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PREDMLUVA 

Predkhidame nasim pratelum historicke zpracovani o cinech 
pfislusniku Ceskoslovenske armady a jejich pomocniku v dobach 
nemecke nadvlady. 

0 odbojarich fizenych z Vychodu vyslo od roku 1945 do roku 1989 
mnoho publikad ruzneho obsahu, vetsinou tendencne zamerenych 
k oslave vladnoud moci. 0 odvaznych, vlasti oddanych pfislusnicich 
csl. armady se lide dovidali jenom velmi malo. 

My, ktefi jsme venovali mnoho let dejinam rodneho kraje jako 
dopisovatele Narodopisne spolecnosti a dokumentariste Svazu 
bojovniku za svobodu, jsme podchytili nektere udalosti probehle za 
valky v Havlickove kraji a v nekterych castech Ceskomoravske vyso
ciny. Material k tomuto spisu jsme vybrali z nasich archivil a ruznych 
pramenu. 

Nemuzeme zaruCit, ze vsechno, co uvadime, se tak stalo, nebot 
kazdy vypravec, svedek, pisatel videl a zachytil udalost po svem- nekdy 
peclive, jindy stroze. I pohled na pfipad muze byt podan v urcite 
zaujatosti vilCi jmenovanym osobam jeste v revolucni nalade. Az v za
veru po studiu vsech prohlaseni, svedectvi je teprve mozne si utvofit 
pravdepodobny obraz skutecneho deje. 

Nasim umyslem nebylo rozpitvavat kazdou udalost do podrobnostf, 
ale bylo nasi snahou alespon castecne zanechat vzpominky na odboj 
tech, o nichZ se nesmelo dlouha leta mluvit. 

Nas sbornik nevznikl za psadm stolem, ale v terenu, pfi cetnych 
navstevach a rozmluvach s lidmi, ktefi tu krutou dobu sami prozfvali. 

Na pamet vlastencu, bojovniku za idealy svobody, venujf: 

Karel Janacek - Sobenovsky 
Frantisek Hladik - Pohledsky 
Bohumil Cernik - Rybensky 
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CESKOSLOVENSKA ARMADA V DOBE 
PRVNi REPUBLIKY 

ORGANIZACE A MOBILISACNf MECHANISMUS 
Od roku 1920 mela cs. armada tyto velke jednotky: 12 pesfch divizi, 

kazda po dvou pesfch brigadach a jedne delostrelecke brigade; dve 
horske pes{ brigady; tfi jezdecke brigady; tfi letecke pluky; pet zenijnfch 
pluku; zeleznicni pluk; delostrelectvo hlavniho stabu atd. 

V techto jednotkach bylo: 
48 pesich pluku (Cislovan{ 1-48), 
4 horske pluky ( c{sl. 1-4)' 
10 hranicnich praporn (podfizeny diviz{m Cisl. 1-1 0), 
10 dragounskych pluku ( Cisl. 1-1 0), 
3 cyklisticke prapory (podfizene jezdectvu, Cisl. 1-3), 
16 lehkych delostfeleckych pluku (Cisl. 1-12, podfizeno diviz{m, 51-54 

motorizovane a podfizene hlavnimu stcibu)' 
14 hrubych delostfeleckych pluku ( Cisl. 101-112, podfizenych diviz{m, 125 

a 126 motorizovane a podfizene hlavnimu stcibu), 
12 horskych delostfeleckych oddilu (podfizeno diviz{m, Cisl. 251-262), 
3 horske delostfelecke pluky (201 a 202 podfizen horskym brigcidcim, 205 

hlavn{mu stcibu)' 
5 tezkych delostfeleckych pluku ( Cisl. 301-305, podfizeny hlavn{mu stcibu)' 
1 tezky minometny pluk (Cisl. 351' podfizen hlavn{mu stcibu, 
1 a pozdeji 3 pluky protiletadloveho delostfelectva (Cisl. 151-153), 
3 jezdecke delostfelecke oddily ( Cisl. 81-83, podfizene jezdeckym 

brigcidcim) . 
Pocitalo se, ze v mobilizaci postavi kazda aktivni pes£ divize zalozni 

peS£ divizi, horske a jezdecke brigady budou rozSifeny na divize. 
Zaloznici, velitele i ryzbroj byla pro tyto jednotky pfipravena. 

Od roku 1933 a zejmena v roce 1935 prosla armada rozsahlou 
modernizaci. Pocet pesich pluku byl v divizi snizen na tfi, pest: brigady 
byly zruseny, horske take a z "usetfenych" pluku bylo zfizeno pet 
norych divizi c. 13-17. Z toho 13. a 14. motorizovana, 16. a 17. z b)'va-

/4/ 



; 

lych horskych brigad. v roce 1933-35 byly zrfzeny tfi pluky utocne 
vozby, roku 1938 ctvrt-y. 

Zffzen byl i dalsi pluk protiletadloveho delostfelectva c. 154 
(Pardubice), v mobilizaci dale dve protiletadlove skupiny po dvou 
baterifch. v roce 193 7 byly vytvoreny ctyri rychle divize, v kazde byla 
jezdecka brigada s 2-3 pluky dragounu, cyklistickym oddflem, dale 
motobrigada se dvema prapory tanku, 3 prapory motorizovane pechoty, 
oddfl motorizovanych houfnic, jednotky protitankorych a protiletadlo
rych kanonu, zenijnf a spojovad prapor. Byly vytvoreny 4 pevnostnf 
pluky a rada straznfch praporu postupne menenych na pevnostnf 
prapory. Existovaly hranicarske pluky (1938) - c. 4 (Hlucfn), c. 6 
(Kralfky), c. 19 (Zamberk), c. 11 (jiznf Morava), c. 17 (Trutnov), c. 18 
(Nove Mesto nad Metujf). Vsechny byly urceny k obsazenf pevnostf. 
Dale byl zffzen 3. hranicarsky pluk ve Znojme a 11. v Lednici. 

V mobilizaci 1938 byly zdvojeny vsechny aktivnf divize pechoty. 
Divize c. 1-12 byly prejmenovany na hranicnf oblasti (nazvy a cfsla 
pluku se nezmenily) a nasazeny k hranidm .. V posadkach byly 
vytvoreny divize c. 1-12 ze zaloznfku. Divize c. 13-17 postavily zaloznf 
divize c. 18-22. Zde byly staveny z aktivnfch pesfch pluku zdlozn! s cfs
lem zrysen"Ym 0 50 (napr. 3. pluk Kromeffz postavil zaloznfpluk c. 53, 
podobne Hradec Kralove 4. pluk Prokopa Holeho postavil 54. pluk). 

Podobne lehke delostrelecke pluky Stavely zaloznf pluky s cfslem 
zrysenym o 30, hrube delostrelecke pluky stavely v mobilizaci c. 113-
124 a 127, 128. Vsechny delostrelecke pluky (aktivnf i zaloznf) byly 
prideleny po dvou stabum armadnfch sboru. v mfru bylo 7 armadnfch 
sboru, v mobilizaci pfibylo dalsfch 7. 

Aktivnf sbory c. 1-6 byly prejmenovany na hranicnf pasma c. XL
XVI., ze zaloh vytvoreny sbory c. I.-IV. a VIII. Dale vytvoreny ctyfi tzv. 
hranicni skupiny c. 1-4. Napriklad brnenska 6. divize dostala 3. a 11. 
hranicarsky pluk a ponechala si 10. pesf pluk. Z ostatnfch jednotek 
divize byla vytvorena 2. hranicni skupina, ktera byla vsunuta do fronty 
mezi brnenskou (6.) a 5. ceskobudejovickou divizi. Podobne na Ohfi ze 
dvou hranicnfch praporu, 46. peSiho pluku a nekolika straznfch 
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praporu byla vytvofena 1. hranicnf skupina, rovnez v sfle divize, aby 
branila lehka opevnenf od Doupouvskych vrchu po Louny. Pokud u 
techto skupin nezustal delostfelecky pluk, bylo pfideleno nekolik 
mobilizovanych horskych delostfeleckych oddflu. 

Vybrdno: 
Postovni historie - cyklostylovany strojopis 1980, pfispevek historika dr. 

Pavlice z Ostravy. Pfipravil- dr. Miroslav Vostatek - Pardubice. 

I kdyz jsme pfesvedceni, ze vetsina nasich ctenafu vf, jak doslo k 
okupaci ceskych zemf Hitlerovskou armadou 15 . bfezna 1939, pfipo
mfname hlavne mladsfm, ze to byla nemecka rozpfnavost a touha 
ovladnout nase i dalSf narody v Evrope. 

Po pfedchazejfcf kapitole o struktufe cs. armady nebudeme pole
mizovat o tom, zda-li jsme se meli branit, jak nam bylo po mnoho let 
pfedkladano. 

}dte pfed vstupem nemeckych vojsk pfistoupilo vedenf cs. armady 
k organizovanf odboje proti okupantum. 
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OBRANA NAAODA NA HAVLICKOBRODSKU 

Obrana mirada byla celostatnf ilegalnf vojenska akce narodniho 
odboje. 

Vrchnf zemsk:y soud v Drazd'anech charakterizoval pfi pfelfcenf s 
hlavnfmi viniky jejf usilf tfmto zpusobem: 

,Brzo po zfizenf Protektoratu Cechy a Morava vznikly snahy, ktere 
smefovaly k nasilnemu odstranenf nemecke ochranne moci. Nejvetsiho 
ryznamu ze vsech skupin, pracujfdch proti RiSi, dosahla Obrana 
naroda (ON), vyvolana v zivot byvalymi dustojniky. Tato organisace, 
ktera mela vrchnf velenf v Praze, byla vybudovana podle slozenf 
byvaleho ceskeho vojska. Pfi tom se omezila nejprve na to, aby 
postavila ramec dustojnfku az do velitelu cet. Postup ON byl tak 
zamyslen, ze v okamziku ve kterem, jak se doufalo, Nemecko bude 
zapleteno do valky a vojensk:ymi porazkami oslabeno, povstane na 
rozkaz ustfedniho velitelstvf ozbrojene povstanf tim zpusobem, ze 
nejprve udefi oddily na nemecke posadky, obsadf statnf a zbrojne 
dulezite podniky a nafidf mobilisaci vice rocnfku. Vedle znicenf 
nemeck:ych oddilu v Protektorate mela byti povalena i dosavadni vlada 
a obsazeny hranice. Pfi tom se doufalo na podporu mocnostf, jsoudch 
v :Rm ve valecnem stavu." 

Organizaci tohoto odboje vedl armadnf velitel Josef Bily. Jeji ustfedf 
bylo v Praze. Slo o pfipravu ozbrojeneho vojenskeho odboje, slozeneho 
z byvalych dustojniku a poddustojnfku, ktery by byl podporou vojenske 
akce spojencu tak, aby vsechny slozky naroda byly do neho zapojeny, 
aby vedle vojenske pohotovosti byl tu pfipraven i cely administrativnf 
aparat statnf i samospravny. Proto byly vytvofeny i ilegalnf mfstnf a 
okresnf narodnf rybory. 

Do teto odbojove akce pres spojku v Koline (plukovnfk Bursfk) 
zapojena velka cast Ceskosmoravske vysociny se stfediskem v Hav
lickove Brode. Organizatorem tohoto okrsku se stal kratce po pfichodu 
nemecke okupacnf armady b1valy cs. major Jaroslav M. Novak, velitel 
pracovnfho tabora v Pfibyslavi. (J. M. Novak pozdeji odesel do ciziny 
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a vzal sebou vyhlaseneho Jana Smutka - po valce se vratil jako plu
kovnfk, nacelnfk cs. admin. stabu pro strednf rychod v Jeruzaleme). 

Vedoucfmi odboje v Havlfckove Brode byli Cenek Havel, ucetnf 
tajemnfk okresnfho uradu; Miroslav Sachl, urednfk Okresnf zalozny 
hospodarske a Vladimfr Soukup, ucetnf okresnfho uradu. 

Z pocatku se organizovala na Havlfckobrodsku akce pod plastfkem 
tak zvanych poradatelskych sboru, zffzenych pfi Narodnfm souru
censtvf. Ty mely byti ustaveny ve vsech vetsfch obcfch okresu a vedeny 
h'Yvalyrni dustojnfky a poddustojnfky, ale ffssky protektorat tusH 
nebezpecf a zakazal jejich cinnost jiz v kvetnu 1939. Nekde opravdu 
ustava, jinde pracujf dale a prechazejf v cinnost ilegalnf. Vojenska 
pffprava spocfvala pak v organizaci odbojorych stredisek, ktera si mela 
opatfiti ryzbroj a rystroj, spojovacf prostredky, zvlaste vysflacf stanice, 
pfipraviti vojenske oddfly, ktere by byly s to v danem okamziku premoci 
mfstnf nemecke posadky a spolu s obyvatelstvem prevzfti moe do srych 
rukou. Vedle toho byly ze stredisek davany pokyny k mfstnfm 
sabotaznfm akcfm, zde byla ustredna rozsahle sfte sluzby spionaznf a 
zpravodajske o sfle, druhu a umfstenf nemeckych vojenskych, bezpec
nostnfch a policejnfch utvaru, o prujezdech vojenskych vlaku a tran
sportu, 0 hospodarske situaci v kraji, 0 nalade a smyslenf ceskeho 
obyvatelstva, o chovanf Nemcu v narodnostne smfSenych obcfch. 

Havlfckuv Brad se stava ohniskem odporu, v nemz mel byti 
pfipraven jeden prapor pod vedenfm majora Salaka, pozdeji kapitana 
Josefa Panka, jehoz 4 roty mely byt rozmfsteny v okolf Havlfckova 
Brodu (jedna v Rozkosske strani, dve v lesfch Ronovec u Brevnice, 
ctvrta na Lipnici). Ve vetsfch mestech mely byr postaveny roty, v men
sfch cety a v obcfch druzstva. Zaroven se Havlfckuv Brad stava take 
ilegalnf odbojovou ustrednou pro velkou oblast Ceskomoravske 
vysociny, do nfz jsou zaClenena ohniska odporu v politickych okresfch 
Havlfckuv Brad, Chotebor, Humpolec, Ledec nad Sazavou, a jiznf cast 
pol. okresu caslavskeho (Habry). Havel, nejryse cinny, jak je mu v 
obzalobe vytceno, se stava po ochodu Novakove organizatorem celeho 
kraje, shromazd'uje zbrane, Sachl organizuje branne stredisko v Hav-
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lickove Brode na zaklade seznamu dustojnfku a poddustojnfku v zaloze 
z instrukcnfch kurzu, aby mel zvlaste pfipraveny kulometcfky pro 
ukryte zbrane. Soukup je podporou obou. Ladislav Janda, aktuarskY 
adjunkt okresnfho ufadu v Havlickove Brode, bydlfcf vsak v Pribyslavi, 
je prostfednfkem mezi majorem Novakem a Havlem a Jaroslav Novak, 
ufednfk duch. kontroly v Havlickove Brode, bydlicf v Koline, obstarava 
spojenf mezi Bursfkem a Havlem. Navazuje se styk s pfedsedou Cs. 
jednoty legionarske Oos. Kohout), s ilegalnfm odbojem komunisticke 
strany ceskoslovenske (Fr. Hovorka, Art. Wolker), se zpravodajskou 
skupinou Smorancovou (kpt. Zatfepalek z Chotebofe), s postovnfm 
ufadem 1 (zachycovanf zprav, dopisu, pokynu), s drahou (vrchnf 
inspektor Fr. Laska, ufednfk K. Mikunda- transporty, prujezdy, druhy 
zbranf, sabotaze). Byla to tezka prace v dobe vseobecne skleslosti, ale 
akce pfece jen uspesne pokracuje a dokoncuje se v hlavnfch rysech do 
konce listopadu 1939. Jsou urceni velitele praporu v Havlfckove Brode 
(Milos Sachl pro Rozkos, Fr. Neuwirth, L. Svoboda pro Ronovec, P. 
Krejci pro Lipnici nad Sazavou), v Ledci nad Sazavou (Fr. Hajek), ve 
Svetle nad Sazavou (inz. K. Bacfk), v Habrech 0. Komarek), nekde i 
velitele cet (V. Mifats!<y, J. Plfhal v Lipnici nad Sazavou). Organizacf 
mistnfch narodnfch ryboru rna na starosti Art. Wolker a Ant. Souba, 
Pavel Sochr rna pfipraviti cinnost propagacni. 

Jeste pfed vypuknutfm valky s Polskem byl v Havlickove Brode 
ustaven prvnf narodnf rybor. Prvnf schuzku svolal obchodnfk Artur 
Wolker do sveho obchodu v Nadraznf ulici. Pfftomni byli krome 
svolavatele feditel Ant. Souba, katecheta Pavel Sochr, za delnictvo Fr. 
Hovorka. Jako spojka s Prahou pusobil Josef SmrkovskY z Prahy. Dalsf 
schuzky byly v novostavbe katechety Pavla Sochra v Husove ulici a v 
novostavbe Miloslava Sachla, Ufednfka Okresnf zalozny hospodafske 
v Zizkove ulici, ktery zastupoval dustojnfky. 

Dale se podle pokynu nepokracuje, aby organizace nebyla pfedcasne 
prozrazena. Gestapo vsak ponenahlu pfece jen vypatralo jednotlive 
slozky prazskeho ustfedf a tfm i vedoud krajs!<ych ustfeden. Jiz 13. 
bfezna 1940 je prozrazen vedoucf organizace Havel, ktery byl od 1. do 
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8. zafi 1939 dden ve vazbe jako rukojmi. Nyni je znovu zatcen a v 
Jihlave uveznen. Za 14 dni (27. brezna) je zatcen a v Jihlave uveznen i 
jeho spolupracovnik MVDr. V. Sobek. Marne na Havla gestapo utoci. 
Mlci, neprozradi. Ve ctvrtek 25. cervence se mu podafi po ryslechu 
uprchnouti ze Sokolskeho domu v Havlickove Brode - skryva se, ale je 
spatfen u Petrkova zradcem Bazantem a udan. Je znovu uveznen, 
zt)Tran az do mdlob. A odpoledne 2 7. cervence a v noci na 28. cervence 
nasleduje uder gestapa na tuto ilegalni skupinu pfedem dukladne 
pfipraveny. V sobotu vecer obklopi nemecke policejni hlidky cely park, 
vsichni jeho nevinni a nic netusici navstevnici jsou odvedeni do 
hostince Port-Artur v parku, t:Yrani a surove biti a odtud pak postupne 
propou5teni, nektefi az v nedeli rano. Tim melo byt obcanstvo 
zastraseno. Gestapacka auta svazeji po celou noc i pfiSti dny ucastniky 
odboje z mesta i okoli. Po celou noc ze soboty na nedeli a cely pfiSti 
den ldi v bjlvale kuchyni v pfizemi vpravo v Sokolskem dome bez 
hnutf tela vedle tela, s tvafi k zemi, s dlanemi vzhuru. Nehybaji se, 
nebot jediny pohyb znamena smrt z pusek nemeckych vojaku, ktefi s 
napfazenymi badly v sini hlidajf. Druhy den jsou pfevedeni do letni 
sokolske telocvicny, kde dum stfeZf cetnicka hlidka, uvnitf pak hlidka 
vojenska, gestapak jako velitel a nas policista. v telocvicne vladne 
hrobove ticho, nebot jedine promluvene slovo se tresta tvrdym luzkem. 
Zatcenf ldi v noci na slame a okouseji "slasti" gestapackych metod. 
Havel v noci s fetfzky na rukou, aby se znovu nepokusil o utek, Plihal, 
ucitel z Lipnice, ve dne, protoze se pfi ryslechu vzepfel. Nadevsim 
vladne povestny gestapacky zloduch, velitel Albrecht. Tak se tu 
postupne behem srpna shromazdilo 40 ceskych velezradcu z techto 
mist a obci: 

Havlickuv Brod - 11; Chotebof - 10; Ledec nad Sazavou, Dolnf 
Kralovice- 3; Lipnice, Svetla nad Sazavou- 2; Ceska Bela, Vez, Polna, 
Svobodfn, Pfibyslav, Poficf u Pfibyslavi, Setejovice, Habry, Jicin - 1. Po 
provedenych ryslesich je propusten jediny - A. Chladek, spravce zem. 
statku na Rozkosi. Ostatni jsou spolu se Stfeleckou jednotou 
(Raupach, Sykora); s "obvazovou skupinou (Dr. Berka, Souba, Vozab); 
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s Dr. Sobkem; s inz. Bezpalcem z Pribyslavi, zatcenYm. pro styk s majo
rem Novakem; s Mil. Hnatem, Hd. ucitelem z Humpolce, zatcenym jiz 
dfive pro podezfeni spoluprace s Havlem, odvezeni 2. zari 1940 do 
veznice Okresniho soudu v Jindrichove Hradci, po 12 dnech do budovy 
Krajskeho soudu v Ceskych Budejovidch, za 4 dny do Prahy na 
Pankrac, kde na chodbe pfenocuji, a odtud do Drazd'an (hlavni stav I., 
ul. George-Bahr, c. 5), dale do Zhorelce, znovu do Drazd'an (ustav II., 
Matyldina ulice, c. 59), kde jde prvni "nejnevinejSi" skupina k vysetfu
jidmu soudci berlinskeho lidoveho soudu. Jde o ty, u nichZ byla proka
zana pouze cinnost v poradatelskych sborech nebo podezfeni z ilegalni 
Cinnosti nedokazano. Po ryslechu odchazeji postupne domu: z Havlic
kova Brodu st. kpt. v. Fuksa, MVDr. v. Sobek; z Ceske Bele rolnik v. 
Rakusan; z Pfibyslavi inz. Mil. Bezpalec; z Pofici u Pribyslavi rolnik J. 
Stanek; z Chotebore prof. Jar. Vlasimsky; ze Svetle nad Sazavou zel. 
ufednik K. Zednik a inz. Karel Bacik (Pfiseka); ze Svobodina rolnik 
Mir. Novak; z Polne rid. uCitel V. Kouklik; z Humpolce fid. ucitel Mil. 
Hnat; z Ledce nad Sazavou odb. uCitel Fr. Hajek a fid. ucitel v.v. Emil 
Cech; ze Setejovic u Ledce n./Saz. Jan Vejsada; z Dolnich Kralovic 
rolnik Boh. Voslaf, ucitel K. Pek a odb. uCitel Fr. Spumy. 

Ostatni putuji 6. prosince v Drazd'anech do ustavu I., 18. prosince 
do BudySina a odtud je v polovici unora 1941 volana dalSi skupina: 
z Havlickova Brodu kpt. Jos. Panek, por. pech. Ant. Lepsi, vrch. taj. 
Jan Henzl; z Lipnice n./Saz. ucitel V. Mifatsky a odb. uc. Jos. Plihal; 
z Habru ucitel Jiri Komarek k vysetfujidmu soudci do Drazd'an. Jsou 
propusteni az na Komarka. 

Zbytek okrsku brodskeho a choteborskeho je volan k vysetfujidmu 
soudci do Drazd'an 21. brezna 1941 a z tech neni propusten nikdo. 
Dostavaji zatykace, ze "jsou duvodne podezreli, ze asi v fijnu az 
listopadu 1939 v Havlickove Brode pfipravovali velezradny podnik, 
totiz nasilne odtdeni uzemi Protektoratu Cechy a Morava, patfid k 
RiSi, tim, ze sestavovali organisacni celek (zloCin dle § 80, odst. 1, § 83 
odst. 2. a 3., c. 1, st. zak)". Koncem dubna putuji pres spinavou poli
cejni veznici berlinskou na sever do Gollnowa u Stetina, kde je na 700 
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ceskYch vysetrovancu, zvhiste dustojnfku. Odtud odchazejf oklikou pres 
Polsko v dubnu 1942 k soudu z Havlfckova Brodu cs. katecheta P. Sochr 
a ur. duch. kontroly Jar. Novak; z Chotebore zffz. spofit. AL St'astnfk a 
ucitel Jar. Tichy, pozdeji pak uCitel z Habru ]iff Komarek. Jsou 
zvlastnfm soudem v Praze odsouzeni k 18 mesfcum vezenf, protoze 
nehlasili ilegalnf cinnost, o nfz vedeli. Trest majf odpykan vysetrovacf 
vazbou a jsou soudem predani gestapu, kde je po jednomesfcnf 
zajiSt'ovacf vazbe propustilo domu. 

A tak se puvodnfch 40 velezradcu zmensilo na 17. Havel a Sachl 
zustavajf nadale v Gollnowe, zatfmco ostatnfch 15 povolava statnf 
zastupce koncem kvetna do Drazd'an, aby tu "rozjfmali" o srych 
Cinech. Dostavajf zaloby, ale ty smejf jen precfst, a to jeste na chodbe, 
zadnou tuzku, ani papfr, aby si mohli neco poznamenat, aby se mohli 
odvolat. Choteborstf, kteff se do ilegalnf cinnosti Obrany naroda 
zapojili jiz v srpnu 1939, jsou souzeni zacatkem srpna 1942, tedy prave 
za dva roky po svem zatceni. Oba vedoucf choteborske ilegalnf skupiny, 
prof. Ferd. KanovskY a mest. taj. Jos. Knajbl dostavajf nejvfce. Prvnf 10 
a druhy 9 let kaznice. Urednfk spofitelny Alois Dvorak 6 let za to, ze 
byl spojkou mezi Choteboff a Havlfckorym Brodem; dozorce veznu Fr. 
DubskY, ur. okresnfho soudu Ant. Bambas; dekorativnf malfr Rudolf 
Novotny a sokolnfk Josef Pavlik po 3 letech kaznice za ucast v Obrane 
naroda. Walker je souzen sam 6. cervence 1942 vrch. zem. soudem v 
Drazd' anech a dostava 5 let kaznice. Henzl, ktery Havlovi opatril po 
uteku falesnou obcanskou legitimaci, byl kolfnskYm gestapem zatfm 25. 
2. 1941 propusten domu a teprve po dvojfm odrocenf 11. 3. a 27. 4. 
1943 byl v kvetnu 1943 odsouzen zvlastnfm soudem na Pankraci do 
vezenf 12 mesfcu pro nadr:Zovanf osobe nepratelske Rlsi. Zbytek trestu 
si pak odpykaval v Jihlave. 

Ostatnf brodstf velezradci jsou souzeni vrch. zemskYm soudem v 
Drazd'anech 24. a 25. srpna 1942. Klade se jim za vinu, ze "velezradne 
plany podporovali tfm, ze se v okrsku Havlickuv Brad zucastnili na 
rystavbe organisace a dali se jf k disposici. Toho si byli take vedomi a to 
chteli - tfm, ze znali velezradne dle Obrany naroda, nemohla mfti 
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jejich cinnost zadny jiny ucel. Tfm se vsichni obzalovanf (az na Rfhu) 
stali vinn"Ymi pffpravou velezrady podle § 83, odst. 2., stat. zak. 
Dopustili se vedle toho i tezkeho provinenf dle § 83, odst. 3. c. 1, stat. 
zak., nebot se vedome a dobrovolne zapojili do organisacnfho celku, 
o ktery usilovala Obrana naroda, aby pfipravila a provedla sve 
velezradne umysly a dle. Pfi tom jednali vsichni s cinnym umyslem, 
nebot si osvojili snahy ON a zasazovali se o ne z osobnfho zajmu - byli 
cinni ve vedome a chtene spolupraci spolu s jinymi druhy, usilujfdmi 
o t-yz dl. Proto je nutno potrestati je pro zloCin dle § 83, odst. 2., odst. 
3., c.1, s ohledem na § 80, odst.l., spojeny s § 47 stat. zakona". 

Pfelfcenf se zacfna 24. srpna v 9 hodin. Po zjiStenf osobnfch udaju u 
jednotlirych obzalovanych pfikrocuje se k jejich ryslechu a pokracuje 
se v nem i odpoledne. Druhy den dopoledne nasledujf svedecke 
rypovedi vedoucfho skupiny C. Havla, ktery srymi vyhybarymi 
odpoved'mi rozhneval statnfho zastupce az do nepffcetnosti (ten uz 
stejne pfedtfm zle deptal velezradnou ceskou inteligenci) a vysetfu
jfcfho policejnfho komisafe Scholtyssika, ktery cele skupine fadne 
"pfiloZil". 

Odpoledne byl po tfetf hodine vynesen rozsudek: ,Jmenem ne
mecke fuse pro pffpravu velezradneho podniku druhy trestnf senat 
vrch. zem. soudu v Drazd'anech na zaklade hlavnfho pfelfcenf 24. a 25. 
srpna 1942, jichz se zucastnili president senatu Franke jako pfedseda, 
rada vrch. zem. soudu dr. Albrecht jako pffsedfd, statnf zastupce dr. 
Berthold jako urednfk statnfho zastupitelstvf, soudnf zffzenec Weise 
jako zapisovatel, v zasedanf dne 25. srpna 1942 pravem uznali, ze 
obzalovanf jsou vinni pffpravou k velezrade a odsuzujf se: K. Skvor k 9, 
Vl. Soukup a L. Svoboda k 7, P. Krejci k 6, Fr. Neuwirth k 5 a Lad. 
Janda ke 4letum kaznice." 

Statnf zastupce navrhoval vsem vySSf tresty, u Skvora napf. 12 let. 
Zajfmave bylo oduvodnenf vysokeho trestu u podpluk. Skvora, jemuz 
predseda senatu pravf: ,;vam nebylo sice dokazano, ze jste odboj 
organisoval, ale my jsme pevne pfesvedceni, ze byste to byl jako cs. 
dustojnfk udelal, kdyby toho bylo tfeba." Vrchnf mestsky tajemnfk 
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v Humpolci a v Lyse nad Labem Fr. fub.a byl odsouzen ke 2 lerum 
vezenf, protoze neoznamil pHpravu velezrady. Cestna obcanska prava 
byla vsem odnata ve rymere v)lse stanoveneho trestu. Obzalovanf musf 
zaplatiti soudnf rylohy. 

,Pfi posouzenf trestu bylo nutno zvaZiti," pravf rozsudek, ,ze 
vsechny snahy, ktere smerovaly k nasilnemu odstranenf Protektoratu, 
nynf ve valce jsou zvlaste nebezpecne a je nutno postaviti se proti nim 
se vsf pffsnostf. To platf zvlastnf merou pro snahy ON, protoze slo pfi 
tom 0 hnutf, ktere tfm, ze bylo organisovano pffsne vojensky, ze vedenf 
bylo v rukou dustojnfku a ze jeho stoupenci se skladali rylucne z vy
slouzilych vojaku, zvlast bylo nebezpecne. S ohledem na nepfatelske 
zaujetf proti Nemcum bylu nutno pfiznati ztratu obcanskych prav, aby 
jim po odpykanf trestu byla kazda statnf obcanska cinnost zne
moznena". 

Pfi procesu s K. H. Frankem v Praze v utery 23. dubna 1946 byl 
cten protokol ze dne 23. zaff 1940 0 rozprave na ffSskem kanclerstvf 
v Berlfne mezi Neurathem, Frankem a Hitlerem. Pfi nf prohlasil Hitler, 
kdyz hovofili o procesu s ceskou vojenskou skupinou Obrana naroda, 
Frankovi: ,Je nutno litovat, ze tyto pffpady ceskych velezradcu byly 
vlibec pfedany nemeckym soudcum. Lepe by bylo, kdyby byly vyffzeny 
komandem SS. Valecnf zlocinci by byli zastfeleni a ani kohout by po 
nich nezakokrhal. Neseme sve pravo na hrotech bajonetu. Kam 
bychom pfiSli, kdybychom v Polsku meli kazdeho velezradce odevzdavat 
soudu." Na teto parade pak bylo rozhodnuto dalSf zatcene velezradce 
teto skupiny zastfeliti a uvefejniti v novinach, ze byli popraveni pro 
odpor proti RiSi. 

Rfha byl po soudu propusten, ale "ujalo" se ho znovu gestapo, 
poslalo do koncentracnfho tabora v Osvetimi, odkud se nevratil. 
"TeZSf" provinilci (Kanovsky, Knajbl, Skvor) byli poslani do kaznice 
ve Waldheimu, "lehcf" (Bambas, Dubsky, Dvorak, Novotny, Pavlfk z 
Chotebofe, Janda, Krejcf, Neuwirth, Soukup, Svoboda z Havlfckova 
Brodu) do kaznice v Cvikave v Sasku. Odtud byli po odpykanf trestu 
propusteni Bambas, Dubsky, Novotny, Pavlfk, ale gestapo je vzalo do 
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dalSf "ochrany". Pres Pankrac putovali do Terezfna. Novotny se dostal 
pak do Prahy na Jeneralku, Pavlik do Dachau, DubskY a Bambas byli 
odvezeni do Buchenwaldu, kde Bambas v Hjnu 1944 zemfel. Janda byl 
z Cvikavy propusten s tuberkulosou na lecenf domu, Neuwirth (v bfez
nu 1944) a Soukup (v lednu 1945) poslani s touz chorobou na Mirov. 
(Soukup zemfel16. 10. 1945 v zem. nemocnici v Olomouci, aniz spatfil 
domov.) Jen nejpevnejsf vyddeli v Cvikave, ve Waldheimu v koncen
tracnfch taborech do konce, 0 nichZ snili po leta bedneho zivota: svou 

~- svobodu vlastnf osobni a novou st3.tni samostatnost Ceskoslovenske 
republiky. 

Nejbolestneji se vsak vsech dotkla zprava o tragickem skonu nasich 
obou vedoucfch - Cenka Havla a Miloslava Sachla, kteff byli lidorym 
soudem v Berlfne dne 3. unora 1943 odsouzeni k smrti a 24. kvetna 
1943 v Plotzensee popraveni. Byli dusf cele akce narodnfho odboje na 
Ceskomoravske vysocine, v jejich rukou soustfed'ovaly se vsechny nitky 
cele cinnosti. Jejich odhodlanost zachranila vetsinu ucastnfku pfed 
zatcenfm. 

Z Gollnowa byl Havel povolan jako svedek do Drazd'an, znovu se 
vratil do Gollnowa a odtud pak putovali se Sachlem k lidovemu soudu 
do Berlfna. Bolestny byl tu jejich zivot, jak patrno z poznamek, ktere si 
Havel psal na rubu zatykace a sveho pfedvolanf k soudu. Podryziva 
projevila se tu na konec tuberkulosou. Horecky spalujf telo, vysflene 
hladem. Vazf jen 54 kg. Pfed svou smrtf loucf se oba se srymi zenami, 
detmi a se srym domovem. 

Cenek Havel pfSe v den sve popravy sve zene: Viz dale! 
Miloslav Sachl loucf se cyz den se svou zenou a dftetem: ,Dnes 

zdravfm Vas oba naposled. Nekolik hodin pfed koncem sveho zivota ... 
Mlady zivot, kratkY zivot, ale nenarfkam si... Skoda, ze moje stestf 
trvalo jen _kratce ... Dala jsi mi synka, Milouska, za to jsem Ti nesmfrne 
vdecen. Prosfm Te, vychovej z neho fadneho, poctiveho muze 
nejlepsfch vlastnostf! Vypravuj mu o mne, nemusf se za mne stydet, 
vzdyt jsem jednal cestne a poctive." Dalsf fadky pak pfSe svemu synkovi 
Milo vi. Viz dale! 
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Z Obrany naroda byli popraveni: plukovnik Bursik, armadni general 
Bily, Balaban, MaSin aj. Celkem bylo popraveno 454 aktivnich 
dustojniku a 67 rotmistru. Vezneno pak bylo 1264 dustojniku a 183 
rotmistru, dalSi zalozni dustojnici byli zavrazdeni a vezneni. 

Posledni dopis Cenka Havla 
Name bes Brieffchreibers: 
Cenek Havel Berlin- Plotzenfee den 24/5 1943 

Konigsdamm 7 
Ma draha Jarusko! 
Loucim se s Tebou, loucim se s detmi. Mel jsem Vas tolik rad a uz 

Vas nespatHm. Dnes vecer budu jiz o 19. hodine putovati po hvezdach. 
Rozluc se za mne se vsemi prateli, sourozenci. Odchazim smiren s 
osudem, a smrti se nebojim. 

Zachovejte pamatku na tatinka jen v nejlepSim a mejte radi vzdy 
svlij domov, jako ja. 

Objimam a libam Vas naposled 

Z posledm1w dopisu Miloslava Sachla 
Muj drahy synacku! Drahy Milo! 

Cenci' a 

Neznas mne, byl jsi pHliS maly, kdyz jsem ode5el. Znam te jen z foto 
a z dopisu. Preji si, abys na mne vzpominal v dobrem. Preji si, aby z 
Tebe byl vazeny, poctiv"Y muz. Kdyz Ti bude zle, kdyz budes ochabovat, 
vzpomen si na mne, cerpej z tech vzpominek silu. Synacku muj drahy, 
bud' hodny, miluj svou matku, jeji i moji rodice jsou vsichni dobfi. 
Miluj svou vlast, svlij narod, ver v Boha a jeho spravedlnost. Dnes, 
nekolik hodin pred smrti, tolik po Tobe a po T ve rna tee touzim. Prosim 
Boha, aby Ti dopral lepsi zivot a aby Te ochranoval a zehnal Ti. 
Poslednf pozdrav, posledni ruky stisk a posledni s Bohem Ti posfla T vlij 
otec. Dcerusko moje draha, Milousku posledni s Bohem 

M.t1a 
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Zatyka.C na Ceiika Havla 
Dr;l:ld'any, 13. ledna 1941 

C. j. 5560 Gs 39340 
ZATYKAC 

Do vysetrovad vazby necht je predveden Cenek Havel, nar. 6. ledna 
1901 ve Svratce, povol<infm ucetnf a pfislusnik Protektoratu. 

Je silne podezrely, ze nejmene od srpna 1939 az do zacatku roku 
1940 provadel spolu s jinymi v Nemeckem Brode velezradcovskou 

~ cinnost a to nasilne odstranenf Protektoratu Cechy a Morava a obno
venf dffvejSf CSR tim, ze zfidil resp. uddoval spikleneckou organisaci, 
cfmz se dopustil zlocinu podle § 83 odst. 2 a 3 Ziff. 1 St Cbs. 

: 

Vazba se uvaluje, ponevadz je pfi zlocinnem charakteru trestneho 
Cinu podezrenf z uteku. 

Stfznost pravnf cestou se proti tomuto pffkazu pripoustf. 

Rozsudek vrchniho zemskimu soudu v Dnizcf anech proti ilegdlnf skupine 
OBRANA NAAODA z Nemecke1ta Brodu 

5 Ojs 153/42 Haftsache: 
2 l. 31/42 

Jmenem nemeckeho naroda 
v trestnf veci proti 
1. Karlu Svorovi z Ledce c. 400, nar. 14. 12. 1892 v Ledci, byvalemu 

ceskemu nadporucfku, 
2. Vladimfru Soukupovi z Jicfna, Safarfkova 85, nar. 17. 6. 1914 v 

Hradku (okres Rokycany), ucetnfmu, 
3. Ladislavu Jandovi z Pfibyslavi, Tyrsova 268, nar. 9. 6. 1913, v 

Plzni, administrativnfmu urednfkovi, 
4. FrantiSku Neuwirthovi z Nemeckeho Brodu, Brzoradova 300, 

nar. 1. 10. 1891 v Pohledu, profesoru gymnasia, 
5. Ladislavu Svobodovi z Nemeckeho Brodu c. 555, nar. 9. 4., 1908 

v Nemeckem Brode, urednfku mestske zpravy, 
6. Petru Krejcfmu z Veze c. 62, nar. 27. 6. 1908 ve Vezi (okres 

Nemecky Brod), uciteli jfzdy, 
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7. Frantisku Rfhovi z Lyse nad Labem c. 974, nar. 17. 5. 1896 v 
Cervenem Ujezdu, vrchnimu mestskemu tajemnikovi, 

vsichni t.c. ve vysetrovadm vezeni v Drazd' anech, obZalovani z pfi
pravy velezradcovske Cinnosti. 

Druhy senat Vrchniho zemskeho soudu v Drazd'anech na zaklade 
hlavnfho pfelicenf z 24. a 25. srpna 1942, ktereho se zucastnili: 

1. president senatu Franke jako predseda 
2. rada vrchniho zemskeho soudu Dr. Glafey 
3. soudni rada Dr. Albrecht jako pfisedid 

statni zastupce Dr. Berthold jako urednik prokuratury 
zamestnanec justice Weise jako protokolarni urednik, 

rozhodli na zasedanf z 25. 8. 1942 pravem takto: 
Obzalovanf Skvor, Soukup, Janda, Neuwirth, Svoboda a Krejci jsou 

uznani vinymi z velezrady, obzalovany fu1m z opominutf oznamenf 
velezradneho zameru. Odsuzujf se proto: 

Skvor - k 9 letum kaznice 
Soukup a Svoboda - kazdy k 7 letum kaznice 
Krejci - k 6 letum kaznice 
Neuwirth - k 5 letu kaznice 
Janda- ke 4letum kaznice 
fu'ha - ke 2 letum vezenf 
Obcanska prava se odnfmajf Skvorovi na 9 let, Soukupovi a 

Svobodovi na 7 let, Krejcfmu na 6 let, Neuwirthovi na 5 let a Jandovi 
na 4 roky. 

Trest Rfhy platf jako odpykany vysetfovad vazbou. 
Obzalovanemu Soukupovi jsou zapocftany do trestu na svobode 2 

roky a 3 rydny, ostatnfm obzalovanym po 2 letech vysetfovad vazby. 
Obzalovanf musf uhradit soudni rylohy. 

Vjber: 
Havlfckobrodsko v ndrodnim odboji roku 1946. Pfeklady z nemciny-Josef 

Michal, Chotebor, rok 1978. 
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Bdsnicka Jaroslava Tiche1w, ucitele z Choteboie, elena odbojove 
organizace Obrana naroda, kterou poslal sve manielce z vezen£ z 
Gollnowa 

Gollnow, A- IV. 13. unora 1942 
Sve nejmilejsf Mafence k narozeninam a k svatku ku dni 4. a 25. 

brezna 1942 Jarka 

Dve rilze vlozfm v ruku T vou 
vemost bily, rudy Iasky kvet -
Tobe a m&nu kraji. 

Zas Doubravka mluvou stnbmou 
pisen 0 stest{ bude pet -
Tobe a rodnemu kraji. 

Pod nasfm sluncem oblohou 
plno zas ritz! bude kvest -
Tobe jen a memu vzdy kraji! 

Tiegaln£ organisace Obrana nciroda - Rada m- na Choteboisku 
PHDr. Zdenek Jelinek - Kutna Hora uvddi ve sv&n spise: Partyzdni na 
Kutnohorsku (vydal v dubnu 1967 OV KSC a okresnf archiv v Kutne Hare) 

V roce 1943 bylo jiz o rysledku valky rozhodnuto a konecna porazka 
Nemecka byla jen otazkou casu. To si dobfe uvedomovala cesko
slovenska rezistence, a proto do popfedf jejich zajmu vystupujf otazky 
charakteru a usporadanf noveho statu. Tento ukol vsak domad 
odbojove hnutf po ctyfech letech tezkych ztrat nemohlo vyfesit samo, 
bylo nutno odboj v Protektorate posflit zahranicnfmi rysadky. Zaroven 
vyslane desanty mely take sehrat dlllezitou roli pfi diverzfch a zpravo
dajske Cinnosti v souvislosti s postupujfdmi spojeneckymi armadami. 

Desanty se mely stat zavaznym vojenskym a politickym faktorem 
a jejich cinnost skutecne ovlivnila konec okupace u nas. Styl prace 
jednotlirych skupin byl ovsem rozdflny. Zatfmco zapadnf rysadky, 
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posflane na nase uzemf od pocatku roku 1944 ve velkYch serifch, mely 
pfevazne ukoly zpravodajske a byly koncipovany vfce mene nepoliticky, 
vy'sadky pfichazejfcf z vy'chodu mely jasne politicke perspektivy a jejich 
pusobenf bylo zamereno jak na pomoc postupujfcf Rude armade, tak na 
politickou praci mezi ceskYmi vlastenci. 

Zapadnf parasutisticke skupiny byly vysflany na urcite adresy s cf
lem navazat na domacf nekomunisicke odbojove organizace. Tyto 
organizace byly vsak vfce mene rozbity, a tak vy'sadkari byli casta 
nuceni pracovat na vlastnf pest. AZ v jarnfch mesfcfch roku 1944 se ze 
zbytku stare vojenske "Obrany naroda" a civilnfho a leve oriento
vaneho "Peticnfho vyrboru Verni zustaneme" zacfna formovat organi
sace nova, naz)lvanf nejprve "Jaro", pozdeji "Rada tff". (V jejfm cele 
stal profesor dr. Grna, general Luza a feditel Cfsaf, vy'znamnou 
postavou byl rovnez pplk. Karel Vesely-Stainer /Richard/). 

