547. 
140 Hlavními sov tskými silami byly 1.b loruský front pod velením maršála Žukova, 1. ukrajinských front 

maršála Kon va a Ň. b loruský front pod velením maršála Rokossovského. 
141 KOKOŠKů, Stanislav, HRBEK, Jaroslav, Nultá hodina? Československo na jaře 1945 ve strategických 

souvislostech. Praha: Euroslavica, Ň011, kap. V sovětském objetí: Prezident a vláda v osvobozených Košicích, s. 

1ř-ň4. 
142 GEBHůRT, Jan, KUKLÍK, Jan, Velké dějiny zemí Koruny české. svazek XV.b, 1řňŘ-1ř45, Praha, Litomyšl: 

Paseka Ň007, s. 540-54Ň. 
143 HRBEK, Jaroslav, Draze zaplacená svoboda: osvobození Československa 1944-1945. Praha: Paseka, Ň00ř, 

kap. Osvobození Ostravy a Brna, s. Ň07-ŇŇ6. 
144 Ostrava byla osvobozena ň0.dubna poté, kdy z ní velká část n mecké armády ustoupila. 
145 Bratislava byla osvobozena 4. dubna, Brno Ň6.- Ň7. dubna, op t po ústupu n mecké armády. 
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ukrajinský front pod velením gen. ůndreje Jeremenka a Ň. ukrajinský front pod velením maršála 

Rodiona Malinovského. Dne 5. kv tna došlo ke spojení obou skupin armád a byla vytvo ena 

souvislá fronta a v Praze vypuklo povstání. Ob  operace se ale oproti p vodním plán m 

opozdily. 146  Postup Rudé armády nep inášel jenom konečné osvobození od nenávid ných 

okupant , ale byl doprovázen zajišťováním politicky nepohodlných osob sov tskými 

represivními složkami.147 

Záv rečná fáze osvobození centrálních Čech prob hla v rámci Pražské operace.148 Zúčastnili 

se jí již zmín né jednotky a také od severu postupující 1. ukrajinský front maršála Ivana Kon va. 

B hem p elomu dubna a kv tna došlo ve v tšin  m st na Morav  a Čechách k povstání, 

v tšinou organizovaných partyzánskými oddíly. Ješt  od Ň. kv tna byla mezi n meckými 

jednotkami ší ena výzva genplk. Schörnera. Oznamoval zde smrt ůdolfa Hitlera, zd raznil jeho 

roli mučedníka n meckého národa, ale také nutnost pokračovat v boji proti bolševismu.149 

Ústup n mecké zatím probíhal spo ádan . Ve zbrani zde bylo stále p es ř00 tisíc voják  

armádních skupin „Mitte“ a „Ostmark“. Rudá armáda se svými spojenci disponovala zhruba Ň 

Ň60 000 vojáky.150 B hem dubna začal v n mecké armád  stoupat počet dezercí a jiných delikt , 

které se ešily na úrovni nejvyššího velení a genplk. Schörner se je rozhodl p ísn  trestat, neboť 

by mohlo p edčasn  dojít k rozkladu části armád.151  Od 7. kv tna se ústup n mecké armády 

prom oval ve všeobecný a nekoordinovaný zmatek. N mecká armáda již nehájila své pozice 

a hlavním cílem v tšiny n meckých voják  bylo dostat se do amerického zajetí. Výjimku tvo ili 

v tšinou oddíly SS, které setrvaly v bojové pohotovosti do 1Ň. kv tna.

                                                 
146 GEBHůRT, Jan, KUKLÍK, Jan, Velké dějiny zemí Koruny české. svazek XV.b, 1řňŘ-1ř45, Praha, Litomyšl: 

Paseka Ň007, s. 551. 
147 KOKOŠKů, Stanislav, HRBEK, Jaroslav, Nultá hodina? Československo na jaře 1945 ve strategických 

souvislostech. Praha: Euroslavica, Ň011. kap. Ve stínu osvobození: činnost sovětských represivních složek na 

československém území v letech 1944-1945. s. ř0-10Ň. 
148 HRBEK, Jaroslav, Draze zaplacená svoboda: osvobození Československa 1944-1945. Praha: Paseka, Ň00ř, 

kap. Pražská operace Rudé armády, s. Ň47-Ň5Ř. 
149 FRůJDL, Ji í, KMONÍČEK Josef, Květen 1945 ve východních a severovýchodních Čechách: sborník 

dokumentů: k 20. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou. Havlíčk v Brod: Východočeské nakladatelství, 

1ř65, s. 64. 
150 GEBHůRT, Jan, KUKLÍK, Jan, Velké dějiny zemí Koruny české. svazek XV.b, 1řňŘ-1ř45, Praha, Litomyšl: 

Paseka Ň007, s. 55Ň,554. 
151 FRůJDL, Ji í, KMONÍČEK Josef, Květen 1945 ve východních a severovýchodních Čechách: sborník 

dokumentů: k 20. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou. Havlíčk v Brod: Východočeské nakladatelství, 

1ř65. s. 51. 
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4.2.   Ústupové trasy německé armády na Chrudimsku 

Chrudimsko se stalo sv dkem ústupu n mecké armády. N mecké vojsko zde ustupovalo po 

státní silnici od d ležité k ižovatky ve Ždírci nad Doubravou. 152  Tam se totiž ustupující 

jednotky rozhodovaly, zda budou pokračovat jihozápadním sm rem na Havlíčk v Brod-

Pelh imov-Tábor a dále k americkým liniím. Další možností byla trasa na Chot bo -Golč v 

Jeníkov-Čáslav a tím by obešly Železné hory. Nebo zvolit trasu sm rem na Trhovou Kamenici-

Nasavrky-Slati any-Chrudim-He man v M stec-Čáslav. V Chrudimi se počet ustupujících 

n meckých vojsk zvyšoval, jelikož sem p icházela část jednotek ustupující po trase Svitavy-

Litomyšl-Vysoké Mýto. Zde jsou jmenovány hlavní ústupové trasy, ale n mecká armáda 

využívala k ústupu i dalších tras p es menší m sta a obce. 

4.3.   Sobota 5. května 

„Stále budeme vzpomínati rozbřesků nocí nejtmavších, dlouho nás budou provázet zásvity 

nového dne svobody, prodírající se šeřivými mračny, znovu a znovu budeme vychutnávat 

nejasné očekávání květnových dnů z roku 1945.“ 153 

T mito poetickými slovy začíná kapitola V nový život v publikaci Chrudim v květnu 1945 

Josef Petrtyl. S krátkým odstupem necelého roku od událostí, které z staly pevn  v pam ti 

všech lidí, z stával onen „rozb esk nocí nejtmavších“ stále nevyhaslý. Po šesti dlouhých letech 

okupace p icházely okamžiky, které, alespo  na chvíli, navracely svobodu a víru. Zárove  s 

nimi p icházelo i „nejasné očekávání“ budoucnosti. 

Vysílaní Prahy 5. kv tna volající o pomoc zburcovalo v tšinu českého lidu a tím začal 

skutečný konec války. Situace na Chrudimsku v tomto ohledu nebyla jiná a ilegální národní 

výbory a partyzánské oddíly čekaly na tuto chvíli. V Chrudimi se kolem ř hodiny raní rozší ila 

mylná zpráva o kapitulaci N mecka.154  Není možné vypátrat jejího p vodce, ale možným 

d vodem vzniku této fámy bylo to, že rozhlas od ranních hodin vysílal výhradn  v českém 

jazyce a hrál písn , které byly po celou dobu okupace zakázané. Horlivý posluchač si toto mohl 

vysv tlit práv  kapitulací N mecka. 

Poslech rozhlasu vyvolal naprostou euforii mezi lidmi, kte í se v dopoledních hodinách 

začali srocovat na nám stí, kde začaly zamazávat či odstra ovat n mecké nápisy.155 

                                                 
152 Zde se setkávaly trasy od Žďáru nad Sázavou, kam ustoupila část n meckého vojska od Brna, také od Svitav, 

kam ustoupily n mecké oddíly od Ostravy a Olomouce. 
153 PETRTYL, Josef, Chrudim v květnu 1945. Chrudim: Národní výbor Chrudim, 1ř46, s. 15. 
154 KOLEKTIV ůUTOR , Chrudimsko v letech 1944-1945 perem kronikáře. Chrudim: Vlastiv dné muzeum, 

1ř65, s. ň1. 
155 Tamtéž, s. ň1. 
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 „S radostnou účastí přihlížejících diváků strhávají se německé úřední názvy, které tak 

dlouho strašili svou přísnou a nedůtklivou cizotou – Polizei padá, ztrácí se Postamt, 

Kreisgericht, Bezirksbehörde – a na neshledanou!“156  Kolem poledne se v ulicích objevili 

n mečtí vojáci, kte í se tomuto chování snažili zabránit. Tiskárna Františka Slavíka začala ihned 

tisknout plakáty, československé a spojenecké vlaječky, které se brzo objevily v oknech 

dom . 157  Obchod pana Michálka začal ve velkém vydávat trikolory a lidé si je ihned 

p ipev ovali na od vy. Revoluční atmosféra vyvrcholila vyv šením velké československé 

vlajky na kostelní v ž.158 

Dopoledne se také scházejí členové revolučního výboru, jehož p edsedou byl MUDr. Václav 

Pešek. Krátce po p l jedné začíná Praha volat o pomoc a rozhlas informuje o t žkých bojích u 

rozhlasu. To p ináší mezi lidi jisté vyst ízliv ní z až idylické revoluční atmosféry. Na to reaguje 

revoluční výbor a je vyslána deputace k jednání, aby se p edešlo p ípadnému ozbrojenému 

vyhrocení. Revoluční výbor nedisponoval tak ka žádnými zbran mi a úkolem bylo vyjednat 

klidný pr b h následujících hodin. Ve m st  se nacházely početné oddíly n meckého vojska. 

Na letišti se nacházela posádka a odtud byly provedeny toho dne poslední bojové lety. Ve m st  

byl oddíl polního četnictva a další jednotky SS. Jednání probíhalo s velitelem posádky, jehož 

jméno není nikde uvád no, ale kroniká  jeho osobu p iblížil následovn : „Vyjednavači seznali, 

že posádkový velitel je voják starého typu a že si velmi zakládá na daném čestném slově.“159 

Josef Petrtyl popisuje zdlouhavé a bezvýsledné jednání a ochotu velitele složit i zbran , které 

však vojáci odmítly. 160  Nicmén  ob  strany se nakonec dohodly na form  vzájemného 

respektování. N mecká vojenská správa se nebude vm šovat do práce revolučního národního 

výboru, který zaručí, že proti n meckým voják m nebude použito zbraní a nebude brán no 

armád  v ústupu. Dalším d ležitou úmluvou bylo, že n mečtí vojáci nepokusí zlikvidovat 

muniční sklady u Rabštejnské Lhoty.161  V zájmu obou stran bylo, aby nedošlo k žádnému 

ozbrojenému konfliktu, který by znamenal pro ob  strany zbytečné komplikace. 

                                                 
156 PETRTYL, Josef, Chrudim v květnu 1945. Chrudim: Národní výbor Chrudim, 1ř46, s. 14-15. 
157 Tamtéž, s. 15. 
158 BůSTL, Miroslav, Květnové dny roku 1945 v Chrudimi. In: Chrudimské vlastivědné listy. roč. 14, č. Ň, s. ň-4. 
159 KOLEKTIV ůUTOR , Chrudimsko v letech 1944-1945 perem kronikáře. Chrudim: Vlastiv dné muzeum, 

1ř65, s. ň1. 
160 PETRTYL, Josef, Chrudim v květnu 1945. Chrudim: Národní výbor Chrudim, 1ř46, s. 16. 
161 BůSTL, Miroslav, Květnové dny roku 1945 v Chrudimi. In: Chrudimské vlastivědné listy. roč. 14, č. Ň, s. 4. 
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B hem jednání se ozvalo n kolik výst el  od hotelu ůlfa.162  N mečtí vojáci st elbou do 

vzduchu rozhán li srocený dav. Tato událost nijak nenarušila dohodnuté podmínky. N mci 

postavili silnou posádku u budovy krajského soudu nedaleko nám stí.163 B hem vyjednávání 

do m stského rozhlasu promluvil jistý major Langer s žádostí, aby se všichni bývalí vojáci 

dostavili do budovy Moravské banky. Velitelství, které bylo umíst no v budov  muzea, velel 

služebn  nejvyšší pplk. František Vrbata.164 Ješt  odpoledne byla utvo ena „Národní stráž“ a 

její členové, svolaní vojáci ale i studenti a další dobrovolníci, zajistili večer všechny d ležité 

objekty ve m st , jako nádraží, vodárnu, plynárnu a všechny ve ejné budovy. Tyto strážní 

jednotky nedisponovaly žádnými zbran mi a n které objekty st ežili společn  s n meckými 

vojáky.165 Na nádraží p išla telegrafická práva z Hradce Králové, aby byly vyv šeny vlajky a 

aby veškerá komunikace probíhala pouze v českém jazyce.166 Večer narušila celkem klidnou 

atmosféru skupinka opilých n meckých voják , kte í vnikli do velitelství v muzeu. Našt stí p i 

zásahu n meckého velitele, který byl p ivolán telefonem, bylo odvráceno nebezpečí. 167 

Významnou informační roli plnila hlášení m stského rozhlasu. Ten nabádal ke klidu a opakoval 

výsledky a podmínky jednání RNV s n meckou posádkou.168 První den prob hl v Chrudimi v 

klidné atmosfé e, domluvy n mecké posádky a revolučního výboru. 