R.-3 zasahovala svy'mi organisacnfmi sftemi az do obcf Bestvina, 
Tremosnice, Ronov nad Doubravou, Sec, kde se pokousela i o vytvo
fenf narodnfch vy'boru. Pocftalo se zde i s partyzanskYm zpusobem boje 
a byly proto formovany dva oddfly - "Secstf" a "Bestvinstf partyzani" 
(velitele ing. Vaclav Syrovatka-Rybar a praporcfk Leopold PodolskY) s 
mfstnfmi skupinami Ronov a Hornf Bradlo; jednotky se v prfhodny cas 
mely stat "lesnfmi oddfly". v pods tate vsak vsechny tyto skupiny 
pracovaly pfevazne zpravodajsky nebo pomahaly ukr)lvat osoby 
pronasledovane gestapem. Jedinou vetsf diverznf akcf do jara 1945 bylo 
zapalenf vlaku thermitovy'mi bombami v Potehach 6. cervence 1942. 

R-3 se snaZila vystupovat jako reprezentant celeho ceskeho odboje 
a jako takova chtela take jednat s Londynem. Protoze do jejich sftf bylo 
zapojeno mnoho drobnych lidf, poctivy'ch vlastencu, byla jimi celkova 
cinnost organisace tlacena stale vfce do leva. Kdyz pak v pozdnfch 
jarnfch mesfcfch 1944 zacalo vedenf uzeji spolupracovat se zapadnf 
skupinou Calcium (stanice Milada nebo Zdenka), doslo brzo ke sporum 
mezi cleny vy'sadku a vedenfm R-3. Spory vyvrcholily na podzim 1944, 
v dobe, kdy "Milada", obsluhovana parasutisty Karlem Niemczykem, 
Josefem Gemrotem a Frantiskem SirokYm, pracovala v prostoru Tfe-
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mosnice-Sec-Bestvina - R-3 si pf<ila, aby stanice pracovala jen pro ni 
a pod jejim vedenim, coz cely desant odmitl. 

I kdyz londynska koncepce domaciho odboje pocitala s vytvorenim 
vojenske organisacni site, melo se to za pomoci vetsiho poctu desantu 
dit cestou "se shora". Plan nakonec ztroskotal, protoze znacna cast 
rysadku byla bud' uplne likvidovana nebo jejich prace byla z valne casti 
gestapem znemoznena. Dobrych rysledku dosahla jen skupina Clay -
Eva (zapadni Morava) a Barium (Velky Josef-Sandera), desant, ktery 
pracoval ve rychodnich Cechach. 

Koncem roku 1944 byla vyslana do protektoratu dvouclenna sku
pina Tungsten (Pemicky - Musil), jejiz velitel mjr. Pemicky mel dat do 
poradku vsechny spome otazky a nakonec ve spojeni s R-3 fidit 
odbojove akce v poslednich valecnych mesicich na uzem£ Cesko
moravske vysociny. Jemu byla take podfizena "Milada". 

Tungsten byl vysazen v noci z 21. na 22. prosince 1944 u Kutne 
Hory, ale jeho clenove se ihned vydali na pochod na VysoCinu, kde se 
v obci Studnice spojili se Stainerem-Veselym. Tungsten ryznamne 
zasahl do vrvoje poslednich okupacnich mesicu na Ceskomoravske 
vysoCine, ale na Kutnohorsko se jiz nevratil. 

Otta Nemec (67 r.) - za vdlky starosta obce Hom11w Studence -
vypoved', leden 1979. 

Jako starosta vedel jsem dobre, ze Lojza Zamazalu (tak jsme fikali 
nasemu farafi, ktery byl lidory Clovek) je v ilegalni organizaci R-3 
(Rada tfi) . Jeden cas, myslim ze to bylo v lete roku 1944, mela tato 
organizace u farare Zamazala na fare vysilacku. Pro jakousi dulezitou 
soucastku, kterou postradali, nemohli od neho vysilat. 

Obsluha stanice casto menila kvlili utajeni stanoviste. Pohybovala 
se od Radostina na Zelezne hory. Videl jsem, jak tuto vysilacku 
prenasel jeden muz- tehdy jsem ho znal i jmenem, ale dnes jiz jeho 
jmeno jsem zapomnel. Nesl ji v batohu na zadech k fare . 

P. Zamazal v te dobe, kdy u neho byla radiostanice, proZil mnoho 
obav, aby nedoslo k prozrazeni. Na faru totiz casto prichazeli lide, ktefi 
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potrebovali vyplnit ruzne doklady a i v zalezitostech zafizenf pohrbu, 
kftin a svateb. Bylo to pro neho velike riziko. 

Marie Must1kovci - vdova po nd{dm uCiteli v Chloumku, na Zeleznych 
horae h. 

Od roku 1941 jsem spolupracovala se srym manzelem, ktery byl rid. 
ucitelem v Chloumku, v domadm odboji zapojenem na ustredf Praha, 
pod vedenfm Dr. Rehorka, skup. PP 524, roku 1944 v Rade tfi, pod 
vedenfm generala Luzi. 

Jaroslava Novotnci ze Zdirce nad Doubravou - dcera ndidho ucitele 
Martinu z Udav- prosinec 1978. 

Muj otec byl v tajne organizaci Rade tfi. Spolupracoval s fararem 
Zamazalem z Horniho Studence. Otec jiz zemrel, ale matka dosud 
uchovava vysvedcenf o otcove ilegalnf cinnosti v R-3. 

Vzpominky Marie Martinu (nar. 1909), na jejlho manzela ilegalm1w 
pracovm"ka Karla Martinu, ndidho uCitele z Udav, okres HavUckuv 
Brad - vypoved', ve Zdirci nad Doubravou, v lednu 1979, Karel 
Janacek. 

Muj manzel Karel Martinu, narozeny roku 1901, zemrel 1958, byl v 
odbojove organizaci Rade tfi a pozdeji pomahal partyzanum. Od veli
telstvf partyzanske brigady Jana Koziny obddel za svou cinnost: 

Osvedcenf Karlu Martinu, 
ucastnfku vlastenecke valky SSSR a Ceskoslovenske republiky proti 
nemeckemu fasismu v partyzanske brigade Jana Koziny, ktere velel 
major RA Grigorij Arsetevic Melnik 

Podepsani: Velitel brigady Melnik 
Komisar brigady - Chimic 
Nacelnfk stabu - Olda Safar 

Uddoval spojenf s kat. knezem Aloisem Zamazalem z Horniho 
Studence a kat. knezem Oldfichem Kucerou z Trhove Kamenice. (P. 0. 
Kucera byl 8. 5. 1945 umucen v Trhove Kamenici Nemci.) Spolecne 

/22/ 



v organizaci R-3 rozsirovali ilegalnf tiskoviny a po pffchodu partyzanu 
na Zelezne hory je podporovali cigaretami, potravinami a jinak. Nebylo 
to vsak v nasi rodine tak jednoduche podporovat partyzany. Manzel byl 
predcasne dan do pense s platem 1400 protektoratnfch korun pro muj 
zidovsky puvod. Musel vselijak pfivydelavat, aby uzivil rodinu, meli 
jsme dve deti. 

Musfme byt vdecni tehdejsfmu skolnfmu inspektorovi, ktery nas 
nechal alespon bydlet ve skole a posflal do udavske skoly jen dobre 
vlastenecke uCitele. Nejvfce nam pomahal mlady ucitel Milos Carda ze 
Sobfnova, jenz manzelovi nosil ze Sobfnova objedm'ivky na predlohy, 
podle nichz se pak tam kreslilo a malovalo na dfevene kazety, podnosy 
a obrazy. V Sobfnove za valky se ryrobou dfevenych, vypalovanych a 
malovanych ved zab'Yvalo mnoho rodin. 

Manzelovi take pomahal vytvaret predlohy farar Zamazal, jeho 
dobry pfftel, ktery umel dobre kreslit. 

Po zacykanf partyzanskych pomocnfku na Zeleznych horach koncem 
ledna 1945 pfisla k nam Vera Markova z Kocourova, ktera utekla z do
mova, kdyz gestapo odvleklo jejfho otce. Prosila nas o ukryt. Predtfm 
zadala o ukryt jejich znameho z Hlinska. Ten ale ji odmftl a proto prisla 
s velkym zavazadlem, v nemz mela osobnf veci, k nam do skoly v Uda
vech. Spala a stravovala se u nas po nejaky cas, nezli se situace na 
horach uklidnila a mohla se vratit domu. 

Manzelovi jsem nikdy v jeho cinnosti nebranila. Neupadl take v ne
jake podezrenf a Nemci se o jeho cinnosti nedovedeli. 

Odboj v Obci Udavy, okres Chotebof, nyn{ HavliCkuv Brod 
Zapsal Karel Martinu - ndfd ucitel - Udavy, 22. 1. 1948. Opis Karel 
]aruicek Sobfii.ov, v kvetnu 1979. 

Obec Udavy leZf pfi statnf silnici Pardubice-Havlfckuv Brod. Ac 
nasf obd prochazeli neustale nemecke hlfdky, prec byla v nasf obci 
Cinnost. 

V cervnu 1944 zapojil Karel Martinu, f. uc. v Udavech (tehdy v.v. 
od roku 1942) ilegalnf organisaci Radu tH na skupinu partyzanu 
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(Steiner-Vesely) ffm. katolickeho farafe Aloise Zamazala v Novem Stu
denci. V uvedene fare se skupina delSf dobu ukryvala a mela tam 
vysflacku. 

Pocatkem roku 1945 zarykalo gestapo cinne pracovniky v soused
nich obcfch- Rovny, Slavfkov. Byl vydan zatykac tez na les. hajneho 
Vaclava Balouna. Jmenovany z hajenky Ruda is rodinou uprchl k pff
buznemu Vaclavu Daleckemu v Udavech cp. 26. Protoze nemohl v. 
Dalecky ukr)lt celou rodinu - manzelku a 2 deti - byl nalezen ukryt u 
rolnfka Jaroslava Urbana v Udavech cp. 13. Tam se ukryval v. Baloun 
od 26. ledna 1945 do kvetna 1945. 

Dale nasi obcf prochazeli partyzani a nalezali v mnohych chalupach 
obcerstveni. Josef Tuhy, kolar v Udavech, byl zapojen na skupinu 
partyzanu Jana Koziny. 

V revoluci roku 1945 byly delany na statnf silnici zaseky, aby 
znemoznily nemecky ustup. 

Karel Martinu 

Z pCsemne zpravy pana Kulicha z Chotebofe: 
V Zeleznych horach operovaly dve odbojove skupiny na sobe vzhle

dem k ruznosti ukolu nezavisle: 
1. Partyzanska brigada "Mistr Jan Hus", velitelem byl major Rude 

armady Fomin, po jeho tragicke smrti Mir. Pich-Tuma. 
2. Skupina "Zelezne hory R-3" mela nekolik oddilu. Velitelem byl 

ing. Syrovatka (krydm jmenem "Rybar"), za pomoci nejblizsiho spolu
pracovnfka st. praporcfka L. Podolskeho z Bestviny. 

V tomto kraji a v teto skupine byla od dubna 1944 oficielnf vladnf 
vysflad stanice parasutistu z Anglie jmenem "Calcium - Milada" z bez
pecnostnich duvodu stale premfstovana a obsluhovana ctyfmi nasimi 
dustojnfky z Anglie. 

Byli to: nadp. Gemrot, nadp. Siroky a nadp. Nemcfk, velitelem 
stanice nadp. dr. J. Odstrcil, kter)l byl zastrelen. Krome toho mel ing. 
Syrovatka jeste tfi oblastnf vysflad stanice - v SeCi se jmenovala P.l.R. 
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Ncivsteva u pan{ Eisovi (72 let) - vdovy po hajnem Josefu Eisovi z 
Kremenice - bytem v Chotebofi, Revoluen{ ulice 902 - v lednu 1979, 
Karel Janacek 

,Jiz mnoho lidf za minulych tfiatricet roku od osvobozenf za mnou 
pfislo, abych jim vypravela o tom, jak nase rodina pomahala party
zanum. Moje i jmeno manzela bylo castokrat vysloveno v mnohych 
clandch a publikadch, i na ruznych oslavach." 

Takto me privftala 72leta pomensf usmevava zena v peknem domku 
; v Revolucnf ulici v Chotebofi, kdyz jsem ji pfisel navstfvit a s nf si 

pohovorit. Bydlf u provdane dcery Simonove v male podkrovnf mfst
nosti. 

Nabfdla mi zidli a hned postavila hrnek s vodou na varic, aby mne 
pohostila kavou. Zatfm, ne:Zli pfipravila kavu, prohledl jsem si na stene 
visfd dve zaramovana vysvedcenf, v rusko-ceske feci. Jedno je na 
jmeno panf Eisove, druhe na jmeno jejfho manzela, ktery zahynul na 
sklonku valky v Terezfne. Byl hlavnfm pomocnfkem a prechovavacem 
partyzanu na Zeleznych horach. 

Bez trpkosti mi panf Eisova vypravela, jak oba z vlastenecke povin
nosti na sve hajence u Kfemenice vychazeli partyzanum vstffc, at to 
bylo jfdlo, osacenf, obutf, ukryt. Vse jim ochotne davali az do doby, kdy 
je oba dva odvleklo gestapo. Jejf muz se vice nevratil a ona dodnes na 
neho vzpomfna. ,;vefil muj muz i ja s nfm, pomahame-li dobre veci, 
pfipravujeme nasim detem i lidem v nasf zemi po valce lepsi 
budoucnost. Kdyby byl manzel ziv, jiste by mel radost, jak se lidem 
dobre vede." Tak jiz pfi louceni mi pravila tato obetava zena. 

Popisovat cely pribeh rodiny Eisovy z Kfemenice na Zeleznych 
horach myslfm bylo by zbytecne. Castecne tak jsem uCinil jiz v Kronice 
o partyzanech roku 1978. Vice, podrobneji a skutecne tak, jak i mne 
zazitky vypravela statecna pani Eisova, popsal popularni spisovatel 
Miroslav Ivanov ve sve knize "Smrt na cekane", v reportaznf povidce 
"Kdo je Jidas". 

Jen mohu dodat, co mi jeste sdelila panf Eisova: Jejf manzel Josef 
Eis, hajny z Kfemenice, fidfd ucitel Musflek a Blaha z Chloumku jiz 
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pred prfchodem partyzanu pracovali v odbojove organizaci Rade tfi. 
Narikali vsak, ze v teto organizaci mimo zpravodajskou cinnost vfce se 
nedeje, proto s nadsenfm pfijali ruske parasutisty a zapojili se do pH
meho boje proti Nemcum. 

Jak jsem pracovala v Ncirodnim odboji - Marie Musilkovci, vdova po 
ndidm uCiteli v Chloumku na Zeleznych horcich- rypoved' roku 1945 

Od roku 1941 jsem spolupracovcala se srym manzelem, ktery byl 
Hdfdm ucitelem v Chloumku, v domadm odboji, zapojenem na ustredf 
Praha, pod vedenim Dr. Rehorka, skup. PP 524, roku 1944 v Rade tH, 
pod vedenim generala Luzi. 

V Hjnu roku 1944 byla jsem zapojena jako spojka do partyzanskeho 
hnuti na Zeleznych horach partyzanske brigady "Jan Kozina", pod 
vedenim majora Melnika. Prenasela jsem dUlezite zpravy a letaky mezi 
sv"Ym manzelem a hajnym Eisem z Kfemenice, kteH organisovali party
zanske hnuti na Zeleznych horach a cetnickou stanicf v Malci, vrchnim 
strazmistrem J. Vojackem. Byla jsem ubytovatelkou a podporovatelkou 
rusk-ych partyzanu a mjr. Melnika. Obstaravala leky od Dr. Jozta, 
potraviny, satstvo, pradlo, kourenf, delala jsem hlidku se srym synem 
Miroslavem pro jejich bezpecnost u nas. Poslouchala jsem cizi rozhlas a 
informovala je o norych zpravach. (Major Melnik byl vysldn do Cech a byl 
shozen nedaleko nemeckjch kasdren u Loun, pfi vjsadku byl tezce zranen a 
prondsledovdn Nemci. Na jeho dopadeni byla vypsdna velkd odmena. Odtud 
se dostal na Zelezne hory, kde vedl pak brigddu "]an Kozina"). 

Major Melnik skryval se u nas castokrat se srym pobocnikem 
Artomem Nitkou. Meli u nas porady, pfijimali vsechny informace, 
zpravy a delali plany. Nebylo to bez obtizf dostat je bez pohromy k nam 
a zase vyvesti ven, ponevadz v obci byla ustanovena ctyrclenna hlidka 
proti partyzanum, ktera mela sve stanoviSte u nas ve skole, ve tfide, 
a nikdo nesmel mit tusenf o jejich pfitomnosti, i kdyz se zddeli nekolik 
dnu. 

V listopadu 1944 pfi zakladanf ilegalnfch Narodnfch ryboru jsem 
byla clenem ileg. Narodniho ryboru v Chloumku. Pfi hromadnem zat'Y-
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kanf na Zeleznych horach a pfi zatcenf meho manzela, ktery byl zrazen 
sv)'mi spolupracovniky, musela jsem se skryvat se sv)'mi dvema syny u 
sv)'ch pfibuznych, u Barrych v Hranicich a u Havelku v Jenikovci. 
Pracovala jsem vsak dale, ackoliv mne hrozilo udani jednoho spolu
obcana a zatcenf gestapem. 

Muj manzel Antonfm Musilek byl jeden z prvnich organisatoru 
narodniho odboje na Zeleznych horach. Byl umucen v koncentracnfm 
tabofe v Terezfne "Mala pevnost". 

Marie Musilkova 

Milos Carda - ueitel, roddk ze SobCnova, bytem v Krucemburku -
cypoved' v lednu 1979, Karel Janacek 

,Zacatkem cervna 1943 jsem nastoupil jako ucitel v Udavech, tehdy 
okres Chotebof, nynf Havlickuv Brod. Prede mnou tam pusobil Vit 
Vasicek ze Sobinova. Prave v tu dobu fidici ucitel Karel Martinu byl 
nemeck.ymi ufady zbaven mfsta, neboe jeho manzelka byla zidovka. 
Skolni inspektor Josef Hoza ddel nad nfm ochrannou ruku, aby se 
fidici se svou rodinou nemusel vystehovat ze skolniho bytu. Pfideloval 
tedy do Udav takove uCitele, ktefi byli vlastenci. Martinum se zilo dost 
tezce, fidici museli si vselijak pfivydelavat, pracoval v lese, vypomahal 
rolnfkum pfi polnich pradch. 

Nebal se zadne prace. Pfinasel jsem mu ze Sobinova od truhlafe 
Filipa Kafky objednavky kreseb na dfevene v)'robky, ktere se u Kafku 
ve velkem mnozstvi vyrabely. Byly to ruzne dekoracni i prakticke 
drevene krabicky, popelnfcky, obrazy a podobne. Vyrobky sly velmi 
dobfe na odbyt jak v "protektorate", tak se vyvazely i do Nemecka. 
Jednou jeden vagon kazet cestoval zeleznicf a pfi nalete, jiz kdesi v fiSi, 
cely shofel. Tedy i kreslenim ruznych predloh si fidici ucitel Karel 
Martinu pfivydelaval. 

Velmi casto k Martinum pfichazel z Horniho Studence katolickY 
faraf Alois Zamazal. Presto, ze fidici byl evangelik, byli veld pfatele. 
Jejich pfatelstvf se tahlo jiz z Bojanova u Sece, kde oba pfedtim 
pusobili. 
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P. Zamazal vyucoval v udavske skole mibozenstvf a pak vzdy dlouho 
v kuchyni s Hdfdm debatovali. Nosfval take Hdfdmu cigarety, jenz byl 
naruziry kurak. Nekdy jsem je oba vfdaval, jak na kolech vyjfzdeli- PrY 
do Bojanova - za pfateli. Vzpomfnam, jak farar pred jfzdou opatrne 
odkladal kolarek, aby nebudil pozornost. Kolem secske prehrady jiz 
tenkrate bylo hodne chat mestskych lidf, kteff prijfzdeli sem na nedeli a 
dovolenou. V nekterych chalupach se soustfed'ovali odbojafi ilegalnf 
organisace Rada tff. Tam P. Zamazal a Hdid Martinu zajizdeli. Oba byli 
velmi opatrnf, nikomu z nas, kteff jsme s nimi pfisli do styku, niceho 
nesverili. To jsme se o jejich cinnosti dozvedeli az po valce. Byl jsem 
take jeste mlady, teprve jsem zacfnal kantofit a k tomu muj otec Jaros
lav Carda byl ve vezenf (kde zemrel) pro rozsirovani letaku se sobinov
skymi komunisty. Jiste take proto mi nic pan ffdfd nesvefil, aby nez
horsil situaci, kterou jsem mel. Martinu byl velmi dobry pedagog, umel 
velice dobre zapusobit rychovne jak na deti, tak i na novacky uCitele. 

v zaff 1945 jsem nastoupil ucitelovani na Chloumku na Zeleznych 
horach. V Chloumku jsem se seznamil s pani Musilkovou, vdovou po 
umucenem Hdidm uCiteli Musilkovi. Dovedel jsem se, ze jeji manzel a 
obcan Blaha, take z Chloumku, meli spojenf s udavskym Hdidm Mar
tinu a knezem Zamazalem. 

Tamejsi obcan Stehno, partyzanska spojka, mi po valce vypravoval: 
,Kdyz Nemci zatkli Hornika z Polomu, eskortovala jej jen mala sku
pinka Nemcu. Dostala se z Hornikem jen do Kfemenice, dale nemohli 
pro velkou vanici a vysoky snih. Zadal jsem partyzany, kterf byli prave v 
sousednf vesnici, aby se pokusili Nemce zlikvidovat a Hornika zachra
nit, nebot Hornik mnoho vedel a znal hodne lidf, kteff v jeho dome 1. 
prosince 1944 byli na te 'nestastne schuzi', kterou tam svolal Pich
Tuma. Byla obava, ze Hornik bude vypovidat a dojde k zacykanf. 
Partyzani vsak muj navrh odmitli, PrY by mela akce zle nasledky. 

Dopadlo to, jak jsem predvidal. Hornik, pri ryslesfch mlacen, udal 
radu lidi a tak nastalo na Zeleznych horach velke zacykanf. Ze zatce
nych vypovfdali dalsi a retez zatcenych byl stale delSf a sahal az do 
Krucemburku." 
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Vypoved' Vfta Jandeka (nar. 1930) ze Sobfiiova cp. 27 - vyslechl Karel 
Janacek, 29. dubna 1979 

,"Y' roce 1947 cosi jsem pomahal na fare u farare Aloise Zamazala v 
Novem Studenci. Otec pana farare mi vypravel o parasutistech z An
glie, kteff koncem valky byli po nekolik dnu ubytovani na fare. Chteli 
odtud vysflat, ale nemohli navazat spojenf. Proto farar Zamazal zjednal 
zameenfka Stehnu z Hornfho Studence, aby jim pomohl vztyeit vysoke 
drevene tyee a odborne je pfimontovat na nejvyssf strom v zahrade. 

: Stehno vyzvfdal na fararovi, na co to bude mft. Ten mu rekl, aby 
lepe chytil vysflanf v radioprijfmaei z Londyna. Parasutiste stejne 
spojenf vysflaekou nedosahli, nebot Studenec je v udolf. 

Drevene tyee je5te v tom race 194 7 jsem spatfil pfimontovane na 
strome!" 
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SMRT GENERALA LUZI A PORUCIKA KORESE 
V HluSTI U PIDBYSLA VI 

V Novinach Vysociny, 30. dubna 1997, vysel obsazny Clanek 
Stepanky Saadouni "Smrt generala Luzi" ve vzpominkach sedmadeva
desatilete Marie Nemcove a v kronice jejiho otce, svedka tragedie. 

HfiSte - to, co se zde stalo, pfipomfna pouze mala bronzova deska 
na pruceli dnes uz zruseneho hostince: ,Zde padli 2. 10. 1944 divizni 
general Vojtech Luza a Josef Kores, porucik v zaloze, v boji za svobodu 
ceskeho naroda." 

Stejne jako clovek i kazdy dum rna svou minulost a vlastni vzpo
mfnky. Nektere jsou usmevne, jine naopak plne smutku a lidske trage
die. Nektefi svedkove teto davne tragedie dosud zijf- napffklad sedma
devadesatileta Marie Nemcova. Jejf otec Jan Votava, byvaly hostinskY, 
byl jednfm z poslednich, kdo se se zastfelenym generalem Luzou a Ko
resem setkal naposled a byl pffmYm svedkem jejich smrti. Svoje vzpo
mfnky zaznamenal v rodinne kronice, kterou jeho dcera Marie 
Nemcova opatruje jako oko v hlave, a to, ze nam umoznila do nf 
nahlednout, povazujeme za cest ... 

Takto zacfna uvod dale k popisovane tragedii, ktera se odehrala 2. 
10. 1944 prave v teto bYvale hospode. Dalsi text lief, jak ke krvave 
udalosti doslo a clanek pisatelka uzavfra: Po roce 1945 byla obema 
padlym odhalena na zdi hostince pametnf deska, ale po unoru 1948 se 
jejich osud stal pffbehem, o kterem se ctyficet let mlcelo. Oba 
zastfelenf patfili k te "nespravne strane barikady". Jako clenove 
zapadnfho odboje, takzvane Rade tff, si zadne oslavy nezaslouzili, 
dokonce byl jejich pffbeh v ruznych pamfletech nekolikrat zesmes
novan. Vyznamenanf "In memoriam" se dockali az po listopadove 
revoluci. Za generala Vojtecha Luzu ho pfevzal jeho syn, ktery zije jiz 
mnoho let v zahranici. 
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V roce 1977 muj pfftel Frantisek Hladfk z Pohledu dokoncil po 
velkem usilf o teto tragedii strojopisnou knihu se 17 5 stranami, 168 
fotografiemi a kopiemi ruznych listinnych dokladu. s jeho svolenfm 
jsem z tohoto pracne sestaveneho dokumentarnfho dila vybral velkou 
cast nashromazdeneho materialu a pfipojil k pojednanf 0 podzemnfm 
hnutf Obrany naroda- R-3- na Havlickobrodsku a Chotebofsku. 

FrantiSek Hladik o sve praci v pfedmluve spisu rfka: ... ,K teto praci 
mne vlastne pfivedl kronikaf FrantiSek Matousek z Moravske Tfebove, 

-; s kterym jsem se setkal v dubnu 1977 na srazu kronikaru v Hradci 
Kralove. Dotazoval se me na pfipad generala Luzi a chtel znat nejake 
podrobnosti. 

z puvodni me pfedstavy, ze vse vyfe5i nekolik listu, rychle se5lo, 
tfebaze v 'ufednich' kronikafskYch pramenech toho moe nebylo, v Pfi
byslavi a v muzeu Havlickove Brodu je k dispozici jen text pfibyslavske 
kroniky. V Pribyslavi pak nejake fotografie bez podrobnejsich popisu a 
uvedenf autora (snad to byl jiz zemfely Stanislav Hutaf). 

Zajel jsem tedy pffmo na misto do HfiSte a tady po pocatecni 
neduvere a az po dalSfch navstevach velmi jsem se spratelil s byvalou 
majitelkou hostince Marii Nemcovou. Ta mi pujeila rodinnou kroniku, 
kterou psal jeji otec a ktery byl jediny ucastnik zastreleni generala Luzi 
a porucika KoreSe. Navstivil jsem potom i radu dalSich osob a jejich 
vzpominky zapsal. Mnozi obcane pffpad popisovali stejne a nebo jeste 
strucneji, takze jsem jejich vypraveni ani neuvedl. Bylo zajimave, ze 
nekteff pfibyslavsti obyvatele nechteli i po tolika letech o tomto 
pffpadu hovofit. 

Vyhledaval jsem ruzne pisemne materialy z povalecnych let, 
zejmena clanky z tiskovin. Dosti clanku jsem nasel v pametni knize 
}ana Votavy, otce pani Nemcove. Bohuzel, u nekterych rystfizku neby
lo uvedeno, z kterych jsou novin. Co jsem mohl, tak jsem ofotografoval 
a zajimave zapisy opsal... 

V teto praci je zachyceno vse a ten, kdo jednotlive popisy 
dobre pfecte, snadno zjisti, kde si novinari pfidali atraktivni state, 
bohuzel nekdy na skodu. Jiste by pak z techto poprve a souhrne 
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zpracovanych dokladu a dokumentu mohl nektery historik zpracovat 
knihu faktu. 

Snazil jsem se nic nezkreslit, zejmena pfi vypravenf pametnfku, a 
zachytil jen to, co jsem skutecne vyslechl a napsal jen to, co jsem 
skutecne videl. Kdyz jsem vse ukoncil, byl jsem prekvapen, jak se mi 
cely pffpad rozrostl." 

V Pohledu, v prosinci 1977 - FrantiSek Hladik 

Z PAMETNf KNIHY ]ANA VOTAVY 
Jan Votava se narodil15. cervna 1868 v Kyjove, c. 9, u Havlfckova 

Brodu. Dne 17. kvetna 1893 se prize nil k Novotnym do HriSte. Zapisy 
do pametnf knihy zacal psat v roce 1943. 

V knize popisuje detska leta doma u rodicu v Kyjove, taktez skolnf 
dochazku v Kyjove a i v Pohledu, kam chodil do nemecke skoly. Po 
vyjftf skoly se vyucil v Jihlave truhlarem. Velmi podrobne popsal tff
letou vojenskou sluzbu. V kronice zapsal o svem rode a zivote v HHSti 
a hospodarenf. Kniha je cenna z historickeho hlediska, nebot si vsfma 
pocasf a pffrodnfch ukazu. Kronikar do nf vklada vsechno, co se udalo 
a jak se tezko zilo na venkove. 

Zdpis z roku 1942 
Tento rok byl nestastny az hrozny. Zima byla dosti tvrda a jaro se 

ukazovalo dosti dobre. Osfvaly se pozemky i se klidilo za pffzniveho 
pocasf. Nemci vsak nafizovali honem mlatit a obilf dodavat a vyhro
zovali pokutami a tresty, kdo neuposlechne naffzenf. 

Krvdfznivf Nemci radili, gestapaci slfdili, koho by polapili a pak 
usmrtili. Take zde z hostince odvezli Vaclava Nemce. Jeho zena Marie 
se synem Lad' ou zustali opusteni v zarmutku. 

Stalo se to na udanf Taborskeho z Vojnova Mestce, koraly, ktery 
vykupoval hadry a stare zelezo. Ten nahodou pfijel sem do hospody, 
kde prave byl zid Lfbl z Pfibyslavi. Vaclav z nerozumu dal obema jakysi 
letak. Taborsky se pak s letakem pochlubil v Havlfckove Borove v hos-
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pode a potom jeste ho ukazal Zvefinovi, ktery lidi udaval. Od neho ·se 
to dovedel Nemec Mischerling z Karlova u Vojnova Mestce a ten 
nahlasil v Jihlave gestapu, ze hostinsk:y Vaclav Nemec z hriste rozsifuje 
protinemecke tiskoviny. 

Tady v hospode se jiz vedelo, ze je zle, tak se vsechny papfry spalily. 
Bylo to zacatkem cervence 1942, kdyz k nam vtrhlo gestapo, ktere 
vsechno prohledalo, ale niceho nenaslo. Za nekolik dnu na telefonic
kou vYZVU Z cetnicke Stanice musel tam V aclav odevzdat mysliveckou 
zbran i naboje, 26. cervence pfijeli gestapaci znovu a odvezli hospodare 
do Brodu do vysetfovad vazby, kde byl vysetfovan a krvave bit, 
neprozradil vsak, od koho letaky mel. 

Dokud byl zajiSten v Havlfckove Brode, mohla ho jeho manzelka 
jednou za ryden navstfvit, donest mu ciste pradlo a pfedat maly balfcek 
potravin. Mohli spolu mluvit jenom pet minut pod dozorem stra:Zce, 
vzdaleni od sebe asi tfi kroky a nebylo jim dovoleno ani si podat ruce. 
Po sesti rydnech byl z Brodu pfevezen do Litomeric a tam odsouzen pro 
velezradu na 28 mesfcu do kaznice v Amberku v Bavorsku. 

Ve veznici se seznamil s dr. Kostrounem a s hostinsk:ym Zaloudkem. 
Oba byli z Prahy. Spolecne pracovali v lese a lamali ve skale kamen na 
regulaci feky a stavbu drahy. Tito dva spoluvezni Vaclava byli drive 
propusteni a tak nas v Hfisti navstfvili a vsechno nam vypraveli. 

Kdyz vyprsel cask propustenf, vsichni jsme se tesili na shledanf. Ale 
mfsto toho pfiSel dopis z Brna, v nemz V aclav zase pfSe: Mam se dobfe, 
baliky se mohou posflat, navstevy jsou dovoleny. Tedy Mana jela do 
Brna, ale do trestnice ji nepustili. Vratny jf fekl, ze navstevy jsou dovo
leny jenom na zadost a v patek. Balik pfedala jedne zname, aby jej v 
patek Vaclavovi do veznice donesla. V patek te panf fekli, ze jiz tam 
nenf. Pak pfislo psanf z Polska z Osvetimi a v nem: Jsem ziv a zdrav, 
male balfky se posflat mohou, navstevy nejsou dovoleny. V Osvetimi 
pobyl Vaclav jenom nekolik dnu a pak byl v plynove komofe udusen. 

Za cas pfiSel dopis z jihlavskeho gestapa, aby se tam Marie 
Nemcova dostavila. Tam se dovedela, ze jejf manzel Vaclav zemfel dne 
16. brezna 1943. Byl star 40 roku. 
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Po valce obddela panf Nemcova dopis od spoluvezne jejiho muze, 
Otakara Simka z Letovic, s datem 12. 9. 1947, v nem:Z Simek vzpomfna 
na mileho kamarada Vaclava Nemce v amberske veznici: ... Mam na 
Vaclava hodne vzpomfnek a vsechny jsou jen pekne. Vaclav nikdy 
nefnukal, nehrbil hrbet, nikdy se nesnfzil k patolizalstvi k nemeckYm 
zalarnfkum. Delal jen to, co musel. Rad pomohl slabsfmu kamaradovi... 
Simek dale popisuje spolecnou tezkou praci, kterou museli konat v 
Amberku a vzpomfna na vecery a nedele v cele, kdy nechodili pracovat, 
jak si vypraveli o srych rodinach a tesili se na navrat domu ... 

Na strane 193 pametnf knihy zacfna Jan Votava popisovat udalosti 
z ffjna 1944: 

Rok 1944 
... Pfisel mesfc ffjen, zadny nevedel, co pfinese za hruzu. Dne 2. 

ffjna odpoledne, asi kolem ctvrte hodiny odpolednf, vstoupili do lokalu 
hostince dva pani. Jeden byl velkY, silne konstrukce, obleceny v dlouhy 
hubertus. Na hlave mel klobouk a obucy v silne italske boty. Na ocfch 
mel cerne bryle, v ruce hUl a na krku zaveseny dalekohled. Druhy pan 
byl slabeho tela, mel bilekavory plast a cepici. Na nohou zlutave 
polobotky. Ten velkY vypadal hrube s bazlivYm ryrazem v obliceji, 
poznamenany ddtem, a pod nosem zastfizeny vous. 

Ten den nepfetdite pr8elo, byla zima a sychravo. Kdyz vdli do 
rycepu, pfivftal jsem je jako normalnf hosty. Ten menS£ pravil: ,Jsme 
poslani od pana starosty a uctive prosfme, abychom se mohli u vas 
ohfat a ususit oblecenf. Jsme do kuze promocenf a zkfehli." Videl jsem, 
jak jim z kabatu crcf voda na podlahu. Odpovedel jsem: ,Jen se pani 
odstrojte a saty si rozlozte na vesaky, ja ihned zatopfm." Oni oba 
hnedle odvetili: ,Uctive dekujeme." 

V kamnech zacal plapolat ohen, fekl jsem panum: ,Za chvfli bude 
dost tepla, ohfejte se, ususte se." A oni zase dekovali. Uvazoval jsem, 
to jsou jiste nejad vzdelanci, kdyz stale dekujf. To nebylo v hospode 
zvykem! Vetsinou navstevnfci jenom porouceli: dejte, doneste ... 
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Teplo od kamen se sirilo, vyhfivaci buben se rozpalil do cervena, 
muzi byli spokojeni. 

Po me otazce, odkud jdou, ten velky odpovedel, ze od Chotebore, 
celou cestu v desti. A ze by radi dorazili do Olesne ke kamaradu 
Musilovi pro aprovisaci. 

Pfidal jsem do kamen a s omluvou, ze jdu obhlednout hospodarstvi, 
odesel jsem do bytu, kde jsem neco pojedl. Zatim me ve vfcepu 
zastupovala dcera. Dala se s nimi do hovoru a ti pani se ji pfiznali, ze 
jsou dustojnici a jdou ziskat nejake potraviny. s duverou jim povedela, 
jak priSla 0 sveho manzela. 

Kdyz jsem se vratil do hostince, bylo ve vfcepu jako v lazni. Predtim 
mi dcera sdelila, ze jsou to cesti vojaci - dustojnici. s podivnymi mys
lenkami, jestli to nejsou provokatefi, jsem pfisedl k nim. Nyni je jiz 
budu jmenovat jmeny. Luza si zul boty, z kterych vylil vodu a polozil je 
bliz ke kamnum. Ponozky zavesil na operadlo Zidle a bose nohy zvedl 
na lavici a zahfival se. Kores sedel na zidli zady ke kamnum a taky se 
osusoval. 

Kdyz pozadali o caj, dcera jim ho uvarila, jeste byl z predvalecne 
zasoby, a nalila do neho dobry rum. 

Ponevadz jiz od dcery vedeli o nasem zavrazdenem Vaclavovi, ptal 
jsem se jich, zdali je mozne nekomu z tech trestnic uteci. Kores pfi
pustil, ze snad pfi naletu se to muze nekomu podarit, ale vetsinou ho 
zase dopadnou. Luza mavl rukou a pronesl: ,Co te napada, z Osvetimi 
se zadny zivf nedostane!" 

Zacal jsem k nim mit duveru a pokracovali jsme v hovoru o zetovi, 
pocasi, hospodareni i 0 valce. 

Pocalo se stmivat. Pan general vytahnul mapu a prohlizel ji. Hledal 
nejblizSi smer do Olesne. Popsal jsem mu tu cestu. Stale prselo. Kdyz 
Luza pocal uvazovat o pfenocovani, zavolal jsem dceru, aby jim 
pfipravila postele. Ale dustojnici to zamitli, ze pfece jenom budou 
pokracovat v ceste a pozadali jeste o jeden caj a libovali si, jak si po 
tom trudnem cestovani pekne hovi. Zadny z nas netusil, co se brzo 
odehraje! 
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Asi pfed patou vrazili do hostince tfi cetnici z Pribyslavi. }a jsem je 
uvital, ale oni neodpovedeli a poskoky se postavili proti Luzovi a Ko
resovi. Vrchni strazmistr vykfikl: ,Ruce vzhuru!" Proti Luzovi stal 
cetnik Mecif a proti Koresovi cetnik Kunderka. Strazmistr Navratil 
zustal u dvefi do kuchyne. Ja jsem odskoeil asi dva kroky od zidle, na 
ktere jsem sedel, za vedlejsi stul. Pan Kores nemohl dat ruce vzhuru, 
nebot na nich ddel promocenou kosili a tak ji susil. A pan general 
sedel na lavici, bos'Yma nohama ke kamnum a rozkazu neuposlechl. AZ 
kdyz vrchni zesilen'Ym hlasem zafval: ,Ruce vzhuru! ", Luza se rychle 
zvedl z lavice, pravou rukou vytahnul revolver a vystfelil. }a jsem 
zvolal: ,}eZiS Marja, co se to cini!" a odskocil jsem za druhy stul. 

Po rane, vystfelene Luzou, nasledovala palba od vsech cetniku do 
tel ubohych panu. General se zhroutil, zidli, na niZ pfed chVI11 jsem 
sedel, padem odrazil a zustal lezet na podlaze, kde vykrvacel. Stfelba 
pfestala. Cetnici i ja s rozrusenim jsme se divali na zabiteho. Zadny 
z nas nezpozoroval, ze porucik Kores probehl dvefmi ven a pozpatku se 
zbrani v ruce ustupoval stromofadim, pfe8el napfic silnici a kousek 
policka, pak pfelezl drateny plot a za nim se stfelil do hlavy. 

Cetnici vybehli z rycepu a hledali uprchlika. AZ cestar Dostal jim 
ohlasil: ,Tamhle se nejaky clovek zastfelil." Kores zranen utekl 
hlavnimi dvefmi a zanechal krvave skvrny na dvefich a futrech. 

Musim jeste povedet- mel jsem pfi stfelbe stesti. }ak jsem odskocil 
za roh velkeho stolu, odrazena kulicka ryla po stole proti mne a za
stavila se asi pet centimetru od meho bricha. Vsichni zucastneni byli 
z pfestfelky rozruseni, ja jsem to vrazdeni odnesl tfesavkou po tele. Tfi 
dny jsem nespal ani nejedl, pofad jsem tu hruzu videl pfed sebou. 

Cetnik Mecif telefonem pfivolal z Pfibyslavi doktora Lisku. ten 
ohledal mrtve a zjistil u Luzi osm zasahu. Kores mel v tele dva vstfely a 
ranu na leve strane hlavy z vlastni zbrane. Na mrtvoly nesmel zadny 
sahnout az do pfijezdu gestapaku z }ihlavy. Pfijeli asi v 21.30, vsechno 
u mrtrych prohledali a, co u nich nasli, odvezli sebou. Oba pani meli 
po dvou revolverech a general mel v platenem sacku asi ctvrt kila 
patronek. Kdyz jeden gestapak je vzal do ruky, s usmeskem prohodil: 
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,Koukejte, to by padlo jeste lidf!" Ja jsem si pomyslel - ty lotre, vzdyt ti 
pani jeste zadneho nezabili. Penez mel pan Luza taky dost. Zahledl 
jsem je, kdyz mu brali naprsnf tasku. Vsechny osobnf veci i zlate 
prostfelene hodiny odnesli do auta. Zustaly ve rycepu po Luzovi boty, 
klobouk, hlll a kabatek. Gestapak mi rekl: ,To vam necham na pa
matku." Ale kdyz nasedali do auta, jeden Nemec se vratil, vzal boty a 
prohodil: ,Budou mi pasovat." A odnesl je do vozu. 

Mimo Luzovy predmety zustala tady Koresova cepice, sako, pulovr a 
dlouhy plast. Kdyz pak 25. kvetna 1945 ptijela sestra Kore8e, aby se 
dovedela o poslednfch hodinach bratra, ptinesl jsem jf uschovana 
oblecenf. Poznala, ze je bratrovo a rozplakala se. Byla u nas s dvema 
prateli a veci si vzala sebou. Pozdeji nas navstfvila vdova po panu 
generalovi i ona si pamatky po svem muzi odvezla. Jeho hlll vsak nekdo 
z lokalu zcizil. 

Jeste se vracfm k vysetrovanf gestapaky. Vsechny, ktetf jsme se stali 
svedky, nemecka policie vyslechla a sepsala s kazdym protokol. Byli 
vysetrovani sttflejfcf cetnfci, starosta Honza s manzelkou, stara Mate
java, cestar Dostal a naposled i ja. Vypovedel jsem, co jsem videl, ale 
neptiznal, ze mi bylo znamo, ze slo 0 ceske dustojnfky. 

Po rysle8fch byl Kores ptinesen do salu a pak oba mrtvf dani do 
hasicskeho skladiSte. Gestapaci odjeli, aniz by rozkazali, co delat s 
padlymi muzi. AZ tretf den v poledne ptijel nakladnf vUZ s truhlami, 
naloZili mrtvoly a podle v-ypovedi vojaka je odvezli do Brna ... 

JakY byl puvod cele te smutne udalosti, jsem se dovedel od obcanu a 
starosty Honzy. Ponevadz je to vypravenf od jinych, nemohu rucit za 
skutecny prubeh. 