Zprávy o d ní v Chrudimi se rychle začaly ší it do okolních obcí. V nedalekém Hrochov  

Týnci, p es který vedla hlavní silnice z Vysokého Mýta, se také začaly sundávat a zamazávat 

n mecké nápisy: „Zejména mládež prováděla očistnou akci a práci a Hrochův Týnec přestal 

být rázem dvojjazyčným městem.“ 169  Byl ustanoven RNV a odpoledne bylo vyhlášeno 

osvobození Československa. V budov  školy se nacházela n mecká vojenská posádka, která na 

d ní reagovala zvýšenou strážní službou.170  

                                                 
162 PETRTYL, Josef, Chrudim v květnu 1945. Chrudim: Národní výbor Chrudim, 1ř46, s. 16. 
163 Tamtéž, s. 16. 
164 BůSTL, Miroslav, Květnové dny roku 1945 v Chrudimi. In: Chrudimské vlastivědné listy. roč. 14, č. Ň, s. 4. 
165 PETRTYL, Josef, Chrudim v květnu 1945. Chrudim: Národní výbor Chrudim, 1ř46, s.1Ř. 
166 Národní archiv, č. sb. Ř14, Sbírka staničních kronik, Ě1ŘŘ7ě 1ř0Ň-1ř61, Pamětní knihy stanic ČSD, inv. č. 

4Ň0, Chrudim-m sto, 1ř1Ř-1ř4ř. str. ř. 
167 KOLEKTIV ůUTOR , Chrudimsko v letech 1944-1945 perem kronikáře. Chrudim: Vlastiv dné muzeum, 

1ř65, s. ň1. 
168 Národní archiv, č. sb. Ř14, Sbírka staničních kronik, Ě1ŘŘ7ě 1ř0Ň-1ř61, Pamětní knihy stanic ČSD, inv. č. 

4Ň0, Chrudim-m sto, 1ř1Ř-1ř4ř. str. ř. Za porušení telefonického kabelu hrozil n mecký velitel zast elením ň0 

lidí. 
169 KOLEKTIV ůUTOR , Chrudimsko v letech 1944-1945 perem kronikáře. Chrudim: Vlastiv dné muzeum, 

1ř65, s. 1ř. 
170 Tamtéž, s. 1ř. 
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     Zcela jiná situace nastala ve m stech a obcích, která se nenacházela v blízkosti hlavních 

silnic. Díky této izolovanosti zde bylo siln jší partyzánské hnutí a n mecká posádka zde nebyla 

v bec nebo jenom v malém počtu. Takovým m stečkem byla Seč, kde byla 5. kv tna partyzány 

obsazena četnická stanice. Byli odzbrojeni n mečtí četníci a také byla zajišt na posádka, která 

tou dobou svážela d íví z lesa. Zajišt né zbran  byly rozdány dalším partyzán m a civilist m, 

kte í se rozjeli do sousedních obcí zajišťovat četnické stanice.171 

V nedalekém Horním Bradle byl umíst n protipartyzánský stíhací oddíl v počtu 40 muž  s 

n kolika ruskými dezertéry. Partyzáni, kte í p ijeli ze Seče je cht li odzbrojit a začalo 

vyjednávání. N mecký velitel se domáhal telefonického spojení do Hlinska, což mu bylo 

umožn no. Na hlinecké pošt  zvedl telefon ůntonín Hladík, který následn  tlumočil falešnou 

zprávu, že se mají složit zbran . N mecká posádka v Horním Bradle byla následn  odzbrojena 

a internována dva dny v hotelu Vršov a 7. kv tna odvedena do Trhové Kamenice.172 

V Trhové Kamenici se opakovala obdobná situace. Ráno 5. kv tna byly v m stečku jeho 

okolí shozeny letáky z letadla, které vyzývali k odporu. Na to zareagoval velitel místní posádky 

jistý hejtman Czerny, který nechal posbírat letáky a n mecká posádka se v m stečku 

opevnila.173 Okolo 10 hodiny dopolední se rozší ila zpráva, že moc p evzal v Praze národní 

výbor. N mecká posádka se stáhla do horní části nám stí ke škole. Odpoledne se místní 

dozv d li z rozhlasu, že v Praze probíhají tvrdé boje.174 To bylo podm tem k tomu, aby byla 

odzbrojena i místní posádka. Okolo 16. hodiny partyzáni, čeští četníci a členové revolučního 

národního výboru obsadili četnickou stanici a poté začali vyjednávat s n meckou posádkou. Ta 

složila zbran  a bylo zajato Ř6 muž  a n kolik d tí a žen. 

Povstalci si byli v domi, že Trhová Kamenice leží na d ležité komunikaci, a tak se začalo 

se stavbou barikád na všech p íjezdových silnicích ze všech sm r . Ješt  týž den odrazili ze 

sm ru od Ždírce n. Doubravou smíšenou ustupující kolonu a zajali na 40 Vlasovc .175 Tento 

první st et byl zlou p edzv stí následujících hodin a dn . Povstalci disponovali asi stovkou 

                                                 
171 SOků Chrudim, fond Ř40, Místní národní výbor Seč, Ě1ř0řě 1ř45-1řř0 Ě1řř5ě, Pamětní kniha města Seče, s. 

171. 
172 SOků Chrudim, fond 176, Místní národní výbor Horní Bradlo, Ě1řŇřě 1ř45-1řř0, Pamětní kniha obce, s. 

1Ň6. 
173 Byla zatarasena silnice na Ždírec nad D. - Chrudim. V horní části nám stí umíst no kulometné hnízdo. 
174 KOLEKTIV ůUTOR , Chrudimsko v letech 1944-1945 perem kronikáře. Chrudim: Vlastiv dné muzeum, 

1ř65, s. Ř4. 
175 Vů ÁČ, Josef, Trhovokamenicko v boji proti fašizmu 1939-1945. Chrudim: OV ČSBS, 1řŘŘ, s. ňŇ. St et si 

vyžádal celkem 6 mrtvých voják  z ustupující kolony. Na stran  povstalc  bylo n kolik ran ných a zem el Josef 

Kumpán. 
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pušek, dv ma kulomety, granáty, n kolika bednami s municí a vozidly, která byla uko ist na 

Vlasovc m.176 V jejich adách bylo n kolik četník  a partyzán , tedy osob, které m li n jaké 

zkušenosti s bojem a používání zbraní. Zbytek byli civilisté z m stečka a okolních obcí, s 

minimálními bojovými zkušenostmi. Nebyli ani informováni, jak silné jsou n mecké posádky 

v Chrudimi a Hlinsku. B hem následujících hodin se Českomoravská vysočina zaplnila 

ustupujícími n meckými vojsky z Moravy a část z nich m la od Ždírce pokračovat na Chrudim 

práv  p es Trhovou Kamenici. Tyto všechny skutečnosti tak rozhodn  nedávaly možnost, aby 

se povstalci dlouho udrželi. Zatím však mohli slavit úsp ch. Poda ilo se jim zajistit m stečko a 

odrazit první kolonu nep ítele. 

V nedalekých Nasavrkách byla také umíst na n mecká posádka. Vojáci tam hlídkovali na 

nám stí, kde byla i kulometná postavení a u zámku pálili dokumenty. Ješt  téhož dne v p l šesté 

opustili m sto. Večer byl na sch zi místních činitel  ustaven RVN.177 Obdobn  klidné události 

se odehrály i ve Vápenném Podole. Po telefonátu z Kolína, který oznamoval konec války se 

ozbrojení členové RNV vydali zajistit četnickou stanici, poštovní ú ad, nádraží a obecní ú ad. 

Byly vyv šovány československé vlajky a svoláváni bývalí vojáci.178 

4.4.   Neděle 6. května 

V Chrudimi probíhalo další personální rozší ení a organizování RNV. Ten pomocí m stského 

rozhlasu informoval občany o d ní ve m st . Odpoledne byla dotvo ena „Národní stráž“ v 

celkovém počtu deseti čet. Nevojáci, kte í se do jejích ad p ihlásili, prošli rychlým výcvikem 

a instruktáží. Úkolem strážních oddíl  nadále z stalo st ežení d ležitých objekt , ale také byly 

vybaveny koly179 a vyslány do okolí Chrudimi, aby monitorovaly situaci. Takové hlídky byly 

postaveny na všechny p íjezdy do m sta a také do jeho okolí. Jeden z oddíl  byl u restaurace 

„Na Komet “, kde pozoroval d ní na chrudimském letišti.180 Dalším informační zdrojem bylo 

to, že v chrudimské telefonní úst edn  byly zachytávány hovory n meckých d stojník , což 

vytvá elo alespo  p ibližnou p edstavu, co se d je na n mecké stran .181  

                                                 
176 KOLEKTIV ůUTOR , Chrudimsko v letech 1944-1945 perem kronikáře. Chrudim: Vlastiv dné muzeum, 

1ř65, s. Ř5. 
177 SOků Chrudim, fond 677, Místní národní výbor Nasavrky, Ě1řŇňě 1ř45-1řř0 Ě1řř1ě, Pamětní kniha obce, s. 

1ň-14. 
178 SOků Chrudim, fond 1006, Místní národní výbor Vápenný Podol, Ě1ŘŘňě 1ř45-1řř0, Kniha Památní pro 

Podol-Nutice, s. 1ňň-1ň4. 
179 PETRTYL, Josef, Chrudim v květnu 1945. Chrudim: Národní výbor Chrudim, 1ř46, s. 1Ř-1ř. 
180 Tamtéž, s. Ň0. 
181 Tamtéž, s. 1Ř. 



45 

 

V obci Žumberk, ležící asi 11 km jižn  od Chrudimi, vystoupil z ilegality národní výbor, 

p evzal správu obce a společn  s partyzány byly postaveny hlídky v okolí obce.182 U nedaleké 

obce Mi etice v usedlosti „Na Perku“ u rodiny Kučerovi m l hlavní stan partyzánský pluk 

Ludvíka Svobody. Jeho členové zahájily první boj s n meckými oddíly už 4. kv tna.183             

V poledne dne 6. kv tna došlo v okolí Mi etic k další st et m, které vyžádali na stran  

povstalc  jednoho mrtvého.184  O tom bylo informováno n mecké velitelství v Chrudimi, které 

následn  vyslalo k Mi eticím oddíl na dvou vozidlech. Vojáci prošli místa st et , zahájili palbu, 

ale nikoho se jim chytit nepoda ilo. Následn  se oddíl vrátil do Chrudimi, odkud vyjela do 

Žumberku spojka, se zprávou, aby proti n meckým voják m nebyly podnikány žádné výpady, 

z d vodu nedostatku zbraní.185   

V Hrochov  Týnci byla také utvo ena „Národní stráž“, zatímco se n mecká posádka 

p ipravovala k odchodu a RNV zde oficiáln  p ebral vedení m sta. Od Vysokého Mýta 

projížd ly první ustupující kolony n mecké armády a pokračovaly do Chrudimi.186 

Ve Vápenném Podole se po vyhlášení poplachu sešli všichni místní muži a bylo rozhodnuto, 

že se pokusí odzbrojit n meckou posádku v nedalekých Prachovicích.187 Jak silná tato posádka 

byla, není známo. 

 V kronice obce Podol-Nutice188 je uvedeno trojmístné číslo, p ičemž první číslovka je velice 

špatn  čitelná. ůuto i publikace Perem kronikáře189  uvád jí počet Ň50, ale p epis kroniky 

Vápenného Podola do této publikace je na n kolika místech nep esný s porovnáním s p vodním 

zápisem v Pam tní knize obce Podol-Nutice. Nečitelný zápis v kronice byl z ejm  zp soben 

tím, že se kroniká  p i prvním čísle spletl a nevhodn  jej p eškrtl. Je totiž málo pravd podobné, 

aby v Prachovicích, které nebyly na hlavní ústupové trase, kde se nenacházely vojensky či 

strategicky d ležité cíle, bylo umíst no Ň50, nebo ň50 voják . Je také možné, že tento počet 

                                                 
182 KOLEKTIV ůUTOR , Chrudimsko v letech 1944-1945 perem kronikáře. Chrudim: Vlastiv dné muzeum, 

1ř65, s. řŘ. 
183 N MEČEK, Josef, II. odboj 1939-1945 v okrese Chrudim. Chrudim: OV ČSBS Chrudim, Ň007. s. 161. 
184 SOků Chrudim, fond Ň6ř0, Národní škola Miřetice, Ě1Ř65ě 1Ř6Ř-1ř61 Ě1ř7Ňě, Školní kronika, s. Ň4. 
185 KOLEKTIV ůUTOR , Chrudimsko v letech 1944-1945 perem kronikáře. Chrudim: Vlastiv dné muzeum, 

1ř65, s. řř. 
186 Tamtéž, s. 1ř. 
187 SOků Chrudim, fond 1006, Místní národní výbor Vápenný Podol, Ě1ŘŘňě 1ř45-1řř0, Kniha Památní pro 

Podol-Nutice, s. 1ň4. 
188 Tamtéž, s. 1ň4. 
189 KOLEKTIV ůUTOR , Chrudimsko v letech 1944-1945 perem kronikáře. Chrudim: Vlastiv dné muzeum, 

1ř65, s. ř0. 
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byl zcela smyšlen. V kronice je psáno, že tato posádka p ijela do Prachovic p edešlý den, tedy 

5.kv tna.190 Osobn  se p ikláním k počtu 50 voják . Podobného počtu byly totiž posádky na 

Seči, v Horním Bradle a Trhové Kamenici. Šlo z ejm  o posádku, která byla do Prachovic 

umíst na na začátku roku ke stíhání partyzán , protože zde m l n kolik spolupracovník  oddíl 

Mistr Jan Hus. 