V HtiSti byl v tu dobu cetnfk Navratil pro mleko. Neuredne se 
zastavil u starosty. Jak jsem ho znal, byl to dobry cetnfk. Kdyz k nam 
ptiSel, vypravel zpravy z Londyna a jak to jde s Nemci mflorymi kroky 
zpatky. Vedel kazdy v obci, ze kdekdo posloucha zakazany rozhlas. 
Starosta mu snad povedel, ze jsou v hospode dva cizf muzi celf 
promocenf, ale majf prukazy totoznosti. Ponevadz pro praci nemel pro 
ne cas, poslal je ohrat do hostince. Cetnfk Honzovi mel tfci, ze na ty 
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dva sam nestacf, aby je zkontroloval a telefonem zavolal na cetnickou 
stanici do Pfibyslavi. Na jeho zpravu pfispechali do HfiSte Mecfr s 
Kunderkou a pak doslo v hospode k dramatu, jak jsem jiz vpredu 
popsal. Mohu prohlasit, ze vrchnf strazmistr Mecfr byl rozumny a 
hodny clovek, v celem okoli oblfbeny. Kunderka byl mlady, jeste malo 
seznameny s obcanstvem. Ke tragickemu nestestf doslo nerozvasnostf 
cetniku, kterf ji potom zaplatili zivotem, i neopatmostf panu Luzi a 
KoreSe. 

~ Timto konCi cdst zapisu v pametni knize ]ana Votatry na strane 210. 
Archaicky a rozvlekly sloh zdpisu cdsteene upravil K.]. 

Svobodni Slovo, 6. unora 1946 - Fr. Vladimir 
Nrue partyzdnske veden(- Ukol generdla Luii 

V clanku se popisuje, jak general Vojtech Luza se na podzim roku 
1941 zapojil do ilegalnf cinnosti. Zatcenf unikl jen o vlas, neb hned 
prvnf nod byl v byte hleda gestapem. Gestapaci zastihli v byte jen jeho 
manzelku Miladu a syna Radomfra. Oba zatkli, pozdeji je vsak 
propustili. Snad spolehali, ze v nich budou mit volavky na generala. 
Ale rodina se rozpcylila, kazdy zil jinde, a vzajemne styky usly 
gestapackym slidilum. 

Dale se v clanku popisuje zfskanf generala Luzi pro organizaci Jaro, 
kdyz byla pred tfm rozbita vojenska ilegalnf organizace Obrana naroda. 
Ti, kterf prezili jejf rozbitf, zili na Vysocine, protoze tento predel mezi 
Cechami a Moravou byl povazovan za nejvhodnejsf sfdlo velitelstvf pro 
obe zeme. Prvnf ilegalnf schuzka nove organizace byla u Bosonoh v po
lfch. Setkal se zde s kapitany gen. stabu Stainerem a Robotkou. Dusto
jnfci Luzovi vylozili, ze jsou z odbojove skupiny popravenych generalu 
Homoly, Bfleho a Vseticky a ze jsou odhodlani pokracovat v zapocatem 
dile. Luza ochotne slfbil spolupraci. Podle planu mel svrchovane Hdit 
vojenske veci, organizacnf prfpravy pro branny odpor. Luzovou v"Yznac
nou vlastnostf bylo, ze nepodlehl nikdy vlivl'tm agramfch ministru 
narodnf obrany na vojenske spicky. A pozdeji i Grna sam mu nabidl 
clenstvf v R-3, jako vrcholnem vedenf organizace. 
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To bylo v dobe, kdy se organizace rozrustala do siroka. Luza sveril 
organizovani Cech kapitanu Stainerovi, Moravu kapitanu Robotkovi. 
Organizace obsahla az na nepatme vYjimky cele Cechy, Moravu is od~ 
tdenYmi oblastmi, mela spojeni na Slovensko a uddovala s Lond'Ynem 
spojeni radiotelegraficke a v pfipade potreby i kurYmi. 

Tehdy uz dolehala odpovednost pfilis tezce na jednotlivce. 30. zafi 
1944 piSe profesor Gma vedoudmu rozsahle odbojove organizace v 
Cechach rediteli Cisarovi do Prahy, ze vest tak velkou organizaci je sice 
velika cest, ale take nesmirna odpovednost a ze by mela byt rozdelena. 
Navrhl zfizeni R-3 a oznamuje, ze by druhym jejim clenem byl Prokop 
(tehdejsi kryd jmeno generala Luzi), tretiho aby jmenovala ceska 
slozka. Grna povazoval temer za jiste, ze jim bude reditel Cisar. R~3 
byla ustavena. Brzy se vsak vyskytlo bezprostredni nebezpeci, ze bude 
Cisar zatcen. Cisar musil z Prahy uprchnout a ztratil s organizad 
bezprostredni spojeni. Misto zaujal jeho nastupce. Ale zanedlouho byl 
pro R-3 ztracen i Luza. 

Svobodni Slovo, dne 7. unora I 946 
Zrcidci Rysdnek a ]izera 

Z clanku vyjimam jen podstatne. Za rozsahleho zarykani dustojnikU 
a vojaku ceskoslovenske armady v race 1939 octli se s mnoha jinymi ve 
vezeni gestapa podplukovnik gen. stabu }izera a rotmistr Rysanek. K 
nim se vsak gestapo zachovalo kavalirsky a ziskalo spojence. Rysanek 
dostal mesicni plat 5000 korun a tfipokojory byt v Brne~Husovicich. 
}izera se stal prednostou oddeleni pro kontrolu cen v Bme. Oba ovsem 
uddovali zdani, ze jsou upfimni cesti vlastenci. 

Dost dlouho se jim pretvarka darila. Rysankovi se podarilo vetfit do 
Luzovy odbojove organizace. Rysanek se snaZil zatim zakotvit v pfizni 
generala LuZi, s niffiZ se uz seznamil. General Luza ho znal jako dele~ 
slouziciho rotmistra a duveroval mu. Rysanek se nabidl za spojku s Pra~ 
hou a se Slovenskem. 

Projevil ochotu dopravit na Slovensko majora generalniho stabu 
Rude armady Iljicana, jenz na jare 1944 uprchl ze zajeti a chtel se 
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dostat k Rusum. Na teto preprave Luzovi i Grnovi hodne zalezelo, 
protoze major Iljican mel pro ne navazat v te chvt1i uz velmi zadoud 
prime spojenf s Moskvou. 

Ac vojenska organizace nebyla budovana do hloubky, vznikly prece 
uz silne partyzanske slozky. T vorily se z lid£, ktefi se museli ukryvat 
pred gestapem, z nasich i cizich delnlku, kteri zbehli z tovaren a pra
covnfch taboru, rostly pfllivem sovetskych uprchllku ze zajetf. Jen 
sovetske slozky cftaly casem az ctyfi tisfce muzu. Nektere se probfjely k 
fronte a stacilo pouCit je o moznych prechodech. Nektere vsak cekaly 
na pfllditost k boji v nasich zemfch. Bylo treba zbranf a budoud 
souhry. To byl lljicanuv ukol. Rysanek ho skutecne na Slovensko 
dopravil - snadno za souhlasu a pomoci gestapa, ktere doufalo, ze na 
lljicana nalaka pod Tatrami partyzany. Ale netrpeliv"Y rusky bojovnlk se 
na Slovensku sv"Ym "dobrodincum" vymkl a sam nalezl spojenf s party
zany na v.ychode. 

Rysankovi byl tento obrat neprijemny. Dale byl vsak poslan pro 
plan zapojenf vladnlho vojska do odboje. Dal jej ofotografovat gestapu, 
nd jej odevzdal generalovi, a v.ysledek byl odeslanf vladnlho vojska do 
ltalie. Ale zrazenf netusili souvislost. Pak jel na Slovensko s Luzov"Ym 
osobnfm listem. Navazovalo na prime spojenf s odbojovou skupinou ve 
slovenske armade. 

Tehdy se Rysanek dopustil chyby. Vydaval se v Bratislave za 
dustojnlka. Prednosta zpravodajskeho oddelenf slovenskeho hlavnlho 
stabu podplukovnlk Vesel pojal podezrenl. Zjistil v schematismu, ze 
Rysanek dustojnlkem nebyl. Dal si praci a zjistil, ze Rysanek je 
individuum krajne neverohodne. A tu dal Luzova posla zavfit. Kdyz ho 
zakratko musel propustit na durazne intervence brnenskeho gestapa, 
mel sve informace dokonale potvrzeny. 

V te chvlli byla jiz jasna zradcovska cinnost Rysanka a Jizery. Bylo to 
v rozhodujfdch dnech, kdy by byli uz uz vylakali Luzu na schuzku s ge
neralem Novakem do vily v brnenskych Luzankach, z nichz by byl 
patrne uz oddel jen jako vezen gestapa -lee by byl radeji zvolil srnrt. 
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Svobodne Slovo, 8. unora 1946 
Generdlova posledn£ cesta (podstatna cast) 

Na strane 213 je nalepen dalsf rystfizek z novin Svobodneho Slova 
ze dne 8. unora 1946 a rna nadpis Generalova poslednf cesta. 

Zatfm co v luzanecke vile v Brne netrpelive cekali zradci }izera a 
Rysanek, brzo-li pfijde general Luza na smluvenou schuzku, ubfral se 
general z dosavadnlho ukrytu opacnym smerem na Vysocinu. 0 Jize
rovi a Rysankovi byl informovan Londyn a v jeho vysllanf byli demas
kovani jako zradci. Co se potom nabehali za kapitanem Robotkou, aby 
pfece nejak napravil toto "nedorozumenf" a dal londynskou rystrahu 
odvolat. Robotka predstfral ochotu, aby kryl Gn1uv a Luzuv ustup do 
bezpecl. A kdyz gestapu dosla trpelivost, podarilo se mu uprchnout. 
}izera a Rysanek tfm ztratili spojenf s Luzovou velitelskou skupinou. 

General Luza mel nekolik dobrych ukrytu, kde mohl preckat do 
konce valky. Ale dramaticke udalosti ho pfimely vydat se znovu na 
Moravu. 11. zaH byl pfi zarykanf reditele Clsafe v jeho prazskem byte 
zastrelen clen Luzova stabu major jiflkovsky, stary spolupracovnlk 
Blazkovy odbojove skupiny. Luza se s pobocnlkem, jenz jinde o vlas 
unikl bezpecf, vydal 28. zaH pesky na Moravu -pro smrt. 

Dale pak je popisovana udalost v lliiSti. Tezko je dnes posoudit, 
ktere casti jsou overene a ktere snad jen malicke casti clanku jsou pi
satelem uvedeny jaksi navfc pro zpestfenf, nebo snad pro vets( ctivost. 

Uvedu proto jen ty casti jinde neotistene. . .. Podtitul je nadepsan 
"Osudny den". Snad to vsechno zavinil psf necas. Obec lliiste, k nfz 
prichazeli nedlouho po poledni, lakala teplym pHstfe8fm. A pfece 
cizinci vahali. Postavali pod pHstfe8ky na severn( strane vsi a pak take 
u cesty do Ronova. Bylo casne na skoncenf dennf pouti. Nelze Hci, ze 
byli nenapadnf, trebas promokll a zablacenL. 

Svobodne slovo, 9. unora 1946 
Zdkon - krev za krev (pokracovdn() 

V podtitulku "Slaboch, nebo neco horslho?" je popisovana osobnost 
starosty Honzy i kdyz, coz je zajfmave, nenf nikde uvedeno jeho jmeno 
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ani zacatecnim pismenem. V clanku se piSe: ... Uz rozhodnuti pfimet 
cizince, aby vyplnili prihlasovad listky, bylo v te chvili nad starostovu 
uredni povinnost. Cizinci prece rekli, ze pujdou dal, jen co se osusi. 
Legitimace meli, starosta je videl. Sedi-li nejakou hodinu v hospode, je 
konec koncu vee jejich a pfipadna kontrola- kdyby prisla - co jsou zac. 
Starostovi by nemohl nikdo nic vytknout. Ale strach rna velke oCi a 
hYva zly radce. Ke vsemu se jeste ve vsi naskyd cetnik. A starosta byl 
prilis rad, ze muze i to rozhodovani ma-li, ci nema-li se cizinci dale 
zabyvat, svalit na neho. Byl pry to starostuv znamy. A starosta s nim 
chtel promluvit "jen tak neuredne". Poradit se. 

DalSi odstavec rna nadpis "Dvakrat ruce vzhuru". Je zajimave, ze 
nikde neni opet uvedeno jmeno zadneho z cetniku. v clanku se piSe 
vse opet velmi zname a jiz drive popisovane, snad jen trochu odlisne 
jsou nasledujid udaje: ... Pfivola posilu. Dobreho kamarada. Jenze 
misto neho dostal k telefonu velitele stanice. Kamarad dokonce ve 
stanici nebyl. A velitel, kdyz slysel oc bezi, rozhodl, ze pfijde osobne a 
jeste s posilou. A jeden pred druhym musil byt komisni. Bylo, ci 
nebylo? V komisnosti prestava vysvedovani. Od ni se zacinaji skutky. 
A skutky jsou zle, hrozne. 

Pak se dale popisuje tragicka chvlle v lokalu hospody. Zde je popis 
celkem stejny, jak je uvaden Janem Votavou, az na to, ze je zde 
uvedeno: ... Porucik Kord se dvema tezkymi prustrely prebehl dvorek, 
preskocil plot ... Zde je uvedena poznamka }ana Votavy s timto textem: 
,Zde chyba v tisku, spravne hlavnim vchodem, zanechal na dvefich i 

: futrech znamky krve." 0 sebevrazde Korese se uvadi opet jen jiz drive 
popsane udaje. (Nikde jeste nen( zm!nka o jeho zvoldn£ pred smrt(, kten! pry 
slysel cestdf Dostal). 

Po prve se vsak v tomto clanku uvadi, ze po strelbe: ... Velitel stanice 
hlasite beduje, ze za tficet let sluzby nemel na svedomi kapku krve, az 
ted'. Ranen neni. Ma jen prostrelenou sumku. Luza strllel z nove 
pistole s dvoji pojistkou, na niz nebyl zvykly, a levickou. Druhy miboj 
se mu vzpficil. Strazmistr, ktery druhy pfivolal, zarazene mlci. Dedek 
Votaw beduje. A starosta - jak bylo starostovi po te "pratelske po-
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rade"? Toto jsou udaje, o kterych Jan Votava ve sve pametnf knize, ac 
oCiry svedek, nic nepiSe, tj. o bedovanf vrchniho, mlceni strazmistra a 
v\ibec to oznacenf "dedek Votaw" nenf rozhodne na mfste a s pfi
hlednutim na stale napadani starosty, ktereho podle dalsich udaju Jan 
Votava velmi kladne hajil, pfipada, ze autor clanku si tak trochu zahral 
s ovlivnovanfm ctenaru a uvedene udaje lze pokladat za pfinejmensfm 
za nevhodne a mozna i neovefene. Nechci tvrdit, ze jsou nepravdive, 
neb zde nenf k teto stati zadna poznamka ]ana Votavy. 

Dale je pak popisovana akce v cetnicke stanici v Pfibyslavi, a to 
velmi strucne. ]sou zde opet nektere jinde nepopisovane udaje, snad 
opet pfipomfnajfd trochu novinarske nadrazenosti. 

Uvadf se zde: ... Soud vykonala skupina nadporucika Nikolaje 
Bachmutskeho, v jejfz zemljance se kdysi general Luza ukryval. Velitel 
cetnicke stanice pfibyslavske, kdyz se jejiho osazenstva zmocnili, bez 
vytacek pfiznal vinu. Na otazku, vi-li, co ho ceka, odpovedel: 
,Spravedliry trest!" Ortel byl vykonan touz pistoli, jejfz naboj se prvnf 
zaryl do tela generala Luzi. 

Dale se v clanku uvadf: ... Odbojova armada ztratila vrchniho veli
tele, ale byla by pres to hyvala schopna udefit. Proc nedoslo k velkemu 
naporu, pfipravovanemu od pocatku? Nebylo zbranf. Byly slibeny z 
Londyna. Zacatkem fijna byla stala pohotovost pro rysadky. Z Londyna 
hlasili, ze budou zbrane shozeny snad z nekolika set letadel na vsech 
smluvenych mfstech zaroven. 

Ale cekalo se marne. Nakonec shodilo zbrane jen nekolik 
ojedinelych letadel. Tezk)lch zbranf nebylo v\ibec. A tak bylo cele 
hnuti odkazano na zaskodnictvi a v nejlepsfm na pfepady nemeck)lch 
transportu. Rusove, s nimiZ bylo stale spojenf, nedoporucovali vojenske 
akce. Chteli jen zpravodajstvi a zajiStenf rylu v obsazenem uzerni. V 
tom dosahla organizace R-3 rykonu jedinecnych. SovetskY zpra
vodajskY dustojnik to v rozhovoru s profesorem Grnou po zasluze 
vyzdvihl. Nikde PrY nemeli zpravodajstvf tak presne, jako u nas. Vedeli 
o kazde vojenske jednotce a o kazdem vojenskem transportu. 
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Svobodni Slovo ze dne 10. unora 1946 
Clanek se opet vracf k osobnosti generala LuZi a k jeho odbojove 

Cinnosti, ktery vsak jiz nic neuvadf o spojitosti s tragedil v Hfisti a 
proto jeho obsah neuvadim. 

Kronika ]ana Votavy 
Na stranach 216 a 217 jsou vlepeny velke clanky vcetne sesti 

fotografiich. Jde o clanky autora Josefa Tajovskeho a neni patrno, 
kterych novin, ani datum otisteni. A tak z techto clanku uvadime opet 
jen nove, nebo lepe feceno je5te neuvedene udaje. 0 strelbe v hostinci 
se zde pfSe: ,Bylo to zde jako nekde na fronte", rika dnes pfi vzpo
mince na tyto tragicke udalosti rymenkar Votava. ,Ani jsem nestacil 
pocftat, kolik tech ran opravdu bylo!" Strely narazily na zed' a do stolu. 
Osm z nich vsak nejdflve provrtalo tela starsiho z obou mivstevniku, 
ktery padl bez hlesu s lavice na zem, dalsi dve zasahly mladsiho. 

Zde v tomto clanku je pak poprve uvaden posledni rykrik porucika 
Kore5e, nez se zastrelil. Je uvaden nasledovne: ,Nikdy bych neveril, ze 
Cech muze zabit Cecha! Ale pomsteni budeme!" Dale je zde podrobne 
popisovana udalost v Pfibyslavi, udaje jsou zde opet v nekterych 
podrobnostech zcela jine, nebo nove, nez je treba uvedeno v pribys
lavske kronice a proto si tato stat zasluhuje doslovne opsani. 

... Zprava o tragedii v male venkovske obci na Pribyslavsku se pak 
rozletla rychlosti blesku po cele Ceskomoravske vysocine, vsude 
vyvolala hluboke pohnuti. Na Pribyslavsku pak krome toho jeste hruzu 
a strach pred tim, co prijde. Vzdyt bylo jisto, ze partyzani nenechaji 
smrt sveho nejvyssiho velitele a jeho pobocnika nepomstenu. Zvlaste 
obcane v Hfisti a v Pfibyslavi ocekavali ryvoj pflstich udalosti. 

Tak plynuly dny az do ctvrtku 26. fijna. V ten den slo od pravidel
neho vecerniho vlaku, pfijizdejiciho sem od Havlickova Brodu kolem 
20. hodiny, nejak vice cestujfcfch. Prevladaly mezi nimi hloucky muzu. 
Ty zustavaly pozadu a kdyz vsichni cestujicf odesli do domu, Stahly se 
na namestf k domu obchodnika Vokurky, v neffiZ byla cetnicka stanice. 

Vokurkova rodina prave sedela v pfatelskem hovoru v kuchyni, kdyz 
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na schodech zadunely kroky a na dvefe kuchyne se ozvalo razne zakle
pan1. Majitel domu otevfel dvefe, pred nimiZ uvidel nekolik neznamych 
muzu, kteff se jej zeptali, zda je v dome cetnicka stanice. Kdyz dostali 
kladnou odpoved', oddli tfi z nich do prvnlho patra a ostatn1 zustali 
stat na schodech. 

Pak se neznam1 muzi vratili a nafldili VokUrkove rodine, ze se nikdo 
nesm1 vzdalit z mistnosti. Zaroven jim take rekli, ze jdou pomstit smrt 
sveho velitele, ktery byl pribyslavskymi cetnlky zastrelen v obci lliiSti. 
Na cetnicke stanici nebyli vsak vecer vsichni cetnici pfftomni. Nebyl 
zde ani velitel Mecif. Proto jeden z pHtomnych cetnlku musel pro neho 
dojit, ovsem za doprovodu tech, kdoz sem pfiSli vykonat akt spravedl
nosti. Kdyz pak na stanici byli cetnici vyslychani a dovedeli se, co je 
ceka, rekl velitel stanice: ,Uznavame svou vinu. Hlavnim vinlkem byl 
vsak ten, kdo je udal!" Pak bylo pet pHtomnych cetnlku- z nichz jeden 
byl ale uplne nevinny, nebot zde byl pouze na navsteve- odvedeno z 
mistnosti stanic v prvnim patfe do sklepa, kde treskly partyzanske 
vrstrely, ktere uCinily konec jejich zivotum. Vlastne jen zivotum ctyf z 
nich. Pary byl sice zranen, ale zbylo mu jeste dosti sil k tomu, aby se po 
odchodu partyzanu zbavil tel mrtvrch druhu, ktera na neho padla, 
vysel ze sklepa ven a pak z okna cetnicke stanice pocal volat o pomoc. 
Predtim jeste zasel do bytu majitele domu Vokurky, ale zde byl odm1t· 
nut s poukazem na zakaz partyzanu, ktery znel: Nesmite po nasem 
odchodu jednu az dve hodiny vyj1t z bytu. 

Dvanact partyzanu pod vedenim ruskeho nadporuclka Bachmut· 
skeho po vykonani ortelu nad cetnlky upevnilo pred odchodem na 
dvefe domu tabulku s napisem: Za zradu spachanou na ceskych lidech 
v bojich za svobodu. Kdo se zucastni pohrbu, bude potrestan smrtl. 

Na volan1 postreleneho cetnlka Hornera (nemohl o pomoc volat 
telefonicky, nebot partyzani pred svrm odchodem prestflhli draty 
telefonu), pfisli sem asi v 22.30 hodin prvnf obcane. Z posty pak byla 
zavolana cetnicka stanice v Novem Meste na Morave. Odtud sla 
hlasen1 dale a tak uz zanedlouhou dobu zastavilo pred Vokurkovrm 
domem gestapacke auto. 
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Na strane 219 je vrstfizek ze Svobodneho Slova ze 14. prosince 
1946. Nadepsan je: "Luzova tragedie pred soudem", s podtitulkem: 
B-yvaly hfiSt'sky starosta vinen, ale upusteno od potrestanf. 

Pribyslav (I). V patek pokracoval mimoradny lidovr soud v Pfi
byslavi v projednavanf zaloby proti Jaroslavu Honzovi, b-yvalemu 
starostovi obce ffiiSte u Pfibyslave, obvinenemu, ze spoluzavinil smrt 
diviznfho generala Vojtecha Luzi a jeho pobocnfka, porucfka Josefa 
Korese. Predseda soudu, soudnf rada dr. Jaroslav Bosina, ktery ovlada 
do nejmensfch podrobnostf vsechny okolnosti smutne udalosti, venoval 
nejvetsf pozornost vsemu, co by osvetlilo jednanf nebo vinu osob, ktere 
se tehdy s domnelymi cizinci - diviznfm generalem Vojtechem Luzou a 
poruclkem Josefem Kordem - setkali, aneb s nimi jednali. Bylo 
vyslechnuto celkem 27 svedku, nekterf velmi dukladne. V jejich 
v-ypovedfch nebylo rozporu. Zvlaste 78lecy vrmenkar Jan Votava, jediny 
zijfcf ucastnfk tragicke smrti Luzovy a Koresovy, vylicil prost-ymi slovy 
navstevu obou dustojnlku, rozhovor s nimi a jejich smrt. Take vrslech 
byvaleho okresnfho hejtmana Jana Laciny osvetlil dusne ovzdusf, ve 
kterem se tehdy na VysoCine zilo. Obcanstvo nekolika obcf postihla 
msta gestapaku, kteff se vloudili do jejich pffzne jako partyzani. Sam 
jako hejtman vybfzel starosty k opatrnosti a bylo varovano i cetnictvo 
po poprave dvou cetnfku ve Velke Bftesi. 0 obzalovanem svedci 
shodne tvrdf, ze byl dobrym Cechem, podporoval rodiny popravenych a 
uveznenych, ze vedel 0 ukryt-ych partyzanskych skupinach, ale 
neprozradil je. Totez svedci potvrzujf i o clenech pfibyslavske cetnicke 
stanice, na kterych byla vykonana 26. ffjna 1944 ve sklepe cetnicke 
stanice exekuce. 

Po reci verejneho zalobce dr. Karla Bohace a obhajce dr. Fr. Kobrce 
odebral se soud pred 13. hodinou k porade a kratce nato vynesl 
rozsudek, jimz byl Jaroslav Honza uznan vinym, ze spoluzavinil smrt 
diviznfho generala Luzi a porucfka Korese, ale s ohledem na jeho 
chovanf jako uvedomeleho Cecha a vlastence bylo podle paragrafu 16 
tehoz zakona upusteno od potrestanf. Pfibyslavskym rozsudkem byla 
skoncena tragicka udalost v ffiiSti, jd si neblahou shodou okolnostf 

/47 I 



vyzadala dva zivoty nejvrznamnejsich ucastniku ilegalniho odboje a v 
dusleddch toho i zivoty nekolika ceskych cetniku. 

Dale je zde nalepen jdte jeden novinov-Y v-YstfiZek. Je na nem 
pfipsano, ze je vystfizen z Prava lidu a ma nadpis: Zaver tragedie v 
Hfisti. Je zde zkraceny text vrse uvedeneho clanku, jen je doplneno, ze 
byl Jar. Honza uznan vinym podle § 7 retribucniho zakona, ale s pou
zitim § 16 mu trest neulozili. Dale je uvedeno, ze zalobu zastupoval dr. 
Bohac, vrchni prokurator z Kutne Hory. 

Na teze strane pak je zapsano Janem Votavou: ,To byla moje snad 
posledni v-YPoved' po 2 7krat pravdive." 

Take zaznamenavam obsah v-YPovedi moji u mimofadneho soudu v 
Pfibyslavi dne 19. a 20. prosince 1946. Byl jsem vyslychan posledni, 
svedku bylo 2 7 vyslechnuto asi o chovani obzalovaneho J aroslava 
Honzy z HfiSte. Vsichni jsme spolecne pfedem pfisahali o pravde. Pak 
byla zahajena v"YPoved' kazdeho svedka extra. 

Strucne jsem fekl, jak se cela udalost v hostinci pfihodila v pravde 
tak, jak je vpredu popsano. Take se me tazal pan prokurator z Kutne 
Hory, jake dobrozdani mohu podp.t o cele rodine obzalovaneho. 

Ano, na to jsem odpovedel nasledovne: Znam jeho rodice, vzdy 
dobfi hospodafi, ktefi vychovali vsechny deti dle kfestanske nauky. Zde 
pfitomneho Jaroslava Honzu znam od detstvi az do teto chV11e. Kdyz 
chodil do skoly, dobfe se ucil a byl dobrym zakem. Pak na mestanske 
skole byl vzorem ostatnim spoluzakum. Pak po vyjiti skoly jako jinocha, 
jeho chovani bylo chloubou pro ostatni spolurostenci. On to byl, ktery 
byl prvnim pfi zalozeni krouzku divadelnich ochotniku ve Hfisti. A 
zase on to byl, kdyz se zfizoval sbor hasicu - on byl vzdy prvni. Pak po 
odslouzeni vojenske sluzby nastoupil a pfevzal hospodafstvi, ozenil se. 
Mohu pravdu mluvit o jeho chovani a hospodafeni, je vzomym 
hospodafem, to dosvedci cela obec. A jako starosta byl ke kazdemu 
vlidny a pomocny ve chvilich nemeckych okupantu. 

Take se me tazal pan doktor, zda-li nenadrzoval Nemcum. Na to 
jsem mavl rukou. Od nich on i my vsichni jsme byli daleko. 
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Kdyz jsem vse vypovedel, rekl pan soudce: Dedecku dost, jste 
pravdomluvny. Nato oddel soud do postrannlho pokoje, pak pan 
soudce pfecetl zakon a byl vynesen rozsudek. Jaroslav Honza jest z 
obzaloby osvobozen. Timto byl soud ukoncen. 

Konec cele udalosti jeste ale nebyl. Na posledni strane knihy, kde 
neni poradove cislo, ale jde o stranu 224, piSe Jan Votava: ]dte dalSi 
popis o obnovenem soudu v Kutne Hore. Dne 2 7. cervna 1948 byl 
vyzvan Jaroslav Honza, aby se dostavil dne 28. cervna t.r. do soudni 
budovy v Kutne Hore v doprovodu straze cetnicke, tam byl ponechan 
ve vazbe asi k vrslechu az do 12. cervence 1948. A tento den nastal 
sou d. 

Za svedky byli predvolani: pan Antonin Krejci, Frantisek RosickY, 
p. Hdid ucitel Vaclav Cerny, vsichni ze lliiste. z Noveho Mesta byvaly 
pan hejtman okresnlho uradu Lacina, kteri jiste vypovidali ve prospech 
Honzy, nebof byl sprosten obzaloby. 

v knize je vlepena ruzna korespondence spojena s timto pfipadem. 
Tak na strane 224 je dopis od Kordu v tomto zneni: 

V azeny pane Votava! 
Nejdfive pfijmete srdecny dik za dopis a projev k vrroci obou 

mrtvrch. Vyfid'te, prosim, dik panu fididmu uciteli Cememu za jeho 
praci a projevenou uctu. 

Odpusfte, ze jsme Vas nechali cekat tak dlouho na odpoved', ale 
chteli jsme Vam poslat fotografii a vzpominku na misto parte. Ale vse 
neni jeste hotovo. Zasleme Vam vse tedy pozdeji. Doufame, ze jeste 
letos se pfijedeme podivat na mista, kde naposledy zili ti dva, ktefi nam 
tady tolik schazi. 

]dte jednou vam srdecne dekujeme za vse, hlavne za pohostinstvi 
Luzovi a Pepovi. 

Rlcany, dne 15. fijna 1945 
Koresovi z Rican 
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DalSf dopis je psan na obchodnim papffe s napisem: Tesafstvf Arch. 
Antonfn Kore8, Rfcany. 

Dopis je psan s datem 22. ledna 194 7. 
Vazeny pane Votava! 
Obracim se na Vas a nebo na vasi panf dceru se zadostf, kdybyste 

mi vysetfil tuto vee. Muj syn Josef Kores skoncil svtij zivot vinou 
zlocincu nekde poblize vaseho domu nebo vasf dcery. Ponevadz 
doposud nevfme, kde jeho pozustatky jsou a kam byly zavleceny a take 
se 0 tyto veci zadny nestara, prosil bych vas, zda-li by ti majitele tohoto 
pozemku cast jeho odprodali. Nechci, aby byli poskozeni, a nebot tfmto 
vyjmutfm pozemek je znehodnocen, prosfm jenom o informaci, neb 
bych rad a respektive moje rodina mela aspon cast pudy, kde posledne 
spocinula noha syna. Dekuji za vasi ochotu, srdecne vas a vasi dceru 
pozdravujeme a zustavame Vasi pfatele. 

Kore8ovi 
podpis Ant. Kores a razftko 

Dalsi korespondence od Kore8u je vlepena o nekolik listu dale. 
Prvnf dopis rukou psany je ze dne 10. cervna 1948. 

Psat co? 0 zbabelosti naroda a nebo o hrstce lidi statecnych. 0 
chytracich a nebo lidi, ktefi budou v kazde chVI1i a dobe slouziti kaz
demu a vsemu. Vychovat lid jest tezsf, ndli jej ucelit. 

Samotna vesnice Hfiste jest jedna z tisice ceskych vesnic, ktera se 
zachovala ke svrm sourozencum v tfsni mace8sky a zde jest jasne videti 
cely prurez naroda, jak skutecne vypadal v dobe okupace. Z tohoto 
mista meli by si brati vsichni nasi statnfci i vsichni obcane pfiklad v 
konanf svrch povinnosti a pro cely zivot pak vychovavat narod i sebe, 
a by byl statecny ... 

Co psati vic, nic. Koncim. Slysim kroky razne statecnych dvou 
muzu, kracejfcich smele po cele nasi vlasti. Krok jejich jest statecny, 
slys! Tot znak viny, krok drasajfci kosti. 

podpis - Antonfn Kore8, otec 
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Druhy respektive podle data dopis prvnf je opet na firemnfm papffe 
a je datovan v Rfcanech 23. unora 1948. Text dopisu je nasledujfcf: 

Titl. Vazeny pane Votavo! 
Vas dopis jsme obdrzeli, za ktery srdecne dekujeme a tez sdelujeme, 

ze jsme zadnou knihu neobddeli a jakmile ji dostaneme, tak vam ji 
podepfSeme, souhlasf-li s vfpovedf vasf ze dne 28. kvetna 1945, kdy 
jsem poslal svoji dceru, dr. Flegla, sl. Koutkovou a Nejedlou zjistit, jak 
se cela vrazda udala. Pozdravujeme vas, pfejeme vam hodne zdravf, 
rodina Koresova. 

Antonfn Kores 

Na rubu prvne popsaneho dopisu v knize je Janem Votavou 
napsano: Pfijeli vyzvfdat na mne se svedky. 

Dne 2 7. cervna 1948 pfijelo auto a motocykl pfed hostinec do 
Hfiste. Vystoupili 4 pani a 1 panf. Ja jsem jim sel vstffc a jeden z panu 
se tazal, zda-li jsem hostinsky Votava. Ja jsem odpovedel ano. Vyndal z 
aktovky knihu, moji pamatnou, a fekl: ,Posfla ji Kore5 ze Rfcan." 
Podekoval jsem a fekl: ,;\Tsak jsem ji tam mel pres 2 mesfce a uz cines 
jsem chtel potfetf psat o ni." Zadny se mi nepfedstavil, jenom, ze jsou z 
Rican od narodnfho v.yboru clenove. Z:adali me, abych jim vysvetlil o te 
tragedii zde v lokale s temi zabirymi. Chtel jsem celou udalost 
vypovedet, ale fekl jsem: ,Pani, tady mate knihu, tam se dovfte o cele 
te udalosti." ]eden, asi pfedseda NY, fekl: ,Ano, to uz jsem cetl!" -
,No tak Vam to nebudu vypovidat!" A zase druhy vykfikl: ,Jak to ze 
ten Honza zije, ten mel b.yt uz davno dvakrat zastrelen. Jest tady cela 
obec takova, mela byt vybita!" Ja jsem odpovedel jemu, nevedel jsem, 
ze to byl sam Kore5: ,Pane, moe mluvite, nevite nic spravneho, Honza 
nema viny za mak, na cele tragedii mel vinu cetnfk Navratil." Pak chtel 
vedet mfsto, kde se zastfelil Kores, tedy jsem mfsto ukazal a ta panf 
fekla, ze by se tam mohl dat kffzek a ten Kore5 fekl: ,Copak kffzek! ", 
on byl bez vfry. 

Potom fekli, ze by mohli b.yt fotografie vedle pametnf desky 
zadelane do zdi, ja jsem jim to svolil. Ale nevedel jsem pofad nic, ze je 
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to Kores, az pak nasedli do auta, ten pfedseda mi fekl: ,To je Kores" sel 
jsem k nemu a fikam: ,;./y jste pan Kores a nepfedstavil jste se!" a on 
mi odpovedel: ,Co na tom!". Ja jsem mu fekl: ,Je to od Vas necestne. 
Pfijedete na v-Yzvedy se svedky, name jste netrefil, ja jdu za pravdou, je 
to od Vas spinavost." Nato odjeli. 

Dale je v knize korespondence s pani Luzovou. Prvni dopis je 
datovan v Brne dne 26. cervence 1945. 

Vazeny pane Votava, 
dnes po dlouhem hledani dovedela jsem se konecne vasi adresu od 

sl. Koresove a dovoluji si Vas poprosit o nasledujid: 
Bud'te tak laskav a popiSte mi celou udalost, jd se udala ve vasem 

hostinci osudneho dne 2. ci 3. fijna 1944 a to tak, jakobyste mi to 
vypravoval. Pokousela jsem se u Ufadu ziskat jasno o smrti sveho 
mamela z rukou ceskych cetniku, ale marne a proto si myslim, ze vy, 
jakozto ocit-y svedek, budete mi mod nejlepe vylicit uplnou pravdu. 
Byla bych Vas rada navstivila a osobne si od Vas vyzadala informace, 
ale zatim jsem nemocna a lecim se v zemske nemocnici v Brne. 

Dale Vas prosim, abyste misto, kde muj mamel div. general Vojtech 
Boris Luza a porucik Josef Kord cestne padli, dal pietne oznaciti 
kvetinami, na nez je mozno pofiditi pfihradku opatfenou naddi na 
vodu na stenu k zaveseni nebo jen vami umistenou na ana mista. 

TiStenou pietni adresu se jmeny obou padlych k oznaceni mista 
dostanete co nejdfive. Budu Vam velmi povdecna, kdyz mi napiSete co 
nejdfive, abych konecne mela objektivni a nezkresleny dojem a obraz 
cele tragedie. Ocekavam, ze jako dobry Cech mi tuto prosbu neod
mitnete, nebot je to jen nepatrna sluzba, kterou jsme povinni prokazat 
ke zvecneni svetle a nehasnouci pamatky obou padlych hrdinu. 

Vzdavam Vam uz predem swj upfimny dik a jsem s upfimn"Ym 
pozdravem Milada Luzova, vdova po diviznim generalu, 

zavrazdenem ve Vasem hostinci v fijnu min. roku. 
Adresa: Milada Luzova, Brno - Kr. Pole, Sv. Cecha 86. 
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Na tento dopis odpovedel Jan Votava dlouhym dopisem, ktery je 
cely opsan v jeho pametni knize a to na str. 226 az 229. Pro uplnost 
vsech techto udaju opisuji jeho text v plnem zneni, i kdyz podstatna 
cast pribehu je psana drive v pametni knize. Jelikoz jde 0 dopis psany s 
odstupem nekolika mesicu, najde se zde nekolik drobnejsich odchylek. 

V azena pant: M. Luzova! 
Dopis mne zaslany od Vas, v neffiZ me zadate ohledne udalosti u 

nas v hostinci na lliisti. Odpovidam nasledovne a pravdive. 
S litosti predem, mila pant: Luzova, pfijmete moji i me dcery 

nejupfimnejsi soustrast nad ztratou vaseho draheho pana mamela 
generala, ktery zde polozil tak vysoce vazenou hlavu za vlast nasi. 
Prosim, abyste, mila pant: Luzova, byla dobre vyrozumena o vsem, 
vypisuji toto jako otec moji dcery Marie Nemcove, ktera pfisla oman
zela. Byl odvezem gestapem do trestnice a po odpykani trestu 28 mesi
cu byl prevezen do Brna a pak odvezen do Osvetimi, kde po kratke 
dobe byl asi usmrcen plyny. Nyni ona vede zivnost dale a ja jako otec ji 
vypomaham. Jinakjsem na v9menku, je mi 77 roku. 

Prosim, nyni vypisuji celou udalost, jako to bylo u nas v hostinci. 
Dne 2. fijna 1944 asi kolem 4 hodiny odpoledni pfiSli 2 pani, dali 
uctive pozdraveni a prosili me: Jsme poslani od pana starosty zde, zda-li 
byste nas nechali osusit, jsme celt: promoceni, ten den cely tolik prselo. 
Rekl jsem ano, odlozte, pani, hned zatopim a klidne se osuste, stalo se 
tak, teplo bylo okaffiZite. Ptal jsem se, pani odkud jdete? Oni 
odpovedeli od Chotebore a jdeme za aprovizad za kamaradem na 
Olesnou. Jiz se stmivalo pod temi mraky. Ja jsem odesel domu k vecefi 
a zustala s temi pany v lokale sama dcera a ptala se, nejste pani od 
hospodarske kontroly? Oni rekli ne, jsme dustojnici a jdem za 
aprovizad. Kdyz jsem se vratil zase zpet do hostince, jiz jedli pani 
chleba sv\lj a v hrnecku meli sadlo a mazali si chleb, uctive prosili, zdali 
bych jim poslouZil soli, ihned jsem donesl a oni oba rekli, uctive dekuji. 
Jiz jsem videl, ze jsou to pani inteligentni. Nevedel jsem jejich jmena, 
az pak i dcera rekla, ze to jsou pani dustojnici a jiz jsem zpozoroval, ze 
za necim cestujl. 
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A pak pan Luza si vyzul boty a vyleval z nich vodu a pan Kores si 
rozepjal kosili a vysunul nad hlavu a susil ji, dde rukama. Pan Luza 
sedel na lavici, bose nohy mel proti kamnum a ohHval se, susili se, bylo 
teplo jako v lazni. Ja jsem sedel u nich naproti a povidame o tom 
ddtivem pocasi. Pani zde byli tak spokojeni, ze fekli, dedecku, my jsme 
zde jako doma. A take se tazali, zdali by zde mohli pfenocovat. Ja jsem 
hned svolil a dcera felda, ano, ja povleknu pefiny. Ale oni ne, to my 
jeste dojdeme do Oldne, zadnou praci s nami. Papiry i legitimace 
marne, pujdem dal za kamaradem, ale prosili me, zda mohou dostat caj. 
Ano, ihned se vafil a dcera jim podala, zase uctive dekujem a vypili a 
fekli, prosime jeste jednou, ano, to byl dobry, to neni valecny a hned 
zase se vafil druhy caj a zase byl podavan, jenom pofad dekovali uctive. 
Jiz jsem si v duchu myslel, to jsou nejad pani vzdelani a mel jsem v 
nich velkou duveru. Na to dcera oddla si poklizet venku a pani pili, 
radovali se, ze jiz se osusuji. I ja jsem mel radost, ze jsou jako doma. A 
pan Luza hledal v mape nejblim smer na Oldnou. J a jsem fekl 
nehledejte, jiz je nato malo videt. Ja vam povim, tady marne silnici do 
Ronova, tam pfejdete kamenny most pres feku Sazavu a pak vozovou 
cestou do Olesne, tim to bylo skonceno. Ale pan Luza fekl, kdyz jsem 
tady lyzoval na Novomestsku, tak tady jeste ta silnicka nebyla pfed 15 
lety. Ja jsem odpovedel, ze je teprve nove postavena. 

Nic se netusilo, co pfijde. Vtom se otevfely dvefe u lokalu, vrazili tfi 
cetnici a ctyfmi skoky jako lvi pfed ne. A vrchni kfikl, ruce vzhuru, na 
to pan general seskocil z lavice a vytahl zbran z kapsy a stfelil. Ovsem 
nechtel asi zabit, podle zjisteni sel naboj krajem do brasny vrchniho 
straz. cetnika Mecife, ale v momente se stfilelo, ja jsem jen odskocil 
stranou. Hned po prvni rane nestacil jsem mrkat, jen jsem vykfikl, }diS 
Maria, co se to deje. Vtom okarniiku, nez by napocital do tH, jiz se pan 
general hroutil na zem, pffmo tam, kde ja jsem sedel. Pfestala stfelba a 
to leknuti se neda vypsat, pro me stareho otce. Nyni cetnici i ja jsme 
meli oci nad panem Luzou a zadny z nas jsme nevedeli, ze pan Kord, 
porucik, proklouzl ven a tam po zpatku sel, asi v ruce ddel revolver, a 
pfdel pres silnici asi 40 kroku, pres pole, pfeskoeil drateny plot a tam 
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se stfelil do hlavy. To zase videl eestaf Dostal. Tim bylo, mila pan{ 
Luzova, vseehno skonceno. V tu dobu zadny v hostinei nebyl, jenom ja 
sam. S tfesoudm hlasem a Htost1 nad tou udalosti do me smrti 
nezapomenu. 

Pak pfisel pan doktor Liska a zjistil rany a smrt obou, zustali lezet 
na miste, zadny na ne nemel sahnout. M pfijeli gestapaci z Jihlavy asi 
o pul desate vecer. Ti vseehno prohledli: penize, revolvery, kapsy, 
naboje a whee vseehno vzali a odvezli sebou. Jenom tady zustal po 
panu generalovi Luzovi klobouk, maly kabat a hul. Bohuzel, tu mi asi 
vzal nekdo z hostinee. Tu jsem si ehtel neehat na pamatku. A po panu 
Koresovi zde zustal takory plateny zlutary plast, maly kabatek a svetr, 
to jsem usehoval a dostala to sestra pana Korese. Kdyz byla zde v 
hostinei, kdyz to uhHdala, fekla ano, zalostne plakala a my vsichni s nl. 
Dale pred gestapaky se mrtvoly odnesly do hasicskeho skladiste a odtud 
tfeti den byly odvezeny v truhle autem vojaky do Brna. Pak byly 
sepsany protokoly o eele udalosti s cetniky, se mnou, starostou, 
eestarem. Sepsane protokoly si vzalo gestapo sebou. A ja jiz jsem 
vypovidal sestkrat pred pany i u Narodnfuo ryboru v Pribyslavi. 

Prosim, to vse vypisuji vam, pan£ Luzova, tak dopodrobna, jak to 
vse bylo. Ale do protokolu vseeh ovsem jenom zkraeene, jenom nac 
jsem byl tazan a jinak, jak se vse pfihodilo pred pflehodem obou panu 
do hostinee whee nevim. Jdte dodatek: Ti cetnici museli mit zbrane 
jiz pfipravene, ponevadz byli v nepromokaryeh plastich, nemohli v tu 
vtefinu zbrane vytahnout. 

Jakmile dostanem, jak piSete, tiStenou pietn1 adresu obou ubohyeh 
padlyeh panu, ulozim na miste cinu tak, jak si mila draha panf pfejete. 
Ovsem to mfsto jest bHzko kamen, mysHm, ze by to vzalo teplem 
nejakou zkazu. Poradim se, mila pan£ Luzova, o tom s vami pozdeji. 
Jsem dobry Ceeh, i moji sourozenci, pravdivi, poetivi a spravedlivi. 
Prosim, prominte mi, kdyz nejaka ta ehybicka je v mem pisme, jsem jen 
vyucen z obeene skoly, ovsem jiz davno. 

]dte jednou vzdavam Vam, pan{ Luzova, srdecny dlk za dopis mne 
zaslany. S upflmnym pozdravenim konCim, jsem k Vasim sluzbam dale. 
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Jiz netruchlete pro pana mamela tak v;1Zeneho, vsichni musime ze 
sveta, jsme zde jenom na pouti pozemske. Da Buh, ze se sejdem na 
vecnosti. Ja lituji srdecne, ze pan general Luza i porucik Kord prisli 
takovou ndtastnou zakefnou smrti ze sveta. 

A V am, pan£ Luzova, aby Buh silil vas v zarmoucenl. Cltime tu 
halest s vami. 

Ve HfiSti dne 1. srpna 1945 
Jan Votava, \fmenkar 
t.c. v hostinci, p.p. Pribyslav 

V knize je pak za timto dopisem vlepen jdte jeden dopis od pan£ 
Luzove, ktery je psan strojem, s nasledujidm textem: 

Cteny pane Votava, 
ve \frocni den tragedie, ktera se odehrala ve vasem hostinci a jejiz 

obeti se stal muj mamel soucasne s poruclkem Koresem, prosim Vas, 
abyste dal ozdobit pietni misto skonu meho mamela kvetinami, aby tak 
bylo zretelne naznaceno, ze pfislusnici rodiny nezapomneli, ale naopak 
stale jejich rana vice bali. 

Bohuzel nemohu tak osobne uciniti, coz bylo mym nejvroucnejsim 
pranim, ale vzpominkova vojenska slavnost ve velkem rozsahu konana 
zde zabranuje mi a memu synovi, abychom se na miste skonu poklonili 
temto obetem a hrdinum odboje. 

Dekuji Vam predem za vasi laskavost a ochotu a prosim Vas, abyste 
ucet za nakup kvetin a vsechny \flohy s tim vam vznikle, laskave mne 
zaslal k uhrade. 

Pozdravuji Vas srdecne a jsem Vase 
Milada Luzova 
Bmo, Wilsonovo nam. 2 

V Bme dne 1. fijna 1945 

Pametni kniha Jana Votavy byla prvni psane svedectvi o udalosti v 
Hfisti a ihned po osvobozeni byl 0 knihu velky zajem, svedci 0 tom 
vlastne take jeji soucasny stav. Prvni zajemci byli z fad vojenskych. 
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Pfipojene clanky jsou rovnez v knize, jsou psane strojem a jejich 
text je nasledujicf: 

Tak pad! hrdina 
Dnes 6. fijna byla v Hfisti u Pribyslave odhalena za ucasti nacelnika 

hlavniho stabu pametn1 deska hrdinum generalu Luzovi a poruclku 
Koresovi. 

ProjiZdime Pribyslavi. Mijime poln1letiste, na neillZ reziveji zbytky 
Luftwaffe a zanedlouho zastavujeme ve vesnicce Hfiste, to je nas dl. 
Pred dvema lety tu byl zavrazden div. gen. Vojtech Luza, jeden z ve
doucfch cinitelu naseho narodniho odboje. s n1m padl i jeho pobocnik 
Josef Kore5. Tato tragedie je o to smutnejsi, ze jej1mi puvodci byli ce5ti 
lide. 

Kraj je tu krasny. V modravem oparu podzimniho dne chvej1 se 
vzdalene vrchy, z poll protkanych stfibrnim babiho leta kolebaji se vozy 
plne bramboru, kour ohnu uleha v udoli a medene listy neslysne klesaji 
k zemi. A slunce, ktere sice jiz nehreje, pomaha srym nazlatlym 
svetlem vykouzlit pastelory obraz zemskeho raje. 

Sladko je tady postat a pohladit oCima oble boky kopcu, pocechrat 
chvejid se osen1, zavolat na orace a vratit vtip smej1dch se devcat. 

Sladko, krasne je tady dnes ... 
Lee tento kraj dovede ukazat i jinou tvar. Vftr je tu domovem a do

vede bezohledne rvat a proniknout do kosti a deM a mlhy vecne 
spolecnice chudych poutniku a psancu zmeni tento raj v oslizle 
bahniste. 

Takove pocasi bylo pred dvema lety dne 2. fijna 1944. V tento den 
pfiSel do vesnicky Hfiste u Pfibyslave div. gen. Luza se srym poboc
nikem. Prichazeli z :Rican z partyzanskych porad. Postavali v zavetfi a 
pod pfistresky vrat, nd se odvazili poprosit o ukrytf pred necasem, 
nebot vedeli: Kazdy, kdo ukryje partyzana, odsuzuje se k smrti. A lid se 
stal neduverirym, nebot gestapo vysllalo provokatery, vydavajfd se za 
partyzany, aby pak mohlo trestnymi v-ypravami vrazdit, nicit a deptat. 
Touha po odpoCinku a po teple vsak byla prllis silna, a pak, vzdyt pres 
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V knize je dopis Velitelstvf 3. oblasti, Oblastni spniva vYchovy a 
osvety. Cj. 205/45/osvet 1945. Bmo 27. srpna 1945 

Vee: Vr<keni zapujcenych pramenu. 
Pfllohy: 2 
V azeny pan J. Votava - hostinsky 
HfiSte, p. Pfibyslav 
Vradme Vam zapujcene prameny o smrti pana generala Luzi a de-

kujeme Vam za laskave zapujceni. 
Oblastni sprava vYchovy a osvety 
Oddeleni tisk a vojenska literatura 
Pfednosta: npor. del. R. Hrdlicka 

Rukou na tomto dopisu pfipsano: 
Celou moji odpoved' psanou si propujcili pani dustojnici z Bma k 

prozkoumani moji vYpovedi o celem Cinu padlych zde v hostinci a zase 
zpet vratili. 

V roce 1946 byla opet tato kniha asi zapujcena, neb o jejim vraceni 
svedci opet dopis tohoto textu: 

Mily pane Votavo, 
zasilam Vam vasi pamatnou knihu a prosim, abyste omluvil pana 

majora Hrusku - v poznamce uvedeno, ze mjr. Hruska je take jiz 
pfelozen- ze Vam ji neposlal drive. Vice podpisu jsme Vam nemohli 
opatfit, protoze vetsina panu, ktefi se zucastnili oslavy v Hfisti, jiz zde 
neslouzi. Pfikladame Vam opis nekterych clanku, ktere se pfi pfi
lezitosti odhaleni desky vyskytly ve vojenskem deniku a nekolik foto
grafii. 

Bud'te zdrav, dedecku, jeste mnoho let a zachovejte cs. armade svoji 
pfizen. 

Dopis je bez data Podpis kpt. dale necitelny. 

Slo o dodatecne podpisy v knize, ktere jsou na str. 240. 
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vsechny hrozby stale tu byli lide a byli to zpravidla ti nejprostsf, kteff 
byli ochotni se podelit s partyzanem o poslednf - o chleb, o luzko, a 
dojde-li k tomu, i 0 zivot. 

V prvem statku byli odbyti. Jejich vzhled vzbudil neduveru u selky 
Matejove. Ani u starosty Honzy, kam je poslala, nezustali, ale odesli do 
hostince na kraji vesnice. Zde se odehrala tragedie, lee nechme 
vypravet dedecka Votavu, ktery byl jedinym svedkem: ,Co ziv budu, na 
ty chvfle nezapomenu", ffka a oci se mu zalevajf slzami. 

.~enku byl tehdy psf cas. Kolem ctvrte odpoledne pfiSli sem dva 
pani. Pry je starosta posfla. ]eden starsf podmraceny a druhy mladsf." 
A ukazuje na fotografie umfstene mezi kvetinami na stolku, na nemz 
hoff lampicka za mrtve. ,Prosili, zda se smejf ohrat a osusit. Byli mokff 
az na kuzi a boty meli docela promacene. Vsak sli PrY az od Chotebore 
v tomhle poeasf. Rozdelal jsem v kamnech ohen, pani svlekli kabaty, 
rozvesili je na vesaku, zuli boty a hrali se. Rfkali, ze jsou dustojnfci a ze 
shanejf potraviny. A kdyz rekli, ze jdou do Olesne ke kamaradu 
Musilovi, docela jsem jim uveril. Toho Musila jsem znal a tak jsem 
vedel, ze jsou to nasi lide. Potom si vyndali chleb a v hrnfccfch sadlo, 
mazali a jedli. Dcera jim uvafila caj a oni si libovali, ze jsou tu jako 
doma." A opet se dedovi zarosf oCi a pohledne k fotografifm. 

,A tak jsme sedeli asi tfi ctvrti hodiny a povfdali si. Najednou se 
otevfely dvere a sem vrazili cetnfci - vrchnf a dva s nfm. Neodpovedeli 
mi na pozdrav, pfiskocili, zbrane napfazeny proti tern panum, kricf: 
,Ruce vzhuru!' Pan general vystrelil, ale netrefil a tu vsichni spustili do 
neho a do pana Korese palbu. Kficel jsem, ale pak uz jsem videl, jak 
pada, j ak strhnul Zidli a cetnfci prestali strflet." 

Odmlcuje se, vzpomfna, vse je stale zive. Teprve po chvt1i dodava, 
jak byli cetnfci rozruseni, jak porucfk Kore8 postrelen probehl mezi 
nimi ven do polf, ale kdyz poznal, ze neuni nemluvf. Partyzani pomstili 
smrt sveho velitele a tak zustalo jen svedectvf dedecka Votavy a byva
leho starost Honzy. Snad toto zakolfsanf v narodnf povinnosti vzniklo 
ze strachu z agentu provokateru, snad uprflisnena sluzebnf horlivost 
cetnfku, pocit zodpovednosti a pochyb ... Kdoz vf. 
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Tak padl diviznf general Luza, jeden z vedoucfch moravskeho 
odboje. Tady v teto vesnici skoncilo jeho putovanf, jehoz pocatek 
datuje se od 29. zaff 1941, kdy odchazel do ilegality. Uchyluje se na 
C:eskomoravskou vysocinu, mene neustale mfsto pred slfdfcim 
gestapem. Nedava se zastrasit zarykanfm a popravami znamych, nedava 
se zviklat ve sve vfre, buduje z trosek rozvracenych odbojovrch skupin 
znovu a od roku 1942 spolu s profesorem dr. Griiou a kpt. gst. 
Steinerem vytvaff organizaci, zahmujfcf v sebe skoro celou Moravu. 

V dobe slovenskeho povstanf roku 1944 melo dojft k spojenf 
odbojovrch organizacf ceskych a moravskych a sjednana spoluprace s 
odbojem hasicskym. Za tim ucelem odchazf general Luza do :Rican, kde 
se provadejf spolecne porady. Na techto poradach prohlasil Luza, ze 
kazdy cs. dustojnfk musf byt cinny v odboji, chce-li byt pojat do 
armady. Jestlize se nektery dustojnfk da zatknout bez odporu, bude to 
povazovano za zbabelost pred nepfftelem a takov"Y dustojnfk bude 
postaven pred valecny soud. 

}iz v techto dvou zasadach zracf se osobnost jasne vyhraneneho 
charakteru. Tento skvely muz, pro nejz slovo okupace znelo cesky boj, 
vyloucil slovo kapitulace od prvrch okaffiZiku, jehoz zasady prystily z 
nesmlouvaveho postoje wei okupantum s pocity odpovednosti k na
rodu a z vedomf, ze jedine odpor boj utvrdf zhave jadro narodnfho 
vedomf. General Luza zustane nam vzorem hrdeho bojovnfka, ktery 
radeji umfra, nez by se poddal. 

Slavne ucten( pamatky genercila Luii a poruti'ka Korde 
Obec Hi'iste u Pfibyslave- 6. rljna 1946 

Mala vesnicka na vrsku mezi pribyslavskou oblasti lesu byla v nedeli 
stredem zajmu Cech i Moravy. Predstavitele nasf armady i vedoucf 
osobnosti domacfho odboje se zde sdli, aby vzdali pocty dvema z nej
statecnejsfch bojovnfku naseho narodnfho zapolenf za svobodu. Sesli se 
v mfste, kde se pred dvema roky odehrala tragedie, ktera tehdy vzrusila 
celou nasi verejnost nejen sama sebou, ale i svrmi brzkymi dusledky, 
kdy jako blesk nasledoval trest za zlocinem. 
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PHroda jakoby sama take vzpomfnala a pfipravila symbolickou 
kulisu pietnf oslave. Tezke olovene mraky visely nad Hjnovou zemf, 
kdyz pred Votavorym hostincem se shrom;Hdily zastupy tech, kteH 
pfiSli vzpomfnat. Prisli partyzani se srymi zastavami, sokolske jednoty, 
hasiCi, skolnf mladd, obyvatele okolnfch vsf a z blfzke Pfibyslavi. Pred 
nami stala cestna rota a vojenska hudba. 

Na tribune u vchodu do domku, kde tak dramaticky skoncila cesta 
dvou bojovnlku, zasedli cestnf haste: nacelnlk hlavnlho stabu arm. gen. 
B. Bocek se svou chotf; panf Luzova, vdova po padlem generalu; jejf 
syn Radomfr; matka a bratr rodiny Koresorych z Rfcan; predseda SNR 
prof. dr. Grna; pplk. Steiner-Vesely; dale za Radu tff red. Cfsaf a gene
ralove Zd. Novak, Hrabclk, Janacek, Satorie, Klima a Vavra; dale 
zastupci hlavnlho mesta Prahy, vojenske kancelare pana presidenta a 
predstavitele mfstnlho a okresnlho narodnlho ryboru. 

Slavnost, usporadana predevSfm zasluhou taborskych vojaku, zacala 
vztycenfm statnf vlajky a hymnami. Pate nasledoval zpev detskeho 
sboru a sborova recitace Hcanske mladde. 

Plukovnlk Ruzicka pak zahajil radu slavnostnfch projevil, v nichz se 
vzpomfnalo na oba padle bojovniky, kteH plnfce povinnost k vlasti byli 
zde zasazeni kulemi tech, kteH ze slabosstvf i ze zradcovskych umyslu 
pfisli s pfipravenymi pistolemi proti dvema psancum. 

Skutecnost a vzorne plnenf vlastenecke a vojenske povinnosti gen. 
Vojtecha Luzi i jeho druha por. Josefa Korde zhodnotil nac. hl. stabu 
arm. gen Bocek. Zduraznil mravnf hodnoty obou padlych a vzor, ktery 
nam i VSem pfed tfm SVOU statecnostf vytycili, jeden jako pfedstavitel 
prveho i druheho odboje, druhy jako zastupce mladf, ktere vf, kde v 
tezkych hodinach vlasti rna stat. 

Po projevu nacelnlka hl. stabu vzpomnel druha i jeho pobocnfka 
profesor dr. Grna. V zpomnel chvil, ktere v nejtezsfch udobf spolu 
sdfleli a vzpomnel tragickeho zaveru, ktery vzal dva velke vojaky 
narodnlho odboje. Snad to tak muselo byt, rlka predstavitel vrcholne 
organizace odbojorych bojovnlku, abychom pochopili i my i ti venku, 
ze za svobodu je treba platit krvf. 
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Ostre pak odmitl ty, ktefi mfsto aby soudili fasisty a jejich 
spolubandity, zkoumajf pred soudem, jake bylo politicke smysleni 
Luzovo. Luza znal jedinou politickou stranu, rekl dr. Griia a ta se 
nazYyala Ceskoslovenska republika. 

Luzova osobnost jako vojaka popsal v dalSfm projevu div. gen. 
Zdenek Novak, Luzuv spolupracovnik u Obrany naroda, a zduraznil 
symbolicnost sepjetf obou historickych zerni v narodnfm odboji. Luza, 
rodem Moravan, pada se srym druhem z Cech v kraji posvecenem jiz 
pred veky skonem hrdiny naroda J ana Zizky. 

Pak jdte promluvili zastupci partyzanu, Lacina a Koresuv druh 
partyzan kpt. Sokol, ktery pfipomnel Luzovu akci na fucansku, za 
ONV pak dr. Vlcek. 

V zaveru promluvil' div. gen. Satorie a hodnotil obou osobnostf, jim2 
byla vzdavana pocta. Vradil oba hrdiny do souboru tech, ktefi polozili 
sve zivoty v boji za vlast a rekl: ,,Vsichni tito se neptali ve velikem boji, 
co ziskaji pro sebe, ale ptali se jen sebe, zda uz dali vsechno, co mohou 
a majf dat svemu narodu. A v tom budou nam i pfiStfm nejvetsfm 
vzorem." Pak snal cernou rousku z pametnf bronzove desky, ktera 
hlasa: "Zde padli dne 2. 10. 1944 div. gen. Vojtech Luza a por. v zal. 
Josef Kores za svobodu naroda". 

Po smutecnfm choralu, hranem vojenskou hudbou, a po zpevu 
Prausova choralu Cechu, zazpfvanem sbory Beseda a Doubravan, 
odevzdal nacelnik hl. stabu matce po poruciku Kordovi vyznamenanf 
padlemu Ceskoslovensky valecny kHZ 1939. 

Vichr, smiSeny s ledoyYm lijavcem, ustal v okam2iku odhalovanf 
desky a symbolicky vysvitlo na chvili slunce z cernych mraku visfcich 
nfzko nad lesy. Ano, take tenkrat sla boure a tahly tezke mraky nad 
nasi zemf a byla to statecnost vernych synu naroda, Luzu a Kordu, 
ktera rozervala mraky, aby mohlo opet svitit slunce svobody a mfru. 

Slavnostnf defile zakoncilo pak oslavy v HfiSti, po nichZ si ucastnfci 
prohledli mfsto ve Votavove hostinci, oznacenem venci, kde padl 
general Luza osmi ranami z ceskych rukou, i mfsto, kde dobrovolne 
skoneil mlady zivot tezce zraneny por. Kores. 
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Po slavnosti se odebrali hoste do Pfibyslave, kde v sokolovne byla 
usporadana vYStava vzpominek na oba hrdiny. Nacelnik hl. stabu ijeho 
doprovod si prohledli se zajmem obrazy znazon1ujid pout psancu po 
Cechach i po Morave. Povsimli si fotografii tech prost:Ych a statecnych 
lidf naseho venkova, ktefi neohrozene jim pomahali, shledli zapisniky 
oboa, zejmena Luzuv sesit, kde peclive studuje sovetske uspechy a hod
not! Stalinovu velikost a videli i proste, ale obeti krve do velikosti 
vznesene verse Koresova "Vyznani": 

Jednou jsem v zivote pfisahal- to jsem byl jdte svoboden- tenkrat 
jsem v prilbe s puskou stal. A dnes jsem tak nestasten. Pfisahal jsem
a tak chci zit, i kdyz jsem jdte hodne mlad, a nechci b"Yt otrokem, chci 
v prilbe stat a s savli umirat. "' 

Pfi rozloucenf v Pfibyslavi, kde hostum a pozustalym byla vzornou 
hostitelkou reditelka hospodynske skoly, shrnul yYZnam dne do 
strucnych vet syn gen. Luzi, Radomir, ktery pfipomnel slova Masa
rykova, podle nichz nema zivot yYZnamu, je-li popfen clovek a idea 
lidstvi. Promluvil statecny syn hrdinneho otce, syn, ktery osobne spolu 
s ceskymi a sovetskymi bratry dovedl jako blesk pomstft smrt otce i 
jeho druha vybitim zradcu v pfibyslavske cetnicke stanici. 

Promluvil tvrde, bez sentimentality, protoze ta nema mista tam, kde 
jde o nejvetsi zajem- o zivot naroda. A v slovech sny jsme jasne slyseli 
i mluvu otce. 

Na strane 230 popisuje jeste jednu zajimavost Jan Votava: osud 
stolku, u ktereho sedeli v osudny den gen. Luza a por. Kores. 

Uvadi, ze tento stolek sam zhotovil (byl vyucen truhlarem). Stolek 
byl od tragedie prostfileny. Stolek byl odkoupen a odeslan dne 11. 
dubna 194 7 drahou vyplacene z Pfibyslavi na adresu Vojensky utvar 
2114, Tabor, posta 201., kde byl pak ulozen do vojenskeho muzea. Jan 
Votava popsal na papir strucne celou tragedii, ktere byl pfitomen a 
papir pak nalepil do spodu na plat stolku. 
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VYBAANO Z PAME'TNi KNIHY 
MESTA PRIBYSLAVI 

Tragedie ve Hfisti 
Dne 2. ffjna 1977 o 17.05 hodine zastrelili pfibyslavsti cetnici: 

vrchni stniZmistr Bohumil Mecir, stabni strazmistr Josef Navratil a 
cetnicky strazmistr Stanislav Kunderka v hostinci Marie Nemcove v 
obci lliisti ceskoslovenskeho dustojnika divizniho generala Vojtecha 
Luzu a tezce zranili jeho pobocnika porucika Josefa Korese, ktery se pak 
sam zastrelil, aby unikl sparum gestapa. 

General Vojtech Luza a jeho pobocnik porucik Josef Kores, zapojeni 
do ilegalni vojenske organizace, spolubudovali novou organizaci a 
pfipravovali vojenske slozky k pffslusnym vojenskym akdm proti 
nemecke armade. 

V obci Hfisti byli spatreni tohoto dne jiZ mezi 12.30 - 13 hodin. Asi 
po 15.30 hodine uchazel se porucik Josef Kores o pffstresi a moznost 
ususeni promocenych civilnich odevti jak pro sebe, tak i pro generala 
Luzu u domkarky Katefiny Matejove na pokraji obce HriSte, neboi ten 
den od rana silne prselo. Katefina Matejova svolila. Kdyz vsak asi po 
20 minutach prisel porucik Josef Kore8 s generalem Luzou do kuchyne, 
odmitla Katefina Matejova poskytnouti jim pffstreSi s tim, ze nevi co 
jsou zac, ze se boji a ze je proto nemuze nechati ve svem byte. 
Domnivala pry se, ze jsou od gestapa. Patrne vsak podlehla natlaku sve 
tchyne Aloisie Matejove, ktera rekla Katefine, kdyz porucik Kores 
ode8el pro generala Luzu: ,Kdo vi co je to zac a Vojtech (minila tim 
sveho syna) muze byt jeste zavreny." Od Mateju odesli dustojnici do 
statku starosty Jaroslava Honzy a to na doporuceni zenstin Matejorych. 

Jaroslav Honza byl se srymi zamestnanci ve stodole, kam za nim 
prisla jeho dcera se vzkazem od matky, aby sel domu, ze u nich nekdo 
je. 

Na zapraZf se sesel s generalem Luzou a porucikem Koresem. Kdyz 
se jich Honza tazal, kudy chodi v takovem pocasi, rekl mu porucik 
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Kord ze jdou od Chotebore, ale papiry ze maji v poradku. Hned 
podaval starostovi Honzovi obcanskou legitimaci, kterou vsak zasunul 
zpet do kapsy a mavnul rukou. Pritom pry si Honza vsiml, ze pod 
plastem rna porucik Kores dalekohled. Pfi dalsim hovoru PrY porucik 
Kores rekl Honzovi, ze jsou hrvali dustojnici a utikaji a k tomu PrY 
general Luza dodal, ze se na posledni chvt1i nenechaji od gestapa 
utlouci. Pak pry je Honza pozval do sveho bytu. Na to mu jeden z 
dustojniku rekl, ze u Honzu to neni dosti vhodne a zadali ho, aby je 
poslal nekam jinam, kde jsou dobH Cesi. Honza je pak poslal do 
hostince Marie N emcove. 

Honza uvazoval, zdali nejde a agenty provokatery, kteff se v tu dobu 
ve zdejsfm kraji tu a tam vyskytovali a proto by se byl rad s nekym 
poradil, co rna ciniti. v tom se vsak od sve dcerky dovedel, ze je ve vsi 
cetnicky strazmistr Josef Navratil a byl rad, ze se bude moci s tfmto, pro 
neho pry vaznym pffpadem, komu svefiti. 

Kdyz stabnf strazmistr Josef Navratil pfisel na obecnf urad, vypravel 
mu Jaroslav Honza cely prfbeh a Navratil rekl, ze se za nimi do 
hostince podiva a kdyz budou mfti doklady v poradku, ze pry je necha 
odejft. Pak oddel. Za chvfli se vsak vratil a rekl, ze si tu vee rozmyslil, 
ze oni jsou dva a on ze je sam. Pak zavolal telefonicky cetnickou stanici 
v Pfibyslavi a mluvil s vrchnfm strazmistrem Mecirem, jemuz hlasil, ze 
v hfiSti jsou dva neznami muzi, kteff rikaji, ze jsou byvali cs. dustojnici 
a zadal o posilu. Po ctvrthodine oddel pak stabni strazmistr Navratil k 
hostinci Marie Nemcove. 

Asi o 17. hodine videla Anna Dostalova z Hriste dva cetniky, ktere 
zprvu povazovala za vojaky, jak rychlym krokem chvatali do vesnice. 

Ze statku Jaroslava Honzy, jak jiz vpredu receno, oddli general Luza 
a porucik Kord pffmo do hostince Marie Nemcove. S Maril Nemcovou 
sdflf domacnost jejf otec Jan Votava, 77 roku stary, ktery jest dnes 
jedinym zivym svedkem zastrelenf generala Luzi a porucika KoreSe. 
Podle vypovedi }ana Votavy prisli gen. Luza a por. Kores do lokalu silne 
promoklf a z jejich satu kapala voda. Bylo jim hned zatopeno, aby se 
mohli osusiti. General Luza si sedl za stlll ke kamnum na kraj lavice, 
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takZe mel na ocfch dvere vedoud do lokalu zvencf a porucfk Kores si 
pritahl zidli ke kamnum a posadiv se zady ke kamnum byl oblicejem 
otocen ke dveHm. 

Pak jedli. Po jfdle poprosili o caj. Co se caj varil, vyzul si gen. Luza 
boty, vylil z nich vodu a ohHval si nohy. Porucfk Kores, ktery sedel zady 
ke kamnum, si povytahl kosili a dde ji nad hlavou jf tak susil. Potom 
pili eaj a gen. Luza prohlfzel na stole mapu, kterou stocenou vyndal z 
kapsy. Pak se hovorilo a za chvfli prosili dustojnfci, aby jim byl dan jeste 
caj. Kdyz i tento caj vypili, general Luza natahl nohy do vodorovne 
polohy a ohHval je u kamen. 

V tom podle vypravenf Votavy se nahle otevrely dvere vedoud do 
lokalu zvensf a dvermi se vhrnuli najednou tri cetnfci. Votava je po
zdravil, nedostalo se mu vsak odpovedi. Cetnfci nekolika kroky posta
vili se pred dustojnfky a to tak, ze vrchnf strazmistr Bohumil Mecfr se 
postavil pred gen. Luzu, strazmistr Stanislav Kunderka pred por. Korde 
a stabnf strazmistr Josef Navratil zady tesne ke dveHm kuchyne. 

Vrchnf strazmistr Mecfr rozkazovadm hlasem zvolal: ,Ruce vzhu
ru". Dustojnfci na tuto v-Yzvu nereagovali a teprve, kdyz stabnf 
strazmistr Mecfr v-Yzvu opakoval, dal general Luza nohy na zem, 
postavil se a s pistolf v prave ruce strelil smerem na vrchnfho 
strazmistra Mecfre. V tomto okamziku podle udanf Votavy pocali 
cetnfci jako na povel palit. 

Votava videl, jak general Luh, ktery strelil ve stoje, se zhroutil 
bezhlesne na zem a neprojevil vlibec znamky zivota, teprve za minutu 
hluboce a naposledy vydechl. V tom zmatku, ktery zavladl, dostal se 
porucfl<. Kores nepozorovane na silnici, zrejme ranen. Byl pozorovan 
oknem bytu cestare Josefa Dostala, jak sel pozpatku od hostince a ddel 
pistoli namfrenou proti v-Ychodu z hostince. Tak sel asi 15 kroku, pak se 
otocil a rychlym krokem presel silnici na obecnf pole, kde presel nfzkY 
plot, ktery oddeluje obecnf pozemek od pozemku rolnfka Krejcfho. Tam 
si prilozil pistoli k pravemu spanku a strelil se. 

Asi o pUl desate v noci prijelo gestapo, ktere prohledalo obsah 
kapes a aktovek obou dustojnfku. U mrtv-Ych nalezli u kazdeho dve 
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pistole, dvoje legitimace, ruzne listiny a u generala Luzi krome toho asi 
1/2 kg naboju do pistole. Pak byly mrtvoly dustojnlku ulozeny v 
hasicskem skladisti. Pred tfm, nd byly mrtvoly prohledany gestapem, 
byly prohlednuty soudnf komisf sestavajfd z obvodnfho lekare 
Miloslava Lisky, okresnfho soudce JUDr. Vorlfcka a soudnfho asistenta 
Emila SiSky, vesmes z Pfibyslavi, pfi cemz dr. Liska nepozorovane 
vytahl z kapsy zastreleneho generala Luzi zapisnlk, vzal jej k sobe a do
rna z obavy, ze by mohl byti u neho pfi eventuelnf prohlfdce nalezen, jej 
spalil. Zde dluzno poznamenati, ze tento zapisnlk tezce postradal spolu
pracovnlk generala Luzi, plukovnlk Svatm1, ktery pfi schuzce, dne 19. 
Hjna 1944 v usedlosti rolnlka )ana Vodicky v Luzi u Vysokeho Myta, se 
zdrcen od pisatele teto kroniky )indficha Vodicky, mestskeho 
tajemnfka, dozvfda, ze zastreleny dustojnlk v HfiSti, ktery mel u sebe 
legitimaci znejfd na jmeno Musil, jest diviznf general Vojtech Luza. 

Tento general partyzanu, Josef Svaton, byl dne 1. listopadu 1944 pfi 
pfestrelce s nemeckou policif a gestapem na Pasekach u Prosece se 
srym pobocnfkem rovnez zastrelen. 

Na jeho rozkaz byla smrt generala Luzi a porucfka Korese 26. 10. 
1944 pomstena. 

Partyzcinskci odplata 
Dne 26. Hjna 1944 po 20. hodine byla cetnicka stanice v Pfibyslavi 

prepadena partyzany, kteff pfisli pomstfti smrt generala Luzi a porucfka 
Korese. Poslechnete si, co o teto udalosti, ktera nesmfrne rozrusila nase 
mesto, vypravel nadporuclk revolucnfho vojska Radomfr Luza, syn 
zastreleneho generala Luzi, ktery se nalezal ve skupine partyzanu, ktera 
pfisla provesti akt odplaty na cetnicke stanici v Pfibyslavi. 

Dne 26. Hjna 1944 ve 20 hodin zabouchala na dvere cetnicke 
stanice v Pfibyslavi skupina 12 muzu, partyzanu, z nichz bylo 9 Rusu a 
3 Cesi. Ackoliv podle hodnosti pffsluselo velenf sovetskemu dusto
jnfkovi Nikolaji Bachmutskemu, ktery se rovnez stal pozdeji obetf 
gestapa, velel skupine mlady poruclk revolucnf armady Radomfr Luza. 

Telefonnf vedenf bylo prestrfhano a do budovy cetnicke stanice byli 

/67 I 



postupne z bytu krome strazmistra Jitiho Hornera, ktery mel sluzbu na 
stanici, pfivedeni dalsi 4 cetnici, ktefi tehdy v Pribyslavi byli. 

Nastal V)fslech vedeny porucikem Luzou. Z trojice cetnikU, ktefi 
gen. Luzu zastfelili, chybel stabni strazmistr Josef Navratil, z jehoz 
pistole vysla smrtici rana. Byl zatim pfelozen na jinou stanici s 
pochvaln'Ym uznanim i penezitou odmenou, ktera ostatne neminula ani 
hfiStskeho starostu. 

Vrchni strazmistr vylicil, co vrazde generala Luzi predchazelo. 
Vedeli o koho asi beZi, uz kdyz sli zakrocovati. Kdyz se nakonec porucik 
Luza otazal Mecife, vi-li, co ho ceka, odpovedel: ,SpravedliV)f trest". 
Rozsudek byl vyhlasen: ,;./e jmenu republiky". Petice cetniku byla za 
zradu a zastrelen£ dvou ceskych bojovniku za svobodu odsouzena k 
V)fstraznemu trestu smti. Exekuce byla vykonana ve sklepe domu cp. 9, 
v nemz cetnicka stanice mela sve ubikace. 

Rano tam lide nasli 4 mrtvoly, pat)~ cetnik jeste zil a pozdeji se 
uzdravil. Take starosta obce Hfiste je nazivu. Byl usetfen vedome, aby 
vypovfdal pred lidoV)fm soudem. Cetnik Josef Navratil zatim uz zemrel. 
Byl na svem novem pusobiSti jeste pred konce valky za naletu zranen a 
zemrel. 

Odveta za smrt generala Luzi a porucika Korese byla moravskym 
partyzanum jakymsi signalem ke generalnfm pfepadum cetnickych 
stanic a k organizovanemu odzbrojeni cetniku. Nakonec bylo na 
Ceskomoravske vysocine odzbrojeno 80 % vsech cetnickych stanic a na 
Velkomeziflcsku dokonce krome ctyf vsechny. 

Tolik z vypravovan£ porucika revolucniho vojska Radomira Luzi. 

V pamatniku cetnicke stanice v Pfibyslavi jest o teto udalosti 
zaznamenano toto: 

Dne 26. 10. 1944 po 20. hodine byla cetnicka stanice v Pribyslavi 
pfepadena partyzany. V tu dobu byl na stanici zavolan vrchni strazmistr 
Bohuslav Mecff, ktery dlel ve svem byte. Strazmistr Ondfej Otevfel a 
Stanislav Kunderka, posledni byl ptidelen na zdejsi stanici dne 15. 5. 
1944, ktefi byli spolu ve sluzbe a meli umluveno, ze se po vecefi na 
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stanici sejdou a budou mit pokracovani v obchuzce, prisli na stanici 
sami a tak padli partyzanum do rukou. Strazmistr Karel Sojka byl 
partyzany zadden na ulici a priveden na stanici. Strazmistr Jiri Horner 
a strazmistr Karel Sojka byli odveden do sklepa v budove cetnicke 
stanice, zde strazmistr Sojka byl zastfelen a strazmistr }iff Horner velmi 
tezce zranen, ale byl pry po celou dobu exekuce pfi vedomi, jak sam 
pozdeji tvrdil. Potom byli do sklepa odvedeni vrchni strazmistr. Boh. 
Mecif, strazmistr Ondfej Otevfel a Stanislav Kunderka, ktefi byli 
rovnez zastfeleni. 

Josef Navratil dlel v tu dobu patrne u sve rodiny a tim usel smrti, 
pozdeji vsak pfi leteckem naletu v TiSnove dne 25. 4. 1945 pfi ceste na 
nadraZf byl zranen a pfiSti den, tj . 26. 4. 1945 zemfel. 

Jan Vokurka, majitel domu c. 9, v nemi jest cetnicka stanice 
ubytovana, vypravuje, ze partyzani, kdyz jim strazmistr Jiri Horner, 
ktery byl zcela sam na stanici, neotevfel, prisli pro neho do bytu a 
vyzvali ho, aby sel s nimi nahoru do 1. poschodi. Cetnik Horner podle 

· hlasu sveho domaciho poznal a dvefe otevfel. Hned na to byl Horner 
partyzany pfemozen a pfetrhan'Ymi telefonnimi draty svazan. Pak byl 
Jan Vokurka zaveden zpet do sveho bytu a bylo mu nafizeno pod 
trestem zastfeleni, ze se nesmi z bytu vzdaliti ani on, ani jeho manzelka 
Marie, ani synove }iff a Bedfich. Vzdaliti se mohli teprve az za hodinu 
po odchodu partyzanu. Syn Jan nebyl v dobe exekuce doma, konal 
sluzbu na letisti. 

Jiri Horner, cetnicky strazmistr, svedek rozsudku a exekuce, ktery 
jediny pfimo zazrakem unikl jen krucek smrti, byl na dotazy, jak se 
udalost stala, velice skoupy a vseobecne se soudi, ze jeho tvrzeni, ze 
nepozbyl vedomf, jest mylne. Sam pfiznal, ze byl vyzvan dvema 
partyzany, aby pfivedl vrchniho strazmistra Mecife. Mecif bydlel v 
prvnim poschodi domu cp. 37 u Jana Bechyne, obchodnika, na rohu 
Havlickovy ulice a namesti. Bylo mu partyzany nafizeno, az se na 
Mecife zazvoni a on se zepta, co se deje, aby mu odpovedel, ze jsou na 
stanici pani od gestapa z Jihlavy a ze rna ihned pfijiti na stanici. A 
skutecne byl timto zpusobem vylakan pfed dum a zde pfisne vyzvan, 
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aby je nasledoval na stanici. Pozoruhodne bylo, ze tuto skupinku osob 
nikdo z obcanu nepotkal, ackoliv nebylo tak pozde vecer. 

Po provedeni exekud, kdyz se ji:Z domnival, ze partyzani ode5li, 
vyhrabal se ze skupiny mrtvol ve sklepe a po ctyrech vylezl po schodech 
do 1. poschodi na cetnickou stanici. Mel prustrel plic, poranenu michu 
a hlavu. Na schodech zanechaval po sobe stopy krve. Ackoliv byl te:Zce 
zranen a slab, podarilo se mu otevfft okno do namesti a zavolati 
pomoc. 

Jako prvni pfispechali obcane Boh. Caslavsky a Josef Lindl a objevili 
tragedii na stanici. Povolali lekare Dr. Klimu, aby poskytl prvni pomoc 
tezce zranenemu. Ve sklepe se jim naskytlo pfiSerne divadlo. Na 
hromade zakrvacena skupina tel mrtV)Ich cetniku a na dveflch sklipku 
dovedne psany plakat: "Pomsta za zavrazdeni generala Luzi a porucika 
Korese v ffiisti. Kdo se zucastni pohrbu cetniku, bude zastrelen." 

Ve V)lpovedi Radomira Luzi jsou nektere nesrovnalosti, ktere nutno 
odstraniti, aby historicka tato udalost nebyla porusena. 

Na cetnicke stanici byl osudneho vecera priveden toliko vrchnf 
cetnicky strazmistr Bohuslav Mecir a snad i Karel Sojka, ktery bydlil v 
sousedstvf stanice, a pfi prochazenf se po chodniku v cetnicke uni
forme do stanice vtazen. Strazmistr Ondrej Otevfel prisel na stanici do 
sluzby dobrovolne. Stabni strazmistr Josef Navratil, ktery byl skutecne 
je5te pfislusnlkem cetnicke stanice v Pribyslavi, byl v inkriminovane 
dobe mimo sluzbu ve svem byte v Pechackove ul. c. 366. 

Odmena v castce 7000 Kc, ktera byla pfirknuta pribyslavskym 
cetnikum, kteH generala Luzu a porucfka Korese zastrelili, vrchnf 
strazmistr Boh. Mecir sice pfijal, ale ihned prinesl penfze na mestsky 
urad a pozadal predsedu o.s. komise Klusacka a mestskeho tajemnlka, 
aby penize pfijali pro dobrocinne ucely. To se stalo dne 24. 10. 1944 a 
castka 7000 Kc byla ulozena u mestske sporitelny zde na jmeno 
"Neznamf'. Pozdeji dne 14. 2. 1946 byla tato castka vyplacena vdove 
po generalu Luzovi, ponevad:Z se dodatecne zjistilo, ze u zastreleneho 
generala Luzi se nalezala castka 7000 Kc, kterou gestapo sebralo. 
Rovnez starosta obce Hfiste Jaroslav Honza odmenu nepfijal. 
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Pfi shrnuti cele teto udalosti, ktera otrasla celym mestem, mozno 
konstatovati dle bilance vseobecneho mfnenf, ze: 

1) stabni strazmistr Karel Sojka byl do udalosti dne 26. Hjna 1944, 
ktera pro neho skoncila tak tragicky, ne8tastnou shodou okolnostf 
vtazen, 

2) ze cele mesto litovalo nesmirne bodreho Hanaka, dobreho vlas
tence a dobrosrdecneho cetnika atletickeho vzrustu Ondreje Otevrela. 

Dne 29. Hjna bylo za ucelem uddovani bezpecnosti pfi pohrbu 
zastrelenych cetniku soustredeno ve zdejsim meste 77 cetniku. Ten den 
prevzal velenf cetnicke stanice vrchni strazmistr Frantisek Ludka. Dne 
30. Hjna se konal statnf pohreb prve tHdy zastrelenych cetniku. Na 
rozkaz oberlandrata z Jihlavy, ktery se pohrbu take zucastnil, muselo 
pohreb doprovazeti delnictvo tovaren, starostove obci a zactvo Ill. a IV. 
rocniku hlavni skoly a cely ucitelsky sbor. 

Ve spojitosti se zastrelenim 4 cetniku dne 26. Hjna 1944 na stanici 
cp. 4, byli dne 27. ffjna 1944 v noci zatceni, do Jihlavy odvezeni 
majitele domu cp. 9 manzele Jan a Marie Vokurkovi a jejich tfi synove 
Jan, ]iff a Bedfich. Po sesti nedelich vyslychanf byli pak propusteni na 
svobodu. 

Toto je opis z kroniky MNV Pfibyslav 

Pribyslav - Lidovy soud 19. a 20. 12. 1946 
(Opis soudnfho rozsudku) - Ls 512/46 

Rozsudek jmenem republiky! 
Mimoradny lidory soud v Kutne Hore uznal ve verejnem hlavnfm 

prelfceni, konanem dne 19. a 20. prosince 1946 v Pfibyslavi, pravem: 
Obzalovany Jaroslav Honza, narozeny dne 21. dubna 1899 v lliisti, 

soudni okres Pfibyslav, rolnik v lliisti, t.c. v radne vysetrovaci vazbe 
mimoradneho lidoveho soudu v Kutne Hore 

jest vine n, 
ze dne 2. Hjna 1944, tudiz v dobe zryseneho ohrozeni republiky v 

lliiSti v zajmu Nemecka, spoluzavinil smrt vrchniho velitele party-
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zanskych vojsk v Cechach a na Morave Vojtecha Borise Luzi a jeho 
pobocnlka poruclka Josefa Korde a to tim, ze ucinil 0 nich, jakozto 0 

osobach podezfelych oznamenf cetnickemu strazmistrovi J osefu 
Navratilovi - nikoliv sice v umyslu napomahati valecnemu usilf Nemcu 
nebo poskoditi nebo mariti valecne usilf Ceskoslovenska, ale pfec ze 
zbabelosti, tudiZ z jine zfejme zavrZitelne pohnutky. 

Tfm spachal zlocin proti osobam podle § 7 trest. zak. c. 22/46 Sb. 
Podle § 16 odst. 2 tehoz zakona soud upoustf od potrestanl. 
Naklady trestnlho flzenf nese stat. 