Zda byl tento „osvobozovací oddíl“ z Vápenného Podola ozbrojen není známo, nicmén  jej 

vedli dva četníci.191  Poté, co se oddíl p iblížili k okraji Prachovic, spustili n mečtí vojáci palbu 

a oddíl byl nucen vrátit se zp t do Podola. N mečtí vojáci zajali i dva členy tohoto oddílu.192 

Tento osvobozovací pokus skončil neúsp chem. Revoluční nadšení p evládlo nad 

informovaností o nep íteli a následným úsudkem. 

U Trhové Kamenice, kterou od p edchozího dne drželi povstalci, op t prob hla p est elka s 

n meckou ustupující kolonou, která postavení povstalc  neprorazila. Do m stečka p išel 

partyzán, npor. Birinkov, se svým oddílem.193 

4.5.   Pondělí 7. května 

V tento den zasáhl oddíl n meckých voják  na Seči, která byla od 5. kv tna v rukou 

povstalc . P ijeli z He manova M stce a zajmuli p tičlennou četnickou posádku a také 4 

civilisty. Všichni byli odvezeni do He manova M stce a již druhý den propušt ni.194 

Tento den by se dal charakterizovat jako „klid p ed bou í“. V p íštích dnech projdou obcemi 

a m sty tisíce ustupujících n meckých voják , projedou stovky tank  a další vojenská technika. 

Na vozech budou také prchat n mečtí civilisté. Na tento zmatek a ústup budou čeští obyvatelé 

hled t s jistým pocitem zadostiučin ní okupant m a také s jistotou, že válka skončila. Tyto 

výjevy se pro n  v mnoha detailech stanou nezapomenutelnou vzpomínkou.195

                                                 
190SOků Chrudim, fond 1006, Místní národní výbor Vápenný Podol, Ě1ŘŘňě 1ř45-1řř0, Kniha Památní pro 

Podol-Nutice, s. 1ň4. 
191Tamtéž, s. 1ň4. 
192Byli jimi Zden k Musil a Josef Schejbal. Oba byli následujícího dne propušt ni. 
193KOLEKTIV ůUTOR . Chrudimsko v letech 1944-1945 perem kronikáře. Chrudim: Vlastiv dné muzeum, 

1ř65, s. Ř5. 
194SOků Chrudim, fond Ř40, Místní národní výbor Seč, Ě1ř0řě 1ř45-1řř0 Ě1řř5ě, Pamětní kniha města Seče, s. 

17Ň. 
195Jedna z prvních v t z rozhovoru s Libuší Paulovou: „Začalo to v sobotu!“ 
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     B hem 7. kv tna odpoledne proud ustupujících n meckých vojsk od Vysokého Mýta začal 

masivn  nar stat. N kte í vojáci již zahazovali zbran , součásti výstroje a u silnic byla 

odstavována technika kv li nedostatku pohonných hmot. Mezi nimi se tísnily vozy civilních 

uprchlík , napln né nábytkem a lidmi.196 

4.6.   Úterý 8. května 

Brzy odpoledne byla vypravena z Chrudimi početná kolona n meckého vojska, která vyjela 

sm rem k Nasavrk m. N mecké velitelství se zde dozv d lo, hlášením z Hlinska či Ždírce n. 

Doubravou o situaci Trhové Kamenici. Večer 7. kv tna a ráno Ř. kv tna kroužil nad m stysem 

letoun.197 Odpoledne Ř. kv tna byl proti povstalc m vypraven početný oddíl vojska, p ičemž v 

hlavní kolon  m lo jet 140 vozidel.198 Nejd íve se zastavil v Nasavrkách, kde bylo vyslechnuto 

n kolik místních obyvatel a poté pokračoval do Trhové Kamenice.199 Za Novou Vsi byly také 

vybudovány bytelné zátarasy a p i jejich odstra ovaní, ke kterému byli donuceni místní 

obyvatelé, došlo k první st elb , po které povstalci ustoupili.200 V obci Rohozné se p ipravilo k 

boji asi Ň5 povstalc  pod velením strážmistra Rožbouta. Ti se st etli nejd íve s pr zkumným 

oddílem a následn , když p ijížd la hlavní kolona, byl oddíl nucen ustoupit.201 P i tomto boji 

padli: Bed ich Mareš, František Kutil, Jan Marek a Eduard Šotola. Následn  vojáci rozvinuli 

obchvatné k ídlo na levé stran  od silnice sm rem k obci Vranov, aby se dostaly do Trhové 

Kamenice od severu. Obyvatelé m stys opustili a vyhledali úkryt mezi obcemi Zub í a Hluboká. 

Povstalci si po p est elce u Nové Vsi uv domili, že stojí p ed nep ítelem, který je 

mnohonásobn  početn jší, lépe vyzbrojen a stále disciplinovaný, a proto se rozhodli vyjednávat. 

Funkce parlamentá e se ujal Viktor Mráz, fotograf, který p ijel do Trhové Kamenice 5. 

kv tna.202  Bylo ujednáno, že n mecká kolona projede do Hlinska a nebude jí kladen žádný 

                                                 
196 KOLEKTIV ůUTOR . Chrudimsko v letech 1944-1945 perem kronikáře. Chrudim: Vlastiv dné muzeum, 

1ř65, s. 1ř. 
197 KOLEKTIV ůUTOR . Chrudimsko v letech 1944-1945 perem kronikáře. Chrudim: Vlastiv dné muzeum, 

1ř65, s. Ř5. 
198 Tamtéž, s. Ř5. 
199 SOků Chrudim, fond 677, Místní národní výbor Nasavrky, Ě1řŇňě 1ř45-1řř0 Ě1řř1ě, Pamětní kniha obce, s. 

15. 
200 N MEČEK, Josef, II. odboj 1939-1945 v okrese Chrudim. Chrudim: OV ČSBS Chrudim, Ň007, s. 1ň1. Ze 

vzpomínek Karla Saifra. 
201 Na n mecké stran  m lo padnout Ň1 voják . 
202 Více o osobnosti Viktora Mráze v diplomové práci: TRUNCOVÁ, Pavla, Viktor Mráz – fotograf ve víru dějin. 

Hradec Králové: Historický ústav, Univerzita Hradec Králové, Ň017, s. 66, Diplomová práce. Dostupné online: 

https://theses.cz/id/6vryxn/STůGŘ400Ř.pdf 

https://theses.cz/id/6vryxn/STAG84008.pdf
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odpor. Všichni povstalci se tak vzdálili od nám stí kudy kolona projížd la a také odstranili 

zábrany na silnici mezi obcí Rváčov a Hlinskem. Ke své jistot  si N mci vzali další rukojmí, 

kte í byli ve Rváčov  propušt ni.203 

Projel jenom p edvoj kolony, neboť další část kolony od jedoucí od Rohozné, kde zajala ř 

muž  označených za partyzány, spustila palbu, která usmrtila devatenáctiletou Marii Pila ovou. 

Potom se kolona zastavila p ímo na nám stí, protože vojáci zahlédli v oknech školní budovy 

vojáky zajaté v p edcházejících dnech, kte í volali o pomoc.204 Zde osvobodili asi Ň00 osob 

zajatých v p edchozích dnech povstalci. 205  Tento rozbou ený dav společn  s vojáky začal 

vykonávat mstu. Nejd íve byly granátem otev eny zamčené dve e od fary. Ve sklep  nalezli 

schovaného fará e Old icha Kučeru.206  Byl davem mlácen, lynčován a poté zast elen. Další 

ob tí byli zajatci z Rohozné. Na horním konci nám stí prob hla rychlá poprava rukojmích z 

Rohozné. Zast eleni byli: Jaroslav Kvapil, ůntonín Novák, Jan Michek a Jan Trudič. Dalším se 

poda ilo v nastalém zmatku na krátkou chvíli unikat. U h bitova však byly dostiženi a zast eleni: 

ůdolf Zábský, ůntonín ůlinče, Emanuel Kacafírek.207 N mecké ád ní bylo zastaveno až po 

p íjezdu motospojky s dalšími rozkazy.208 

Trhová Kamenice z stala po tomto brutálním zásahu tak ka opušt ná a další den se již nikdo 

nepokoušel ustupující kolony zastavit. Které jednotky provedly tyto vraždy, se vzhledem k 

úplné absenci dokument  ze strany n mecké armády nepoda ilo zjistit. St et v obci Rohozné a 

následné vražd ní v Trhové Kamenici byly nejbrutáln jším aktem, kterého se n mecké 

jednotky na Chrudimsku dopustily. Velkým št stím bylo, že v tšina obyvatel včas utekla, a tak 

si z ejm  zachránili své životy. Pokud by osvobozený dav a vojáci objevili více obyvatel, tak v 

Trhové Kamenici mohlo dojít ješt  k rozsáhlejším zločin m, jako tomu bylo v obci Javo íčko 

na Litovelsku nebo v Leskovicích na Pelh imovsku.209 

Zbytek vojenské posádky v Chrudimi se p ipravoval k odchodu, který začal v odpoledních 

                                                 
203 N MEČEK, Josef, II. odboj 1939-1945 v okrese Chrudim. Chrudim: OV ČSBS Chrudim, Ň007, s. 1ň1. 
204 N MEČEK, Josef, II. odboj 1939-1945 v okrese Chrudim. Chrudim: OV ČSBS Chrudim, Ň007, s. 1ňŇ. 
205 Vů ÁČ, Josef, Trhovokamenicko v boji proti fašizmu 1939-1945. Chrudim: OV ČSBS, 1řŘŘ, s. ň6. 
206 Byl aktivním spolupracovníkem Rady T í. 
207 Vů ÁČ, Josef, Trhovokamenicko v boji proti fašizmu 1939-1945. Chrudim: OV ČSBS, 1řŘŘ, s. ň6. 
208 FRůJDL, Ji í, KMONÍČEK Josef, Květen 1945 ve východních a severovýchodních Čechách: sborník 

dokumentů: k 20. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou. Havlíčk v Brod: Východočeské nakladatelství, 

1ř65, s. 145. 
209 V Javo íčku popravila jednotka SS a Schuztpolizei 5. kv tna ňŘ muž  a chlapc . Vesnice byla následn  

vypálena. V Leskovicích dne 5. -6. kv tna zavraždila jednotka SS z Pelh imova pod velením Waltera Haucka Ň5 

obyvatel. N kte í byli upáleni v ho ících domech. 
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hodinách. V 15. hod. byl opušt n hotel „Bída“ a mezi 16-17 hod. zbytek objekt  ve m st . Ty 

ihned zabraly jednotky Národní stráže a začal zasahovat i hasičský sbor. N mci, tak jako ve 

všech m stech, pálili veškerou dokumentaci a také techniku, která již nebyla pojízdná. Nejt žší 

podmínky byly na letišti, které bylo opušt no až ve večerních hodinách. Vojáci zde zapálili 

v tšinu letadel a také likvidovali uskladn ný letecký benzín.210 Následné detonace byly slyšet 

v širokém okolí. Nap íklad ve Vápenném Podole bylo slyšet výbuchy jak z chrudimského, tak 

z pardubického letišt .211 

P es nádraží Chrudim-m sto, které bylo na trati He man v M stec-Borohrádek, projel 

poslední vojenský vlak do He manova M stce, poté byla trať na p ti místech p erušena.212 Na 

hlavním nádraží Chrudim, ležící na trati Havlíčk v Brod-Pardubice, uvízl „transport 

dělostřelců“, poté co byla trať p erušena na He man v M stec i na Pardubice.213  Kdy bylo 

opušt no nádraží není p esn  známo. Zde se prameny na jednotném údaji neshodují. Josef 

Petrtyl v publikaci Chrudim v květnu 1945 uvádí, že nádraží bylo opušt no odpoledne Ř. 

kv tna.214 Ve staniční kronice je však uvedeno, že první hlášení zprávy o p íjezdu Rudé armády 

došlo na železniční stanici p es telegrafické spojení z Hradce Králové dne ř.kv tna. P ednosta 

oznámil tento fakt veliteli vojenského vlaku stojícího na nádraží a posádka vlaku zničila 

dokumentaci a dala se na ústup sm rem na He man v M stec.215  Z stává otázkou, zda by 

posádka vlaku čekala až do poslední chvíle a nep idala se k hromadnému ústupu Ř. kv tna a 

z stala by tak ve m st  osamocena. 