Duvody: 
Castecnym doznanfm obzalovaneho, svedeckymi vfpoved'mi 

Radomfra Luzi, }ana Sece, Zdenky Otevfelove, Katefiny Matejove, 
Aloisie Matejove, }ana Votavy, Jana Vokurky, Jirlho Hornera, MUDr. 
Miloslava Lisky, Anny Navratilove, Antonfna Krejclho, Ing. Jaroslava 
Bezpalce, Jana Laciny, Blanky Krejcove, Josefa Rejdy, Marie Sojkove, 
Jirlho Folprechta, Miloslava Jakese, Josefa Henzla, Bedficha Pefiny, 
Rudolfa Klusala, Vaclava Cerneho, Frantiska Hladlka, Josefa Vomely, 
Orylie Svecove, Frantiska Rosickeho, Josefa Laciny- dale pfectenymi 
spisy a to protokolem Marie Honzove cl. 9, pflpisem architekta Anto
nfna Korde cp. 29, pflpisem SNB zemske velitelstvi v Cechach ze dne 
9. 11. 1945 cl. 34, pflpisem komisafe partyzanske brigady N. Tumy cl. 
35, ex cl. 1- obsahem spisu SNB v Pfibyslavi cl. 8, pokud jejich udaje 
nebyly pfedmetem provedenych svedeckych vfslechu - pflpisem SNB 
velitelstvf stanice v Pfibyslavi cl. 22 - protokolem Josefa Brychty cl. 31 
- obsahem knihy "Pamatce diviznlho generala Vojtecha Luzi", zejmena 
zivotopisnymi daty na Cl. 71 az 7 5 - osobnfmi vfkazy obzalovaneho cl. 
43 obsahem spisu SNB zemske velitelstvf v Praze cl. 49- prohlasenfm 
cl. 52, 53, 54 az 57, 58 az 61 - obsahem spisu zemske velitelstvf v Praze 
cl. 68, protokolem Antonfna Korde cl. 16 a obsahem cetnicke relace ze 
dne 4. 10. 1944 cl. 17, 18, rna soud za zjisteny tyto skutecnosti: 

I. General Luza se zucastnil jiz za prve svetove valky prvnlho 
zahranicnlho odboje a vratil se jako rusky legionar v hodnosti pod-
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plukovnlka. Roku 193 7 byl jmenovan zemskym vojenskym velitelstvim 
v Brne a za mobilisace v zafi 1938 jako divizni general byl jmenovan 
velitelem ceskoslovenske armady. V roce 1939 doporucil mu tehdejsi 
ministersky pfedseda general Elias, aby setrval v republice. V Praze 
navazal general Luza odbojove spojeni s generalem Novakem, v Brne 
sledoval organizacni odbojovou Cinnost plukovnika generalnlho stabu 
Kotika z ilegalni skupiny generala Vseticky a sam pfipravoval urCite 
akce za spoluprace generala Rudolfa Hanaka, majora Vody, stabnlho 
kapitana generalnlho stabu Ribky a poruclka Kozusnika. 

Po zatceni generala Eliase byla dne 30. zari 1941 zatcena jeho 
manzelka panf Milada Luzova a jejich syn Radomir Luza a byl 
propusten dne 12. listopadu 1941. General Luza sam unikl zatcenf 
utekem domova 29. zari1941. 

Do odbojove aktivity se dostal general Luza na podzim 1942 
prostfednictvfm dustojniku generalnlho stabu kapitana Karla Steinera 
a Josefa Robotky v organizaci generala Homoly a generala Vseticky. V 
te dobe zil jiz take v ilegalite Luzuv syn Radomir, ktery dne 19. 9. 1942 
uprchl ze Zlfna. 

Tehdy general Luza pfevzal funkci vojenskeho velitele odbojoveho 
hnutf a dostal se po bok yYznacneho odbojoveho politickeho vlidce, 
profesora brnenske techniky, Dr. Josefa Grni. 

Pocatkem zafi 1944 pfipojil se k Luzovi a Dr. Gn1ovi reditel Cisar, 
jako velitel podzemnlho hnuti hasicstva v Cechach a na Morave, a teh
dy vznikl plan tak zv. R-3, jez mela politicky a vojensky representovati 
veden£ domaclho odboje v Cechach na Morave. 

Proto general Lu:Za v zafi 1944 nastoupil za ucelem navazan£ 
pfimych styku s vedenim odbojoyYch organizad nebezpecnou cestu z 
Ceskomoravske vysociny do fucan u Prahy. Ale zde byli dopadeni 
gestapem a general Luza, jemuz se podafilo uteci, musel nastoupiti 
zpatecni cestu na Ceskomoravskou vysocinu spolu se SyYm pobocnikem 
porucikem Josefem Kordem. 

V pondeli 2. ffjna 1944 po poledni dosli do vesnice Hfiste u Pfi
byslavi a kratce po 15. hodine navstfvili domek Aloisie Matejove, kde 
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byli odmftnuti. Odtud se odebrali k obzalovanemu, ktery tehdy zastaval 
funkci obecniho starosty. Na jeho doporucenf se odebrali do jedineho 
mfstniho hostince vdovy Marie Nemcove, kde byli ochotne pfijati, 
pohosteni cajem a mohli si susiti od deste promocene satstvo a boty. 

Dle relace cetnicke stanice v Novem Meste na Morave ze dne 4. 
fijna 1944, dostavil se v pondeli 2. fijna 1944 o 16.15 hodine k 
obzalovanemu na sluzebnf pochuzce stabnf cetnicky strazmistr Josef 
Navratil z cetnicke stanice v Pribyslavi. Obzalovany tomuto cetnikovi 
sdelil, ze pfed ctvrt hodinou byli u neho dva neznamf muzi a zadali ho, 
zda by se u neho mohli ohfati a osusiti svoje promacene satstvo, ze se 
obzalovanemu vykazali obcanskymi legitimacemi a fikali mu, ze pfi
chazeji z Chotebore, ze odmftli pozvani starostovo, aby sli do kuchyne 
s tim, ze by se radi osusili a ohfali nekde jinde a ze obzalovany jim 
doporucil hostinec vdovy Marie Nemcove. Obzalovany dle teto 
cetnicke relace sdelil Josefu Navratilovi, ze oni dva muzi a jejich 
chovani se mu zdalo podezfelym a ze to proto chtel hlasit cetnicke 
stanici v Pfibyslavi. 

Stabni strazmistr Josef Navratil se rozhodl, ze pfezkousi jeste jednou 
a dukladne totoznost obou neznamych muzu a pozadal telefonicky ze 
starostovy kancelare cetnickou stanici v Pfibyslavi o posilu. Velitel teto 
stanice, vrchnf cetnicky strazmistr Bohuslav Mecff, mu nafidil, aby ony 
dva muze nenapadne hlidal a vyckal pfichodu posily. 

0 17. hodine se u hostince vdovy Marie Nemcove setkal vrchnf 
cetnicky strazmistr Bohuslav Mecif a cetnicky strazmistr Stanislav 
Kunderka s cetnikem Josefem Navratilem. Velitel stanice pfevzal vede
nf teto hlidky a nafidil pfipraviti zbrane k rystfelu a miti je stale v ruce. 

Na to tato hlidka vesla vchodem od silnice do hostince a velitel 
Mecff, jenz se nalezal vpredu, vyzval oba muze, aby dali ruce vzhuru. 
tehdy general Luza sedel na lavici, maje nohy na ni natazeny, a porucik 
Kore8 si susil nad hlavou kosili. Na opakovane vyzvani Mecifovo 
general Luza dal nohy z lavice, sahl do kapsy a vystrelil. Jeho rystrel sel 
okolo kozene brasny Mecifovy, nace:Z vsichni cetnici spustili strelbu. 
Behem kratke doby se general Luza zhroutil na zidli a na zem. Mezitim 
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porucik Kores vybehl z lokalu ven a nedaleko na poli spachal 
sebevrazdu. 

K pouziti zbrane doslo touto cetnickou hlidkou dne 2. Hjna 1944 o 
17. hodine. 

0 tomto pfipadu uvedomil vrchni cetnicky strazmistr Mecff dle 
citovane cetnicke relace okaillZite telefonicky gestapo, velitelstvi statni 
policie v Brne a v Jihlave a nemeckou kriminalnf policii tez v Brne a v 
Jihlave. 

Na mfsto ndtestf dostavil se nejdfive MUDr. Miloslav Liska, statnf 
obvodnf lekaf v Pfibyslavi spolu s pfednostou okresniho soudu JUDr. 
v aclavem Vorlickem a kancelarskym asistentem Emilem SiSkou. 

MUDr. Miloslav Liska jdte pfed pfichodem gestapa nalezl mrtvolu 
generala Luzi na podlaze u kamen a pfi povrchnfm prohledanf zjistil u 
neho stfelnou ranu v krajine srdecnf. Mrtvolu porucika Korese nasel ve 
vzdalenosti asi 100 m od hostince na zahrade za humny a u neho zjistil 
stfelnou ranu se vstfelem do praveho spanku v nejkratsf blizkosti, 
ponevadz kuze na dotycnem mfste byla sezehnuta. Pres zakaz velitele 
Mecife MUDr. Liska prohledl doklady obou dustojniku, nachazejfd se 
v kapsach jejich odevu a v aktovce. Nasel mapy generalniho stabu 
pfibyslavskeho okoli, francouzsky spis 0 guerilove valce, ktery general 
Luza prekladal a nekolik kapitol jiz mel pfelozenych, torso nejakeho 
clanku rozvadejiciho myslenku, ze zivot bez svobody nema cenu, dale 
prazdnou pracovnf knizku bez razftek a jednu obeanskou legitimaci na 
jmeno Musil a druhou obcanskou legitimaci na jmeno Marek. 

Mimo to nasel MUDr. Liska v kapse generala Luzi osobnf zapisnik 
obsahujfd data od konce srpna do konce zari 1944 a poznamky jednak 
v arabskych cfslidch, jednak poznamky slovnf. Tyto poznamky slovnf 
obsahovaly velmi dulezite udaje o ruznych osobach a akdch a proto na 
upozornenf pfednosty soudu Dr. Vorlicka MUDr. LiSka tento zapisnik 
si vzal k sobe, aby se nedostal do rukou gestapa. 

Na to se dostavili ufednici gestapa a kriminalni policie, ktefi nasli 
dle relace velitelstvf stanice cetnicke v Novem Meste ze dne 4. Hjna 
1944 c.j. 1 - 709/44 pfi prohlidce mrtvol obcanske legitimace, podle 
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nichz ve starsfm muzi byl zjisten Vaclav Musil, narozeny 23. dubna 
1890 v Jablonove, okres Velke Mezificf a v mladSfm Josef Kores, 
narozeny 20. dubna 1917 v Rlcanech u Prahy. Mimo to byly u mrtvol 
nalezeny ruzne spisy, letaky a vetsf mnozstvf naboju do pistolf. U Mu
sila byla nalezena jedna pistole FM, z nfz bylo vystreleno, a jedna 
pistole CZ vz. 24 a u Kore5e jedna pistole CZ vz. 24. Podle nalezeneho 
pisemneho materialu a podle zbran{ prohlasili urednici gestapa a kripa, 
ze jde v tomto pflpade 0 vlastizradce a nasilne zlocince a ze prejimaji 
dalsi vysetrovanl. 

Pfi prohlidce mrtvol byly u Vaclava Musila zjisteny dve strelne rany 
do stredu hrudniho kose, jeden prustrel v prave ruce, jeden prustrel do 
leve strany hrudniho kose a jeden prustrel do leve ruky. Mimo to jeden 
naboj zustal vezeti v kapesnich hodinkach v kapse kalhot. 

Dle teze relace byla u Josefa Korese zjistena jedna strelna rana 
doprostred hrudniho kose, jeden prustrel v leve strane hrudniho kose a 
strelna rana na pravem spanku, kterou spachal Josef Kore5 sebevrazdu. 

Pfi pouziti strelne zbrane vystrelili cetnici celkem 11 ran a to vrchnf 
cetnicky strazmistr MeCir 3, cetnick)i stabni strazmistr Navratil 4, 
cetnicky strazmistr Kunderka take 4. Kolik ran vystfelili oba dustojnici, 
nemohlo byti zjisteno. 

Jejich mrtvoly byly dne 4. Hjna 1944 pfevezeny za ucelem identi
fikace nemeckou kriminalni policii na Kriminalpolizeistelle v Brne. 

Dle posudku citovane relace postup a zakrok cetnicke hlidky proti 
dvema neznamym a podezfelym osobam za ucelem kontroly prukazu 
odpovidaly pokynum uvedenym ve zvlastnim rozkaze vyssiho velitele 
SS a policie pro Cechy a Moravu ze dne 17. cervence 1944 - St. M 
3 7 Sb/44 a pouziti strelne zbrane bylo oduvodneno podle § 13 bod 1 
cetnickeho zakona c. 299/1920 Sb. obsahem zakona c. 28/1928 Sb. a§ 
65 sluzebnf instrukce cetnictva. 

Na zaklade vysetrovani provadeneho o pffcinach smrti obou 
dustojniku vydal zemrely jiz general in memoriam Alois Svaton 
pfsemny rozkaz k zastreleni obZalovaneho a clenu cetnicke stanice v 
Pribyslavi a ke zniceni jejiho zai'lzenl. Tento pisemny rozkaz byl pak 
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spalen po castecnem vykonanf tohoto rozkazu. Provedenfm tohoto 
rozkazu bylo povereno 12 partyzanu, z nichz 8 bylo Rusu a 4 Cdi, mezi 
nimi byl porucik Karel Luh a zamestnanec CSD Jan Sec. 

Ole relace velitelstvf cetnickeho oddelenf v Novem Meste ze dne 31. 
fijna 1944 cj. 1854/34/1944 doslo k teto exekuci dne 26. fijna 1944 
mezi 20,15 a 20,30 hod. v budove cetnicke stanice v Pfibyslavi, kde ve 
sklepe teto budovy byli zastl'eleni vrchnf cetnicky strazmistr Bohuslav 
Mecfl', cetnictf strazmistl'i Ondrej Otevl'el, Stanislav Kunderka a Karel 
Sojka a mimo to byl tezce zranen stabnf strazmistr }iff Horner. 

II. Ole trestniho oznamenf nadporucika Radomfra Luzi c. 1.2 7 ex cl. 
21 bylo zjisteno dne 26. l'ijna 1944 pfi vy'slechu pfibyslavskych cetnfku, 
konanem na cetnicke stanici v Pribyslavi pl'ed exekud partyzanskeho 
rozsudku, ze se v obci zddujf dva podezl'elf muzi, ze na toto udanf 
obzalovaneho se stabnf strazmistr Navratil rozhodl pl'ezkouseti jeste 
jednou jejich totoznost a pl'i tomto pl'ezkousenf doslo k zastl'elenf 
divizniho generala Luzi a jeho pobocnika porucika Josefa Korese, takZe 
obzalovany jakozto obecnf starosta svy'm udanfm zavinil smrt dvou 
ceskych vlastencu. 

Ole trestniho oznamenf cl. 34 ex cl. 1 SNB zemske velitelstvf v 
Cechach, plukovnik Vesely-Steiner, jakozto vojensky zmocnenec R-3 
(kryd jmeno Josef Richard) projevil nazor, ze obzalovany se v tomto 
pl'ipade zachoval zbabele, ponevadz nemel duvodu, aby cestou sou
kromou nebo ul'ednf oznamoval cetnictvu pobyt cizincu. Za pl'itezujfd 
okolnost tl'eba povazovati, ze toto oznamenf cetnictvu provedl po 
perlustraci cizincu obou osob, kdyz byl shledal, ze majf sve pracovnf
prukaznf papfry v pol'adku. Slo tudfz v kazdem pfipade o zbabelost 
nebo pl'inejmensfm o velkou sluzebnf horlivost. V te dobe bylo v onech 
koncinach mnoho partyzanu a take velke mnozstvf konfidentu a bylo 
povinnostf kazdeho uvedomeleho Cecha nic nevideti a neslyseti. Tim, 
ze provedl prohlidku osobnfch dokladu, se obzalovany uplne kryl a bylo 
snad nejmensf povinnostf kazdeho Cecha, aby alespon nevidel a 
neslysel, kdyz jiz nepracoval aktivne v odboji. 
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I kdyby oba dustojnici nemeli spravne a presne doklady, mohl to 
jakozto Cech prehlednouti. Kdyz tudiz po jejich prezkousen{ zjistil, ze 
oba podezreli maje sve doklady v poradku, byl naprosto kryt a nese na 
jejich prozrazen{ v prve fade vinu. 

Jelikoz bylo duvodne podezreni, ze obzalovany byl urcen gestapem 
jako vnadidlo na partyzany, bylo upusteno od jeho potrestani a byl pak 
sledovan ze strany odboje. 

Dle oznameni resp. vYsledku vysetfovan{ cetnicke stanice v Pfi
byslavi cl. 3 7 ex cl. 1 nikdo z osob zucastnenych na zastrelen{ obou 
dustojniku nebyl Nemcem nebo kolaborantem, ale vsichni meli strach, 
aby neslo o provokatery a odpovednost resp. riziko za zamlcen{ chteli 
svalit jeden na druheho. Obzalovany se hajil tim, ze mohl pHpad hlasiti 
gestapu, kdyby byl chtel. To je sice pravda, ale tim, ze obzalovany hlasil 
cetniku Navratilovi pHpad pHchodu cizincu, se kryl, aby se pak tim 
mohl omluviti, protoze cetnictvo bylo podHzeno gestapu a je to totez. 
Take stabni strazmistr Navratil mohl riskovati a kdyz oba podezreli 
cizinci meli legitimace v poradku (jak sam obzalovany udal), mohl je 
Navratil propustiti, je prece zrejme, ze cim mene lid! o takovemto 
pHpadu vi, tim je nebezpeci prozrazeni mens!. Obialovany se nyni 
muze vymlouvati na cetniky, kteH jsou mrtvi a nemohou Hci, jak doslo 
k jejich zakrokum. 

Ill. Svedeckymi vYPOVed'mi Radom{ra Luzi cl. 80, cl. 30 ex cl. 1 a cl. 
20 a }ana Sece cl. 80 p.v. a cl. 31 soud zjistil, ze pred vYkonem 
partyzanskeho rozsudku tito svedkove vyslechli cetniky a ze zejmena 
velitel stanice Mec{r a cetnik Kunderka uznali svou chybu resp. vinu 
spocivajicf v tom, ze nemuseli zadati o vydani prukazu s naprazenymi 
pistolemi a zvolanim ,Ruce vzhuru!" a ze oba tito cetnici hlavni vinu 
svalovali na obzalovaneho, ktery je SvYm udanim donutil, aby sli do 
hostince. Pri tomto vysetrovani se Radomir Luza neptal Mecire, zda 
obzalovany zadal pHmo cetnika Navratila, aby zakrocil proti onem 
podezrelym. Svedek z te okolnosti, ze se Navratil dozvedel od obza
lovaneho, ze jsou v hostinci dva podezreli lide, usuzoval, ze Navratil 
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pi'lpadne cetnfci zakrocit museli. Mecif svedkovi Radomiru Luzovi 
vypovedel, ze po dobu, kdy Navratil telefonicky volal cetnickou stanici 
v Pfibyslavi, pry se obzalovany sam nabidl, ze bude davati pozor na 
pohyb onech neznamych muzu v hostinci. z celeho v)'slechu svedek 
zjistil, ze obzalovany sv)'m udanim cetniku Navratilovi mel rozhodujici 
vliv na to, ze bylo proti obema dustojnikum v hostinci zakroceno, ale ze 
nevysetfovali, zda mel obZalovany tez vliv na zpusob, jakym tento 
zakrok byl proveden. Pfi hlavnim pfeliceni svedek Radomir Luza jeste 
vypovedel, ze velitel Mecif a cetnik Kunderka pfed v)'konem rozsudku 
se vymlouvali na cetnika Navratila, zejmena na jeho sluzebni resp. 
komisni zalozeni. Stabni strazmistr Navratil tehdy nahodilou shodou 
okolnosti usel v)'konu rozsudku, ale byl potom v dubnu 1945 tezce 
zranen pfi naletu hloubkov)'ch letcu na nadraZi v Tisnove na Morave a 
zemfel dusledkem tohoto zraneni dne 26. dubna 1945 v okresni 
nemocnici v Novem Meste na Morave. 

Soudu nepfisluSi zabyvati se zjist'ovanim viny techto cetniku, ale 
musi se zab)'vati jejich zakrokem a jejich pfedchozim chovanim, pokud 
tyto okolnosti maji vliv na posouzeni viny obzalovaneho. 

IV. Obzalovany byl vyslechnut jako obvineny nejprve dne 5. cervna 
1945 konstitut cl. 1 p.v. ex cl. 1 a to tak zvanym pfipravnym v)'borem 
lidoveho soudu v Pfibyslavi. Pak byl vyslechnut dne 23. cervna 1945 na 
cetnicke stanici v Pfibyslavi (protokol cl. 7 ex cl. 1). Mimo to byl 
zevrubne vysetfovan v bfeznu 1946 velitelem cetnicke stanice v 
Pfibyslavi a jeho v)'poved' je obsazena ve spisech SNB Pfibyslav c.j. 
770/46 zalozenych pod cl. 8. Tez byl vysetfovan v cervnu 1945 vrchnim 
strazmistrem SNB Jii'lm Folprechtem dle protokolu cl. 65-67. Tfeba 
zdurazniti, ze obzalovany ve vsech techto v)'povedich lici celkem 
shodne postup jednotliv)'ch udalosti: 

Ke sve obrane uvedl toto: 
1.) Dne 2. Hjna 1944 odpoledne mlatil se sv)'mi zamestnanci ve 

stodole a pak fezal fezanku. Ve stodole mu pomahal Antonin Stary, 
sluzebna Frantiska Jdkova a jeho nevlastni sestra Marie Augustinova. 
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Asi okolo 17. hodiny pfisla za nfm jeho dcera Marie asi lOleta, ze rna jft 
domu, ze nekdo u nich je. Zastavil motor a vyzval sve zamestnance, aby 
sli na svaCinu. Na zapra:Zf u dveff do male sfnky stali dva neznamf mu:Zi, 
z nichz starSf byl vyssf, silnejsf postavy, pffsneho pohledu, oblecen v 
zeleny nebo hnedy hubertus, druhy muz byl mladsf, stfednf postavy, 
oblecen ve svetly balonovY plast, pod nfm ob:Zalovany pozdeji spatfil 
dalekohled. Ka:Zdy z nich nesl napechovanou aktovku a obzalovany je 
povazoval za hospodafske kontrolory. Na jeho otazku, co si pfejf, 
mladSf muz prohlasil, :Ze by se potfebovali osusit. Na otazku, kudy cho
dejf v takovem pocasf, mladsf odpovedel, ze jdou do Chotebofe. Hned 
na to dodal bez dalsfho vyzvanf, ze majf papfry v pofadku a hned podal 
ob:Zalovanemu obcanskou legitimaci a pracovnf knf:Zku. Kdy:Z rozepnul 
svrchnf kabat, zahledl obzalovany, ze rna na krku zaveseny dalekohled. 
Obcanska legitimace znela na jmeno Josef Koreii. Pracovnf knfzku obza
lovany neprohlfzel a oba doklady mu vratil. Na dalSf otazku ke starsfmu 
muzi: ,;Yy mate take legitimaci?"' ten to ji vyndal, ale hned ji zase 
zastrcil do kapsy, aniz by ji ob:Zalovanemu podal a pfi tom mavl rukou. 

Obzalovanemu bylo divne, proc se mu vlastne legitimovali, kdy:Z je 
povazoval za hospodafske kontrolory a nevykazali se mu nejakym slu
:Zebnfm prukazem hospodafskeho nebo obilnfho svazu. Proto se jich 
otazal, kdo vlastne jsou. MladSf muz odpovedel: ,]sme byvalf dustojnfci 
a utfkame" a starsf muz odpovedel: ,Nenechame se na poslednf chvfli 
utlouci od gestapa". 

Obzalovany pozval oba muze do sveho bytu. Ale jeden z nich, asi 
starsf, jeho pozvanf odmftl slovy: u vas to nenf dosti vhodne, mozna ze 
bychom prekazeli, poslete nas jinam, kde jsou dobH Ce5i." 

Nato je obzalovany poslal do hostince vdovy Marie Nemcove a fekl 
jim, ze jejf muz zemfel v koncentracnfm tabofe, ze tam mohou pfespati, 
ale :Ze v tom pffpade se musf policejne pfihlasit. Na to mladSf muz se 
ptal, zda tu je letiste a po ldadne odpovedi se vyptaval, co na tom letiSti 
je. Obzalovany jim sdelil, ze je tam nekolik kluzaku, ze na letisti je straz 
ze starych osob a kdyz pujdou okolo letiSte, ze si jich tam nikdo 
nevsimne. Nato jim ukazal cestu k hostinci a oba muzi se vzdalili. 
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Ponevadz k tomuto setkani obzalovaneho s obema dustojniky doslo 
v nepritomnosti jak.ychkoliv svedku, musel soud zkoumat verohodnost 
obzalovaneho na zaklade nepHmych svedku. 

Svedkem Radomirem Luzou cl. 80 bylo zjiSteno, ze v kriticke dobe 
bud'to jeho otec nebo jeho pobocnik byl ozbrojen dalekohledem. 

Naproti tomu svedek Radomir Luh a Jan Sec vylouCili, ze by byl 
gen. Luza obzalovanemu prohlasil, ze se nedaji na posledni chvili 
utlouci od gestapa, ponevadz gen. Luza zilleta v ilegalite, ve dne v noci 
byl ve stalem nebezpeci, ale pfi tom byl velmi opatrny a je vylouceno, 
ze by byl nezname osobe sdelil tak zavazne okolnosti. Mimo to gen. 
Luza mel ve sve legitimaci, vystavene na jmeno Musil, uvedeno 
zamestnani lesniho spravce ve v"Ysl. a porucik Kord mel ve sve 
legitimaci uvedeno zamestnani urednika. 

Svedeckou v"Ypovedi Jana Votavy ale soud zjistil, ze oba dustojnici 
nejprve jeho dceri vdove Marie Nemcove pfi pHchodu do hostince 
sdelili, ze jsou dustojnici a kdyz svedek k nim pfisedl, take jemu Hkali, 
ze jsou dustojnici. 

Jeho v-ypovedi bylo tez zjiSteno a vysvetleno, ze general Luza, rodak 
z Uherskeho Brodu, nemluvil sice nejak.ym zvlasnim dialektem, ale ze 
mel ve sve feCi zvlastni pHzvuk, jak se mluvi na Hlinecku nebo nekde 
na Hane. 

T ez svedeckou v-ypovedi rolnika Antonina Krejciho cl. 10 ex cl. 1 
soud zjistil, ze obzalovany mu za nedlouho po odchodu dustojniku do 
hostince vypravel, ze byli u neho dva muzi, kteH o sobe Hkali, ze jsou 
ceskoslovensti dustojnici, ze je honi gestapo a ze by se neradi na konci 
valky nechali zabit. Tento svedek potvrdil tez, ze obzalovany vypravel, 
ze oba dustojniky pozval k sobe do bytu. 

Tez relad cetnicke stanice v Novem Meste na Morave ze dne 4. 
Hjna 1944 c.j. 1.709/44 je zjisteno, ze obzalovany pfi vysetrovani 
pHpadu 3. 10. 1944 udal tehdejsimi kapitanu cetnictva Josefu Rejdovi, 
ze oba nezmimi muzi ho prosili, zda by se u neho mohli ohrati a sve 
promokle saty osusiti, ze je zval do sv kuchyne, ale oni ze to pak 
odmitli s tim, ze by se radeji nekde jinde ohrali a osusili. 
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Vyslechem sveclka Jiriho Folprechta cl. 67 soud zjistil, ze vrchnf 
strazmistr Mecff po zastfelenf obou dustojnfku v hostinci vdovy 
Nemcove upozornoval zucastnene cetnfky a osoby jeste pfed pff
chodem gestapa, aby nikdo nevyzrazoval, ze oba muzi se vydavali za 
byvale dustojnfky. 

Take v relaci cetnicke stanice v Novem Meste ze dne 4. ffjna 1944 
nenf zmfnka o tom, ze by se oba muZi vydavali za cs. dustojnfky. 

Tez svedeckym protokolem vdovy Anny Navratilove cl. 45 je 
zjisteno, ze jejf manzel po navratu domu dne 2. ffjna 1944 0 23. hodine 
vypravel, ze obzalovany ho upozornil na dva nezname muze v hostinci 
vdovy Nemcove, kteff se vydavajf za cs. dustojnfky. 

Dusledkem techto zjistenf dospel soud k zaveru, ze v1poved' 
obzalovaneho o setkanf jeho s obema dustojnfky a o rozhovoru s nimi 
vedenem mozno povazovai za pravdivou a ze oba tudfz vydavali se za 
cs. dustojnfky utfkajfcf pfed gestapem. 

2.) Po odchodu obou dustojnfku do hostince vdovy Marie Nemcove 
pfisla k obzalovanemu do jeho kuchyne dle jeho dalSf obrany 
v1menkarka Aloisie Matejove z Hfiste a ptala se ho: ,Co to bylo u vas 
za lidi, to byli nejaky divny lidi, byli take u nas a ja jsem nasi mlade 
(Katefine Matejove) fekla, aby je u nas nenechavala, aby z toho neco 
nemela". 

Toto tvrzenf obzalovaneho je v plnem rozsahu potvrzeno svedeckou 
v1povedf Aloisie Matejove cl. 81 p.v. a cl. 3,4 ex cl. 1 a cl. 9 ex cl. 8 
jakoz i svedeckou v1Povedf Katefiny Matejove cl. 81 a cl. 2 ex cl. 1 a cl. 
10 ex cl. 8. 

Jejich v1povedf soud zjistil, ze nejprve porucfk Kores pfisel do 
kuchyne, kde byla Katefina Matejova a tato mu dovolila, ze se u nf 
muze osusiti a ohfati. Nato vzdalil se s tim, ze si pfivede kamarada. Po 
jeho odchodu pfisla za nf do kuchyne jejf tchyne Aloisie Matejova, 
ptala se jf, kdo to u nf byl, prohlasila, kdo vi co to je zac, kdyby se 
gestapo dozvedelo, ze u nich byli takovf dva lide, ze by Nemci mohli 
zavffti manzela Katefiny Matejove. Na to se Katefina Matejova tak 
polekala, ze se zacala tfasti a kdyz pak oba muzi pfiSli do kuchyne, 
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prohhisila jim, ze je sama doma, ze se bojf a poslala je k obecnfmu 
starostovi, totiz k obzalovanemu. Na to Aloisie Matejova sla ze 
zvedavosti k obzalovanemu se l"lo ptati, kdo to byli ti dva muZi. Rekla 
mu, ze byli u nich, ze se chteli osusiti, ze se baly je pustiti dale, pone
vadz byly doma pouze samotne zenske a proto je poslaly ke starostovi. 

Svedkyne Aloisie Matejova ve svem dodatecnem protokolu cl. 4 ex 
cl. 1 v)'slovne uvedla, ze sla k obzalovanemu tehdy, kdyz videla od neho 
odchazeti ony dva muze. 

Pfi hlavnfm pfelfcenf vypovedela dle cl. 81 p.v., ze byla jeste u 
obZalovaneho, kdyz jeho mamelka ffkala, ze jejich dcera sla pro cetnfka 
Navratila a ze byla jeste u obzalovaneho tehdy, kdyz k obzalovanemu 
cetnfk Navratil pfisel. 

Obzalovany tvrdf, ze se rozhodnul odebrati se do hostince vdovy 
Nemcove a predloziti obema muzum pfihlasovacf listinu k prechod
nemu ubytovanf teprve po navsteve a sdelenf Aloisie Matejove. 

Ponevadz Aloisie Matejova v)'slovne potvrdila, ze sla k obZalova
nemu jiz tehdy, kdyz oba dustojnfci od obzalovaneho odchazeli, nema 
soud za vyvracenu pravdivost obrany obzalovaneho, ze teprve po tomto 
jejfm sdelenf se rozhodl oba cizince je8te jednou sam pfekontrolovati. 

V. Obzalovany uvedl ke sve obrane, ze jeste pred pfichodem Aloisie 
Matejove pojal neduveru k obema navstevnfkum. Mel za to, ze v 
pfeplnenych aktovkach majf nejake zboZf nebo proviant a ze se obavajf 
hospodafske kontroly. Nepovazoval je za dustojnfky, ponevadZ mladsf 
muz se mu zdal na dustojnfka pffliS mlady a starsf nan necinil dojmem 
dustojnfka. Bylo mu tez napadne, ze oba panove se mu bez vyzvanf 
legitimovali, ze mladsf muz mel pod plastem na femeni zaveseny 
dalekohled, ktery pfed nfm neskryval. Bylo mu tez podezfele, ze se 
vyptavajf na letiste a tez ho zarazel nezvykly pfizvuk gen. Luzi. 

Pfichodem a sdelenfm Aloisie Matejove pry jeho podezfenf bylo 
jeste vfce stupnovano. Pfipomnel si nedavne v)'strahy okresnfho 
hejtmana Jana Laciny a cetnickeho nadporucfka Hubacka, ktefi na 
ufednfm dnu v Pribyslavi obecnf starosty soukrome varovali pred 
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agenty provokatery, dale osud Lidic a Lezaku, dale obcf Bobruvky a 
Pikarce v okrese Nove Mesto na Morave. 

Proto v nem nabyvalo vrchu podezrenf, ze oba navstevnfci mohou 
byti tez agenty provokatery. 

Rozhodl se tudfz, ze dojde za nimi do hostince vdovy Nemcove, da 
si od nich vyplniti pfihlasovad lfstky k pfechodnemu ubytovanf a zasle 
je pak postou na cetnickou stanici v Pribyslavi a to teprve pi'iStiho dne, 
takZe oba cizinci mezi tim meli dost casu zmizeti ze HfiSte v tom 
pHpade, kdyby neslo o agenty provokatery. 

Toto sve rozhodnutf sdelil pry sve manzelce a jeho deti mu na to 
oznamily, ze ve vesnici je cetnik, ze sel k jejich sousedovi rolniku 
Nemcovi. Obzalovaneho napadlo, ze to bude asi stabnf strazmistr 
Navratil, jehoz povazoval za spoleliveho Cecha, ponevadz spolu 
rozmlouvali casto otevfene o valecne a politicke situaci. Navratil mu 
sdeloval zpravy z londynskeho rozhlasu a Hkal mu, ze cetnici budou 
prvni, kteH zasahnou do boje proti okupantum, protoze maji zbrane. 

Obzalovany si tez vzpomnel na to, ze okresni hejtman Lacina 
obecnim starostum na urednim dnu dal radu, aby se v pochybnych 
pHpadech obratili s duverou na cetnicke stanice. 

Proto po pHchodu stabniho strazmistra Josefa Navratila na obecni 
urad obzalovany mu sdelil, ze s nim mluvi neufedne a duverne a repro
dukoval mu verne obsah sve rozmluvy s obema dustojniky, zejmena 
jejich prohlasenf, ze jsou dustojnici na uteku, ze se nechteji dat v 
poslednim okamziku od gestapa utlouci a ze mladsi se ho vyptaval na 
letiste a zda jsou tam nejaka letadla. Tez obzalovany sdelil Navratilovi 
obsah sve rozmluvy s Aloisif Matejovou. 

Po tomto sdeleni Navratil pry prohlasil: ,Provokatefi, pujdu do 
hostince a prohlednu jejich legitimace." Na pfipomfnku obzalovaneho, 
ze tento videl legitimace, Navratil pry prohlasil, ze se tam pfece jen 
podiva a ze bude miti aspon cislo. Na to Navratil z obecni kancelare 
odeiiel. 

Ale asi za ctvrt hodiny Navratil pfisel zpet a prohlasil k obzalo
vanemu, ze si to rozmyslel, ze je sam, ze oni jsou dva a ze by mohli miti 
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zbrane, ze si zatelefonuje na stanici, aby mu pan vrchnf poslal jeste 
jednoho cetnlka. Pfi tom ukazoval obzalovanemu, ze svojf sluzebnf 
pistoli rna uschovanu pod nepromokav)lm plastem. Na namitku 
obzalovaneho, ze na prohlednutf legitimace stacf on sam. Navratil 
setrval na tom, ze zatelefonuje a uvedl, coz kdyby meli zbrane, kdoz vf, 
kdo ani jsou, mohou byt i obycejnf zlodeji a cetnfk musf vzdy pocftat s 
kazdou moznostf. 

Navratilovi se ohlasil na pfibyslavske cetnicke stanici velitel Mecff. 
Navratil se ho ptal, zda tam je cetnfk Otevfel a sdelil mu, ze v hostinci 
v Hfisti jsou dva cizinci, kteff se vydavajf za dustojnfky a ze se na ne 
pujde podivati. Ob:Zalovany nevi, jake dispozice dal Mecif Navratilovi, 
neptal se ho na to a tento mu nic dalsfho nesdelil. Pak Navratil zustal v 
kancelafi obzalovaneho je5te asi ctvrt hodiny, behem teto doby jiZ 0 

tomto pffpadu nemluvili. Pri odchodu nedal obzalovany Navratil zadne 
pokyny. Po odchodu Navratilove obzalovany navstivil rolnfka Antonina 
Krejcfho, jemuz vypravel vsechny podrobnosti 0 navsteve obou 
dustojnfku a vyslovil pochybnost, zda nejde o agenty provokatery. 

Na to behem asi pul hodiny pfibehl syn Antonina Krejcfho, Zdenek 
Krejci, ze nekdo zastfelil stareho Votavu. Vsichni vybehli ven a zde 
vrchni strazmistr Mecif rozrusen sdelil obzalovanemu: Oba jsou mrtvi, 
30 roku slouZfm a jeste jsem nezastfelil, az dneska". 

Vl. a) Svedeckymi v)lpoved'mi MUDr. Miloslava Lisky, lng. 
Bezpalce, Josefa Rejdy, }ana Laciny, Vaclava Cerneho, Miloslava 
Jakese, }osefa Henzla, Bedficha Pefiny, Rudolfa Klusala, Antonina 
Krejcfho saud zjistil, ze od pocatku roku 1944 byl okres novomestsky, 
k nemuz od roku 1942 byl pfipojen tez soudni okres pfibyslavsky, 
prostoupen nejruznejsimi slozkami nemecke zpravodajske a bezpec
nostni sluzby. Mirna to byl tento okres pfeplnen ruznymi zivly, 
vydavajidmi se za vselijake osoby, jez se dozadovaly i nasilnymi pfepady 
potravin, kufiva apod. 

Teto okolnosti vyuZfvala nemecka zpravodajska sluzba k tomu, aby 
sv)lmi agenty provokatery zkousela ceske obcanstvo a kdyz pfi techto 
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zkouskach obyvatelstvo podle jejich nazoru neobstalo, mela tato 
okolnost za nasledek zatcenf a pfipadne i smrt. T emer kazdodenne byly 
tehdejSfmu vedoudmu okresnfmu uradu a okresnfmu hejtmanovi v 
Novem Meste na Morave Janu Lacinovi hlaseny nasilne prepady 
jednotlivych osob i rolnickych usedlostf. Koncem roku 1943 nebo 
zacatkem roku 1944 doslo v obdch dotycneho okresu Bobruvce a 
Pikarci k vyzrazenf podzemnfho hnutf a k zatcenf obecnfho starosty 
Klfmy z Bobruvky, dale jednoho urednfka okresunfho uradu v Novem 
Meste na Morave a jinych vyznacnych obcanu, z nichz nektefi byli pak 
popraveni. 

Tez doslo k zastrelenf hajneho z Frysavy, o nemz se tvrdilo, ze ho 
zastrelili Nemci pro prechovavanf partyzanu. Proto pri urednfm dnu 
obecnfch starostu konanem snad v kvetnu 1944 a tez na okresnf schuzi 
uCitelstva upozornil okresnf hejtman Lacina obecnf starosty, aby 
varovali sve obcany pred pfflisnou duverivostf k lidem jim neznamym, 
pozadal ucitele, aby obecnfm starostum vyfidili tuto vystrahu a obec
nfm starostum doporucil, aby v pochybnych pfipadech obratili se 
zadostf 0 radu na nase cetnfky, ponevadz ve svem okrese za dobu 
okupace svym cetnfkum plne duveroval zejmena po strance narodnf 
spolehlivosti. Okresnf hejtman Lacina si pamatoval, ze se v jeho okrese 
zadny cetnfk nepfihlasil k Nbncum, ackoliv se tak jinde casta stavalo. 
Naopak vedel o mnohych cetnfdch sveho okresu, ze jsou v pfimem 
spojenf s partyzany. 

Zejmena svedeckou vypovedf lng. Jaroslava Bezpalce, vezneneho 
gestapem a zapojeneho od podzimu 1944 do partyzanskeho hnutf, soud 
zjistil, ze jiz v breznu 1944 a pak v cervnu 1944 gestapo poucovalo 
zamestnance lesnfho uradu v Pribyslavi o tom, ze majf hlasiti pfipady 
shazovanf zbranf spojeneckymi letadly a ze svedkovi bylo pak hlaseno 
nekolik pfipadu nemecke provokace. Anglicky rozhlas sam vfcekrate 
varoval ceske obyvatelstvo pred agenty provokatery, vydavajfdmi se za 
ceskolovenske dustojnfky. v techto a podobnych pfipadech se svedek 
obracel s duverou na nase cetnfky, kteH jim vzdy ochotne poskytovali 
pomoc a s nimi spolupracovali i v jinych pffpadech, jako pfi patranf po 
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: 

uprchlem generalu Giraudovi nebo po valecnych zajatdch. Svedek znal 
dobfe cetnlka Navratila a povazoval ho za dobreho Cecha. Asi ryden 
pfed tragedii v Hfist1ch svedek ho vyzval, ze v dobe konecnych boju 
musf jim pomoci zejmena aby neutekl Nemec Pompe. Navratil tehdy 
svedkovi slfbil, ze se na neho muze spolehnouti. 

Svedeckou rypovedf ffdfcfho uCitele Vaclava Cerneho saud zjistil, ze 
se zacatkem zaff 1944 zucastnil pracovnf schuze uCitelstva v Pfibyslavi, 
ze na tuto schuzi se dostavil okresnf hejtman Lacina, ktery pfftomne 
uCitele pozadal, aby obecnfm starostum vyffdili, aby byli opatrnf pfed 
cizfmi lidmi. Z jeho feci svedek vydtil, ze hejtman Lacina varoval pfed 
agenty provokatery, ponevadz v te dobe se hodne mluvilo o pffpadu v 
Dolnf Bobrove, kde Nemci zatkli asi 20 obcanu pro poskytovanf 
potravy partyzanum. Tento vzkaz pak svedek tehoz dne vyffdil obza
lovanemu. 

b) ZjiStenfm SNB velitelstvf stanice Pfibyslav cl. 12, 13, 21 ex cl. 8 a 
svedeckou rypovedf lng Jaroslava Bezpalce cl. 84 rna saud zjisteno, ze v 
obvodu stanice SNB v Borove doslo k prvnfmu navazanf styku s 
partyzany teprve v prosinci 1944 a v obvodu SNB ve Velke Losenici 
teprve koncem ffjna 1944 a ze v obvodu SNB v Pfibyslavi v dobe 
tragedie v Hfisti nemel jeste nikdo potuchy o existenci partyzanu v 
kraji pfibyslavskem. Svedeckou rypovedf lng. Jaroslava Bezpalce je pak 
zjisteno, ze k zapojenf pfibyslavskeho kraje do partyzanskeho hnutf 
doslo az nekdy v listopadu 1944 a k vlastnf cinnosti partyzanske az v 
lednu 1945. 

"' c) Svedeckou rypovedf majora SNB Josefa Rejdy saud zjistil, ze za 
okupace Nemci naffdili, ze kazda cetnicka hlfdka ph jakemkoliv styku s 
neznamymi osobami, zejmena pfi kontrolach, musela mfti zbrane 
pfipraveny v pohotovosti k okaffiZitemu pouzitf. Tez ryzva "Ruce 
vzhuru" byla naffzena jednak Nemci, jednak cetnickou sluzebnf 
instrukd. Asi kolem konce roku 1943 nebo pocatkem roku 1944 Nemci 
naffdili, ze kazda neznama osoba musf byti povazovana kontrolujfd 
cetnickou hlfdkou za osobu nebezpecnou nebo za zloCince tak dlouho, 
dokud se neprokaze opak. Dle tohoto zostfeneho pfedpisu mel cetnlk 
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pravo a povinnost pouZfti stfelne zbane, jakmile osoba vyzvana 
cetnikem se da na utek a nemusel miti zjiSteno, zda jde snad o 
nebezpecneho zlocince. Svedek ma za to, ze tento zostfeny pfedpis byl 
pro samotne cetniky trapny a ze nemeli na tom zajmu, aby obyvatelstvo 
uvedomovali o jeho existenci. Proto cetnici hledeli neznamemu cloveku 
se vyhnouti a kontrolu neprovadeti a svedek rna dojem, ze obzalovany 
nevedel o vydani tohoto zostfeneho pfedpisu. 