Po silnicích proudily organizovan  ustupující n mecké oddíly a s p icházejícím večerem 

jejich počet začal nar stat.216  Sov ti totiž v tento den podnikli n kolik leteckých p epad  

n meckých kolon ve Svratce a Ždírci nad Doubravou, ležících východn  od sledovaného 

regionu, čímž výrazn  uspíšili jejich ústup.217

                                                 
210 PETRTYL, Josef, Chrudim v květnu 1945. Chrudim: Národní výbor Chrudim, 1ř46, s. Ň1. 
211 SOků Chrudim, fond 1006, Místní národní výbor Vápenný Podol, Ě1ŘŘňě 1ř45-1řř0, Kniha Památní pro 

Podol-Nutice, s. 1ň5. 
212 Národní archiv, č. sb. Ř14, Sbírka staničních kronik, Ě1ŘŘ7ě 1ř0Ň-1ř61, Pamětní knihy stanic ČSD, inv. č. 

4Ň0, Chrudim-m sto, 1ř1Ř-1ř4ř. s. 5. 
213 Národní archiv, č. sb. Ř14, Sbírka staničních kronik, Ě1ŘŘ7ě 1ř0Ň-1ř61, Pamětní knihy stanic ČSD, inv. č. 

41ř, Chrudim, 1ř1Ř-1ř4Ř. s. 5. 
214 PETRTYL, Josef, Chrudim v květnu 1945. Chrudim: Národní výbor Chrudim, 1ř46, s. Ň1. 
215 Národní archiv, č. sb. Ř14, Sbírka staničních kronik, Ě1ŘŘ7ě 1ř0Ň-1ř61, Pamětní knihy stanic ČSD, inv. č. 

41ř, Chrudim, 1ř1Ř-1ř4Ř, s. 5. 
216 Z rozhovoru s Josefem Pleskotem. 
217 FRůJDL, Ji í, KMONÍČEK Josef, Květen 1945 ve východních a severovýchodních Čechách: sborník 
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4.7.   Středa 9. května 

V p edešlý den ustupovala v tšina n meckých jednotek organizovan  a m la dostatek času 

na likvidační práce. Ve st edu se ústup m nil v út k. „Od časného rána valí se městem proud 

prchající německé armády. Ze všech stran slévají se do Chrudimi řeky kdysi mocné Hitlerovy 

Wehrmacht a přeplňují hlavní silnici směr Praha. Každou hodinu se ústup stupňuje, mění se v 

útěk přímo šílený.“ 218  P es Chrudim celý den prchaly n mecké jednotky od Ždírce nad 

Doubravou a částečn  od Vysokého Mýta. Poté pokračovaly v tšinou kratší cestou na Prahu 

p es He man v M stec nebo na Pardubice. Čety národní stráže shromažďovaly odhozené 

zbran .219 P íjezd Rudé armády byl ten den napjat  očekáván.220 Na kraji m sta u kasáren došlo 

k tragické události. Na strážní hlídku, složenou ze dvou student  gymnázia, byla spušt na palba 

z n meckého vozidla jedoucího ze Slati an. Na míst  byl ran n Miroslav Schneiderwind a Jan 

Šnajdr byl mrtev.221 

Odpoledne dosáhl út k n meckého vojska vrcholu. Situaci v Chrudimi t sn  p ed p íjezdem 

Rudé armády popsal Josef Petrtyl: „Němci prchají šíleně. Ženou koně tryskem ve třech 

proudech vozidel. V Martiniho příkré ulici, do níž se zúžuje náměstí, je jistě nebezpečná situace. 

Na rohu kostela se snaží spadlý voják nasedlat unaveného vzpínajícího se koně.  Na smrt uštvaní 

pěšáci pádí přidržujíce se vozů.“222 První zprávy o Rudé armád  p išly z ejm  telegraficky z 

Hradce Králové. Další informace, o postupu Rus  ze Skutče na Chrast, která je vzdálena 

pouhých 1Ň km od Chrudimi, p išly p ed 1Ř hod. Tyto jednotky se zdržely v p est elce s oddílem 

SS na vrchu Tři Bubny p ed Chrudimí. V tentýž čas Rudá armáda p ijela do Hrochova Týnce, 

ze kterého se v 1Ř hod. a 4 min. tato novina telefonovalo do Chrudimi.223 V 1Ř hod. Ň5 min. 

pokračují na Chrudim.224 V 1Ř hod. a ňŇ min. p ijeli na chrudimské nám stí první Rusové na 

dvou nákladních vozidlech a v jednom uko ist ném automobilu Tatra. 225  Další jednotky, 

                                                 
dokumentů: k 20. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou. Havlíčk v Brod: Východočeské nakladatelství, 

1ř65, s. 10ř. 
218 KOLEKTIV ůUTOR , Chrudimsko v letech 1944-1945 perem kronikáře. Chrudim: Vlastiv dné muzeum, 

1ř65, s. ňŇ. 
219 PETRTYL, Josef, Chrudim v květnu 1945. Chrudim: Národní výbor Chrudim, 1ř46, s. Ňň. 
220 Dle vypráv ní Josefa Pleskota. 
221 BůSTL, Miroslav, Kv tnové dny roku 1ř45 v Chrudimi. In: Chrudimské vlastivědné listy. roč. 14, č. Ň, s. 4. 
222 PETRTYL, Josef, Chrudim v květnu 1945. Chrudim: Národní výbor Chrudim, 1ř46, s. Ň4. 
223 V publikaci Perem Kroniká e je v zápisu z kroniky Hrochova Týnce na str. Ň0 je uvedeno, že první Rusové 

p ijeli do Hrochova Týnce již v p l čtvrté. 
224 PETRTYL, Josef, Chrudim v květnu 1945. Chrudim: Národní výbor Chrudim, 1ř46. s. Ň4. 
225 KOLEKTIV ůUTOR , Chrudimsko v letech 1944-1945 perem kronikáře. Chrudim: Vlastiv dné muzeum, 
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vyzbrojené i tanky p ijely ve večerních hodinách. 

Dne ř. kv tna se snažily prchající n mecké oddíly využívat i vedlejších silnic, aby si zkrátili 

cestu. Nap íklad projížd ly i Horním Bradlem, které bylo na trase Trhová Kamenice 

Chot bo .226 B hem 10. kv tna odsadila Rudá armáda zbývající m stečka a obce v regionu, kde 

se jí dostalo uvítání a byly stav ny slavobrány. Lidé z p íjezdu „armády osvoboditelky“ nadšení, 

ale zárove  jí také obávali. Jednalo také o „armádu“, která sebou p inášela nejen pocit 

konečného osvobození, ale také negativní jevy s tím spojené. Typickým byl strach ze znásiln ní, 

a tak byla mladá d včata svými rodiči p ed sov tskými vojáky často ukrývána.227 

P estože vála skončila a Československo bylo osvobozeno, stále docházelo k boj m s 

n meckými vojáky. Do kronik se tyto události také zapsaly a hlavní role t chto boj  na n mecké 

stran  jsou p ipisovány „esesák m“. Zda se však opravdu jednalo o jednotky SS nelze prokázat. 

K posledním p est elkám samoz ejm  docházelo ale p ipsání účasti v nich jednotkám SS je 

spíše pouhá mystifikace. Tento produkt kroniká  a obyčejných lidí vzešel z jejich neznalosti 

výstroje a jejích podob v n mecké armád . Tanková vojska, která z stávala posledními 

jednotkami, které byly schopné vést boj, nosila emblém smrtihlava na výložkách. P íslušníci 

SS m ly tento emblém na čepicích, a tak mohlo dojít ke snadné zám n .228 Na Chrudimsku 

docházelo k boji s „esesáky“ ješt  10. kv tna v okolí Mi etic. Proti nim zde zasahovaly jednotky 

partyzánského pluku generála Ludvíka Svobody. Poslední boj m l být sveden v ned li 1ň. 

kv tna u obce Zbyslavec nedaleko Prachovic.229 

Ješt  n kolik týdn  po konci války se v lesích schovávali n mečtí vojáci. V tšinou se jednalo 

jednotlivce nebo malé skupinky. Ti byli pozd ji také zadrženi, jelikož žít pouze v lese nešlo 

p íliš dlouho. Z les  vycházeli jedin  v p ípad , aby si sehnali dostatek potravin. RNV na ídily 

plošné kontroly dokument  totožnosti tak jak tomu bylo nap íklad v Chrudimi dne Ň6. 

kv tna.230 V n kterých p ípadech ješt  napadali české obyvatelstvo. V místní části Slati an, 

zvané Škrovád dne Ň4.června jistý Ludvík Helmut zavraždil sekyrou Če ka P honého, kterému 

                                                 
1ř65, s. ňň. 
226 SOků Chrudim, fond 176, Místní národní výbor Horní Bradlo, Ě1řŇřě 1ř45-1řř0, Pamětní kniha obce, s. 

1Ň6. 
227 Dle vypráv ní Libuše Paulové. 
228 HRBEK, Jaroslav, Draze zaplacená svoboda: osvobození Československa 1944-1945. Praha: Paseka, Ň00ř, s. 

Ň5Ř. 
229 SOků Chrudim, fond 1006, Místní národní výbor Vápenný Podol, Ě1ŘŘňě 1ř45-1řř0, Kniha Památní pro 

Podol-Nutice, s. 1ň5. 
230 SOků Chrudim, fond ň1Ř, Městský národní výbor Chrudim, Ě1řňŘě 1ř45-1řř0 Ě1řřŇě, inv. č. 450, sig. Ň.Ň.Ň. 

Vyhláška o kontrole osobních průkazů. 
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bylo osmdesát let.231 Helmut se z ejm  pohyboval v blízkosti obydlených dom  a byl vid n 

P honým, kterého nebylo t žké dostihnout a jako nepohodlného sv dka zavraždit. 

Další hrozbou pak bylo velké množství munice po n mecké armád . To bylo v tšinou 

usklad ováno mimo obytné zóny a tyto provizorní sklady byly hlídány členy Národní stráže 

nebo dobrovolníky z ad místních obyvatel. Strážní služba se pro mnoho muž  stala osudná. 

Jedna tragédie se stala u Rabštejnské Lhoty, kde bylo na n kolika místech uskladn no velké 

množství munice, nejvíce v lese „Doubinci“, která v ned li 10. června 1ř45 explodovala. „Z 

neznámé příčiny vyletěla 1 hromada let. bomb František Bleha-svobodný-čp. 35. a Rudolf 

Nepovím, ženatý, otec 1 děcka, čp. 43., kteří tam byli na stráži, byli výbuchem na kusy roztrháni 

a rozmeteni po okolí-první oběti na lidských životech. Střechy a okna i zdivo utrpělo v některých, 

zvláště bližších staveních značná poškození.“232 

Munice a zbran  se staly zajímavými p edm ty zvlášt  pro mladé hochy, kte í si však 

neuv domovali nebezpečí, které jim p i manipulaci hrozilo. P ípady, kdy za tuto nebezpečnou 

hru zaplatili svým životem nebo zran ním, nebyly neobvyklé a d ly se i po válce. Nap íklad v 

okolí Slati an se udála nejv tší tragédie 17. února 1ř46. P i explozi munice byly čty i chlapci 

zabiti a další dva t žce ran ni.233 Následky t chto tragédií byly částečn  „d dictvím“ posledních 

válečných m síc  a dní. Nebezpečí tak neodešlo s koncem války, ale z stalo a své ob ti si 

vyžádalo i n kolik m síc  a let po válce.

                                                 
231 FRůJDL, Ji í, KMONÍČEK Josef, Květen 1945 ve východních a severovýchodních Čechách: sborník 

dokumentů: k 20. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou. Havlíčk v Brod: Východočeské nakladatelství, 

1ř65, s. Ň0Ň. 
232 SOků Chrudim, fond 7ŘŇ, Místní národní výbor Rabštejnská Lhota, Ě1řŇŇě 1ř45-1ř6Ř Ě1řŘřě, Pamětní kniha 

obce Lhoty Rabštýnské, s. 154. 
233 Dle vypráv ní Libuše Paulové. 
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5   Květnové události v Heřmanově Městci 

První sch ze ilegálního národního výboru se uskutečnila dne Ň0.Ň. Tento výbor m l šest 

člen  a pravideln  se scházel v lesích za Konopáčem. Náplní setkání byla p íprava plán  na 

p evzetí moci na konci války.234 Byl z ejm  navázán na partyzánskou brigádu Mistr Jan Hus. 

Vzhledem k dob  vzniku národního výboru to bylo v období po velké zimní protipartyzánské 

ofenzív , kdy se partyzánské hnutí z tohoto úderu vzpamatovávalo. V He manov  M stci byli 

ve styku s partyzány také železniční zam stnanci.235 Situace ve m st  byla zkomplikována po 

p íchodu stálé n mecké posádky v lednu 1ř45, která se ubytovala ve škole. Velitelství této 

posádky se nacházelo na zámku. ůž do kv tna 1ř45 zde nedošlo k žádným incident m. 

Dne 5. kv tna vysílal m stský rozhlas volání o pomoc povstalc  v Praze. To bylo jasným 

znamením, že nadešly poslední chvíle n mecké okupace. Dopoledne začaly být zamazávány 

n mecké nápisy a byly vyv šovány československé vlajky. 236  ,,Vzdor tomu že, německá 

posádka je ještě v Heřmanově Městci, projevují se známky porážky okupantů. Obchodníci 

odstraňují německočeské firmy a nápisy, hasičský sbor se hlásí na radnici a přejímá udržování 

pořádku, na domech vlají československé prapory.“237 N mecká posádka na toto chování zatím 

nijak nereagovala. Ilegální výbor dopoledne nepodnikal zatím žádné kroky k p evzetí správy 

m sta. Ve 11:55 byla na m stské ú ad  vyv šena editelem Horáčkem československá vlajka. 

Ve 1Ň:Ň0 p ichází na radnici František Ipser, p edseda ilegálního výboru, a s ním další členové. 

O pár minut pozd ji je následuje další skupina vedená fará em Václavem Žďárským, která chce 

také p evzít správu m sta. B hem následujícího jednání tato skupina ustoupila první. Ve 1Ň:45 

bylo zahájeno první jednání již revolučního národního výboru. Ten m l dohromady ŇŇ člen . 

Následn  byl p edsedou zvolen František Ipser a místop edsedou Martin Bat k. Jednotlivým 

člen m byly rozd leny první pracovní úkoly. N kte í byli za azení do správy ve ejné či 

bezpečnostní, která m la k dispozici hasičský sbor a četníky.238  

                                                 
234 SOků Chrudim, fond 1Ň4Ř, Městský národní výbor Heřmanův Městec, Ě1řŇ7ě 1ř45-1řř0 Ě1řř1ě, III. pamětní 

kniha místního národního výboru 1938-1946, s. 11ř. 
235 Národní archiv, č. sb. Ř14, Sbírka staničních kronik, Ě1ŘŘ7ě 1ř0Ň-1ř61, Pamětní knihy stanic ČSD, inv. č. 

Ňř1, Heřmanův Městec, 1ř1Ř-1ř4ř, s. 6-7. 
236 BOČKOVÁ, Eva. JůNůTů, Václav, 680 let od první písemné zprávy o Heřmanově Městci. M sto He man v 

M stec, Ň005, nestr. 
237 SOků Chrudim, fond 1Ň4Ř, Městský národní výbor Heřmanův Městec, Ě1řŇ7ě 1ř45-1řř0 Ě1řř1ě, III. pamětní 

kniha místního národního výboru 1938-1946, s. 115. 
238 SOků Chrudim, fond 1Ň4Ř, Městský národní výbor Heřmanův Městec, Ě1řŇ7ě 1ř45-1řř0 Ě1řř1ě, kn 1, inv. č. 

1, Zápisy ze schůzí revolučního NV a pléna MNV. 
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První zasedání p erušil p íchod dvou n meckých d stojník , kte í žádali, aby se zástupci 

nové m stské správy odebrali s nimi na zámek a tam jednali s velitelem posádky o dalších 

krocích a podmínkách. Ve 1ň:ň0 se na zámek se vypravili: František Ipser, Josef Paulus, Karel 

Van k a tlumočník Josef Šilhán.239 Tato deputace veliteli n mecké posádky sd lila, že je konec 

okupace a československá vláda je v Košicích. 

Dle Pam tní knihy m sta m l být velitelem posádky jistý plukovník Sorge.240 Toto jméno 

však není v bec zmín no v zápisu sch ze RVN. V zápisu této sch ze je zmín n generál 

Siedemann: „Členové výboru byli seznámeni s obsahem ujednání, které bylo protokolárně 

sestaveno na zámku a podepsáno něm. velitelem generálem Siedemannem.“241 Toto jméno je 

uvedeno i pozd ji v pam tní knize: „Ujednání v zámku / uvedené na str. 115/ bylo podepsáno 

generálem Siedemannem.“242 Na p vodním dokumentu, který zve ejnil Josef N meček ve své 

práci,243 a který byl sepsán v n mčin , je podepsán generál Sorge. P i bádání se konkrétního 

generála se jménem Sorge najít nepoda ilo. Ovšem p i hledání jména Siedemann se poda ilo 

najít konkrétní osobu.   

Vzhledem k rozmíst ní n meckých jednotek v regionu, ze kterých jsou konkrétn  známy 

p edevším ty letecké, je nejvíce pravd podobné to, že se jedná o Hanse Siedemanna,244 velitele 

VIII. leteckého sboru. Jednotky tohoto sboru byly rozmíst ny na nedalekých letištích v 

Chrudimi, Pardubicích a také využívaly malé letišt  u He manov  M stci.245  Siedemann si 

z ejm  z ídil velitelství v He manov  M stci z n kolika d vod . V Pardubicích či Chrudimi 

mohl očekávat pom rn  bou livý pr b h konce války. Navíc se mohla ob  letišt  v t chto 

m stech stát terčem útok  sov tského či spojeneckého letectva. Na malém m st  tyto možné 

problémy p íliš nehrozily. V klidném prost edí prostorného zámku, který svou velikostí skýtal 

                                                 
239 SOků Chrudim, fond 1Ň4Ř, Městský národní výbor Heřmanův Městec, Ě1řŇ7ě 1ř45-1řř0 Ě1řř1ě, III. pamětní 

kniha místního národního výboru 1938-1946, s. 115. 
240 Tamtéž, s. 115. 
241 SOků Chrudim, fond 1Ň4Ř, Městský národní výbor Heřmanův Městec, Ě1řŇ7ě 1ř45-1řř0 Ě1řř1ě, kn 1, inv. č. 

1, Zápisy ze schůzí revolučního NV a pléna MNV. 
242 SOků Chrudim, fond 1Ň4Ř, Městský národní výbor Heřmanův Městec, Ě1řŇ7ě 1ř45-1řř0 Ě1řř1ě, III. pamětní 

kniha místního národního výboru 1938-1946, s. 115. 
243 N MEČEK, Josef, II. odboj 1939-1945 v okrese Chrudim. Chrudim: OV ČSBS Chrudim, Ň007, s. 414. 
244 Hans Siedemann Ě1ř0Ň-1ř67ě vstoupil roku 1ř1ř do n mecké armády jako dobrovolník. Na konci dvacátých 

let prošel leteckým kurzem v SSSR. B hem špan lské občanské vály p sobil v pozici velitele štábu letky „Kondor“. 

Od roku 1řňř sloužil na velitelství VIII. leteckého sboru. V lednu 1ř45 byl Siedemann jmenován velitelem tohoto 

sboru. 
245  ŠRÁMEK, Pavel. ŠULC, Ivo, Letecká Chrudim 1939-2004. Chrudim: Pors 5Ň, Ň004, str. 7. 
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jist  dobré podmínky pro p sobení štábu sboru, mohly být v klidu vypracovávány plány ke 

konečným p esun m sboru. Část zámeckého parku sloužila také jako polní letišt  pro malá 

kurýrní letadla, která v posledních týdnech války vzbuzovala obdiv místních mladík .246 

      Plukovník Sorge, který je zmín ný v pam tní knize a podepsán na dokumentu, byl 

z ejm  velitelem zdejší n mecké posádky. Možné je také to, že generál Siedemann p ijel do 

He manova M stce na zámek práv  v dob , kdy plukovník Sorge jednal se členy RNV. Jelikož 

Siedmann m l hodnost generála, tak z pozice d stojníka s vyšší hodností mohl toto jednání za 

n meckou stranu p evzít. To však vyvrací generálem Sorgem podepsaný dokument. Je také 

možné, že v zámku sídlila hned dv  velitelství a jednání se členy RNV vedl Sorge v pozici 

velitele posádky a plukovník Siedemann, v pozici velitele VIII. leteckého sboru, byl z ejm  

také p ítomen. Následn  si zapisovatel RVN Josef Šilhán tato dv  jména spletl. To už jsou pouze 

domn nky, neboť p esné datum, kdy generál Siedemann p ijel a následn  odjel z 

he manom steckého zámku není známo. 

P i následném jednání byl následn  byl sepsán dokument, který obsahoval podmínky 

fungování RNV a všeobecného po ádku ve m st : 

1. Národní výbory jsou uznány, rovněž se uznávají výnosy národního výboru v Praze. 

2. Proti vyvěšení národních vlajek není námitek. Rudé vlajky bez ohledu na označení     musí 

být do 16. hodiny sňaty. 

3. Revoluční výbor, kterému dosavadní starosta předal správu města, je zodpověden za 

udržení pořádku v obci. 

4. Ozbrojení civilisté budou považováni za vzbouřence. 

5. Uprchlíci budou jako dosud volně propouštěni. Majetek německých příslušníků nutno 

bezpodmínečně respektovat. 

6. Každá akce proti německé branné moci bude ozbrojenou mocí zlomen. 

7. Případné všeobecné nepokoje budou rovněž německou brannou mocí zneškodněny.247 

Z jednotlivých bod  vyplívá, že ob  strany m ly zájem na klidném p edání moci bez 

zbytečných ob tí. Ve 14 hodin se deputace vrátila ze zámku a pokračovala sch ze. V 15:Ň0 byly 

m stským rozhlasem vyhlášeny jednotlivé body dohody s generálem Siedemannem. Následn  

složil p edseda RNV slib Československé republice a po n m tak učinili i další členové.248 

                                                 
246 Dle vypráv ní Josefa Pleskota. Jedno z letadel po špatném startu havarovalo. Letadla vzlétala proti kopci, za 

kterým byl zámecký rybník. Letoun nenabral dostatečnou výšku a následn  se z ítil do strom  za rybníkem. 
247 SOků Chrudim, fond 1Ň4Ř, Městský národní výbor Heřmanův Městec, Ě1řŇ7ě 1ř45-1řř0 Ě1řř1ě, III. pamětní 

kniha místního národního výboru 1938-1946, s. 115-116. 
248 SOků Chrudim, fond 1Ň4Ř, Městský národní výbor Heřmanův Městec, Ě1řŇ7ě 1ř45-1řř0 Ě1řř1ě, kn 1, inv. č. 
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„Místní úřady, pošta, dráha, školy četníci a hasiči dávají se k disposici nové správě 

města.“249 Dne 5.5 kv tna se RNV sešel ješt  jednou a to mezi Ň0:15 a ŇŇ:ň0 hod. Člen m 

výboru byly rozdány legitimace a dále se projednávalo rozd lení správy m sta. Následn  se 

p ipravovaly první kroky k p ebrání místních výrobních podnik  a k zajišt ní „osob národně a 

politicky nespolehlivých“. Za tímto účelem byla vytvo ena zvláštní komise.250 

N mecká posádka začala m sto opoušt t ráno Ř. kv tna. V p edchozích dnech projížd li 

ustupující n mecké jednotky m stem ojedin le. 251  Odjezd n mecké posádky byl op t ve 

znamení likvidace písemných dokument , vysílaček a radiop ijímač . 252  Následn  vojáci 

zapálili i vojenská auta, která byla pro ustupující armádu již neužitelná z d vodu nedostatku 

pohonných hmot. ůuta byla zaparkována v zámeckém parku v blízkosti zámecké budovy. Ihned 

po odjezdu voják  začali členové místního hasičského sboru auta hasit, protože hrozilo, že by 

ohe  mohl p eskočit i na zámeckou budovu. Po uhašení jsou zlikvidovány i nastražené 

výbušniny v zámku rakouskými p íslušníky Wehrmachtu vým nou za poskytnutí civilního 

oblečení. Pozd ji však byli chyceni a zast eleni.253 

Další pr b h út ku n mecké armády dramaticky zaznamenává pam tní kniha: 

„Mezitím se proud prchajících Němců den ode dne, hodinu od hodiny zvětšuje a dosahuje 

vrcholu 8. a 9. května. Nepředstavitelná směsice vozů s německými vystěhovalci, děl, tanků, 

osobních a nákladních aut, vozidel všech druhů a velikostí, motocyklů, jízdních oddílů i 

ojedinělých pěšáků prchá v panickém strachu a nepopsatelném zmatku plnou šířkou ulice i po 

jiných cestách před Rudou armádou na západ ku Praze. Tento překotný a bezhlavý útěk 

neustává ani v noci. Teprve v odpoledních hodinách dne 9. května proud utíkajících Němců 

řídne a městem projíždějí poslední opozdilci.“254
  

                                                 
1, Zápisy ze schůzí revolučního NV a pléna MNV. 
249 SOků Chrudim, fond 1Ň4Ř, Městský národní výbor Heřmanův Městec, Ě1řŇ7ě 1ř45-1řř0 Ě1řř1ě, III. pamětní 

kniha místního národního výboru 1938-1946, s. 116. 
250 SOků Chrudim, fond 1Ň4Ř, Městský národní výbor Heřmanův Městec, Ě1řŇ7ě 1ř45-1řř0 Ě1řř1ě, kn 1, inv. č. 