Svedek sam upozornoval cetniky sveho obvodu, aby byli opatrni ve 
styku s neznamymi osobami, a poukazal na pfipad cetnicke stanice ve 
Velke Bytesi, s. o. Velke Mezifici, kde v cervnu 1943 cetnicky praporcik 
Jan Doldal a stabni strazmistr Alois Ciglir se dali uprositi od nezna
meho muze, u nehoz byla nalezena stfelna zbran a legitimace komunis
ticke strany a propustili ho na svobodu, aby zanedlouho byli sami 
zatceni a popraveni, ponevadz nalitli na agenta provokatera. 

VII. 1) Jak jiz bylo uvedeno v pfedchazejicim odstavci VI. s. 
povazoval okresni hejtman Jan Lacina cetniky sveho ufedniho obvodu 
za narodne uplne spolehlive a lng. Jaroslav Bezpalec cetnika Navratila 
povazoval tez za dobreho Cecha. 

Svedeckou v'Ypovedi cetnickeho strazmistra Jifiho Hornera soud 
zjistil, ze velitele cetnicke stanice v Pfibyslavi Mecrre a Navratila 
povazoval po celou dobu valky za dobre Cechy a ze na cetnicke stanici 
na ufednim aparatu poslouchali cizi rozhlas a v kurzech nemCiny misto 
vyucovani vedli debaty o vojenske a politicke situaci. 

Svedeckou v.ypovedi MUDr. Miloslava Lisky je zjisteno, ze se srykal 
s cetnikem Navratilem v hostinci jeho svagra a mluvili spolu otevfene o 
vojenske a politicke situaci a o zpravach zahranicniho rozhlasu a ze si 
svedek ani pfed Mecifem neukladal zadnou reservu. 

Svedeckou v'Ypovedi majora SNB Josefa Rejdy je zjisteno, ze 
pfislusniky pfibyslavske cetnicke stanice Mecife, Navratila a Kunderku 
povazoval po strance narodnostni za uplne spolehlive. 

2) Svedeckou vrpovedi }ana Votavy soud zjistil, ze zna obzalo
vaneho od detstvi, povazuje ho za cestneho Cloveka, uz za mladych let 
byl pfikladem mistni omladine, zaloZil v obci divadelni krouzek a stal v 
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cele hasicu. Za valky byl ryzf Cech, nemyslel na to, ze by mohl Nemce 
nejak podporovati a choval se za valky tak, ze by u obcane meli lfbati 
ruce. 

Svedeckou rypovedf cetnfka }iffho Hornera soud zjistil, ze 
obZalovaneho dobfe poznal ze sluzebnfch styku a ze rna za to, ze 
obzalovany plnil nemecke pfedpisy, jen pokud musel. 

Svedeckou rypovedf MUDr. Miloslava Lisky je zjisteno, ze tento 
svedek nikdy nezapochyboval o ce5stvf obhlovaneho. 

Svedeckou rypovedf Antonfna Krejcfho je zjiSteno, ze obzalovany se 
za valky jako starosta choval vzorne, vzdy mel na mysli blaho 
spoluobcanu a zejmena se staral o to, aby obcane mohli snadno plnit 
povinnosti okupanty jim ukladane. Svedek jako legionaf tezce nesl 
okupaci, mluvil otevfene o vojensk)'ch a politick)'ch otazkach a 
obzalovany vzdy s nfm souhlasil. 

Svedeckou rypovedf lng. Jaroslava Bezpalce je zjiSteno, ze obzalova
neho poznal jako dobreho Cecha, jemuz v poslednfch dvou letech valky 
temer kazdou nedeli po kostele sdeloval zpravy ze zahranicnfho 
rozhlasu. 

Svedeckou rypovedf Jana Laciny, vrchnfho rady politicke spravy v 
Brne, soud zjistil, ze vsem byvalym starostum sveho okresu z doby 
okupace, tudfz i obzalovanemu, muze po strance narodnf spolehlivosti 
dati to nejlepsf vysvedcenf - vyjmouc obec Karlov, kde byl vladnfm 
komisafem uz lidorym soudem odsouzeny Nemec Mischeling. 

Svedeckou rypovedf vrchnfho aktuarskeho tajemnfka ministerstva 
ryzivy Rudolfa Klusala cl. 4 7, 48 a jeho podanfm c. 1, 10, 11 soud zjistil, 
ze byl po celou dobu valky aktuarskYm ufednfkem tehdejsfho okresnfho 
ufadu v Novem Meste na Morave a asi od roku 1940 byl referentem 
pro povinne dodavky a kontingenci jatecneho dobytka. Byl tudfz ve 
stalem styku s obzalovanym v jeho funkci starosty obce. Na jeho zadost 
obhlovany podporoval zasilkami potravin a hlavne tuku pffslusnfky 
politickych veznu zejmena Dr. Vladimfra Helferta a profesora Uhra. 
Tyto zasilky obzalovany zasflal panf Helferove a panf Uhrove a tez 
vdove po notafi Preislerovi vyplacene a zcela zdarma, odmftaje placenf 
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prohlasenfm, ze pro nase lidi musfme prece neco delati. Svedek v-y. 
slovne rfkal obzalovanemu, ze jde 0 politicke vezne a poradil mu, aby 
neuvadel sebe jako odesflatele. 

Svedeckou rypovedf vdovy Ot:ylie Svecove a jejfm podanfm cl. 71 az 
73 je zjiSteno, ze jejf manzel jakozto reditel akc. tovaren Amylon v 
Ronove nad Sazavou a jakoZto starosta sokolske jednoty v Pfibyslavi a 
mfstostarosta sokolske zupy Havlfckovy byl zatcen gestapem 8. 10. 1941 
a zahynul v Osvetimi 15. 6. 1942. Obzalovany svedkyni nejen utesoval 
a dusevne posiloval, ale tez po celou dobu valky ji hmotne podporoval 
zasilkami masla, sadla, mouky, krupice, vajec, mleka, ovoce a pod. a to 
vzdy bezplatne, takZe jen pomocf obzalovaneho byla se srymi detmi 
usetrena hladu. Obzalovaneho nemohla nikdy povazovati za prislu
hovace Nemcu. 

Svedeckou rypovedf Frantiska Rosickeho saud zjistil, ze obZalovany 
se choval za valky jako dobry Cech a pomahallidem nezistne a mnohdy 
i zadarmo. Jako obecnf starosta sel na ruku rolnfkum pri zabijackach, 
pfi rozpisovanf dodavek obilf a jinych zemedelskych plodin a postu
poval tak, ze mu casta hrozil kriminal. 

Stejne svedectvf vydavali o obzalovanem svedkove - rolnfk Josef 
Lacina, jenz se zucastnil podzemnfho hnutf od roku 1939 a v lednu 
1945 prechovaval na svem statku asi 9 dnf stab druhe partyzanske 
brigady Mistra }ana Husa, ffdfcf ucitel Vaclav Cerny - a tez prohlasenf 
clenu MNV a obcanu obce HriSte cl. 25 a potvrzenf cl. 25 az 61. 

VIII. Svedeckou rypovedf vrchnfho rady politicke spravy Jana 
Laciny je zjiSteno, ze obzalovany jako obecnf starosta byl povinen 
upozorniti pfinejmensfm nase cetnictvo na osoby vzbuzujfcf podezrenf 
z protinemecke Cinnosti a ze obzalovany by nesplnil tuto povinnost 
pouze tfm, kdyby se byl spokojil s predlozenfm osobnfch dokladu. 

Tuto povinnost mel dle tehdejsfho okupacnfho naffzenf vlastne 
kazdy protektoratnf abean a obzalovany byl na tuto povinnost upo
zornovan jednak vyhlaskami verejne vyvesovanymi, jednak ruznymi 
obeznfky urednfmi. 
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IX. Svedeckou vYIJovedf Antonfna Krejciho bylo zjisteno, ze 
obzalovany ho navstfvil a byl u neho asi pul nebo tfi ctvrte hodiny, 
kdyz svedkuv syn pfibehl s vohinfm, ze byl zastfelen Votava. Behem 
teto doby se obzalovany z bytu svedkova nevzdalil. Proto saud nema za 
prokazano tvrzenf Mecffovo, reprodukovane Radomfrem Luzou, ze 
obzalovany se nabfdl, ze bude davati pozor na aha dustojnfky, aby se 
neztratili z dohledu. Kdyby byl obzalovany s cetnfkem Navratilem 
hlfdal aha dustojnfky pfed hostincem vdovy Nemcove, jiste by tato 
okolnost neusla pozornosti obcanu v HfiSti a pffpadne i hostinske 
vdovy Nemcove. Kdyby byl nektery abean zahledl obzalovaneho a 
Navratila pfi tomto hlfdkovanf, jiste by se byl prihlasil, alespon po 
kvetnove revoluci, aby tuto dUlezitou okolnost dosvedcil. Po pffchodu 
hlfdky spad tragickych udalostf byl tak rychly, ze by nebylo h"Yvalo 
mozne, aby obzalovany po pffchodu hlfdky jeste asi pul hodiny 
besedoval s rolnfkem Antonfnem Krejcfm. 

X. Dusledkem uvedenych zjiStenf dospel saud k temto zaverum: 
1) Po strance objektivnf rna saud za zjiSteno, :Ze obzalovany srym 

sdelenfm o dvou podezfelych muzfch, vydavajfdch se za ceskoslovenske 
dustojnfky, zavinil, ze stabnf strazmistr Josef Navratil zatelefonoval o 
posilu svemu pfedstavenemu veliteli vrchnfmu cetnickemu strazmistru 
Mecffovi a ze cetnicka hlidka v hostinci vdovy Nemcove zastfelila dne 
2. Hjna 1944 generala Luzu a zranila porucika Korese, ktery pak 
spachalsebevrazdu. 

2.) Obzalovany povazoval aha navstevnfky nejdffve za nase 
dustojnfky, ale pak v nem prevazovalo podezrenf, ze mohou byti agenty 
provokatery. Proto se rozhodl, ze si da od nich vyplniti pfihlasovad 
lfstky k pfechodnemu ubytovanf a ze tyto zasle cetnicke stanici v 
Pribyslavi. Ale tragickou shodou okolnostf pfisel tehdy k nemu stabnf 
strazmistr Navratil, jemuz uCinil uvedene sdelenf. 

Obzalovany se hajf tim, ze Navratila ryslovne upozornil, ze s nim 
mluvf duverne a neuredne a ze s nfm chce se pouze pratelsky poraditi 
(cl. 7 excl.1). 
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Byla plne prokazana pravdivost obrany obzalovaneho, ze mohl 
Navratilovi jako:Zto dobremu Cechovi plne duverovati. 

Bylo tez zjisteno, ze obzalovany byl povinen hlasit podezfele osoby a 
pfipady alespon pfislusnym bezpecnostnfm organum a ze obzalovany 
intencfch pokynu okresnfuo hejtmana Laciny se vlastne obratil na 
Navratila s prosbou o radu. 

Ale obzalovany uz pfed pfichodem Navratilov)'m prohledl obcan
skou legitimaci Koresovu, vystavenou na jmeno Josef Kores, a odmftl se 
podfvati do pracovnf knfzky, kterou mu Kores podaval. Obzalovany tez 
odmftl zkontrolovati obcanskou legitimaci, kterou mu nabfzel general 
Luza. 

Kdyz se pak obzalovany rozhodl dati si od nich vyplniti pfihlasovacf 
lfstky k pfechodnemu ubytovanf a poslati tyto pfihlasky na cetnickou 
stanici v Pfibyslavi, mel setrvati na tomto svem spravnem rozhodnutf 
a nezasvecovati do tohoto pfipadu jeste Navratila, nebot provedenfm 
tohoto sveho rozhodnutf byl by uplne kryt i vUci pfipadnym agentum 
provokaten1m. 

]e sice zjisteno, ze se obzalovany obratil na Navratila a hlasil mu 
pfitomnost obou podezfelych muzu z toho duvodu, ze se hal, aby ndlo 
o agenty provokatery a aby proto obec, kterou za okupace spravoval, 
neutrpela z toho katastrofalnf nasledky. Ale tehdy pro obec jako celek 
nebylo by doslo k nejake katastrofe, protoze slo 0 prvou navstevu 
doslych agentu, ktefi navstfvili jen domek Matejov)'ch, odkud byli 
vykazani a ani u obzalovaneho se dlouho nezddeli. 

Rozhovor vedeny mezi obzalovanymi a obema navstevnfky mohl 
sice mfti pro obzalovaneho samotneho katastrofalnf nasledky, kdyby 
bylo slo 0 agenty provokatery, ale obzalovany byl povinen nesti toto 
osobnf risiko jako uvedomely Cech. 

V tomto stadiu v)'voje udalostf nebyly jeste ohrozeny zajmy obce, 
ponevadz tato o domnelych agentech provokaterech jeste nevedela a 
tito v obci jdte neprovadeli zadne provokaterske akce jako v jinych 
postizenych obcfch, v nichz doslo k hromadnemu zat;lkanf i odstra
sujfdcm popravam teprve tehdy, kdyz obcane, povazujfce agenty 

/92/ 



Soud nepovazoval ale za nutne provesti svedecky yYslech manzelky 
obzalovaneho o techto okolnostech. Nebot v tomto stadiu yYvoje 
udalosti obzalovany si musel byti vedom toho, ze i dle jeho vylicenf se 
udalosti vyvfjejf jinak nei si predstavoval. 

T vrzenf obZalovaneho, ze se Navratila pred jeho konecnym odcho
dem ptal jeste jednou, co s nimi budou delati a ze Navratil ho ujistil, ze 
jim prohlednou legitimace, nezbavuje obzalovaneho zodpovednostf, 
uvazf-li se, ze obzalovany nechal Navratila odejfti za cetnickou hlidkou, 
ackoliv Navratil mluvil o zbranfch takovYm zpusobem (kuprfkladu 
domluvou s velitelem hlidky Mecfrem nebo osobnf ucastf pH cetnic
kem zakroku) si zjednat jistotu 0 spravnem postupu cetnicke hlidky. 

4) Naproti tomu jest ale spolehlive zjisteno, ze obzalovany pH 
vYkonu sve sluzebnf povinnosti nejednal s obzvlastnf horlivostf. Mohl 
totiz sam prfmo a hned po odchodu obou dustojnfku vyrozumeti 
telefonicky cetnickou stanici v Pribyslavi, coz ale neuCinil, obavaje se 
nemecke telefonistky zamestnane na postovnfm urade v Pribyslavi. 

Mimo to nenf zjisteno, ze by byl obzalovany pozadal Navratila tez 
o zakrocenf proti obema dustojnfkum. VyPovedf svedku Radomfra Luzi 
a J ana Sece bylo zjisteno, ze obZalovany pouze hlasil pH pad Navratilovi. 

Tez nebylo prokazano, ze by obzalovany mel vliv na zpusob cet
nickeho zakroku proti obema dustojnfkum. 

Rovnez bylo zjiSteno, ze obzalovany nejednal v umyslu napomahati 
valecnemu usili Nemcu nebo mariti valecne usili Ceskoslovenska. (§ 13 
odst. 2 trestnfho zakona). 

Naopak bylo prokazano, ze by nebylo doslo k zakroku obzalovaneho 
ani k zakroku cetnictva, kdyby nebylo vzniklo v obci podezrenf, ze jde 0 

agenty provokatery. J ak obzalovany' tak i zucastnenf cetnfci byli 
dobrymi Cechy, nespolupracovali s Nemci a nebylo zjisteno nic, z cehoz 
by se dalo usuzovati, ze provedli zakrok proti obema dustojnfkum, 
chtejfce zjistiti prave partyzany. Naopak zjiStenf okolnosti svedcf o tom, 
ze zakrok uCinili v presvedcenf a hlavne ze strachu, ze jde 0 agenty 
provokatery. 

5) Proto soud dospel ke konecnemu zaveru, ze obzalovany jednal 

/94/ 



provokatery za partyzany nebo valecne zajatce, poskytovali jim 
vsemoznou podporu. 

Proto se soud nepfiklonil k nazoru, ze by se byl obzalovany v tomto 
stadiu ryvoje nalezal ve stavu nouze podle § 2 pism. g tr. zakona. 

I kdyz obzalovany mohl Navratilovi plne duverovati a zadal ho 
pouze o pfatelskou radu, musil si byti vedom toho, ze Navratil jako 
podHzeny cetnik nebude moci samostatne rozhodnouti za tak zavaz
nych pochybnosti, jde-li o agenty provokatery nebo ceskoslovenske 
dustojniky a ze bude nucen se obratiti na sveho velitele. 

I kdyz obzalovany mohl i Mecifovi plne duverovati, pfece jen si 
musel uvedomovati, ze protektoratni cetnictvo podlehalo pfimo 
nemeckym organum a bylo ve rykonu sluzby vazano pfisnymi 
nemeckymi pfedpisy, tak:Ze muselo gestapu a nemecke kriminalni 
policii podavati trestni oznameni na ceske spoluobcany. Nemohl proto 
obzalovany pfedvidati, jak se zachova velitel Mecif v tomto chou
lostivem pfipadu. 

3) Saud uveril obzalovanemu, ze ani Navratil neprovedl sve 
puvodni jiste spravne rozhodnuti zajiti do hostince a zde osobne zkon
trolovati oba dustojniky, ale ze se vratil k obzalovanemu se sdelenim, ze 
si to rozmyslel, aby sel do hostince sam, ze nevi, kdo to muze byti, ze 
jsou dva, mohou miti zbrane, ze to mohou byti i obycejni zlodeji. 
Cetnik musi pocitati s kazdou moznosti a tudiz zatelefonuje pro posilu. 
Obzalovany podle sve, nijak neprokazane obhajoby, pry Navratilovi 
namitl, ze pro kontrolu obcanske legitimace nepotfebuje posilu. 
Manzelka obzalovaneho pry tehdy se Navratilovi smala, od ktere doby 
se vlastne cetnici boji a Navratilovi PrY poradila, aby sel okolo hospody 
a uvidi, zda cizinci zustanou a ze se mozna ztrati a pak ze nemusi 
choditi dovnitf. Obzalovany pry doporucil Navratilovi, aby provedl 
napad jeho manzelky, ale Navratil projevil nad tim nelibost (cl. 67). 

Manzelka obzalovaneho nebyla v teto okolnosti vyslechnuta, 
ponevadz dle lekafskeho vysvedceni ze dne 11. 12. 1946 (cl. 77) v dobe 
hlavniho pfeliceni dostala po porodu ditete zachvaty melancholicke 
deprese a byl ohrozen zivot jeji nebo zivot novorozenete. 
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pouze ze zbabelosti, kterou dluzno hodnotiti jako jinou zrejme zavrzi
telnou pohnutku ve smyslu § 13 odst. 2 citovaneho zakona, pficemz si 
obZalovany musil b)iti vedom toho, ze sv)im postupem napomaha zajmu 
Nemecka na potlacovanf odbojoveho hnuti (§ 7 odst. 1 cit. zakona). 

Tato zbabelost by snad byla omluvitelna v prve polovici valky. Ale 
neda se ospravedlniti v fijnu 1944, kdy jiz byla porazka Nemecka davno 
pred tim zpecetena. 

V takto zjiStenem deji shledal saud skutkovou podstatu zlocinu 
proti osobam podle § 7 odst. 3 tr. zakona c. 22/46 Sb. 

Provedenym dokazovanfm bylo zjisteno, ze obzalovany po celou 
dobu okupace se choval jako uvedomely Cech. Jeho byvaly okresnf 
hejtman Jan Lacina a aktuarsky tajemnik Rudolf Klusal vydali o nem, 
jakozto obecnfm starostovi, nejlepsf svedectvf. Tez ucastnfci podzem
niho hnutf a partyzanskeho odboje lng. Jaroslav Bezpalec a Josef Laci
na, vdova po popravenem sokolskem pracovniku Ot)ilie Svecova a 
vlastne cela vefejnost a obcanstvo pfibyslavskeho okresu licili sou
hlasne obzalovaneho jako ryziho a nezistneho vlastence, kter)i bezplat
ne podporoval vsemoznym zpusobem zejmena pfislusniky uveznenych 
politickych veznu. VystiZne proto charakterizoval svedek J. Votava ob
zalovaneho, ze by mu obcane za jeho pusobenf za valky meli libati ruce. 

Proto saud dospel k zaveru, ze jde o takov)i pfipad zvlastniho zretele 
hodny, ze bylo nutno upustiti od potrestanf obzalovaneho ve smyslu § 
16 odst. 2 cit. zakona. 

V Pribyslavi dne 20. prosince 1946. 
Siska, v.r. Dr. Bosina, v.r. 
Za spravnost opisu: 
Kutna Hora dne 4. unora 1947. 

KRA TKE ZAMYSLENi KRONIKARE 
Dohady.- Proc?- Kdyby! Tak! Jinak! 

0 celem tomto tragickem pfipadu bylo jeste za okupace dosti 
polemik a pak behem neceleho roku jiZ po osvobozenf vzniklo ruznych 
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versf dokonce nekolik. To jiZ ale nezili hlavnf aktefi- cetnfci- a o v'Y
povedfch ostatnfch ucastnfku se mohlo pochybovat jako 0 jednostranne 
vylicenf vzajemnych rozmluv. 

Pokud by nekdo chtel ospravedlnit chovanf cetnfku nebo naopak 
lehkovazne chovanf dustojnfku v ilegalite, je toto zalezitost velmi 
slozita a dalo by se obema stranam mnohe vytknout. Tak je snad lepe 
zv'Yraznit nektera zcela urcita fakta, ktera po doplnenf v.ypovedi svedku 
cely pfipad i kdyz nevyjasnujf, tak alespon doplnuji. 

Na podzim roku 1944 bylo snad kazdemu jasno, ze touzebne 
ocekavana svoboda je nedaleko. Tim hure vsak delal zaslepeny hitleris
mus. Porovname-li zufiva zverstva jeste v poslednich kvetnov'Ych dnech 
jejich moci, pak byl pro ne podzim roku 1944 jdte stale v nadeji, ze 
valku mohou vyhrat a brutalita, potlacujfd zdvihajfd hlavy ceskych 
vlastencu, byla stale zufivejsi. 

Na venkove byl strach a neduvera ke vsem cizfm lidem. Ve valce 
kazda pfitomnost nejakych cizich lid£, zejmena v tak male obci jako je 
HfiSte, musela zakonite vyvolat opravnene obavy. Nebylo snad obce, 
aby z ni nekdo nebyl zavfen, treba jen pro hospodarske delikty. Vypra
velo se sice o partyzanskych akdch na Vysocine, ale take o tom, ze 
chodi po venkove lide, ktefi se vydavajf za partyzany, ale jde o agenty 
gestapa. V tomto svetle je nutno si predstavit Aloisi Matejovou z 
Hfiste c. 14. Pfisny asketicky vzhled Luzuv zapusobil asi pffliS silne na 
zenu a jeho nemluvnost pak podezfenf jeste vice zesflila. 0 intenzite 
zmatku Matejove svedcf nejlepe, ze se v kratkem case po odchodu 
cizincu dostavila ke starostovi. 

Jejf panicky strach byl zase dostatecne silny, aby vyvratil klid 
starosty Jaroslava Honzy, ktery do te doby povazoval cely pfipad za 
vyfizeny odchodem cizincu do hostince. V tom okarniiku mel 
opravnene pochybnosti a uvazoval, proc mu neznamf cizinci hned pfi 
setkanf sdelili, ze jsou dustojnfci a utfkajf pfed gestapem. Chtel se 
proto kryt pfedlozenfm pfihlasovadch listku. 

Pravidelna obchuzka a nebo snad nahoda prave v tuto dobu zavedla 
do Hfiste stabnfho strazmistra Josefa Navratila. Na nej pak pfevedl 
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starosta, i kdyz snad jen soukromou rozmluvou, informaci o dvou 
nezmimych mivstevnfdch obce. Jeho prvnf reakce byla zajft do hospody 
a podezrele legitimovat, vedel, ze legitimace maji a tfm mohlo byt jeho 
vystoupenf skonceno, kdyby mu ovsem starosta nerekl i to, ze se 
vydavajf za byvale dustojnfky. Po odchodu si vse rozmyslel a pfi dalSfm 
setkanf se starostou Honzou oznamil, ze bude radeji telefonovat na 
cetnickou stanici do Pfibyslavi, kde prave byl pfftomen jeho pred
staveny vrchnf Mecfr a ten svemu podffzenemu dal jiz prime rozkazy. 
Akce se rozjela a jen starosta Honza si byl vedom, ze vse probiha zcela 
jinak, nd si predstavoval. Asi ctvrt hodiny red vyvrcholenfm tra
gedie byli oba muzi spolu. Pak cetnfk Navratil odchazf naproti svemu 
veliteli. 

Jeho cesta vedla kolem hostince. Dohady, zda nahledl do mfstnosti, 
jsou nepravdepodobne, protoze se v teto dobe jeste nesvftilo a videt do 
mfstnosti z venku, kde je prece jen jasneji, pres lesknoud se okennf 
skla a sam nebyt pozorovan, je vylouceno. To ze pri pffchodu cetnfku 
do lokalu se mohli ihned orientovat, nenf nic zvlastniho, uvaZfme-li, ze 
kazdy z nich maly lokal dobre znal a ze v lokale nikdo jiny nez dva 
cizinci a v)lmenkar Votava nebyl. 

Toto vse dokazuje take pfftomny Votava, ktery v pfftmf nerozeznal, 
zda cetnfci majf v rukou zbrane. Vyzval-li vsak vrchnf Mecfr pfftomne 
,Ruce vzhuru" je zcela jiste, ze minimalne on sam mel v ruce 
pripravenou zbraii. 

Zda bylo, ci nebylo pro generala Luzu a jeho pobocnfka nutno na 
tuto v)lzvu okaffiZite stfflet a vyvolat tak prestrelku s tragickym 
nasledkem, lze tezko odpovedet. 

Oba pfi svem ilegalnfm vystupovanf byli jiste predem pfipraveni na 
tuto eventualitu a rozhodnutf bojovat bylo vzdy asi jednoznacne. 
Zdvihnutf rukou znamenalo vzdanf a zatcenf se smrtf v rukou gestapa. 

Cetnfci ovsem meli vedet, ze neznamf majf prukazy, pak snad stacila 
jen v)lzva k jejich predlozenf. Snad predpokladali, ze mfsto ukazanf 
prukazu by mohli neznami pouzit zbrane a tomu mela v)lzva a zbrane v 
rukou cetnfku zabranit. Ovsem kdo by v takovem pffpade pouZil 
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zbrane, provokateri gestapa urCite nikoliv a o to vlastne slo: Zjistit, co 
je to za cizince! 

Naskyta se jeste otazka, co by se stalo, kdyby dustojnfci zvedli ruce, 
pak predlozili "dobre" prukazy, byl by duvod cetniku k jejich zatcenf? 
Asi nikoliv. 

Muzeme proto jen s odstupem doby uvazovat, klast si otazky proc 
tak Ci onak, muzeme rozvadet kdo a kolik rna viny na teto nestastne 
tragedii. Nenalezne se asi nikdo, kdo by si myslel, ze muze zcela 
spravedlive odpovedet. 

JAKA PANOVALA PO V ALCE ATMOSFERA, POZNAME 
Z NASLEDUJICICH TEXW V rt DOB"E PUBLIKOV ANYCH 
Rude prcivo- HavlfCkova kraje, 25. cervna 1947 

Tfi cetnfci stfileli na generala Luzu a porucika Korese, aniz by je 
vyzvali k legitimovanl. 

Postavf se organy podfizene ministerstvu spravedlnosti proti soudu 
partyzanu? 

Nynf, kdyz organ ministerstva spravedlnosti, t.j. statnf zastupitelstvf 
v Kutne Hare navrhlo, aby bylo zavedeno proti neznamym pachatelum 
trestnf Hzenf pro zlocin vrazdy, zdvihla se v nasem kraji vlna odporu. 
Odporu proti troufalosti organu, ktere osvobozovaly kolaboranty a 
partyzany by chtely trestati. Jiz jsme psali o tom, jak poslanec soudr. 
Pasek odsoudil v UNS tento dvojf loket ministerstva spravedlnosti, 
vedeneho dr. Drtinou, ktery jeste jako Pavel Svat.y sliboval narodu a 
hrdinum u Dukly pfisne potrestanf zradcu a kolaborantu. Dnesnf nas 
clanek ukazuje, jak to v praxi dopadlo: mfsto zradcu jsou hnani pred 
soud bojovnici za svobodu. 

Abychom si obnovili vzpomfnky na tuto tragedii, zajeli jsme si mezi 
jejf ucastnfky. Navstfvili jsme jedineho oCiteho svedka vrazdy na 
armadnfm generalu Vojtechu Luzovi a poruciku }osefu Kore5ovi, dnes 
jiz 79 let stareho }ana Votavu. A tento stafec nynf, kdyz jsme mu 
sdelili, ze snad majf byti trestani ti, ktefi pomstili smrt nasich hrdinu, 
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mfmym slovem mim ffl<:i: ,Ale to snad ne, to prece neni mozne trestat 
nekoho za to, ze odsoudil vrahy. Tady se to stalo. Tady, v tehle 
mistnosti, pred myrna oCima, Vzdyt tu na ne skoCili jako na dravou 
zver, tfi na dva, rvali na ne: 'Ruce vzhuru!' Ani nezadali legitimacf a 
hned do nich stffleli". 

Hovoffme i s dalsfmi obyvateli obce ffiiSte, kde se hruzny cin stal 
a dovfdame se dalSf podrobnosti. 

Dozvfdame se, ze cetnicky strazmistr Navratil, ktery cele toto 
vrazdenf zavinil, nebyl ani na sluzehnf pochuzce. Byl v obci pro mleko. 
Kdyz se vsak dozvedel, ze to jsou dva cizinci, kteff vsak podle starosty 
majf papfry v poradku, povolal si z Pfibyslavi posilu - vrchnfho 
strazmistra Mecfre a strazmistra Kunderku. S temi se dopustil vrazdy 
na Luzovi a Koresovi. 

Pate partyzani vykonali soud na cetnickou stanici v Pfibyslavi, ze 
ktere vinfci pochazeli. 

Nechceme predchazet udalostem, ale podle nasich informacf doslo 
PrY do Kutne Hory trestnf oznamenf od manzelky jednoho z popra
venych, ktery nahodou na cetnicke stanici v Pribyslavi byl, a i on byl 
partyzany popraven. 

I kdyz se tak stalo, je zapotrebi informovat se, o koho se jednalo. 
Jakou mel tento clovek na sobe v dobe rozsudku uniformu. Proc byl 
jako bfvaly cs. cetnfk dan za prvnf republiky do vfsluzby a kym byl v 
dobe protektoratu povolan do sluzby? A kdyz se stalo, ze pfi tomto 
rozsudku padl clovek poctivf, musfme pochopit charakter party
zanskeho boje. To by pak mohl byt hlovan kazdy partyzan, ktery 
vyhodil do povetH vlak s okupanty a pfitom prise! o zivot i dobrf Cech 
- strojvlidce nebo topic. 

Nedivame se vsak na pfibyslavsky pffpad jako na jednotlivou akci, 
ale jako na tazenf, ktere jest zahajeno proti nasim osvoboditelum. 
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Tak bojovalo nase podzem(. 
- opis cldnku z novin Rovnost, Cislo 23, ze dne 3. cervna 1945 

XIV. Nadporuclk revolucniho vojska Radomfr Luza vypnivel o smrti 
sveho otce, armadniho generala Luzi, toto: ,Dne 3. Hjna 1944 dorazil 
otec na zpatecnf ceste z Prahy se sv)'m pobocnlkem, poruclkem 
znamym pod krycfm jmenem Pepek, do obce Hfiste u Pribyslave. Byli 
zkfehli a promacenf destem a unavenf sedesatikilometrov)'mi dennfmi 
pochody. Na kraji obce zaklepali na domek dvou zen a pozadali je o 
ukryt, ale zeny je odkazaly na starostu. Ten je poslal do hostince. 
Zatfmco se tam otec se sv)'m pruvodcem susili u kamen, upozornil 
starosta na dvojici cetnlka, ktery nahodou byl na obchuzce v Hfisti. 
Cetnlk si na dva muze netroufal a sel proto do Pfibyslave pro posilu. 
Za chvili se s vrchnfm strazmistrem Mecffem a jeste s jednfm cetnlkem 
vracel do HfiSte. Hostinska mfstnost mela dva vchody: cetnfci vrazili 
dovnitf obema najednou a s napfezenymi pistolemi volali: 'Ruce vzhu
ru!' Otec rychle sahl po sve belgicke automaticke pistoli, ale v tom uz 
padla prvnf rana a smrtelne ho zranila. Jeste stiskl spousi, ale naboj se 
vzpHcil a rana nevysla. Pet dalsich cetnickych stfel pak ukoncilo zivot 
tohoto statecneho vojaka. Otcuv pobocnlk zatfm stale palil, ale ion byl 
smrtelne zasazen do bficha. S vypetfm poslednich sil vybehl z hostince 
a venku si vzal zivot sam". Tak umfrali bojovnfci za nasi svobodu! 

Vrazda generala Luzi nemohla zustat nepomstena. Dne 26. Hjna 
1944 ve 20 hodin zabouchala na dvefe cetnicke stanice v Pribyslavi 
skupina dvanacti muzu. Partyzani: devet Rusu, tfi Cesi. Ackoliv podle 
hodnosti pfisluselo velenf sovetskemu dustojnlku Nikolaji Bachmut
skemu, ktery se rovnez pozdeji stal obeti gestapa, velel skupine mlady 
nadporuclk revolucnf armady Radomfr Luza. Telefonnf spojenf stanice 
bylo pfefezano a do budovy postupne pfivedeno z bytu vsech pet 
cetnlku, ktefi tehdy v Pfibyslavi byli. Nastal ryslech vedeny nad
poruclkem Luzou. Z trojice cetnlku, ktefi generala Luzu zavrazdili, 
chybel strazmistr Navratil, z jehoz pistole vysla smrtfcf rana. Byl zatfm 
pfelozen na jinou stanici s pochvalnym uznanfm a s penezitou odme
nou, ktera ostatne neminula ani hfiSiskeho starostu. Vrchnf strazmistr 
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Mecir vylicil, co Luzovu vrazdu predchazelo. Vedeli, o koho asi bezi, uz 
kdyz sli zakrocovat. Kdyz se nakonec nadporucik Luza otazal Mecire, 
vi-li, co ho ocekava, odpovedel: "Spravedliv)i trest". Rozsudek byl 
vyhlasen ve jmenu republiky. Petice cetniku byla za zradu a vrazdu 
spachanou na ceskych bojovnidch za svobodu odsouzena k 
v)istraznemu trestu smrti. Rozsudek byl vykonan ve sklepe. Rano tam 
lide nasli ctyfi mrtvoly, pary cetnik jeste Zil a pozdeji se uzdravil. Take 
starosta obce lliiste je na zivu. Byl usetren vedome, aby vypovidal pred 
lidov)im soudem. Cetnik Navratil zatim uz zemfel. Byl na svem novem 
pusobiSti jdte pred koncem valky zranen za naletu a zemrel. 

Spravedliva odveta za smrt generala Luzi byla moravskym party
zanum jakymsi signalem ke generalnim prepadum cetnickych stanic a k 
organizovanemu odzbrojovani cetniku. Nakonec bylo na Ceskomo
ravske vysocine odzbrojeno 80 procent vsech cetnickych stanic a na 
Velkomezificsku dokonce krome ctyr vsechny. 

Syn genenila Luii md byt souzen. 
- z casopisu Partyzdn, CCslo 25., rocn£k II. - 20. 6. 194 7 

Ve 23. cisle naseho casopisu jsme upozornili, ze po skoncenf 
platnosti retribucnich zakonu chysta se souzeni pfislusniku party
zanskeho hnuti za to, ze trestali ceske zradce. Meli jsme pravdu. 

V techto dnech je u Krajskeho soudu v Kutne Hore vedeno trestni 
Hzeni proti Radomiru Luzovi, protoze se podle rozkazu sveho velitele 
ucastnil zastreleni cetniku v Pribyslavi, onech lidi, ktefi zavrazdili jeho 
otce - generala Vojtecha Luzu. 

Otiskujeme dopis, ktery nejlepe ukaze, k jakym nehoraznostem se 
propujcuji nase soudy. Dopis piSe R. Luza svemu pfiteli. 

Mily otce! 
Promin, ze Te obtezuji, ale mam k Tobe nalehavou prosbu. 

Manzelka zastreleneho cetnika v Pribyslavi Karla Sojky podala trestni 
oznameni na mne, )ana Sece a dalsi nejmenovane cleny partyzanskeho 
oddilu, ktery zastrelil jejiho manzela. 
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Toto ozm'imeni ucinila u Okresnlho soudu v Kutne Hore, odkud 
pfisly sem do Brna spisy pod jednacim cfslem Td 1180/47. Na zaklade 
jejlho udanf jsem volan spolecne se Secem, ponevadz jsme jedini znami 
clenove oddilu, jako svedci proti neznamemu pachateli pro zjiStenf; coz 
znamena, ze mohu hyti po mem svedeckem '-'Yslechu spolecne se Secem 
a ostatnfmi sovetskymi partyzany obzalovan a pohnan pred soud. 

Jmenovany Sojka je ten, o kterem jsem Ti jiz drive rekl, ze se mi 
pfiznal, ze b1val u Gajdy ana otazku Nikolaje Bachmutskeho: ,;-./iS, kto 
ja? Ja komunist a bolsevikl" odpovedel pohrdlive: ,No proto!" Zatkli 
jsme ho, protoze se za sve prochazky se psem vsetecne pfimotal k 
cetnicke stanici, kde se zaptal Rusu: ,Co tu hledate?" nacez ho tito 
opravnene sebrali. J ak viS, rozkaz Svatonuv znel na vybitf cele cetnicke 
stanice, a ko-necne v kazdem pHpade jsme kvuli vlastnf bezpecnosti 
nemohli nechati pfi nasem odchodu na stanici takoveho cloveka, 
ponevadz by nas okamZite udal, a konce si dovede8 pfi nasich 
bouchackach nazorne predstavit. 

Prosfm Te proto, abys intervenoval na pHslusnych mfstech, aby 
bylo Hzeni zastaveno. Je mi opravdu velice trapne, ze tomuto statu 
nestacf, ze jeho pHslusnik udal a dalsf pHslusnfci zastrelili meho otce, 
ze jsem se musel schovavat od roku 1942 s matkou jako psanec pred 
gestapem, ze stryc zemrel v koncentracnim tabore, a ze se snazi me 
vlacet pred soudy. Ver, je rozdil znacny byti trestan a zavfen gestapem 
v roce 1941 a trestan dnes jiz jen starostmi, a to jenom proto, ze jsem se 
zucastnil boje proti okupanrum. Stat, ktery nedovede ochranit ty, kteH 
ho hajili SyYmi zivoty V dobe jeho nejvetsf zkousky, nemuze cekat nikdy, 
ze by znovu opakovali sve odhodlanf, stat pak, ktery tresta ty, kteH za 
ne bojovali, pro tento boj a pro toto odhodlanf dokazuje jasne, ze mu 
na techto nezalezf. ViS sam nejlepe, ze jsem pro svou osobu ndadal 
niceho a ostatne take niceho nedostal, ale byt potahovan pred soudy, 
protoze jsem byl psancem mezi s'-'Ymi 3 leta, je i pro mou trpelivost 
trochu mnoho. 

Srdecne Te zdravi Tvtij Radomfr 
Brno 9. cervna 194 7 
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Jak to vlastne bylo? 
Cetnicka stanice v Pfibyslavi vypatrala pobyt generala Luzi. Trebaze 

cetnici vedeli, kdo je general Luza a jaky v)lznam rna v odbojovem 
hnuti, vydali se do jeho Ukrytu a chladnokevne ho i s jeho pobocnikem 
zastfelili. 0 tom, ze by plnili jen svou sluzebni povinnost, nemuze b)lt 
feCi. Uzili stejnych metod, jakych uzivalo gestapo. 

Jejich cin vzbudil mezi partyzany a i mezi obyvatelstvem kraje houri 
pohorseni. General Svaton na to nafidil jedine, co mohl velitel a dus
tojnik-partyzan nafidit: Zastfelit zradce. Partyzani rozkaz splnili a od
stranili tak nepfatele naseho odboje, ktefi by - kdyby byli zustali na 
zivu - natropili jeste mnoho skod. Ostatne by byli pro zavrazdeni 
generala Luzi po osvobozeni beztak obeseni. 

Nyni se vsak kutnohorsky krajsky soud propujcil k tomu, aby vedl 
setfeni proti neznamym pachatelum. Budou-li pak partyzani svedCit po 
pravde, budou obzalovani pro zlocin vrazdy. 

Vi ministr Drtina, co jemu podfizene osoby a soudci tropi? Vi, ze 
soudi ty, ktefi se zaslouzili 0 osvobozeni vlasti a 0 to, ze narod nemel 
jdte vice obeti? 

Vi-li o tom, proc to trpi? Nedovedou-li se jeho soudcove poradit se 
sv)lm vlastnim zdrav)lm usudkem a kazdemu normalnimu cloveku 
vrozenym, pfirozenym citem pro spravedlnost, proc se alespon 
neporadi se zakonem, ktery jasne mluvi 0 beztrestnosti Cinu vyvolanych 
spravedliv)lm hnevem proti okupantum a zradcum? Zakroci pan ministr 
spravedlnosti a sjedna napravu? Radi otiskneme v pfistim cfsle jeho 
vysvetleni. 

Partyzdn, CCslo 26, roc. II., ze dne 27. 6. 1947 
Na titulnf strane tohoto casopisu je fotografie Prof. dr. Josefa Grni 

a kratky clanek, ktery rna nadpis: "Hldsfm se jako neznamj pachatel 
'vraidy'." 

Na navrh statniho zastupitelstvi v Kutne Hofe bylo zavedeno proti 
neznamym pachatelum trestnf fizeni pro zlocin vrazdy, spachane na 
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protektoratnich cetn{dch stanice v Pribyslavi. Dovoluji si sdeliti panu 
statnimu zastupci tyto skutecnosti: Kdyz byl dne 2. fljna 1944 zastfelen 
protektoratnimi cetnlky z Pfibyslavi armadni general Vojtech Luza se 
sv)'m pobocnlkem poruclkem Josefem Koresem v obci Hiiste u 
Pfibyslavi, nafldil jsem po parade s generalem Josefem Svatonem 
pflkladne potrestan{ pachatelu pro v)'strahu vsem zradcum a kolabo
rantum. Trest smrti byl vykonan partyzanskou jednotkou, ktera splnila 
vojensky rozkaz sveho velitele generala Svatone. Za tuto akci 
odpovidam tedy jedine ja spolu s gen. Svatonem. Jezto gen. Svaton 
padl v boji s Jdkommandem dne 1. listopadu 1944, hlas{m se panu 
statnimu zastupci jakozto hledany neznamy pachatel teto "vrazdy". 

Prof. dr. Josef Grna, pfedseda Svazu narodni revoluce 

Na tfeti strane tohoto cisla casopisu je pak clanek "Spravedlnost na 
scest('': 

Nehodlame jiz dele trpne pfihllzet. Zadame pana ministra 
spravedlnosti dr. Drtinu, aby ucinil pfltd neslychanemu jednan{ sv)'ch 
podflzenych organu- Jak byl zavrazden general Luza? 

Tazeni organu ministerstva spravedlnosti proti partyzanum vrcholl. 
Zenou pfed saud partyzany, ktefl potrestali vrahy generala LuZi. 
Kolaboranty osvobozovali- partyzany by zavirali. 

Rude pravo 

Kdo chce nyni takto soudit nas odboj proti okupantum, kdo chce 
soudit nejvets{ hrdiny tohoto odboje, kdo se opovazuje? Kdo je 
odpovedny za ten to neslychany utok na nas odboj? 