1, Zápisy ze schůzí revolučního NV a pléna MNV. 
251 SOků Chrudim, fond 1Ň4Ř, Městský národní výbor Heřmanův Městec, Ě1řŇ7ě 1ř45-1řř0 Ě1řř1ě, III. pamětní 

kniha místního národního výboru 1938-1946, s. 116. 
252 Tamtéž, s. 116. 
253 BOČKOVÁ, Eva. JůNůTů, Václav, 680 let od první písemné zprávy o Heřmanově Městci. M sto He man v 

M stec, Ň005, nestr. 
254 SOků Chrudim, fond 1Ň4Ř, Městský národní výbor Heřmanův Městec, Ě1řŇ7ě 1ř45-1řř0 Ě1řř1ě, III. pamětní 

kniha místního národního výboru 1938-1946, s. 117. 
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Dále je v pam tní knize uvedeno, že první jednotky Rudé armády p ijeli do m sta okolo 17. 

hodiny. To však časov  neodpovídá s p íjezdem Rus  do východn ji ležící Chrudimi, kam 

p ijeli v 1Ř hod. a ňŇ min. Bylo by ješt  možné, že ruské oddíly dorazili do He manov  M stce 

od Pardubic, což je vyloučeno, protože do Pardubic p ijeli první Rusové až 10. kv tna. Vojáci 

Rudé armády p ijeli do He manov  M stci nejd íve v 1ř. hod. První vjel do m sta tank, který 

jej celé p ejel a t sn  za m stem zajala jeho posádka poslední utíkající n mecké vojáky.255 Další 

ruské jednotky byly uvítány hudbou a občerstvením. Tyto jednotky však vzáp tí pokračovali 

dále, ale ihned byly následovány dalšími. Jednalo se o vojáky 4. ukrajinského frontu.256  V 

dalších dnech bylo p iváženo mnoho ran ných, o které se starali p íslušníci hasičského sboru. 

K tomu účelu byly z ízeny t i ošet ovny, které poskytly pomoc celkem v Ň 16Ň p ípadech.257 

Na Malém nám stí byly ruskou posádkou po ádány projekce film . Posádka z stala ve m st  

do Ň. června. V zámeckém parku prob hla ř. kv tna exhumace t í popravených n meckých 

voják  ze 7. kv tna. T la byla v papírových pytlích, na který byla napsána následující jména: 

Engels, Reihart, Wagener.258 Dle pam tní knihy He manova M stce se jednalo o 4 Rakušany, 

kte í zb hli na konci dubna, ale u Prachovic byli dostiženi a následn , po p evozu do 

He manova M stce popraveni. Jejich ostatky byly p eneseny na m stský h bitov.259 

Poražená n mecká armáda p i svém ústupu zanechala ve m st  a jeho okolí mnoho 

vojenského materiálu. Na silnicích a v p íkopech byly zanechány r zné povozy, nepojízdné 

automobily jak osobní, tak nákladní. Nejv tší nebezpečí p edstavovaly zbran  a nepoužitá 

munice. Revoluční národní výbor projednával tuto problematiku na sch zi dne 17. kv tna. 

Výsledkem jednání bylo to, aby vojenská správa československé armády, která byla ve m st  

z ízena 1Ň. kv tna,260  a které velel štábní kapitán Václav Marián, trvale provád la kontrolu 

                                                 
255 Dle vypráv ní Josefa Pleskota. 
256 BOČKOVÁ, Eva. JůNůTů, Václav. 680 let od první písemné zprávy o Heřmanově Městci. M sto He man v 

M stec, Ň005, nestr. 
257 SOků Chrudim, fond 1Ň4Ř, Městský národní výbor Heřmanův Městec, Ě1řŇ7ě 1ř45-1řř0 Ě1řř1ě, III. pamětní 

kniha místního národního výboru 1938-1946, s. 11Ř. 
258 FRůJDL, Ji í a Josef KMONÍČEK. Květen 1945 ve východních a severovýchodních Čechách: sborník 

dokumentů: k 20. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou. Havlíčk v Brod: Východočeské nakladatelství, 

1ř65. str. 15Ň. 
259 SOků Chrudim, fond 1Ň4Ř, Městský národní výbor Heřmanův Městec, Ě1řŇ7ě 1ř45-1řř0 Ě1řř1ě, III. pamětní 

kniha místního národního výboru 1938-1946, s. 140. 
260 BOČKOVÁ, Eva. JůNůTů, Václav, 680 let od první písemné zprávy o Heřmanově Městci. M sto He man v 

M stec, Ň005, nestr. 
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silnic a cest, kde „jsou stále odkládány výbušniny a pancéřové pěstě atd.“261  Obyvatelé byly 

m stským rozhlasem vyzváni, aby prohlédli své pozemky, které hraničí se silnicemi a 

cestami.262 

Vojenská správa zabezpečovala ve m st  hned n kolik d ležitých úkol . T mito úkoly byli 

pov eni bývalí či aktivní d stojníci armády, kterým dobrovoln  pomáhali občané. Hlavním 

úkolem bylo zajišt ní hlídek v zajateckém tábo e, který byl z ízen pro n mecké vojáky na okraji 

m sta v lese Bažantnici. První zajatci sem byli umíst ni ř. kv tna.263  Vojenská správa, pod 

velením strážmistra R žičky, zde zabezpečovala také stravování a p esuny zajatc  do Čáslavi. 

Velitelem tohoto tábora byl kapitán Hubálek. V sokolovn , kterou m l na starost ůntonín 

Kn žour byli ubytováni civilní n mečtí uprchlíci v tšinou matky s d tmi. Pozd ji byly na 

prostranství u sokolovny sváženy zbran . Ve škole, kterou m l na starost poručík Pecka, se 

nacházel sklad výstroje a byli zde ubytováni i další civilní uprchlíci. V dostatečné vzdálenosti 

od obytných částí m sta, v ledárn , uprost ed zámeckého parku byl sklad munice. Ten m l na 

starost nadporučík František Mecl.264 

Na he manom steckém nádraží, kde byla doprava zastavena na začátku kv tna, byl od 1. 

kv tna odstaven vlak, který byl vybaven „moderními dílnami“. Vlak čítající 5Ř voz  m l být 

dne 7. kv tna z rozkazu generála Sorgeho zničen výbušninami. Velitel vlaku nechal tyto 

výbušniny zneškodnit a vlak p edal železničním zam stnanc m.265 Další vlak p ijel do stanice 

6. kv tna. Jednalo se o obrn ný vlak n mecké armády, který následujícího dne p ejel do 

Pardubic.266 

 

 

 

 

                                                 
261 SOků Chrudim, fond 1Ň4Ř, Městský národní výbor Heřmanův Městec, Ě1řŇ7ě 1ř45-1řř0 Ě1řř1ě, kn 1, inv. č. 

1, Zápisy ze schůzí revolučního NV a pléna MNV. 
262 Tamtéž. 
263 SOků Chrudim, fond 1Ň4Ř, Městský národní výbor Heřmanův Městec, Ě1řŇ7ě 1ř45-1řř0 Ě1řř1ě, III. pamětní 

kniha místního národního výboru 1938-1946, s. 117. 
264 SOků Chrudim, fond 1Ň4Ř, Městský národní výbor Heřmanův Městec, Ě1řŇ7ě 1ř45-1řř0 Ě1řř1ě, III. pamětní 

kniha místního národního výboru 1938-1946, s.11Ř-11ř. 
265 Národní archiv, č. sb. Ř14, Sbírka staničních kronik, Ě1ŘŘ7ě 1ř0Ň-1ř61, Pamětní knihy stanic ČSD, inv. č. 

Ňř1, Heřmanův Městec, 1ř1Ř-1ř4ř, s. 7. 
266 Tamtéž, s. 7. 
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 6   Květnové události ve Slatiňanech 

Tehdejší m stys Slati any, ležící nedaleko Chrudimi na kraji Železných hor, se stal na 

počátku roku 1ř45 jedním z mnoha míst, kde partyzánské hnutí a místní obyvatelstvo navázalo 

mezi sebou kontakty a následn  došlo i k vytvo ení ilegálního národního výboru.      

„Ve Slatiňanech již v začátku roku jako v mnohých jiných obcích, tvořili se tajné národní 

výbory, které byly určeny k převzetí veřejné správy v den pádu nacistické moci. Ve Slatiňanech 

jako představitel tohoto několikačlenného národního výboru byl určen František Herold, amd. 

Úředník v.v.“267 O této události informuje též farní kronika: „Ve Slatiňanech byl vytvořen po 

vzoru jiných obcí tajný Národní výbor v čele Františkem Heroldem, který spojkami byl ve styku 

s partyzánskými oddíly v okolních lesích.“268 

Lze p edpokládat, že se tak stalo ve spolupráci s partyzánským oddílem Ludvíka Svobody, 

který byl zformován na konci listopadu 1ř44 Vasilem Kišem z výsadku Jan Kozina.269  O 

propojení ilegálního výboru s partyzány se také pam tní kniha obce: „Tento tajný národní výbor 

prostřednictvím svých kurýrů byl ve stálých stycích s partyzánskými skupinami v blízkých lesích 

i s celým odbojovým hnutím.“270 

První doložená sch ze prozatímního národního výboru se konala dne ň0. dubna v 17 hod. 

na Návrší Vrchlického, které se nachází jihozápadn  od m sta na p i vrchu H ra. Tam se sešli 

čty i členové prozatímního výboru271 v čele s Františkem Heroldem. K tomuto jednání p izvali 

dalších ř místních spolehlivých spoluobčan .272 

Dne 5. kv tna, poté co Praha volala o pomoc, se atmosféra začala vyost ovat. „Veliké 

vzrušení nastalo mezi obyvatelstvem, když vešla na vědomost zpráva o pražském povstání lidu 

proti fašistickým německým okupantům dne 5. května 1945.“273  Ve Slati anech byla silná 

n mecká posádka, která byla ubytována ve škole, na zámku a pozd ji také sokolovn , ve které 

do té doby probíhalo školní vyučování. Velitelství bylo z ízeno v dom  Na Košumberku čp. 115. 

                                                 
267 SOků Chrudim, fond ř00, Městský národní výbor Slatiňany, 1ř45-1řř0 Ě1řřňě, Paměti obce Slatiňany, kap. 

1945, nestr. 
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269 GEBHůRT, Jan. ŠIMOVČEK, Ján. Partyzáni v Československu. Praha: Pravda 1řŘ4, s. 4ňŇ. 
270 SOků Chrudim, fond ř00, Městský národní výbor Slatiňany, 1ř45-1řř0 Ě1řřňě, Paměti obce Slatiňany, kap. 

1945, nestr. 
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Vznik výkonného NV. Na sch zku byli p izváni: Ing. Václav Kinšt, d kan Josef Pivo ka, editel v. v. Josef 

Bedná , ůlbín Raška, Josef Strouhal, Karel Šmíd, Josef Ploc, František Šnopl a Josef Dvo ák. 
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Dopoledne došlo k prvnímu incidentu. Železniční zam stnanec František Zajíček rozhodl 

jednat na „vlastní p st“. „František Zajíček v civilním obleku neuváženě a neznámo z jakého 

rozkazu snažil se odzbrojiti německého strážného vojáka.“274 Tento pokus samoz ejm  nemohl 

vést k úsp chu. Zajíček byl vojákem zadržen a p edán veliteli n mecké jednotky Mösserovi. 

Ten si nechal do hostince Jana Konráda čp. Ň6 zavolat starostu Steklého a tajemníka Polívku, 

kde jim sd lil Zajíčkovo provin ní a také to, že bude p evezen do Pardubic, kde bude 

popraven.275 P i následném vyjednávání, navzdory výhružkám a agresivit , se poda ilo tento 

zám r zm nit. Mösser následn  ob ma ú edník m sd lil, že za bezpečnost n meckého vojska 

ve m st  ručí svými životy.276 

  Odpoledne se obyvatelé Slati an sešli u radnice, kam dorazili n kte í členové prozatímního 

výboru a zde se debatovalo o nastalé situaci. Ú adující starosta Steklý a tajemník Polívka nebyli 

p ítomni,277  neboť v tu dobu ješt  jednali s Mösserem. Na tomto srocení došlo k vytvo ení 

revoluční atmosféry, neboť p ítomným bylo jasné, že konečné zhroucení n mecké armády již 

nebude dlouho trvat. Následn  byl vydán prozatímním výborem p íkaz Františku Mazuchovi, 

veliteli hasič , aby se hasičský sbor uvedl do pohotovosti. To m lo být provedeno troubením 

výstražného signálu. 

Kolem 1Ř hodiny Miroslav Šustr a Václav Meduna, oblečeni v hasičských stejnokrojích, 

začali na kolech projížd t m stem a troubit. Václava Medunu, který jel od radnice, p edjel p ed 

k ižovatkou n mecký pancé ový v z. Následn  se v z otočil a palbou z automatické zbran  

Václava Medunu usmrtil.278 Poté se vydal pronásledovat i druhého trubače Miroslava Šustra. 

Ten odbočil do vedlejší ulice k sokolovn , kde snažil skrýt, aniž by tušil, že v sokolovn  jsou 

n mečtí vojáci. Vzáp tí byl zadržen Mösserem, který jel ve voze. Šustrovi se následn  poda ilo 

s pomocí rakouského p íslušníka Wehrmachtu utéct. 279  Situace se tímto incidentem ješt  

p iost ila. „Tato tragická událost hejtmana Mosera strašně rozzuřila. Ihned vydal zákaz 

jakéhokoliv sdružování osob v ulicích i jinde, nařídil pohotovost německého vojska ve 

                                                 
274 SOků Chrudim, fond ř00, Městský národní výbor Slatiňany, 1ř45-1řř0 Ě1řřňě, kap. 1945, nestr. 
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Slatiňanech a hrozil zastřelením každému, kdo rozkazu neuposlechne.“ 280  Toho dne již k 

žádnému incidentu našt stí nedošlo, nicmén  docházelo ke st elb  do oken dom , na kterých 

byly vylepeny české vlajky.281 Hejtman Mösser hlídkoval se zbraní p ipravenou ke st elb  ve 

svém obrn nci a projížd l po hlavní silnici p es celé Slati any.282 

Dne 6. kv tna se m l, dle zápis  vzpomínek s. Drášila,283 které jsou součástí Pamětní knihy, 

sejít prozatímní národní výbor. Nedochoval se však žádný protokol ani jiný písemný záznam o 

této sch zce. Další sch ze se uskutečnila až Ř. kv tna večer.284 Je tedy možné, že s odstupem 

n kolika let si pam tník data spletl, nebo tak učinil zám rn , aby dodal své kapitole vzpomínek, 

s názvem Vzpomínky místního občana s. Drášila na osvobození Slatiňan sovětskou armádou, 

pot ebný revoluční ráz. V bec nep ipomíná prvního p edsedu národního výboru Františka 

Herolda, ale až následujícího p edsedu Františka Zajíce, člena komunistické strany. Ten byl do 

této funkce zvolen pozd ji. Farní kronika Františka Herolda p ipomíná. 285  Pam tní kniha 

rozd luje p sobení Revolučního národního výboru od kv tnových dn  do Ň. června, a dobu 

poté, kdy byl ustanoven Místní národní výbor. Ten vedl již František Zajíc.286 

Zpráva o smrti Václava Meduny se rychle roznesla m stem, a proto z stávala v tšina 

obyvatel ve dnech 6. a 7. kv tna doma. Našli se však i lidé, kte í tak neučinili. „Mnozí občané 

se ve skupinkách po ulicích bezúčelně procházeli a německé hlídkující vojáky i provokovali, 

neuvědomujíce si případných následků svého neuvážlivého jednání.“ 287  N mečtí vojáci si 

z ejm  tohoto chování p íliš nevšímali a spíše se místní posádka chystala také k odjezdu. S 

vyklízení školní budovy se m lo začít již 5. kv tna.288 V tyto dny projížd ly p es Slati any 

oddíly n mecké armády. „Přes naše městečko projížděla německá armáda od Nasavrk a od 

                                                 
280 SOků Chrudim, fond ř00, Městský národní výbor Slatiňany, 1ř45-1řř0 Ě1řřňě, kap. 1945, nestr. 
281 Tamtéž. 
282 Dle vzpomínek Libuše Paulové. 
283 SOků Chrudim, fond ř00, Městský národní výbor Slatiňany, 1ř45-1řř0 Ě1řřňě, kap. Vzpomínky místního 

občana s. Drášila na osvobození Slatiňan sovětskou armádou, nestr. 
284 SOků Chrudim, fond ř00, Městský národní výbor Slatiňany, 1ř45-1řř0 Ě1řřňě, kn 1, inv. č. 1, Zápisy ze 

schůzí MNV a pléna MNV. 
285 SOků Chrudim, fond Řřř, Archiv městyse Slatiňan, Ě1ŘŇ6ě 1ř45-1ř47, Farní kniha fary v Slatiňanech, 

      s. 5Ň5. 
286 SOků Chrudim, fond ř00, Městský národní výbor Slatiňany, 1ř45-1řř0 Ě1řřňě, kap. 1945, nestr. 
287 Tamtéž. 
288 SOků Chrudim, fond ř00, Městský národní výbor Slatiňany, 1ř45-1řř0 Ě1řřňě, kap. Vzpomínky místního 

občana s. Drášila na osvobození Slatiňan sovětskou armádou, nestr. 
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Orle, dlouhé kolony aut s ozbrojenými vojáky...“ 289  Odpoledne 7. kv tna byl na h bitov  

poh ben Václav Meduna. Stalo se tak za p ítomnosti mnoha obyvatel a celého hasičského sboru. 

Celý poh eb byl pod dozorem hlídky n meckých voják .290 

Dne Ř. kv tna n mecká posádka ve sp chu likvidovala písemné materiály u místní sokolovny. 

Totéž se d lo i u zámku, kde probíhala i likvidace vysílaček a rozhlasových p ijímač . P ed 

budovou školy n mecká posádka vykopala díru, která sloužila jako provizorní ohništ  pro 

likvidaci dalších dokument .291 Vojenská posádka opustila m stys v odpoledních hodinách.292 

Večer v 1Ř hodin se sešel prozatímní národní výbor, který m l 14 člen . Za komunistickou 

stranu p išli dva zástupci, stejn  jako za sociáln  demokratickou stranu a národn  socialistickou 

stranu. Jeden zástupce za stanu lidovou a jeden za stranu malozem d lskou. Dalších šest člen , 

včetn  starosty Josefa Steklého a p edsedy prozatímního národního výboru Františka Herolda, 

byli nestraníci. Úvodního slova se ujal starosta Steklý, ve kterém zd raznil, že je povinností 

pracovat pro blaho obce Slati an a nové svobodné republiky Československé. Byla vydána 

výzva občan m Slati an.293 Tato výzva, psaná na stroji byla z ejm  p ipravena již s p edstihem, 

neboť datum Ř. kv tna bylo pozd ji dopsáno. 

Následn  prob hla volba p edsedy národního výboru a člen  výboru. P edsedou byl zvolen, 

či spíše potvrzen František Herold. Členy výboru se staly: František Zajíček, Josef Jehlička, 

dosavadní starosta Josef Steklý a Josef Bedná . Dále bylo zvoleno dev t p ísedících národního 

výboru. Posledním bodem bylo ustanovení šesti komisí a to: branné ĚJosef Tichýě, hospodá ské 

ĚIng. Václav Kinště, vyživovací ĚFrantišek Šnoplě, osv tové ĚJosef Bedná ě, sociální ĚJosef 

Steklýě a policejní ĚZajíček Františekě. Sch ze byla ukončena v p l desáté večer.294 

Dne ř. kv tna prchali stále p es m stys n mečtí vojáci ale i civilisté.295  Jednotky rudé 

armády téhož dne ve večerních hodinách teprve p ijížd li na nám stí v Chrudimi. Místní se jist  

p íjezdu do Chrudimi dozv d li ješt  téhož večera, m li tedy čas p ipravit p ivítání prvním 

jednotkám, které p ijeli do Slati an následující den.   

                                                 
289 Tamtéž. 
290 VOREL, Milan, Václav Meduna – poslední oběť nacistické zvůle ve Slatiňanech. In: Chrudimské vlastivědné 

listy.  Roč. Ř, č. 4, str. ř. 
291 Dle vzpomínek Libuše Paulové. 
292 SOků Chrudim, fond ř00, Městský národní výbor Slatiňany, 1ř45-1řř0 Ě1řřňě, kap. 1945, nestr. 
293 SOků Chrudim, fond ř00, Městský národní výbor Slatiňany, 1ř45-1řř0 Ě1řřňě, kt Ň, inv. č. Ň7Ň, sig. 1.ň.1. 

Výzva národního výboru občanům Slatiňan. 
294 SOků Chrudim, fond ř00, Městský národní výbor Slatiňany, 1ř45-1řř0 Ě1řřňě, kt 1, inv. č. ŇŇ7, sig. 1.1.1. 

Vznik výkonného NV. 
295 SOků Chrudim, fond Řřř, Archiv městyse Slatiňan, Ě1ŘŇ6ě 1ř45-1ř47, Farní kniha fary v Slatiňanech, s. 5Ň5. 
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„K slavnému uvítání sovětské armády – Osvoboditelky ve Slatiňanech došlo ve čtvrtek 10. 

května odpoledne při silniční křižovatce domu čp 21 a 88, kde naše dívky v národních krojích 

velmi srdečně uvítaly první sovětské jednotky. Všude byla veliká radost z příchodu sovětských 

hrdinů. Byli dojati oni, dojati byli i naši lidé, stojící ve velkých zástupech u silnice. Po kratší 

chvíli a po malém občerstvení, které hrdinům připravily naše dívky, konaly transporty další 

cestu k Chrudimi.“296   

V následujících dnech se p ijížd li další jednotky rudé armády. Jedním z prvních úkol  

národního výboru bylo zajišt ní ubytování pro vojáky. V této v ci spolupracoval zejména s 

jistým nadporučíkem Kobjakovem. Vojáci byli nejd íve ubytováni po domech a následn  

bivakovali nad m stysem u restaurace Monako a na Vrchlického návrší.297 

V ned li 1ň. kv tna byla fará em Josefem Pivo kou sloužena d kovná bohoslužba na 

prostranství p ed školou. Bylo p ipraveno i vystoupení p veckého spolku Vrchlický. Následn  

se účastníci p esunuli na h bitov k hrobu Václava Meduny,298 kde byly položeny v nce a Josef 

Steklý a Bohuslav Polívka pronesly projevy.299 

Národní výbor se znovu sešel Ň1. kv tna v 15 hodin. Na této sch zi se sešel František Herold 

s p edsedy vzniklých komisí, kte í jej informovali o své činnosti. Mezi hlavní body pat ila 

zpráva o zajišt ní majetku po N mcích, kte í byli p edáni do Chrudimi do zajateckého tábora 

na místním h išti. Dále pak zpráva o zahájení vyšet ování proti zrádc m a o p edání zbylého 

materiálu a zbraní rudé armád . Došlo také k dohod , že zbra  mohou nosit pouze členové 

národního výboru a p íslušníci národní stráže, kte í dohlíželi na bezpečnost a hlídali u nádraží, 

kde dosud stál vlak plný st eliva, které bylo pozd ji zneškodn no v lomu u Rabštejnské 

Lhoty.300 Zasedání bylo ukončeno v 1Ř hodin.301

                                                 
296 SOků Chrudim, fond ř00, Městský národní výbor Slatiňany, 1ř45-1řř0 Ě1řřňě, kap. 1945, nestr. 
297 SOků Chrudim, fond ř00, Městský národní výbor Slatiňany, 1ř45-1řř0 Ě1řřňě, kap. Vzpomínky místního 

občana s. Drášila na osvobození Slatiňan sovětskou armádou, nestr. 
298 SOků Chrudim, fond Řřř, Archiv městyse Slatiňan, Ě1ŘŇ6ě 1ř45-1ř47, Farní kniha fary v Slatiňanech, s. 5Ň5. 
299 SOků Chrudim, fond ř00, Městský národní výbor Slatiňany, 1ř45-1řř0 Ě1řřňě, kn 1, inv. č. 1, Zápisy ze 

schůzí MNV a pléna MNV. 
300 SOků Chrudim, fond ř00, Městský národní výbor Slatiňany, 1ř45-1řř0 Ě1řřňě, kap. Vzpomínky místního 

občana s. Drášila na osvobození Slatiňan sovětskou armádou, nestr. 
301 SOků Chrudim, fond ř00, Městský národní výbor Slatiňany, 1ř45-1řř0 Ě1řřňě, kn 1, inv. č. 1, Zápisy ze 

schůzí MNV a pléna MNV. 
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     Dne 1. června ve Ň0 hodin se konalo další zasedání, nyní již národního výboru, jak je 

uvedeno hned na začátku zápisu. Došlo zde k výrazným zm nám ve vedení. Do funkce 

p edsedy byl zvolen František Zajíc, povoláním klempí  a člen KSČ.302  Ke stávajícím šesti 

komisím p ibyly ješt  t i další: zdravotní a zem d lská, justiční a technická. Stávající komise 

byly výrazn  personáln  obm n ny. Komise branná byla zrušena. P evzetí agendy na obecním 

ú ad  prob hlo následující den.303 Co stálo za t mito výraznými zm nami z stává neobjasn né. 