Mlada fronta 

v dobe, kdy nase soudnictvi rna trestat pfed fadnymi tribunaly 
kolaboranty a zradce - a je jich tu jeste hodne - nektefl soudcove se jiz 
zacinaj{ zabyvat souzenim naseho domadho odboje. Ministr spra
vedlnosti je odpoveden za cinnost vsech statnich zastupitelstev. Ma 
pravo a povinnost jim davat pflkazy a zakazy ... Je otfasajidm zjevem, 
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kdyz elita naseho mirada - partyzani a odbojovi pracovnfci, ktefi 
uposlechli '1zvy nasich politiku v zahranicf- jsou zarykani a souzenf za 
to, co na pffkaz zahranicnf vlady vykonali ... Nynejsf procesy proti 
partyzanum se snad zdajf na prvnf pohled nepochopitelne, ale vsem 
uvedomelym lidem je jasne, jake je jejich pozadf. Dejf se tu pokusy 
rozdvojit domaci a zahranicnf odboj, spfadajf se reakcn{ pletichy na 
zastrasenf revolucnfch pracovnfku, kteff bojem a svou krvf pfipravili 
pudu pro rozmach kvetnove revoluce a pro vladu lidove demokracie. 

~ Prace 

Pfipad syna zavrazdeneho generala Luzi, ktery rna byt souzen proto, 
ze Se SVOU partyzanskou skupinou na rozkaz SVeho velitele generala 
Svatone potrestal vrahy sveho otce a ktery jsme uverejnili v poslednfm 
cfsle naseho casopisu, nebyl prvnfm pfipadem tohoto druhu. Jiz 
nekolikrate jsme upozornovali na podivnou praxi nasich soudu, ktere 
vysetrujf, davajf zarykat a veznf pfislusnfky partyzanskeho hnutf pro 
Ciny, ktere "spachali" v zajmu osvobozenf naroda. Nas hlas vsak nebyl 
vyslysen, soudcove klidne pokracovali v pronasledovanf partyzanu, 
obvinujice je z kraddf, loupdf a vrazd. Ani si nevsimli, ze uz zasli prilis 
daleko. 

"Svedecky vrslech Radomfra Luzi a Jana Sece o okolnostech a 
duvodech usmrcenf Karla Sojky" - jak skromne nazrva protiparty
zanske tazenf ufednf zprava - nejen ze pobouril ceskoslovenskou 
vefejnost, ale pfimel i predsedu Svazu narodnf revoluce prof. dr. Josefa 
Grnu k statecnemu vystoupenf, ktere uvadfme na prvnf strane naseho 
casopisu a v nemz se prof. Grna hlasfjako hledany pachatel "vrazdy". 

Dalsfm dusledkem jednanf nasich soudu je i prohlasenf presidia 
Svazu narodnf revoluce, v neffiZ se pravi: 

Okolnost, ze bylo zahajeno trestnf ffzenf s ueastnfky trestne yYpravy 
proti vrahum generala Luzi v Pfibyslavi a ze v fade jinych pffpadu jsou 
partyzani a odbojovf pracovnfci vysetrovanf bezpecnostnfmi organy a 
trestnfmi soudy za sve bojove akce proti okupantum, primela Svaz 
narodnf revoluce k tomuto prohlasenf: 
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Ve vsech pffpadech, kdy budou odbojovi pracovnici bezduvodne 
stlhani pro SVOU cinnost, oznam{ Svaz narodni revoluce kazdy takory 
pfipad ministerstvu spravedlnosti a ministerstvu vnitra se zadost{ 0 

vysetreni, zda nejde o zneuziti uredni mod podfizenymi organy a po 
pfipade o jejich nejpffsnejsi potrestanl. Svaz se soucasne obrad na 
ministerstvo narodni obrany se zadosti, aby pred soudy nebyli napHSte 
pfibirani jako znalci dustojnici, ktefi stali stranou odboje, paklize se 
jedna o otazky partyzanske nebo odbojove ... dalsi odstavec se neryka 
pfipadu generala Luzi, clanek pak pokracuje .. . 

Celne osobnosti naseho statu uz nekolikrate zduraznily ryznam 
partyzanskeho boje v Ceskoslovensku. Jak vypadal tento boj? Za jakych 
okolnosti byl veden? Podivejme se na to jednou z druhe strany a zus
tanme pfi tom u pfipadu generala Luzi. Nasledujid uryvky jsou vynaty 
z hlaseni, ktere dne 4. ffjna 1944 podalo velitelstvi cetnicke stanice 
zemskemu cetnickemu velitelstvi v Brne (pozn.: Vaclav Musil- gen. 
Luza). 

Vee: pouziti strelne zbrane ve sluzbe. 
Dne 2. 10. 1944 v 11 hod. nastoupil cetnicky strazmistr Josef 

Navratil III. sluzebni hlidku, pri nfz mel na rozkaz Okresnlho uradu 
v Novem Meste zjistiti v Hristi pobyt jedne osoby. Za tfm ucelem sel k 
starostovi obce Jaroslavu Honzovi, kam prisel v 16.15 hodin. Starosta 
Honza mu sdelil, ze pred ctvrt hodinou byli u neho dva neznami muzi 
a prosili jej, zdali se mohou u neho ohrati a dati si ususiti svoje 
promacene saty. Na vyzvani starosty vykazali se obcanskymi legiti
macemi a udali, ze prichazeji z Chotebore. Na pokyn starostuv, aby sli 
do kuchyne, rekli, ze by se radi ususili a ohrali nekde jinde. Starosta 
jim doporueil hostinec Marie Nemcove v HfiSti. Protoze oni dva muzi a 
jejich chovani se zdalo starostovi podezrele, chtel to hlasiti cetnicke 
stanici v Pribyslavi. Mezitim pfiSel k nemu cetnicky strazmistr Josef 
Navratil, jemuz vse oznamil. Ten se rozhodl, ze prezkousi jeste jednou 
a dukladne totoznost obou neznamych. Za tim ucelem prosil tele
fonicky svou cetnickou stanici v Pribyslavi o posilu. Velitel cetnicke 
stanice vrchni cetnicky strazmistr Bohumil Mecir mu naffdil, aby 
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nemipadne dva nezname muze hlfdal a vyckal, az pfijde posila. Mezitfm 
se cetn. strazmistr Navratil pfesvedcil, ze neznamf muzi sed£ skutecne v 
lokale hostince u kamen. 

V 17.00 hodin pfisli vrch. cetn. strazmistr Mecff s cetnickym 
strazmistrem Kunderkou do Hfiste k uvedenemu hostinci. Cetn. vrch. 
strazmistr Mecfr pfevzal velenf cetnicke hlfdky, porucil mfti zbrane 
pfipraveny k vy'stfelu a mit je neustale v ruce. Nato vnikla cetnicka 
hlfdka do hostince. Cetn. vrch. strazmistr Mecff, jenz se nalezal 
vpfedu, vyzval ihned nezname muze slovy ,Ruce vzhuru!" Pritom oba 
neznamf vyskoCili a soucasne stars£ muz vystfelil proti vrch. cetn. 
strazmistru Meeifovi jednu ranu ze sve pistole. Vsichni cetnfci nato 
opetovali stfelbu, pficemz stfileli Mecff a Kunderka na starsiho a 
Navratil na druheho, ktery stfilel na nej. Rozvinula se silna pfestfelka z 
bezprostfednf blizkosti, ktera trvala jen nekolik vtefin. Pfitom se po
dafilo mladsfmu muzi, ackoliv byl tezce zranen, z lokalu zmizeti a stars£ 
padl k zemi. Kdyz se pfesvedcili, ze tento muz je mrtev, nechal Mecff 
v lokale cetn. strazmistra Navratila a odesel s Kunderkou, aby pro
nasledovali prchajiciho muze . 

... Tyz zustal stati v poli a jednou ranou z pistole do praveho spanku 
spachal sebevrazdu . 

... 0 pfipadu zpravil vrchn. cetn. strazmistr Meeif okaffiZite 
telefonicky take tajnou statui policii, velitelstvf statui policie v Brne, 
Aussendienstelle v Jihlave a nemeckou kirminalnf policii Kriminal
polizeistelle v Brne . 

... Ufednici Gestapa a Kripo nasli pfi prohlfdce mrtvol obcanske 
legitimace, podle nichz ve starsfm muzi byl zjisten Vaclav Musil a v 
mladsfm Josef Kores ... Dale byly u mrtvol nalezeny ruzne spisy a letaky, 
jakoz i vets£ mnozstvf naboju do pistol£... 

... Pfi prohlfdce mrtvol byla shledana tato ranenf: U Vaclava Musila 
(nebudeme opisovat podrobne) 7 stfelnych ran, u Josefa Kore8e 2 . 

... Postup a zakrok cetnicke hlidky odpovfda zplna pokynum 
uvedenym ve zvlastnfm rozkaze des hohern SS und Polizeiruhrers fur 
Bohmen und Mahren z 17. 7. 1944 St. M. 375b/44. 
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... Uvedena cetnicka hli:dka pouZila v sebeobrane strelnych zbrani. .. 

... Protoze se uvedene cetnicke hli:dce dik jejfmu opatrnemu a 
neohrozenemu zakrocenf podarilo zneskodniti dva velezradce a nasilne 
zlocince, predloZfm navrhy na pochvalne uznanf v tomto pffpade 
zucastnenych cetniku ... 

Podepsan Rejda v.r. 
cetn. st. kapitan a velitel cetn. odd. 

Takto jednali cestf cetn1ci v Pfibyslavi. Navratil chteje "zjistit 
totoznost", t.j. podivat se na obcanske legitimace, povolal posilu. Sli 
pak na ty legitimace podfvat se tfi s nam{renymi pistolemi a s ryzvou 
,Ruce vzhuru! ". Horlivost veru prikladna a zcela ve smyslu rozkazu SS 
und Polizeifiihrers. Je jeste nekolik dukazu horlivosti v tomto hlasen1, 
ale je nechutne je rozebirat. Jenom malou poznamku je5te: Ten, kdo 
navrhl za "neohrozeny zakrok proti zradcum a nasilnym zlocincum" 
cetnikum vyznamenan1, totiz Rejda, cetn. st. kapitan, je5te slouzl. 

Cetnfci asi uz vyznamenan1 nedostali, nebot jak prav1 uredn1 zprava 
"odvetou za to vnikla dne 26. Hjna 1944 ceta partyzanu, ve ktere byl 
tez syn generala Luzi, do mfstnosti cetnicke stanice v Pribyslavi a 
postfflela tam nekolik cetniku". 

Za takorychto okolnostf bojovali tedy partyzani za svobodu naroda. 
Pfibyslavstf zradci nebyli bohuzel sami, se zradci se partyzani a odbo
jov1 pracovnfci setkavali na kazdem kroku a mnoho statecnych ceskych 
lid! by dnes je5te zilo a radovalo se ze svobody, nebyt hanebneho dlla 
ceskych nadhanecu gestapa. Nerikame to radi, ale je tomu tak. 

A za to, ze partyzani jednali tak, jak jedine jednat mohli, ze zbavo
vali ceske jmeno hanby a streZili zdar sveho boje a zivoty srych spolu
pracovniku a poctirych ceskych lidf, za to jsou dnes stlhani. Je toho ale 
prave dost. Trpelivost ma sve meze. Zadame pana ministra spraved
lnosti dr. Drtinu durazne, aby uz konecne uCinil pfftd hanebnemu 
jednan{ srych podffzenych organu a upozoriiujeme ho soucasne, ze v 
opacnem pffpade nemuzeme dat zaruku dalslho pokojneho ryvoje v te
to oblasti verejneho zivota. Nehodlame uz dale trpne prihli:zet! 
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ZNOVU 0 PRIPADU GENERALA LUZI V ROCE 1947 
K pflpadu genercila Luzi 
- Kutnohorskj kraj, roenlk III., c. 27 • pcitek 4. cervence 1947 

V poslednfch dnech byla hladina naseho tisku opet rozvffena 
pfipadem generala Luzi a jeho pobocnika porucika Korde, a to tfm, ze 
vdovy po cetnfcfch, kteff byli zasti'eleni partyzany v odvetu za smrt gen. 
Luzi a jeho pobocnika, dozadujf satisfakce pro sve zastrelene muze, pro 
sebe a sve deti, aby na nich nelpelo neopravnene nafcenf z kolaborace . 

... Proc prosfm nepfiznat, ze byli v teto velke tragedii snad omylem 
zastreleni i cetnfci, ktefi na smrti gen. Luzi a j eho pobocnika nemeli 
nejmensf ucast (strazmistr Ondrej Otevi'el a stabnf strazmistr Jiri 
Horner, ktery byl pouze tezce zranen), proc prosfm nepriznat, ze byl 
omylem zastrelen i cetnik, ktery v te dobe k cetnicke stanici v 
Pribyslavi vlibec nepatfil (stabnf strazmistr K. Sojka) ... 

Dale je v clanku citovan dopis: 
Ministerstvo vnitra - hlavnf velitelstvf SNB 
C IV/7954/1946-Va/3 Praha ze dne 18. 5. 1946 
Pan Klement Otevfel, namestek redit. obec. spor. jicinske; Jicfn 
Na Vase dopisy ze dne 18. 1. 1946 a ze dne 3. 4. 1946, adresovane 

min. vnitra krim. ustredne sdeluji: 
Pffpad smrti Vaseho bratra straz. Ondreje Otevfela dne 26. 10. 1944 

na cetnicke stanici v Pribyslavi, nelze posuzovati jako pffpad kriminalnf 
a neda se ocekavati, ze by byl projednavan soudne. 

Strazmistr Ondrej Otevfel nebyl pfftomen ani nijak zucastnen na 
incidentu dne 2. 10. 1944 v obci Hfiste u Pfibyslavi a nemel viny na 
smrti divizniho generala ing. Vojtecha Borise Luzi a jeho pobocnika 
porucika J osefa KoreSe. 

Podle prohlaseni 1vfNV v Pfibyslavi ze dne 6. 8. 1945 nenf a nebylo 
namitek proti narodnf cti a spolehlivosti zemfeleho strazmistra Ondreje 
Otevfela, jenz se stal shodou ndtastnych okolnostf obetf partyzanskye 
exekuce dne 26. 10. 1944. Otevfel se choval jak ve sluzbe, tak i mimo 
ni jako radnv Cech, nijak nevystupoval proti slozkam narodniho 
odboje, ani nejevil zadnou horlivost ve sluzbe. 
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T1mto zjisten{m jest povazovati vysetren{ v pHCine smrti strazmistra 
Ondreje Otevfela za ukoncene. 

Hlavn{ velitel SNB mjr. Krystof 
v zast. pplk. (podpis necitelny) 

Dale je v tomto dosti obsahlem clanku napadan jiny tisk, zejmena 
casopis Partyzan, c. 25 ze dne 20. 6. 194 7 a Rude pravo ze dne 21. 6. 
194 7. v zaveru clanku se uvad{, ze slo vlastne 0 dvojnasobnou tragedii, 
ktera mela a vyzadala si za obet nejryznacnejslho predstavitele naseho 
odboje proti okupantum a jeho verneho pobocnlka, jakoz i cetnlku, 0 

nichz nelze tvrdit, ze meli v umyslu zavrazdit nebo zatknout generala 
Luzu jako takoveho, z nichZ krom toho tfi nemeli na jeho smrti nej
menS1 ucast. 

Podepsan je: Ivan Bor 

V dals1m c{sle stejnych novin a to v c. 28 ze dne 11. cervence 194 7 je 
dalSi: obsahly clanek s nadpisem: "Pfibyslavsky pfCpad ve svetle 
ufedn(ch protokolu". 

Predmetem je pravdive vylicen{ pffpadu zastrelen{ generala Luzi v 
obci HfiSte, jakoz i prepad cetnicke stanice v Pfibyslavi a zastrelen1 
jejich pffslusnlku v ffjnu 1944. 

V dobe techto tragickych udalosti byli na VS Pfibyslav zarazeni: 
velitel stanice - vrch. strazmistr Bohuslav Mecfr; jeho podffzen{ 
cetnfci: st. strazm. Josef Navratil, strazmistri JiH Horner, Josef Verner 
(ktery konal kontrolnf hospodarskou sluzbu), Ondrej Otevfel a Sta
nislav Kunderka. Vsichni byli Cdi, po strance politicke i narodnostn1 
si duverovali. 

Dne 2. fijna 1944 byl odpoledne odeslan do sluzby st. strazm. Josef 
Navratil smerem na HfiSte- Ronov nad Sazavou a dale. Tyz kolem 16. 
hodiny hlasil telefonicky na VS Pfibyslav z kancelare obecnlho uradu v 
Hristi, ze v hostinci Nemcove prodlevaj1 dva neznam1 muzi, na nez byl 
starostou Jaroslavem Honzou upozornen. Tito muzi pfiSli podle 
informace starosty v obci nejprve do stavenf domkare Mateje, kde 
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zastihli jenom hospodyni a jeji tchyni. Dozadovali se osuseni a ohfati, 
nebot v ten den prselo a byl nevlidny, studeny podzimni den. Obe zeny 
se jich zalekly, zejmena jednoho z nich, vysoke postavy, ktery nemluvil, 
a odkazaly oba muze na starostu. Starosta Honza v ten den mlatil obili, 
oba muze zastihl na dvofe a pfed vstupem do sine ke kuchyni s nimi 
rozmlouval. Pfehledl jejich legitimace, kterymi se prokazali, vyslechl 
jejich sdeleni, ze jsou cs. dustojnici a odkazal je do hostince Nemcove v 
obci s rymluvou, ze k nemu jako starostovi muze kdokoliv pfijiti a 
nebyli by proto jisti. Cizinci vzbudili v Honzovi podezfeni, ktere po 
jejich odchodu zesllilo dotazem Matejove, zda oni muzi skutecne u 
neho byli. Honza jednak poradil se s rolnikem Krejcim co rna cinit, aby 
neuskodil nasim lidem - partyzanum, v opacnem pflpade vsak agentu 
provokateru, nepfivedl sebe, rodinu, eventuelne obec v pohromu pro 
nezakrocenl. Nenalezaje v)lchodisko, odhodlal se dojiti do Pfibyslavi a 
vee sverit cetnictvu, nebot vee nechtel sdelovati po telefonu. Byl upo
zornen na st. strazm. Navratila, ktery v obci prodleval, tohoto vyhledal 
a jemu se svefil. 

St. strazm. Josef Navratil mel snad v umyslu vejfti do hostince a oba 
cizince kontrolovati. Rozhodl vsak, ze muzi jsou dva a proto vee 
telefonicky hlasil na VS Pribyslav. Vechni strazm. Mecif, ktery hlaseni 
pfevzal, nafidil Navratilovi, aby nezakrocoval, hostinec a eventualni 
odchod muzu z hostince sledoval a vyckal pfichodu cetniku. Mecif pak 
se strazm. Kunderkou oddel ze stanice do obce HfiSte. 

Asi za 40 minut, kolem 17. hodiny, telefonoval z kancelafe obecniho 
ufadu v Hfisti vrch. strazm. Mecif na VS Pfibyslav a nafidil strazm. 
Hornerovi, ktery hovor pfevzal, aby tento obstaral vyslani soudnf 
komise do hostince v Hfisti a strazm. Hornerovi sdelil, ze v hostinci pfi 
jejich pflchodu nastala s cizinci pfestfelka a oba cizinci jsou mrtvl. Na 
dotaz strazm. Hornera, zda rna tento pfipad hlasiti na patficne misto, 
sdelil Mecif, ze hlaseni obstara si telefonicky z Hfiste sam. Odeshini 
soudni komise bylo strazm. Hornerem a Otevfelem obstarano. 

Dne 3. fijna 1944 provazel strazm. Horner velitele cetn. oddeleni st. 
kapitana Rejdu a okresniho velitele nadpor. Hubacka z Noveho Mesta 
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na Morave do obce HfiSte, aby k pffpadu pouzitf zbrane zhotovil 
nacrtek. Podle zjistenf na mfste samem a vypovedf svedka pfestrelky, 
otce hostinske a vrmenkafe Votavy, doslo v den 2. 10. 1944 takto k 
pfestfelce: 

Asi o 15.30 hodin vstoupili do vrcepu dva muzi zcela neznamf, 
dozadovali se ohfatf a ususenf odevl!. Votava jim proto ve vrcepu 
zatopil, poslouzil teplym cajem s pfisadou nejake lihoviny a pfi hovoru 
oni muZi uvazovali o pfenocovanf v hostinci. Mens£ z muzu sedel u 
kamen na zidli, zady obracen ke kamnum a oblicejem ke vchodu zvencf, 
vets£ stars£ muz sedel na lavici za stolem, vyzut a ohfival si nohy. 
Votava sedel proti vySSfmu muzi u stolu a s cizinci se bavil. Kdyz byl 
temto podan druhy caj, vstoupili zvencf tfi cetnfci do vrcepu, Kunderka 
zustal stat uprostfed mfstnosti u vrcepniho stolu. Mecff vyzval oba cizf 
muze slovy, jak v tu dobu bylo pfedepsano: ,Kontrola, Ruce vzhuru!" 
Na prvnf vYZVU nikdo z muzu neodpovedel, vrzva byla opakovana a po 
teto vyssf muz, sedfd za stolem a stocen pravrm bokem ke zdi, vytahl z 
kapsy pistoli a po Mecrrovi stfelil. Stfela proletla Mecffovou sluzebnf 
brasnou. Po vrstfelu pouzili zbranf (pistoli) i cetnfci, ve zmatku mens£ 
muz, sedfd na zidli, probehl ven, kddto muz za stolem, kteremu pfi 
dalsf stfelbe vzpficil se v pistoli naboj, zasazen padl pod stul. Votava pfi 
prve rane vzkfikl: ,Pane Boze, to se cinf!" a odskocil ke zdi za vchodem 
d salu a skrcil se k zemi. Po padu cizince na zem (v nelliZ byl pozdeji 
zjiSten general Vojtech Luza) a po uklidnenf bylo patrano po druhem 
muzi. Tento spolecnik gen. Luzi, jisry porucik Kore5, byl ve vrcepu 
postfelen, probehl ven, pfesel silnici a ve vzdalenosti 300 kroku od 
hostince na poli ukoncil si zivot ranou z pistole do hlavy. Kores byl 
postfelen a nechtel padnouti zivr do rukou, nebot' zranenf patrne 
nedovolovalo moznost uteku. Podle vrpovedi cestafe, bydliciho pod 
hostincem, ktereho Hornee jmenem nezna a ktery mel Korde okny sle
dovati pfi uteku z hostince, Kore5 pfi pfebihanf silnice se stale ohlizel, 
maje v ruce pistoli, a kficel pry: ,To vam kamaradi za nas oplatf!" 

Pfed pfichodem komise byli oba cizf muzi prohlednuti cetniky a po
dle jejich vrpovedi veci, ktere meli u sebe a mohly by vesti k prozrazenf 
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totoznosti a jejich rodin, byly hned odstraneny. St. strazm. Navratil v 
pozdejsfch dnech, kdy stale bylo 0 pffpadu uvazovano, rekl, ze vsichni 
cetnfci meli pfi zakrocovanf pistole v pouzdrech a k pouzitf doslo po 
rystrelu generala Luzi. 

Cely pffpad byl pro zucastnivsi se cetniky i pro vsechny pffslusniky 
stanice tak zarazejid, ze o nem nebylo radeji s cetniky mluveno. Mecir 
nervove onemocnel a uzavfel se ve sve domacnosti. Kunderka, jehoz 
prva obchuzkova sluzba takto skoncila (byl stale odkomandovan a v 
den pred pffpadem dosel na stanici), ac drive malomluvny, odmlcel se 
uplne. Navratil zastupoval velitele stanice Mecffe a tento jen obcas 
vypomohl obstaranfm nemeckeho prekladu v kancelarskych pracech. 

Mrtvoly obou muzu byly az tfetf den 4. 10. 1944 nakladnim autem 
odvezeny nemeckymi organy snad do Brna. V nasledujfdch dnech po 
pffpadu v HfiSti v nektery den byli strazm. Horner a Otevrel odeslani 
do sluzby a v ten den ohlasena navsteva zemskeho velitele plk. Lang
hammera z Brna. Po teto navsteve se septalo, ze cetnici byli odmeneni, 
avsak jak Mecif, tak Navratil i Kunderka se nesverili. V porevolucnfch 
dnech roku 1945 bylo dle stvrzenek prokazano, ze jak MeCff a Kundeka 
byli odmeneni castkou po 2000 Kc, Navratil castkou 3000 Kc a sta
rosta Honza rovnez 3000 Kc. Stvrzenky jsou datovany dnem navstevy, 
podle nich cetnfci celou castku darovali ve prospech dobroCinnych 
ucelu v Pfibyslavi. Honza onu castku rovnez hned odeslal ustavu 
slepcu v Praze. Pffpad byl v meste i okoli kritizovan a vina hledana v 
jednanf starosty Honzy, ktery, aby se kryl, pfenesl zodpovednost na 
Navratila, jednak v jednani Navratila sameho, ktery se mel spokojiti 
tim, ze starosta cizince kontroloval. 

Po pffpadu bylo casteji rokovano na stanici o partyzanske Cinnosti a 
navazanf styku s nimi. 0 Cinnosti mfstnfch partyzanu nebylo nic 
znamo, tito se projevili az v revolucnfch dnech a bylo vzpomenuto 
znovu i navstevy jisteho muze v letnfch mesfdch na stanici, ktery snad 
spojenf se stanicf hodlal uskutecnit. V neznamy jiz den o 9. hodine 
vstoupil po zaklepanf do kancelare stanice muz mensf postavy, slusne 
odeny, ktery se tazal po veliteli. Tohoto ve chvatu jen vyzval, aby jej 
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ml.sledoval ven, ze mu rna neco vyfldit a Mecff jej vyprovazel. Po 
chvilce se Mecff vratil, rozcilene chodil po kancelafi, za okamzik 
vsechny cetniky svolal a jim sdelil, ze onen muz snad chtel navazati 
spojenf, ale mluvil tak neproverene, ze jej odmftl tim, ze delal, ze mu 
nerozumi. Vee nebylo mozno dojednati, nebot onen muz hned zmizel. 

Dne 26. ffjna 1944 v polednkh hodinach navstfvili stanici velitel 
oddel. st. kapitan Rejda i okresnf velitel npor. Hubacek pfi objfzd'ce 
autem, ustne naffdili uzamykanf kancelafe stanice i v dobe dennf. V 
ten den mel pohotovostnf sluzbu na stanici strazm. Horner, strazm. 
Otevfel a Kunderka byli odpoledne v obchuzkove sluzbe. 

Pred 18. hod., kdyz strazm. Horner sel od vecefe na stanici, potkal 
pfed budovou VS strazm. v.v. Karla Sojku, ktery byl reaktivovan a byl 
odvelen k straznf sluzbe u karneho pracovniho oddilu v Mlatkove u 
Boskovic. Sojka obcas pfijel domu do Pfibyslavi na tfldennf propustku, 
vzdy ve stejnokroji. Horner mu vfcekrate radil, aby doma chodil v civil
nfm obleku, nebot stejnokroj Sojkuv byl jiz s rylozkami nemeckeho 
vzoru. Sojka, ktery bydlel v dome na namestf v bloku domu ob dum od 
budovy stanice, fekl pfi setkanf, ze rano pfijde na rozpravku na stanici. 

Pfi pffchodu na stanici strazmistra Hornera odesel st. strazm. 
Navratil k rodine. Horner po jeho odchodu zamkl dvefe, ve vedlejsf 
mfstnosti poslouchal rozhlas a dvefe odemkl na volanf a klepanf 
strazm. Kunderky, ktery pfed 20. hodinou pfiSel uloziti na stanici 
brasnu a hned oddel na vecefi do hostince. Po 20. hodine bylo znovu 
klepano na dvefe a po dotazu se ozval za dvefmi majitel domu, Jan 
Vokurka. Horner odemkl dvefe, ktere se po cvaknutf zamku rozletly 
a ve dveflch stali tfi muzi s namffenymi pistolemi na Hornera a vyzvali 
jej slovy ,Ruky hore" dati ruce vzhuru. Dva z muzu se rozbehli po 
mfstnostech VS, tfetf jej stfezil. V kancelafi velitele stanice jeden z mu
zu chte utrhnouti mikrotelefonnf snuru, tuto posleze nozem uflzl a 
vratil se do prostfednf mfstnosti, kde Hornera touto snurou ruce vzadu 
svazal. Byl jiz opasan femenem a pistolf Hornerovou, nebot tyto veci 
lezely na luzku, pres rameno mel zaveseny dalekohled, ktery nalezl ve 
skffni. Druhy muz, ktery prohledl pfilehlou mfstnost, vratil se rovnez 
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do prostredni mistnosti, mel na ruce zavesen gumory obusek, ktery 
nalezl rovnez ve skfini. Mens! z nich a stars! muz, patme velitel vsech, 
otazal se Homera po jmenu, narodnosti a kde jsou ostatni. Bylo mu 
Homerem sdeleno, ze doma a ve sluzbe. Pote se onen muz tazal 
jmenovite po Mecirovi, Navratilovi a Kunderkovi. Homer rekl, ze 
Mecfr je nemocen a zda je doma, nevi, ostatnf ve sluzbe, nebot Navratil 
mel umysl pro jakesi patranf v ten den telefonicky naHzene vecer 
podivati se po meste. Dale se tazal onen muz, zda byl Homer v lliisti. 
Kdyz mu bylo zapome odpovezeno, pronesl: ,Tak tobe se nic nestane." 

Homer byl spoutany odveden po schodech do pHzemf, na posled
nim schodu pro nastaly hluk v pruchodu zadrzen. Do sfnky, kde bylo 
videti odrazem svetla otevfen"Ymi dvermi z kuchyne Vokurkorych, byl z 
chodby veden dvema muzi strazm. Sojka. Tento vedoudm muzum 
vysvetloval, ze je penzista, na stanici ze nepatH, ale bylo mu naHzeno, 
aby byl zticha slovy: ,Dd hubu!". Byl odveden do kuchyne, posazen na 
zidli k oknu a strden jednfm z muzu. Homer byl rovnez vtahnut do 
kuchyne, vybfdnut k posazenf na zidli blize kamen a druhym muzem 
strezen. V prilehle dilne vedle kuchyne, kam byly otevfeny, postrehl 
Homer stati rodinu Vokurkorych, kteH byli rovnez hlidani. Po male 
chvilce, patme po porade muzu na chodbe, byl Homer vyveden 
chodbou pred dum. Na chodbe postrehl, vydtil stati ve tme za vraty 
dalsf muze, rovnez vchod zvenku strdil jeden z nich. 

Na namestf bylo naproste ticho, nikoho nebylo videti, nebot v ten 
vecer mela mladez snad schuzku v hostinci R. Novotneho na namestf a 
proto obvykle "korso" se nekonalo. 

Homer byl z obou stran dden muzi za ramena, tfetf jej nasledoval 
v zadech a veden k bytu Mecfre, o cemz byl uvedomen slovy jednfm z 
nich: ,Jdem pro vrchniho!" Dva dalSi muzi sledovali skupinu ze 
vzdalenosti asi 5 kroku. U vchodu do domu na namestf, kde Mecfr 
bydlel, muzi zastavili, patme predem informovani o bytu, vystoupili na 
schod u dveH, kryti rystupkem, jeden z nich ddel Homera stale za 
rameno, takZe Homer stal na chodniku dden a strden namfrenou 
pistoli. Druhy z muzu zmackl zvonkove tlacftko, nacd v poschodi se 
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otevfelo okno a Mecff vystrciv hlavu optal se, co je. Horner byl mu
zem, ktery jej ddel, vyzvan septem, aby fekl, ze rna pfijfti na stanici, ze 
jsou tam nejad pani z Jihlavy. MeCifovi nebylo napadne, ze byl osloven 
nikdy nepouZivanym slovem "pane vrchni strazmistfe", aniz ze Horner 
nestal jako vzdy proti oknu mnohem dale od vchodu a ve vozovce, aby 
byl pfi otevfenf okna spatfen. Mecff si neuvedomil ani stfsnenost 
Hornerova hlasu, ozval se jen slovy: ,Pfijdu hned!" a zavfel okno. Na 
to byl Horner odveden dvema muzi zpet do kuchyne k stfdenemu 
Sojkovi. Dvefe z kuchyne byly stale otevfeny, po chvilce bylo slyseti v 
chodbe kroky, svetlem sfiiky pred kuchynf byl veden Mecff v civilnfm 
obleku do kancelafe stanice. Za maly okaffiZik bylo opet slyseti kroky v 
chodbe a stejnou cestou byl veden strazm. Kunderka, ktery se vracel po 
vecefi z hostince; dosel az do chodby a tam byl zadden. Dva muzi z 
kancelafl VS se vratili do chodby a za okaffiZik, po vetsfm hluku, vedli 
opet po schodech nahoru strazm. Otevfela. T yz se patrne v chodbe 
branil, jeho gumory plast placal o zdi. Otevfel byl vysoke a napadne 
silne postavy. s Kunderkou mel na stanici v tu dobu patrne sraz pro 
dalsf sluzbu v meste. 

Po male chvili vratil se jeden z muzu z kancelare VS, u vchodu do 
kuchyne v pflzemf posunkem vyrozumel oba muze stfdfd Hornera a 
Sojku, a tito vybfdli stfdene, aby je nasledovaly. V sfnce pfed kuchynf 
otevfel jeden z nich dvefe do sklepa, kde bylo jiz rozzato elektricke 
svetlo, Hornera i Sojku postrCili po schodech dolu a ve sklepe vybfdli 
oba, aby sli dale. 

v dalsfm cfsle novin KutnohorskY kraj t.j. cfslo 29/30 ze dne 18. 7. 
194 7 je na prvnf strane dokoncenf tohoto clanku pod stejnym nadpi
sem: "Pribyslavsky pf(pad ve svetle uredn(ch protokolu" - dokoncen( 

Sojka se posadil v malem sklfpku na ohradu uhlf pfi okenku z ulice, 
v protilehlem smeru od vchodu, Horner zustal stati pfi zdi, po leve 
strane od vchodu, ve stfedu delky sklepa. Pohledem ke vchodu Horner 
zjistil, ze oba muzi ddi v rukou stale pistole, stocil pohled na Sojku, 
kdy zaslechl rystrel, postrehl, jak Sojka skubl hlavou a v instinktu 
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z;khrany se stocil oblicejem ke zdi a padl na zem. Net dopadl, udtil 
naraz bluzou a pod leV)' spanek, pfi dopadnutf na zem naraz do zad. 
Padl stocen hlavou pfi same zdi ve smeru vchodu do sklepa, levou tvar, 
kterou muselo byt videti, mel zalitou krvf. Strelba ve sklepe splynula v 
dunenf, v serii asi 4-5 V)'stfelu ze dvou pistolf. Jakmile nastalo ticho, 
bylo slyset dupot po schodech, do sklepa byli strkani Mecff, Otevfel a 
Kunderka, do nichZ po dojftf do sklepa bylo stffleno. V dunenf udtil 
Horner, jak dopada vaha tel na jeho nohy. Jakmile ustala strelba, bylo 
slyset v tichu jen chrapot Mecffe, ktery brzy ustal a po delsf chvfli slysel 
Horner soulave kroky v chodbe a dvojf cvaknutf zamku u venkovnfch 
vrat. ·v pfedpokladu, ze pfepadova skupina je pryc a nekdo z domadch 
zamyka, v okamziku, kdy tiche kroky bylo slyseti zpet, zavolal o pomoc. 
Nikdo se neozval. Horner ve snaze pomoci sobe i druhym snaZil se o 
uniknutf ze sklepa. Pfi otacenf trupu opfraje se o zed' vyprostil pravou 
nohu zpod hromady tel a zjistil, ze leva noha je bez vlady, proto opet 
nohou odvalil tela Mecffa a Otevfela, postavil se a opfraje se o zed' 
vyskakal a vylezl do poschodf, vystoupil do kancelafe, kterou za sebou 
uzamkl, zajistil se uzamcenfm i ve vedlejsf kancelari, kde strhl z okna 
zatemnenf, nasednutfm na okno toto svazanyma rukama otevfel a 
vyhledl do ulice. Rozmysleje se jak pfivolati pomoc, zaslechl na 
protilehlem chodnfku kroky, ve tme spatfil dva muze jdoud za sebou. 
Kdyz tito dosli proti oknu, zavolal Horner slovem: ,Halo!" ]eden z 
muzu se zastavil, rozhledl se, ihned sel dal, druhy muz se nezastavil. 
Rozmysleje se zavolati znovu, zaslechl Horner kroky na pfilehlem 
chodnfku, ktere ustaly u vedlejsfho domu. Horner proto zavolal, nacez 
se ozval tratmistr Fejfar, odstoupil z chodnfku proti oknu a optal se, co 
je. Horner jej vyzval, aby hned bezel vyrozumeti hlfdku CPO a hasice, 
kteff meli stalou nocnf pohotovost. Za hovoru pribehl pod okno i pekar 
Bohuslav Caslavsky, ktery vyslechnuv o co jde byl vyzvan, aby bezel 
pro lekafe MUDr. Klfmu na namestf. Caslavsky, upozornen na vchod 
za rohem, vyrozumel Hornera, ze tam nikdo nenf. Jakmile Fejfar a 
Caslavsky odbehli, sel po chodnfku telefonnf dozorce Janus, ktery do 
okna, poznav Hornera, se dotazoval, co se stalo, ze je vyslan z bytu 
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urednfci z posty, ze VS nejde telefon a Nove Mesto nemuze predati 
fonogram. Byl vyzvan, aby sel nahoru, nekdo z domacfch, patrne 
zaslechnuv hovor z okna, mu odemkl a Janus pfi pffchodu na VS 
Hornera rozvazal. Vtom dosel i pekar Caslavsky s dr. Klfmou, pomohli 
Hornera dopraviti do ordinace dr. Klfmy, kde byl zatfmne osetren a 
odkud telefonicky vyrozumel o pffpadu VS Nove Mesto na Morave, 
pozadal o vyslanf sanitnfho auta. Do ordinace prisli brzy i obv. lekar 
MUDr. Liska, starosta mesta Klusacek a jinf se zpravou, ze ve sklepe 
nelze jiz nikomu pomoci. 

Horner naffdil, aby budova VS byla proto zvencf stre:Zena az do 
pffchodu bezpecnostnfch organu. Po hodinovem cekanf byl sanitnfm 
autem prevezen do nemocnice v Novem Mestt: na Morave, kde tretf 
den podroben ctyrhodinove operaci pfi vyjfmanf strely z patefe. Utrpel 
zastrel pod levY spanek, prustrel na leve strane prsou, prustrel praveho 
zapestf a zastrel do patere v krajine kffzove, kde strela se dorykala 
mfchy. 

Stran pffpadu byl v nemocnici vyslechnut organy gestapa, po 
operaci pak velitelem oddelenf a okresnfm velitelem z Noveho Mesta 
na Morave. Popis skupiny muzu pro patninf po nich neudal. PH 
navstevach maruelky v nemocnici dodatecne zvedel, ze skupina techto 
muzu pred prfchodem na VS byla v budove VS u Vokurku, kde patrne 
byla informovana. 

Navratil, ktery vecer jdte zvedel od lidf, co se stalo, odebral se 
nasledujfcf den rovnez do nemocnice, onemocnel nervove, nebot jiz 
pred tfm trpel nespavostf. Byl dnem 28. Hjna 1944 poyYsen na 
oktesnfho stabnfho strazmistra a prelozen. Horner pak t)lmz dnem 
prelozen do Saratic okres Vyskov. Na vlastnf prosbu byl prelozen 10. 
brezna 1945 do Pfibyslavi, jsa stale v domacfm osetfovanf pro nasledky 
urazu. 

Na vlastnf prosbu byl Navratil na jare roku 1945 odkomandovan na 
stre:Zenf elektricke prepojovacf stanice v TiSnove, aby mohl obcas 
dojfzdeti k rodine. Dne 24. dubna 1945 pfi leteckem naletu v Tisnove 
byl pfi ceste na nadrazf tezce zranen, nasledkum pffStf den podlehl. Byl 
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prevezen a pohrben v Pribyslavi. Pfislusnfci VS Pribyslav, zastreleni 26. 
Hjna 1944, byli prevezeni a pohrbeni ve srych rodistfch. 

OC SLO V PIUBYSLAVI 
Tak zni nadpis jedne kapitoly v knize Frantiska Topka, nesoucf 

mizev "Lide statecni a ti druzi", ktera vysla I. vydani v roce 1961 v 
krajskem nakladatelstvi Havlickuv Brod. 

Kniha se sice ddi dolozenych faktu a udaju, presto k fade kapitol 
bylo dodatecne vzneseno mnoho namitek od zucastnenych jmeno
vanych i nejmenovanych osob. Slo ovsem ze strany autora o rozsahle 
dilo, ktere nepopisovalo pouze stroha fakta, ale beletristickou formou 
chtel pfiblizit ctena.fum partyanske akce v oblasti rychodnich Cech. 
Ruzne udalosti popisuje usty pfimych ucastniku nebo je necha 
vzajemne si je vypravovat. Tak tomu je i v pfipade teto kapitoly, kdy 
umistil dej do Lacinova staveni v Porezine, kde tyto udalosti vypravuje 
komisar partyzanske brigady Mistr Jan Hus, Miroslav Tuma, veliteli 
brigady sovetskemu rysadkafi majoru Alexeji Vasiljevici Fominovi, 
ktery zahynul po nerovnem boji se sesti srymi druhy u Leskovic. 

M. Tuma vypravuje: ,To, co se stalo na Pfibyslavsku, souvisi s na
sim pfichodem. Nemci, aby partyzany zbavili opory, mezi obyvatel
stvem vyhlasili trest smrti pro kazdeho, kdo jim poskytne ukryt nebo 
jinou pomoc a kdo okamZite neohlasi navstevu neznamych lidi na 
cetnicke stanici nebo gestapu. My jsme tuto skutecnost museli vzit v 
uvahu. Proto mnoha lidem pfimo narizujeme jit pfimo ohlasit nasi 
navstevu cetnikum, ovsem az po urcite dobe". 

K pfipadu pak vypravuje dale: ,Krome nas tu ovsem existuji i jine 
ilegalni organisace, ktere s nami nemaji co spolecneho a ktere, jak se 
ukazalo, neberou taktiku Nemcu v uvahu. Tento rozkaz o povinnosti 
hlasit nezname lidi obddely vsechny cetnicke stanice a starostove. 
Nikdo se proto nemuze divit, ze lide byli neduvefivi. 

A to je pfipad v Pribyslavi. ]edna se o generala ceskoslovenske 
armady v ilegalite, Luzu a jeho pobocnika ... U nich to jde, jak je videt, 
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jako za stara - i pobocniky si udduji. Dostali zfejme z Londyna pfikaz 
pracovat v teto oblasti. 

Zacatkem fijna pfisli oba - Luza i pobocnik - do jednoho staveni, 
do takove male chalupy ve Hfisti. Proveroval jsem vsechno pres naseho 
zpravodaje Krejciho z teto vesnice. Prselo a oba byli promoceni na kuzi. 
Byla tma. Potrebovali se osusit a do rana ukryt v teple. Nic vojenskeho 
na sobe nemeli. V tom staveni byla doma jen stadi zena. Pohovofili s 
ni, vyptavali se, kde by sehnali nejakou mouku a maslo. Nechala je ve 
svetnici. J akmile se prokazali falesnymi osobnimi prukazy, nenamital 
nic proti tomu, aby se svlekli a osusili satstvo. Mela je za mestske 
smelinafe. 

Kdyz svlekli plaste, kabaty a svetry, vsimla si zena, ze maji zbrane a 
ploche kozene brasny. Zfejme si vzpomnela na varovani pfed provo
katery a pocala je bedlive pozorovat. Oni sami ji nevenovali zadnou 
pozornost. Usedli za stul, rozlozili map a pocali ji studovat. Tise se o 
necem dohadovali. Ani si nevsimli, ze se zena vytratila do vsi, tak se 
dtili bezpecni. 

Chalupnice oddla za starostou obce do staven{ na navsi, aby mu 
ohlasila pfitomnost dvou podezfelych neznamych muzu. Nebyl doma. 
Proto sve podezfenf tlumoeila jeho zene. Ta zastavala nazor, aby cha
lupnice zatfm mlcela a oba muze pozorovala. Chalupnice vsak o necem 
podobnem nechtela ani slyset. Vratila se domu a oznamila podivnym 
navstevnikum, aby se odebrali ke starostovi, kde se mus( policejne 
pfihlasit. 

I kdyz je to nepochopitelne, uposlechli, na nic se nevyptavali a sli za 
starostou. Zastihli pouze jeho zenu. Sam se jeste nevratil ze vsi. 
Ochotne se legitimovali. PfistfeSi jim vsak ve staven{ starosty poskyt
nuto nebylo. 