Výsledkem tedy bylo, že nové vedení, které bylo pln  v rukou člen  KSČ, personáln  obm nilo 

vedení orgán  NV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
302 SOků Chrudim, fond ř00, Městský národní výbor Slatiňany, 1ř45-1řř0 Ě1řřňě, kap. 1945, nestr. 
303 SOků Chrudim, fond ř00, Městský národní výbor Slatiňany, 1ř45-1řř0 Ě1řřňě, kn 1, inv. č. 1, Zápisy ze 

schůzí MNV a pléna MNV. 
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Závěr 

Cílem této bakalá ské práce bylo zachytit region v posledních válečných m sících a s tím 

související prom ny v co nejširším spektru. Ke zm nám došlo prakticky nap íč celým regionem, 

ve všech sledovaných oblastech hospodá ského a společenského života, tak i na stran  složek 

n mecké okupační správy a armády. 

Prvním ukazatelem konce války ve sledovaném regionu, bylo, po n kolikaleté pauze, 

užívání chrudimského letišt  n meckou Luftwaffe. Nejd íve posloužilo jako bezpečné letišt  v 

zázemí v lét  1ř44 k odstavení transportních letadel. Následn  se jeho okolí začaly p ipravovat 

další odstavné plochy pro letadla a také se započalo s budováním muničních sklad . Nakonec 

sem byly p esouvány letecké jednotky, z nichž p edposlední byla velice úsp šná a elitní stíhací 

eskadra Jagdgeschwader 5Ň. Jednotky dislokované na letišti plnily bojovou činnost do 7. kv tna. 

Region se stal d ležitým nejen pro n meckou armádu, svoji klíčovou roli sehrál také v plánech 

zahraničního odboje. 

Díky p sobení partyzánského oddílu Mistr Jan Hus se Chrudimsko na podzim 1ř44 stalo 

velice sledovaným regionem n meckých represivních složek. Od druhé poloviny prosince zde 

prakticky vypukla válka mezi partyzány a represivními složkami okupační moci. P estože 

n mecká armáda ke konci roku 1ř44 nem la dostatečné prost edky k zadržování nep ítele na 

všech frontách, nebylo však velkým problémem seskupit dostatečnou sílu a na základ  

zkušeností ze slovensko-moravského pohraničí vytvo it fungující protipartyzánský aparát. 

Sonderkommando Chrudim byla kombinovaná jednotka složená z p íslušník  gestapa, 

kriminalist , voják  a policie. Jednalo se o profesionály a zkušené p íslušníky represivních 

složek. Tato protipartyzánská jednotka byla na boj s partyzány dob e p ipravena jak po 

technické, tak organizační stránce. 

Zatímco na n mecké stran  m la valná v tšina člen  protipartyzánského aparátu, kte í se 

neštítili cílen  vykonávat teror mezi místním obyvatelstvem, dostatek zkušeností tak na stran  

odboje byla situace zcela odlišná. Jádro tvo il oddíl dvanácti člen , z nichž jen n kte í m li 

zkušenosti s p sobením v odbojové organizaci na území nep ítele. Další členové, kte í byli 

p ijímáni do partyzánského oddílu Mistr Jan Hus byli bez jakékoli zkušenosti s prost edím 

partyzánského boje, vyjma uprchlých sov tských voják  ze zajetí a d ív jších odbojá , kte í 

zatím nebyli prozrazeni. Politická práce, která spočívala v politické aktivizaci obyvatelstva 

formou zakládání ilegálních národních výbor  a dále tvo ení civilních partyzánských skupin 

nahrávala již tak amatérské povaze partyzánského hnutí stav ného dle sov tského modelu. 

Této skutečnosti využil protipartyzánský aparát nejd íve v prosinci p i brutálním zátahu v 

Lipovci a Licom icích a o m síc pozd ji v okolí Trhové Kamenice a Krucemburku. Byla 
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zasažena celá síť spolupracovník  oddílu Mistr Jan Hus, znemožn no další p sobení regionu a 

oddíl se musel p esunout dál na Českomoravskou vrchovinu a do Posázaví a d ní na 

Chrudimsku již výrazn  neovlivnil. Další ránou bylo zničení štábu u Leškovic koncem b ezna 

1ř45. Práce vydané p ed rokem 1řŘř tento fakt p íliš nezd raz ují. Navzdory všem t mto 

opat ením se partyzánské hnutí dále rozr stalo a velkému zájmu se t šilo hlavn  u mládeže, 

která se p idávala nejčast ji z d vodu nenastoupení na nucené práce, ale také z nadšení a touhy 

po dobrodružství.304 

Po odchodu oddílu Mistr Jan Hus a po uklidn ní situace b hem února 1ř45 p evzal iniciativu 

v regionu partyzánský pluk generála Ludvíka Svobody pod vedením Vasila Kiše. Do konce 

války se prom nil na dob e fungující partyzánskou jednotku a v kv tnových dnech svedli jeho 

členové na Chrudimsku n kolik boj  s n meckou armádou. Další sov tské výsadky na ja e 

1ř45 podpo ili již dob e fungující partyzánské hnutí. Pro oddíly vyslaných londýnským MNO 

nebylo Chrudimsko prostorem cílového p sobení. Nebyla zde silná domácí organizace, která 

by se orientovala na londýnské vedení jako tomu bylo v letech 1ř41-1ř4Ň. Proto následoval 

p esun na Českomoravskou vrchovinu a navázání kontakt  s Radou t í a místních organizací 

na ni napojených. Tyto události se p ímo dotýkaly obyvatel ve m stech, ale p edevším na 

vesnicích a osadách v Železných horách. 

Do života obyvatel se b hem posledních válečných m síc  projevovalo hned n kolik 

fenomén . Nejvýrazn ji se projevovala dlouhodob  trvající hospodá ská krize. Trvalý 

nedostatek tak ka všeho donutil lidi si obstarávat nedostatkové v ci samovýrobou. Na venkov  

m li obyvatelé p íhodn jší podmínky než ve m stech. Potraviny zde zajišťoval chov domácích 

zví at, byly p stovány náhražky tabáku a b žné bylo domácí pálení alkoholu. Venkov se tedy 

dokázal z velké části zabezpečit z vlastních zdroj , zatímco ve velkých m stech nebylo možné 

uskutečnit samovýrobu ve velkém m ítku. Ve sledovaném regionu bylo nejv tším centrem 

m sto Chrudim. Blízkost tohoto m sta k venkovu byla výhodou pro jeho obyvatele. Tento vztah 

fungoval i opačn . Obyvatelé z blízkých vesnic si mohli v Chrudimi vyd lat či p ivyd lat v tší 

finanční obnos nejen v obchodech a dílenských provozech, ale p edevším ve Wiesnerov  

strojním podniku, který zabezpečoval válečnou výrobu. S nedostatkem v tšiny zboží neúm rn  

stoupala jeho b žná cena zvlášt  na černém trhu. Ten byl charakteristickým jevem šedé 

ekonomiky b hem válečných let. Svého vrcholu pak dosáhl p ed koncem války, kdy ceny 

mnohonásobn  p ekročily p vodní cenovou hladinu. 

                                                 
304 GEBHůRT, Jan, KUKLÍK, Jan, Velké dějiny zemí Koruny české. svazek XV.b, 1řňŘ-1ř45, Praha, Litomyšl: 

Paseka Ň007, s. 4Ň4. 
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Pohromou pro b žný život byla uhelná krize, která pozastavila hospodá skou aktivitu 

regionu a také výrazn  ovlivnila život všech obyvatel. Nejvýrazn ji se promítla do života 

místních škol, které pro nedostatek uhlí nemohly být vytáp ny. Vánoční prázdniny byly 

prodlouženy a školní docházka byla následn  na mnoha místech úpln  p erušena. Školní 

budovy poté obsadily n mecké posádky nebo „národní hosté.“ Váleční uprchlíci byly pro 

obyvatelstvo zcela novým jevem, a zaplnili český venkov v prvních m sících roku 1ř45. 

Jednalo se o utečence od východní fronty pocházející v tšinou ze Slezska. Jejich p ítomnost 

byla jasným znamením, že válka sp je ke svému konci. Ten očekávaly všechny v kové 

generace. S velký nap tím byl očekáván zvlášt  lidmi mladé generace, kterým hrozilo povolání 

na nucené práce ať už do pr myslové výroby, nebo na zákopové práce. 

B hem posledních válečných m síc  gradovaly všechny problémy v hospodá ství a jednu z 

hlavních rolí sehrála šedá ekonomika. Dalším problémem byla uhelná krize, která na mnoha 

místech ochromila život jak ve m stech, tak na vesnicích. Život v obcích také intenzivn  zasáhla 

partyzánská válka a následné represe protipartyzánského aparátu. B hem dubna stoupl počet 

sabotáží na železnici, které narušovaly p esun n mecké armády a jejího materiálu. Sílicí 

partyzánské hnutí se již p ipravovalo na konečný ústup n mecké armády, který nastal na 

začátku kv tna. 

První den kv tnového povstání byl pro české obyvatelstvo dnem revoluční euforie. Zárove  

se však dostavila pot eba bezpečnosti a odpov dnosti, jejíž garantem se stávají vzniklé RNV. 

Pokud se ve m st  nacházela n mecká posádka, bylo vhodné se domluvit na určitých obecných 

pravidlech, podle kterých se bude ídit následné n kolikadenní vzájemné soužití ve m st . Ob  

strany, RVN, tak i n mecká posádka, si byly v t chto pravidlech rovny a vzájemn  se uznávaly, 

byť n mecká armáda stále zastávala pozici siln jšího hráče díky své absolutní p evaze ve 

výzbroji. P estupek proti dohod  by p inesl jak jedné, tak druhé stran  zbytečné potíže. Tímto 

zp sobem se ob  strany dohodly nap íklad v Chrudimi, He manov  M stci a Hrochov  Týnci. 

Ve Slati anech n mecká posádka nep istoupila na tento dohodový model. Bylo to zp sobeno 

agresivní povahou jejího velitele a také incidenty, které hned 5. kv tna prob hly. Zde tedy 

nedošlo k žádnému dialogu mezi zástupci RNV a velitelem Mösserem, který naopak z stal v 

roli silného agresora. V obcích a v menších m stech ležících mimo hlavní ústupové trasy byla 

odlišná situace. Zásadní roli zde sehrály dv  p íčiny. Jednak zde n mecké posádky byly 

izolované, málo početné, nebo zde nebyly v bec.  Druhou p íčinou pak bylo značn  silné 

partyzánské hnutí v takových oblastech, které na rozdíl od m st disponovalo více zbran mi a 

také, oproti n meckým voják m, lepší znalostí místního prost edí. Proto partyzáni společn  s 

četníky a p edstaviteli RNV odzbrojili n mecké posádky. P íkladem takového pr b hu je Seč, 
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Horní Bradlo a Trhová Kamenice. Nejklidn jší pak byla možnost p evzetí m sta či obce po 

odchodu n mecké posádky, jak tomu bylo Nasavrkách nebo ve Vápenném Podole, kde byla 

pouze zajišt na četnická stanice. 

Vzniklé RNV za pomoci hasič , železničá , člen  Národní stráže a dalších dobrovolník  

zajišťovali bezpečnost b hem ústupu n mecké armády a dále po celý kv ten. V novali se sb ru 

a zabezpečení munice, zbraní a techniky. B hem této služby zaplatili n kte í z nich svým 

životem. Už b hem kv tna se v n kterých výborech začala projevovat jistá politická či 

personální neshoda jako tomu bylo nap íklad ve Slati anech. Pozd ji byly národní výbory 

sestaveny podle politického klíče. Tyto události tak vyprodukovaly novou místní mocenskou 

elitu. K tradičním místním elitám s vyšším vzd láním, jako byli učitelé, editelé nebo fará i, se 

nyní často p ipojili v pozici p edsed , nebo člen  národních výbor  lidé obyčejn jších profesí, 

z nichž jich mnoho bylo členy KSČ, která si tím posílila svoji mocenskou základnu na 

komunálních úrovních, čehož bylo využito v následujících letech. 

Zničení Nacistického N mecka p ineslo do ve ejného prostoru n kolik zásadních otázek 

týkajících se zejména zahraniční p edmnichovské politiky, ze kterých byla patrná budoucí 

orientace na Sov tský svaz, ale také budoucí uspo ádání domácí politiky. Dalším požadavkem 

byla velká zm na sociálních a hospodá ských pom r . 305  V jaké mí e se tyto požadavky 

projevily ve sledovaném regionu v následujících m sících a letech? Komunální politika v 

kv tnu roku 1ř45 vyzdvihla do funkcí novou generaci, která v tšinou vzešla z ilegálních 

národních výbor  tvo ených b hem zimních m síc . Jak tato generace spravovala region b hem 

poválečných let a jak p istupovala k politickým zm nám po roce 1ř4Ř? Jakou m la podporu 

obyvatelstva? Stal se chrudimský region d ležitým pro následný boj politických stran? 

Zodpov zení t chto a dalších otázek by mohly být cílem dalšího studia, které by chronologicky 

i tematicky navázalo na p edkládanou bakalá skou práci. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
305 KůLINOVÁ, Lenka, Východiska, očekávání a realita poválečné doby. K dějinám české společnosti v letech 

1945-1948. Praha: Ústav pro soudobé d jiny ůV ČR, Ň004. 
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