Zena je poslala do hostince na konci vesnice pfi ceste na Pfibyslav. 
Slibila, ze o jejich navsteve a pfenocovan1 zpravi sveho muze. Upo
slechli, na nic se nevyptavali a sli za hostinskym. 

Zustali u rymluvy, ze jsou z mesta a shanejf potraviny. Ochotne se 
legitimovali, a kdyz hostinsky dovolil, usedli v pfitomnosti jednoho 
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místního občana u kamen, odstrojili se a zuli boty. Začali se vyptávat na 
rozmístění četnických stanic v okolí, na to, zda nablízku nejsou ně
mecké posádky. 

Po krátkém rozhovoru s hostinským a sousedem, kteří měli na 
všechno vyhýbavou odpověď, se dali znovu do studia mapy. Požádali 
o čaj a něco k jídlu. ,-

Starosta se mezitím vrátil domů. Sdělení ženy ho rozrušilo tak, že 
okamžitě zvedl telefonní sluchátko a vytočil číslo četnické stanice v 
Přibyslavi. Volal známého strážmistra, který ho právě před týdnem 
varoval před provokatéry a pikly okupantů. Oznámil mu, že podle 
vyprávění manželky nevypadají vůbec na šmelináře, mají zbraně, busoly 
a mapy. Zeptal se, co má dělat, a byl rád, když se na druhé straně drátu 
ozvalo: 'Nevšímejte si jich- okamžitě tam jedeme!' 

Vrchní strážmistr v Přibyslavi sehnal všechny četníky, kteří měli 
pohotovost, a vydali se do Hřiště. Vešli do lokálu s pistolemi v rukou a 
vyzvali generála i toho druhého, aby zvedl ruce nad hlavu ... K žádnému 
dohadování ani vysvětlování nedošlo. Luža i pobočník vytrhli pistole. 
Na obou stranách padly výstřely. Četníci byli o něco rychlejší. Luža 
klesl mrtev. Pobočník vyrazil okno a v ponožkách seskočil do zahrady. 
Využít útěku tmy se mu nepodařilo. Projektil četnické karabiny ho 
dostihl. Zemřel dřív, než mu mohla být poskytnuta první pomoc. 

Gestapáci byli, jak se říká 'na koni' - to víte, zastřelit dva nepřátele 
říše byl přece už úspěch. Pochválili četníky za udatnost a pro všechny 
případy posílili stanici o několik strážmistrů a závodčích. Ty, kteří se 
zúčastnili akce ve Hřišti, měli v úmyslu přeložit. To bylo jedno z 
obvyklých opatření. Dost možná, že četníci sami o přeložení požádali. 
Jisté je to, že se počítalo s odvetou. Noví četníci, kteří do Přibyslavi 
přišli, to odnesli i s úroky. 

Syn tohoto generála přišel pomstít otce. Dostal k tomu i požehnání 
od faráře z Telecího. Mladý Luža sehnal kamarády a bez vyšetřování 
četníky na přibyslavské stanici postřílel... To je celý případ." 
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BOJOvE BRATRSTVf 
Pnbehy o intemacionalistech- Kujbysevski kniznf nakladatelstvf 1975, autor 
knihy Anatolij Scerbakov- "Nendvist neumlc(s v muc(mach" 

Dle vypraveni pHmeho ucastnika akce v Pribyslavi, sovetskeho 
partyzana Michaila Josifovice Tumajeva. Pfibeh zde popsany nemuze 
slouZit jako historicky dokument, neb je upraven "spisovatelsky", jak 
uvadi ve svem pfekladu majitel teto knihy FrantiSek Klouda z Morav
ske Trebove. Klouda tuto knihu dostal i s venovanim od M. Tumajeva 
7. 1.1976. 

Vynatek z uvedene kapitoly- preklad Frantisek Klouda: 
... ,Jednou neprisel Svaton na obvyklou poradu. Capajevci na nej 

cekali dlouho nadarmo. Ponevadz znali jeho presnost v techto vecech, 
meli 0 nej obavu a proto se po porade vypravili dva partyzani v uni
formach SS do Jimramova, kde mel Svaton jeden ze srych konspi
rativnich bytu. Ale nenasli ho ani v Jimramove. 

M po trech dnech prisel k partyzanum on sam v doprovodu 
sedmnactileteho syna generala Luzi. 

Unaveny, po nekolika probdelych nod prepadly vdel Svaton do 
velitelske zemljanky. A zde se Capajevci dovedeli, ze dosavadni vedoud 
'Revolucniho odboje' byl zastrelen. 'Vypatral jsem, kdo zavinil smrt 
generala Luzi a znam uz i jmena tech, ktefi maji na srych rukou jeho 
krev.' 

'Kdo to byl?' prerusil jeho vypraveni Bachmutskij. 
'Jeho zivot ukoncila kulka pfisluhovacu fasismu, zradcu sve vlasti v 

Pribyslavi.' A Svaton podrobne vypravel, jak zradcovsky byl Luza ubit. 
'A jak se zachovame my?' poloZil potom otazku. 
'Pomstit!' rekl Bachmutskij, 'vykonat nad zradci partyzansky soud, 

aby to vedela cela Pfibyslav!' 
'Dohodnuto, jednejte! rekl na to Svaton. 
Potom partyzansky soud vynesl rozsudek: Vsechny, kteH se podileli 

na smrti generala Luzi, zastrelit! A velitele cetnicke stanice v Pfi
byslavi, i starostu obce, ktery Luzu udal - oba za swj skutek obddeli 
vyznamenani 'Zelezny kHZ' a pet tisic marek- obesit! 
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'Operace musi byt provedena dukladne a myslim, ze by ji meli 
pfipravit Bachmutskij a Tumajev. Vezmete si sebou nekolik lidi. Povede 
vas syn generala Luzi, on zna Pribyslav. Ani cestou, ani v Pfibyslavi si 
nezacinejte zadne bojove akce, leda by nebylo vyhnuti. Vse musi byt 
podfizeno hlavnimu cili vas{ cesty.' 

Jeste vecer tehoz dne ozbrojeny oddil dvanacti lidi, vsichni v 
nemeckych uniformach, se vydal z okoli Jimramova na cestu, aby splnil 
ukol. Krome Rusu se akce zucastnil i Josef Serinek a mlady Luza, ktery 
opatfil plan mesta Pfibyslavi. Cekalo je kolem sedmdesati kilometru 
pochodu a oddil pfisel k okraji mesta Pfibyslavi az na sklonku tfetiho 
dne. Bylo to 26. fijna 1944. 

Nd vesli do mesta, znovu se podrobne seznamili s plankem mesta a 
kazdy byl seznamen se sv'Ym ukolem. Kratce po setmeni sli partyzani po 
dvou, po tfech do stredu mesta. Vpredu sel Tumajev se Serinkem a 
mladym Luzou. Prvni dva ovladali nemCinu a Luza zase znal mesto. Asi 
200 metru za nimi sel Bachmutskij a Komarov, ostatni kus za nimi. 

Po temne liduprazdne ulici se partyzani pfiblizili k cetnicke stanici. 
A uz tu byl park a za nim dvoupodlazni budova stanice. Tumajev, Seri
nek a Komarov sli az k budove stanice, dalSi tfi v cele S Bachmutskym 
zaujali postaveni u plotu parku, aby kryli ty prvni. Ostatni stali pod 
okny stanice, ktera vedla do parku. Strazny, uvidev pfed sebou 
nemeckeho nadporucika, skocil do pozoru, ale ihned zadal doklady. 

'Prosim', fekl Tumajev a hned na strazneho mifily dve pistole. 
Rychle jej odzbrojili a svazali. 

'Kolik lidi je ted' ve stanici?' 
- 'Jenom dva!' 
'Ue5!' 
-'Ne!' 
'Tak kdo jeste?' 
- 'Sluzba v poschodi.' 
'Kde jsou ostatni?' 
- 'To nevim.' 
Kde je velitel?' 
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-'Z toho on se mě nezpovídá!' 
Serinek vyšel na práh a dal znamení ostatním. V minutě byli všichni 

ve vestibulu stanice. Komarov ještě se dvěm partyzány zůstali u vchodu 
do stanice, ostatní šli do poschodí, kde zastanuli četníka, který měl 
službu u telefonu. Také on, jak uviděl Němce v čele s důstojníkem, 
skočil do pozoru, vyrazil vpřed ruku a zařval: 'Heil Hitler!' 

'Neřvi, osle!' uslyšel místo pozdravu. 'Jsi ozbrojen?' 
-'Přesně tak, pane nadporučíku!' 
'Ty jsi Čech?' ptal se Serinek. 
-'Přesně tak!' 
'Co pořád meleš, přesně tak, já jsem také Čech!' 
Četníkovi se zatřásla kolena, teprve teď všechno pochopil. 
'Kde je velitel?' 
-'Šel domů.' 
Zavolej mu telefonicky, ať přijde hned na stanici!' 
-'On nemá telefon!' 
'A starosta kde je?' 
-'Říkal, že sem přijde, ale až později.' 
'Ty jsi byl při ubití generála Luži?' 
-'Ne, já jsem se tehdy hodil marod a ležel jsem doma.' 
'Jmenuj všechny, kteří tam byli!' A Čech vyjmenoval všechny 

účastníky akce, při které byl v Hřišti zabit Luža. Pak dodal: 'Teď jsou 
všichni u večeře a asi za půl hodiny všichni přijdou sem. Mluvím 
pravdu!' zakončil četník. 

'Jak ti máme věřit, když jim sloužíš?' 
-'Mám dvě malé děti,' zanaříkal četník. 
'No tak dobře, teď jdi za velitelem a řekni mu, že na něj čeká 

náčelník gestapa z Brna!' 
-'Rozumím!' 
'A nezapomeň, že každý tvůj krok naši sledují!' 
Četník tedy odešel, ale ještě upozornil, že jeden z četníků má volno 

a šel asi do kina, protože ho přijel navštívit jeho známý z Brna, 
německý poddůstojník a v kině se měli setkat. 
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Bachmutskij s Tumajevem si ještě jedno obhlédli situaci, zesílili 
stráž u vchodu do stanice a ostatní hlídali okna. 

Nejprve přišli dva četníci a pak další. V šechny je beze slov a bez vý
střelu srazil k zemi, svázali a hodili do sklepa. A potom se otevřely dve
ře a vešel velitel stanice v parádní uniformě, se dvěma kříži na prsou. 
I jeho okamžitě srazili k zemi a svázali. Velitel byl trochu opilý a ne
mohl se hned vzpamatovat. 

'Co je to za hru, pánové?' 
- 'To je tvoje poslední hra. Ty jsi ubil generála Lužu, darebáku?' 

Velitel po těchto slovech ihned vystřízlivěl. 
'Já jsem jen plnil svou povinnost!' 
-'A ostatní, kteří zahynuli tvou ruku?' Velitel mlčel. 
'Do sklepa s ním," řekl Bachmutskij. 
Reproduktor na náměstí právě hrál nějaký německý pochod, když 

Serinek četl rozsudek zrádcům vlasti: 'Ve jménu našich bratří a sester, 
kteří zahynuli rukou fašistických katanů, jménem všech čestných lidí, 
kteří bojují za vlast a svobodu, ve jménu míru a štěstí na zemi!' 

Četníky postříleli a velitele pověsili na příčném trámu sklepa a na 
prsa s německými kříži mu připevnili rozsudek. 

Bez potrestání zůstal starosta-udavač, který měl přijít a nepřišel. 
Čekat však na něho bylo riskantní. A když se Bachmutskij rozhodl k 
odchodu, někteří se ptali: 'A co starosta?' 

Tu se do toho vložil Setinek a řekl, že po válce bude starosta 
postaven před soud českého národa. 

Službukonajícího četníka nechali na živu. Svázali ho na rukou i no
hou a nechali ho ve sklepě. Sebrali zbraně, telefonní sluchátka a opus
tili stanici. U vchodu do stanice pak připevnili list papíru, kde stálo: 
Soud potrestal fašisty a zrádce českého národa, protože ubili vlastence 
Lužu a mnoho dobrých Čechů! Kdokoliv vztáhne ruku na český lid, 
stihne ho stejný trest!' Štáb revolučního odboje 

Až po týdnu se partyzáni vrátili na svoje stanoviště. Svatoň pozorně 
vyslechl hlášení, které podával Bachmutskij a schválil postup oddílu. 
Potom přikázal Tumajevovi, aby o celé akci napsal zprávu ... " 
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MARIE NĚMCOV Á VZPOMÍNÁ 
Marie Němcová, dcera Jana Votavy, je dnes poslední žijící svědek 

události ve svém hostinci v Hřišti v roce 1944, kdy zde byl zastřelen 
generál Vojtěch Luža a poručík Josef Kareš. Je také jediná, která ještě 
před nešťastnou událostí s hosty mluvila, ač nevěděla, o koho se jedná. 
Své vzpomínky popisuje v červnu 1977 při osobním rozhovoru 
následovně: 

,N hostinci jsme měli lokál, sál byl pronajmut za dílnu. Když uvítala 
návštěvu dvou neznámých pánů, kteří se ptali, zda se zde mohou 
osušit, na otázku, co v takovém nečase zde hledají, řekli, že jdou za 
aprovizací. V kuchyni seděl otec Jan Votava, kterého jsem poslala, aby 
šel do lokálu k pánům, aby jim zatopil a u nich poseděl. Pak jsem šla po 
své práci na dvůr poklidit, bylo již odpoledne k večeru. Syn V ladimír 
(nar. 1936), byl doma v kuchyni, kde si hrál u okna směrem do horní 
části vsi se svým kamarádem. Pojednou chlapci přiběhli na dvůr a vo
lali, že slyšeli nějaké střílení, prý v lokále, já jsem na dvoře neslyšela 
nic. Měla jsem strach co se tam asi přihodilo, ale bála jsem se do lokálu 
vkročit. Domnívala jsem se, že snad přece ti páni nemohli po nikom 
střílet, vždyť byl v lokále jen můj starý otec. 

Běželi jsme proto s chlapci ke škole za panem řídícím Černým a pak 
ještě někdo doběhl pro mého bratra. Společně jsme pak šli k našemu 
domu- hostinci, kde jsme již viděli na schodech otce a tak jsme byli 
šťastni, že je živý, on nám teprve říkal, co se tam sběhlo. Šla jsem pak 
raději do kuchyně, kde seděl jeden z četníků a měl ruce podepřené o 
hlavu a byl celý nešťastný nad událostí, kterou právě prožil. Dál již bylo 
vše tak, jak popsal otec v pamětní knize." 

Dále pak paní Němcová vyprávěla, že odplata na četnické stanici 
byla nešťastná a jak litovala nevinné četníky. 

Manželka generála Luži, paní Milada Lužová, snad každým rokem 
do Hřiště přijížděla na místa, kde zahynul její manžel. Naposled zde 
byla v roce 1975, nyní prý je často nemocná, jak psala, píše prý vždy 
alespoň pozdravy na svátky, žije stále v Brně. 
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Asi v roce 1970 přijel do hřiště reportážní vůz československé 

televize a zde natočil pořad o místě, kde došlo k tragédii a také rozho

vor s Marií Němcovou. Pořad ale nebyl vysílán a je prý dle sdělení 

televizních pracovníků založen v archivu dokumentárních pořadů a 

snad někdy později při vhodné příležitosti bude vysílán. 

Paní Marii Němcovou jsem v roce 1977 navštívil několikrát, o celém 

případu jsem s ní hovořil daleko více, než zde jen vypisuji, t.j. o účast 

starosty Honzy, jeho manželky a o všech dalších podrobnostech, které 

i po tolika letech z paměti jen těžko vymizí. 

František Hladík 



--

JOSEF DOSTÁL VYPRAVUJE 
S tragédií v Hřišti je několikráte také uvedeno jméno Josefa Dostála 

- cestáře. Uvádí se, že viděl sebevraždu poručíka Koreše a v této 
souvislosti je též uvedeno v novinovém článku od Josefa Tajovského, 
který je vlepen v pamětní knize Jana Votavy, že poručík Josef Koreš, 
než se zastřelil, zvolal: "Nikdy bych nevěřil, že Čech může zabít Čecha! 
Ale pomstěni budeme!" 

Tato "fráze" je pak ještě použita v pamětním listě o poručíku Kare
šovi, který byl vydán pravděpodobně nákladem jeho rodiny, nebo obcí 
Říčany. Nazývám větu frází, protože soudný a nezaujatý pozorovatel 
jinak tuto větu - toto zvolání nemůže nazvat a je vloženo do úst umí
rajícímu snad pro vyzdvižení jeho hrdinství, nebo snad pro vytvoření 
veřejného mínění před soudem se starostou Honzou, tak jako by jej 
padlý volal k zúčtování po válce, nebo je to volání po pomstění na 
četnické stanici, každopádně však text vznikl z péra novinářů, nebo 
lépe řečeno autora zmíněného článku až po válce. 

Jaká je skutečnost, vypravuje jediný očitý svědek sebevraždy Josef 
Dostál: Josef Dostál se narodil v roce 1905 v Pohledu čp. 68 (dnes 
Lihovarská ulice), kde rodiče měli byt u prvního zdejšího českého 
starosty Harta, který byl krejčím a také i kostelníkem. Pak se přestě
hovali do Simtan, pak do Utína a naposled do Hřiště, kde si jeho otec 
koupil starší usedlost. Josef Dostál si pak postavil domek asi 100 metrů 
pod hostincem Marie Němcové u silnice na Přibyslav. Povoláním byl 
cestářem, měl ale také nějaké pole. Toho dne, kdy došlo k tragické 
události, se právě vrátil z Jihlavy, kam byl volán, aby byl totálně 
nasazen na nějakou práci pro Německo. Byl však na vše dobře při
praven a měl v ruce potvrzení, že je majitelem zemědělské půdy, kterou 
nemůže nikdo jiný z rodiny obdělávat. Toto potvrzení mu pomohlo, že 
na práci nebyl nasazen. Seděl s manželkou v kuchyni u okna a vše jí 
vyprávěl, neb právě před chvilkou se v dešti dostal domů od vlaku z 
Přibyslavi . Při řeči viděli, jak nahoru po silnici jdou rychlým krokem 
přibyslavští četníci. V šimli si také, že četníci zašli do hospody. Po krátké 
chV11i spatřili, jak z hostince vyběhl muž, pomalu sestupuje pozpátku 
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po schodišti a něco drží v pravé ruce. Běžel pomalu po silnici směrem k 

jejich domku, pak si teprve všimli, že v ruce drží revolver. Když 

přicházel k úrovni jejich domku, odbočil právě proti na pole. Aby lépe 

viděli, přeběhli s manželkou do druhé místnosti a odtud viděli, jak ve 

vzdálenosti asi 80 metrů od domku na polní cestě si dotyčný přiložil 

revolver k hlavě a tu již uslyšeli výstřel. Pochopitelně neslyšeli a ani 

nemohli slyšet nějaké jeho zvolání přes zavřené okno a na tuto rela

tivně velkou vzdálenost nikomu také o žádném zvolání nikdy neříkal. 



Po této události vyběhl Josef Dostál před dům na silnici a tu již také 

vyběhli četníci z hostince a on jim ukazoval, kde leží zastřelený a s čet

níky šel k němu. Nic bližšího se zatím nedověděl a až ve večerních 

hodinách přišel pro něho jeden četník s jedním gestapákem a vyzvali 

ho, aby šel k výslechu do hostince, v hostinci však již nebyla mrtvola 

Kareše, ani generála Luži. Zde pak musel vše vypovědět tak, jak je 

popsáno, a podepsat protokol. 

Po válce pak byl volán ke krajskému soudu do Kutné Hory, kde se 

projednávalo obvinění starosty Honzy. Když se do Kutné Hory dostavil 

včetně dalších svědků, probíhal zde právě jiný soud a na tento případ 

již soudu nezbyl čas, takže byl soud odročen. 

Po druhé k soudu již jet nemusel, protože se domluvil s přibys

lavským starostou Klusáčkem, jehož příbuzný byl v Kutné Hoře před

sedou soudu, takže jeho výpověď stačila pro soud pouze písemná. 

Toto jsou údaje, které mně při osobní návštěvě v červnu roku 1977 

poskytl Josef Dostál, dnes již důchodce, ale velmi čilý. Ve svém 

rodinném domku mě zavedl k oknům, odkud se toho listopadového 

dne díval k hostinci a na pole, kde se poručík Koreš zastřelil. Pak šel se 

mnou na místo, kde na polní, dnes travnaté cestě se Koreš zastřelil. Po 

obou stranách pole jsou dnes nově postavené rodinné domky. 

Zavzpomínal si na tyto události a při zmíňce o odvetě na četnické 

stanici v Přibyslavi politoval nevinné četníky, zejména Ondřeje Otev

řela, který byl prý velmi oblíben a znám jako dobrý vlastenec. 

František Hladík 
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VZPOMÍNKY NEVYMIZÍ 
Málo je již dnes (1977) pamětníků, kteří byli přítomní při nešťastné 

události v Hřišti a současně i v Přibyslavi. Snad dnes jediným je 
důchodce MUDr. Miloslav Liška. Žije stále v Přibyslavi ve svém 
rodinném domě nedaleko kostela. Má stále velmi dobrou paměť a tak 
ještě dnes po tolika letech dovede o událostech dobře vyprávět. 

Do Hřiště přišel asi hodinu po události, t.j. kolem 18.00 hodin, jako 
člen soudní komise, ve které byl dále JUDr. Vodička a Emil Šiška. 

Zde v Hřišti pak zařídili přenesení mrtvého poručíka Kareše do 
hostinské místnosti . Generál Luža měl v těle několik zásahů, pamatuje 
si na průstřel jater, plic a břicha. Při prohledávání mrtvých nalezl u 
generála Luži sešit v tvrdých deskách, v tomto sešitě byl rozepisován 
překlad z francouzštiny do češtiny Gerilovy knihy o válce Napoleono
vých vojsk. Dále měl v kapse malý kapesní albumek rodinných 
fotografií, tyto dvě věci mu do kapsy vrátil. Našel zde ale zajímavější 
zápisník, kde při letmém otevření uviděl řadu různých zápisů adres 
a podobně. Domníval se, že by tento doklad byl pro řadu lidí velmi 
nebezpečný a proto jej uschoval do kapsy. Toto jeho počínání ovšem 
pozorovali jeho kolegové. 

Při příjezdu gestapa z Jihlavy musela komise na ně ještě čekat a 
podat své hlášení. Je zajímavé, že gestapáci se chovali celkem slušně, 
jen jejich šofér- řidič auta- dosti dobrou češtinou strašně spílal všem 
partyzánům a vůbec všem Čechům. 

Doma si pak doktor Liška zápisník podrobněji prohlédl a našel v 
něm skutečně velké množství adres, mnoho míst schůzek s poznámkou, 
kde koho je možno očekávat, pak jen samostatná jména různých osob a 
řadu dalších poznámek. Zápisník pak ihned ukryl do části zubařského 
křesla. 

Při tomto počínání zpozorovala něco jeho manželka a naléhala, aby 
jí řekl o co se jedná, neřekl jí však nic. Asi za pět dnů se ho přímo v 
jedné zdejší restauraci ptali u stolu společně dva hosté, co je na tom 
pravda, že u mrtvého generála našel tajný zápisník. Když se jich ptal 
kde to slyšeli, vyšlo najevo, že si o tom po Přibyslavi vyprávějí ženské a 
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vše pocházelo od manželky Emila Šišky, které se jmenovaný po návratu 
z Hřiště se vším svěřil. 

Na základě této skutečnosti a po dalším naléhání manželky, vyjmul 
zápisník z úkrytu a ukázal jej manželce a ta když viděla o co jde, ihned 
po krátké prohlídce zápisník spálila. 

Po válce, když o této věci několikráte mluvil se členy této ilegální 
skupiny, byl mu prý vyčítáno, že zápisník měl velkou cenu pro celou 
skupinu a dále mu bylo dáváno za vinu, že jej zničil proto, že v něm 
bylo také uvedeno jeho jméno. Byla to však jen shoda jmen, skutečně 
mezi řadou jmen bylo v zápisníku i jméno Liška, ale bez uvedení 
křestního jména a vzhledem k tomu, že doktor Liška neměl o činnosti 
přímo této skupiny ani tušení, netýkala se věc jeho osoby. 

I kdyby si tento zápisník ponechal, stejně by jej nemohl nikomu 
předat, zasílat jej na nějakou adresu, nebo osobně předávat, bylo právě 
v této době velmi nebezpečné, neb se mohl dostat do špatných rukou. 
Tak by snad šlo jen o poválečný doklad o ilegální činnosti některých 
uvedených osob. 

V poválečné době byla záležitost tragédie v Hřišti předmětem 
mnoha sporů a jednání. Syn zastřeleného generála Luži Radomír Luža 
byl několikráte v Přibyslavi a vždy jednal s doktorem Liškou. Vyvolal 
také soud se starostou z Hřiště Jaroslavem Honzou. Soudní přelíčení se 
konalo v Přibyslavi v budově Lesního družstva. Doktor Liška byl zde 
volán také jako svědek. Soud probíhal v dosti nepříznivé době pro 
žalovaného, přesto však pro nedostatek důkazů byl tento obžaloby 
sproštěn. 

Úsudek MUDr. Miloslava Lišky nad celou touto akcí je ještě dnes 
stejný tak, jak jej měl ihned po události: "Šlo o shodu několika 
okolností, náhod a pak hlavně o obyčejnou lidskou blbost všech -
důstojníků, četníků i starosty". 

Pokud se jedná o osoby četníků, je názor doktora Lišky velmi 
příznivý pro četnického strážmistra Josefa Navrátila. Byl vždy dobrým 
Čechem, byl legionář, snad trochu více komisní a do všeho hrrr, ale 
vědomě by rozhodně nikomu neublížil. 
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V zpomněl si také na strážmistra Otevřela, kterého každý litoval, byl 
velmi oblíbený. Rovněž tak strážmistr Sojka, další nevinný účastník, byl 
vlastně již v důchodu a koncem války znovu povolán do aktivní 
četnické služby. 

Při pokračování tragédie v Přibyslavi dne 26. října 1944 došlo k 
exekuci četníků kolem 20. hodiny. Snad za necelou hodinu, když jeden 
z četníků, který byl zraněný, přivolal pomoc, dostavil se na četnickou 
stanici doktor Liška. (V zápise kroniky přibyslavské je uvedeno, že to byl 
druhý zdejší doktor Klíma.) Ve sklepě mohl jen konstatovat smrt u všech 
čtyřech četníků, nebylo zde prý ani tolik krve, jak by se snad očekávalo. 

V kanceláři byl trochu nepořádek, po podlaze se válelo několik 
drátů od telefonů, povalené židličky a podobně. Před budovou pak 
očekávali příjezd zvláštní německé vojenské hlídky. Přijela skupina 20 

ozbrojených vojáků a co bylo zvláští, tak někteří mluvili česky. Dokonce 
se po letech v městě Želivě setkal s jedním z nich, který byl z Prahy. V 
této složce působil s vědomím ilegálních složek a o její činnosti podával 
informace a proto se také celá záležitost přibyslavská dostala ihned bez 
zkreslení na patřičná místa. 

Vojenská hlídka se před budovou na náměstí rozestoupila do bojové 
rojnice a opatrně postupovala dopředu, ačkoliv před vchodem stála na 
ně čekající skupina občanů včetně doktora Lišky. Konečně několik z 
velitelů se odhodlalo vstoupit dovnitř. Byl prý vidět jejich panický 
strach z partyzánů, obávali se, zda ještě za rohem na ně nečíhají a snad, 
že jsou ještě v budově. Když vstoupali do prvního patra, kde byla 
četnická stanice, pokynul rukou doktoru Liškovi a slůvkem 'bitte' 
(prosím), pouštěl jej jako prvního do kanceláře, kde pochopitelně 
doktor Liška včetně dalších občanů již dříve byli. 

Také o této záležiosti doktor Liška mluvil po válce s mladým Lužou. 
Proti zápisu v kronice přibyslavské, tento uvádí, že pro vrchního stráž
mistra Mečíře šli k bytu sice za doprovodu jednoho z četníků, ale party
záni zde vystupovali přímo jako příslušníci gestapa a s Mečířem, který 
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se vyklonil z okna, mluvili německy a tak ho vylákali na četnickou 
stanici. 

Celá přibyslavská akce byla připravovaná velmi pečlivě, skupina 
partyzánů se stahovala k městu postupně již během dne do okolí a 
zbytek přijel večerním vlakem. 

František Hladík 

JAK TO BYLO NA ČETNICKÉ STANICI 
O událostech 26. října 1944 vypravuje Bedřich Vokůrka, syn 

majitele domu Jana Vokůrky, kde byla tehdy četnická stanice. Bedřich 
Vokůrka (rok narození 1926) bydlí v Přibyslavi, Tyršova ulice v novém 
rodinném domku. 

Přibyslav -dům na náměstí čp. 9 Jana Vokůrky. 

V tomto domě byla v roce 1944 četnická stanice. V chod do domu a také do četnické stanice 
byl tak jako dnes na pravé straně fotografie, tam, kde je na snímku několik osob. 

Četnická stanice byla umístěna v poschodí, čtyři okna z kanceláří stanice vedla na náměstí. 
Na fotografii jsou to okna od levého okraje. 

Snímek z roku 1977. 
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Dům jeho rodičů stojí na náměstí ve střední části bloku domů, je 
rohový, část oken je směrovaná do malého parčíku, kde dnes stojí 
socha rudoarmějce a část oken jde do ulice. Četnická stanice byla 
umístěna v prvém patře a její čtyři okna od levého okraje domu 
vyhlížejí do ulice a nikoliv do parku jak se někde uvádí. 

Vchod do domu je tak jako dnes od parku. Tento vchod do domu se 
během dne vůbec nezamykal, protože se tudy chodilo nejen k četnické 
stanici, ale také k Vokůrkům do bytu. Dům se zamykal až kolem 22.00 
hodiny. Byt Vokůrků byl v přízemí a do kuchyně se vcházelo z chodby 
pod schody vedoucí do prvého poschodí, takřka proti vchodu do 
kuchyně byl vchod do sklepa. 

Osudný večer byl doma mimo otce a jeho manželky jeden syn, 
22letý Jiří Vokůrka, další syn starší byl v práci, třetí syn byl mimo 
domov pracovně nasazen, čtvrtý nejmladší syn, 18letý Bedřich Vokůrka, 
byl mezi mládeží mimo byt. 

O události mnohokráte vypravoval v rodinném kruhu jeho otec a 
rozebíral vše, jak a co probíhalo. 

Ten večer bylo ticho nejen v bytě u Vokůrků, ale také v ulicích 
města, které bylo zatemněné, jen ojedinělý chodec prošel kolem. Když 
kolem 20. hodiny uslyšel starý pan Vokůrka na chodbě kroky a pak po 
jejich vystupování po schodech nahoru k četnické stanici ťukot na 
dveře, nepokládal návštěvě žádný význam, neb se často stávalo, že i 
večer přicházel někdo na četnickou stanici. Když však po několikátém 
zaklepání se nahoře dveře neotevřely a kroky pomalu scházely po 
schodech dolů, uvědomil si, že před chvílí šel na stanici vrchní 
strážmistr Jiří Homer. Nedalo mu to a otevřel dveře z kuchyně na 
chodbu, aby návštěvníka na tuto skutečnost upozornil. V přítmí 
chodby viděl neznámého muže, kterému po dotazu, zda jde na čet
nickou stanici, řekl, že musí důkladněji zaťukat. Zdálo se mu, že muž je 
jaksi bezradný a proto se sám nabídl jít s ním nahoru, že je asi pan 
Homer ve druhé kanceláři. A tak se stalo, když po důkladném zakle
pání se četník Homer před otevřením dveří ptal kdo je, odpověděl 
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Vokůrka, že za dveřmi je on a že ho zde někdo hledá. Když Homer 
otevřel, stál ve dveřích v rozepjaté služební blůze a bez opasku, na 
kterém jinak měl zavěšenu v pouzdru služební pistoli. 

V okamžiku otevření dveří neznámý muž vytáhl uschovanou pistoli 
a mužům nařídil ruce vzhůru. Po tomto zvolání zazněly na chodbě 
rychlé kroky a tři neznámí muži přišli nahoru do kanceláře stanice. 
Jeden z nich pak sešel s Janem Vokůrkou dolů do kuchyně, zde nařídil 
překvapené manželce a synu Jiřímu, aby všichni zasedli za stůl, odkud 
se nesmí ani hnout, sám pak usedl na další židli a s namířenou zbraní 
je hlídal, zakázal jim také spolu rozmlouvat . 

Potud vyprávění Jana Vokůrky, dnes již zemřelého, jak je tlumočil 
jeho syn Bedřich. 

V tu dobu asi po deseti minutách od zahájení akce přicházel 
Bedřich Vokůrka domů. Byl se skupinou mládeže v nedalekém hostinci, 
kde v zadní místnosti se mládež chtěla učit tančit. V této válečné době 
bylo zakázáno pořádat taneční zábavy a tak se mohlo tančit jen "na 
černo". Hudbu v takovémto případě obstarával gramofon. Tehdejší typy 
gramofonů potřebovaly na každou desku jednu gramofonovou jehlu. 
Mládež měla jehel málo a proto se nabídl Bedřich Vokůrka, že zajde 
domů pro nějaké jehly. Šel po náměstí směrem k jejich domu, kde asi v 
polovině domovního bloku spatřil stát neznámého muže. U hlavních 
dveří byl druhý cizí muž. Při přiblížení ke vchodu byl náhle hrubě 
uchopen za ruku a vtažen do chodby, kde na něho další ozbrojenec 
zasyčel: "Ruce vzhůru!" a hned byl taky prošacován. Po dotazu, koho 
hledá a jeho odpovědi, že jde domů, uslyšel dohadování - to je asi 
jeden z domácích. Byl na to odveden k nim do kuchyně a musel se 
přidružit k ostatním členům rodiny. 

Po chvilce pak slyšeli, jak jde někdo po schodech dolů, to vedli 
četníka Homera, který měl svázané ruce za zády. Dveře na chodbu z 
kuchyně byly otevřené, aby bylo na chodbě trochu vidět. 

Když s Homerem přišli zpátky, nebyl odveden do stanice, ale též 
zahnán k Vokůrkům. V rchního Mečíře- byl v civilu- a Otevřela od
vlekli do patra do úřadovny. Otevřel se při eskortě bránil. Bylo slyšet 
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do kuchyně dunění ran a nadávky. Krátce na to přivedli Sojku, který 
byl na procházce se svým psíkem a zatkli ho na chodníku. Ten se 
odvolával, že na stanici nepatří. Byl však hrubě okřiknut a taky vstrčen 
do kuchyně. Když pak Vokůrka se snažil potvrdit jeho slova, byl 
napaden, aby mlčel. 

Sojka si asi vůbec neuvědomoval, co se vlastně děje. Několikráte 
během doby zajišťování a než došlo k popravě měl dotaz na svého psa 
venku a žádal, aby byl k němu puštěn. 

Po několika minutách přišli dolů dva muži a nařídili Homerovi a 
Sojkovi, terý měl taky spoutané ruce, aby šli s nimi. Hlavní slovo měl 
muž cikánského vzezření (byl to J. Serinek). Četníci je následovali 
celkem bez odporu, netušili, co s nimi chtějí provést. Oba nebyli při 
střílení v Hřišti, Když je vedli ke sklepu, možná si mysleli, že je tam 
jenom uvězní. Zatím však hned na schodech bylo po nich stříleno. 

Po střelbě přišel do kuchyně cikán se svým komplicem - ten měl 
brýle - a dohadovali se, proč jim zbraně špatně střílely. Nabíjeli si je 
znovu - měli staré bubínkové revolvery. 

Pak již bylo slyšet dupot jak jsou shora přiváděni Mečíř, Otevřel a 
nejmladší Kunderka, který do stanice přišel krátce před exekucí. Tito 
četníci poznali po střelbě ze sklepa, co je čeká, proto se urputně bránili 
i když měli ruce svázány. Otevřel, muž atletické postavy, měl ruce 
rozedřené od drátů, kterými je měl spoutané. 

Na to uslyšeli Vokůrkovi další palbu. Když pak po odchodu koman
da mohli nahlédnout do místa poprav, spatřili mrtvé četníky různě 
ležící na posledních schodech sklepa. 

Po vraždění, které měl hlavně provádět Serinek, bylo Vokůrkovi 
nařízeno nevzdalovat se hodinu z bytu a teprve potom případ hlásit. Za 
obhajobu třech četníků, že jsou nevinní, bylo Vokůrkovi pohroženo, že 
by s rodinou mohl býti taky likvidován. 

Asi po deseti, dvaceti minutách bylo slyšet ze sklepa slabé sténání. 
Paní Vokůrková opatrně vyšla na chodbu a uslyšela ze sklepa volání o 
pomoc. Šla to povědět rodině. Než se ale domluvili co mají dělat, do 
místnosti kuchyně vpadl postřelený Homer a prosil, aby ho někde 
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ukryli. Byl na něj hrozný pohled. Celý zakrvácený a vypadal, že se 

každou chvt1i skácí. Vokůrka mu řekl, že u nich zůstat nemůže, kdyby 

se náhodou některý partyzán vrátil, bylo by zle a poradil mu, aby 

vyhledal úkryt na půdě. Homer tedy se odvlekl nahoru, ale místo na 

půdu se dostal do kanceláří stanice a odtud okna přivolal pomoc v 
osobě telefonního dozorce Janduse, kterého do stanice poslala 

spojovatelka z pošty, která se nemohla dovolat četníků. Potom již přišlo 

do domu více osob a lékaři Klíma a Liška. Bedřich Vokůrka taky viděl 

zastřelené četníky ve sklepě. 

V několika popisech o této partyzánské pomstě se uvádí dokonce i v 

přibyslavské kronice, že u zastřelených četníků byl ponechán od 

partyzánů nápis s výstrahou, že jde o partyzánskou pomstu, party

zánský trest, že nikdo nesmí na pohřeb četníků a pod. Bedřich Vokůrka 
tvrdí docela přesvědčivě, že nikde žádný papír s nějakým nápisem 

nebyl, jejich rodina že byla první ve sklepě u zastřelených četníků. To 
vše byla fantazie lidí, že když se později o případu mluvilo a psalo, tak i 

jeho otec tvrdil to samé. Bohužel, s jejich rodinou po válce o případu 

mimo soudního přelíčení v Přibyslavi žádný nemluvil a s mladým 

Vokůrkou (Bedřichem) vůbec nikdo, ani nikdy později. 

Když však za krátkou dobu po ohlášení případu přijelo do Přibyslavi 

gestapo, byl každý člen rodiny vyslýchán velmi podrobně. Gestapo 

přijelo se silnou ozbrojenou ochranou, výslech se ihned zapisoval na 

dou psacích strojích a to jednou česky, kdy pak každý vyslýchající musel 

protokol podepsat a současně byl výslech překládán a hned do stroje 
psán německy. Gestapo každého člena rodiny vyslýchalo odděleně a 

hned předem upozornilo, aby každý mluvil pravdu, protože četník 

Homer zůstal na živu a před odvozem do nemocnice byl již vyslechnut. 

Hlavně chtělo gestapo slyšet popis partyzánů a jejich vystupování. 

Vokůrkovi toho ovšem moc neřekli, jen to nejnutnější, sami ovšem 

předpokládali, že šlo pouze o české partyzány, protože i ti málomluvní 

promluvili i těch pár slov česky. (Poznámka: ]e to pochopitené, protože šlo 

o bývalé ruské zajatce, kteří se pohybovali v českém prostředí již rok a někdy 
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i déle a česky již docela dobře mluvili). Vokůrkovi se vymlouvali na přítmí a 

na to, že v kuchyni bylo jen několik partyzánů, což bylo dosti 

pravděpodobné. 

Přesto po výslechu odvedli celou rodinu na gestapo do Jihlavy, zde 
byl každý čtrnáct dní vězněn na samotce a pak ve společné cele v 

celkové době 7 týdnů a několik dnů. Po tuto dobu byl každý ještě 

několikráte vyslýchán. 

Krátkou dobu před propouštěním byl v jedné noci každý z rodiny 

probuzen a volán k výslechu, který se opět týkal popisu partyzánů a 

každý byl dotazován, zda by přece jen některého z partyzánů poznal. 

Nakonec by starší syn Jiří Vokůrka naložen do osobního auta a vezen v 

noci neznámo kam. Pamatoval si jen, že auto značky Mercedes jelo 

strašně rychle, všade bylo zatemnění a tak jen poznal, že jedou přes 
Brno. Když pak dojeli na jemu neznámé místo, byl vyzván, aby z auta 
vystoupil a zde ve sklepní místnosti mu byli ukázáni dva mrtví muži. 

Byli vystaveni na jakési drátěné konstrukci. Jiří Vokůrka jednoho z 
nich zcela určitě poznal, gestapu však řekl, že žádného z nich nezná. Ti 
mu tvrdili, že určitě jde o muže, kteří byli v Přibyslavi na četnické 

stanici a ukázali mu mimo jejich zbraně také četnickou koženou 

brašnu, kterou jeden z nich prý měl - na. vnitřní straně bylo napsáno 

jméno četníka Homera, majitele brašny. 

O této události také nikdo z rodiny Vokůrkových nevypovídal, snad 

to nikoho v poválečné době ani nezajímalo. Bedřich Vokůrka zrovna 

letos (1977) při návštěvě u svého bratra Jiřího právě o tomto po mnoha 

letech rozmlouvali. (Poznámka: Jednalo se o nadporučíka Nikolaje 
Bachmutského, který byl velitelem partyzánského oddílu pro akci v Přibyslavi. 
Bachmutskij padl při boji s Němci dne 7. 12. 1944 v obci Žďárné, kdy byla 
skupina partyzánů zaskočena v místě odpočinku v domě kominíka Šmadlého.) 

Po válce jel jednou Bedřich Vokůrka do Svitav s nějaký známým z 

Přibyslavi, ten pak v jedné restauraci slyšel, jak nějaký cikán v pod

roušeném stavu hlasitě vykládá svým spolustolovníkům, že on to byl, 

který vedl partyzánskou pomstu v Přibyslavi a že on sám zrádné četníky 

popravoval. Na výzvu tohoto známého šel se Bedřich Vokůrka nahléd-
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nout do restaurace a dotyčného poznal - byl to J. Setinek, osobně s 
ním však nemluvil. 

Zcela soukromé názory B. Vokůrky na četníky, které jejich rodina 
při takřka denním styku velmi dobře znala: 

Homer byl málo oblíbený, říkalo se o něm, že honil některé lidi, 
když utekli z nasazené práce v Německu, jen nad některým dobrým 
známým přimhouřil oči; ze všech přibyslavských četníků prý byl 
nejméně oblíbený. 

O Sojkovi se všeobecně tvrdilo, že to byl četník, který se vyhýbal 
práci. Za prvé republiky byl u četnictva, nikdo nevěděl proč odešel, zda 
byl propuštěn, nikde pak nebyl zaměstnán a je záhadou, z čeho žila 
jeho rodina, snad psal do nějakých novin. 

Navrátil, Mečíř, Otevřel, všichni tři byli dobří lidé, a oblíbení, 
všichni poslouchali zahraniční rozhlas a netajili se svou nenávistí k 
fašismu. 

Bedřich Vokůrka mi toto vše vyprávěl při návštěvě v jeho bytě v 
neděli v podvečer dne 20. listopadu 1977. Byl jsem od té doby, kdy se 
vše stalo (1944), první, kdo se o věc tak podrobně zajímal a jeho 
vyprávění bylo skutečně autentické a jistě i zcela pravdivé, jeho rodiče 
již dávno nežijí a nežije také jeden z jeho bratrů. Bedřich Vokůrka byl 
nejmladší, nemá sám zájem na nějaké zkreslování celé události, která se 
nesmazatelně vepsala do jeho podvědomí. 

Vyslechl František Hladík 

JOSEF NAVRÁ TlL MLADŠÍ VZPOMÍNÁ 
Četnický štábní strážmistr Josef Navrátil, osoba případu v Hřišti tak 

často přetřásaná ve všech úvahách, v různých pojednáních a ve všech 
článcích popisovaná, vesměs současně se starostou Honzou z Hřiště 
pokládána jako příčina tragédie ve Hřišti. 

Starosta Honza mohl po válce o případu vypovídat před soudem a 
uvalené pomluvy a žalobu přivedl důsledkem svědectví na správnou 
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míru a byl také obžaloby zproštěn. Josef Navrátil tak učiniti nemohl, 
protože těsně před koncem války přišel o život, jak je jinde podrobně 
uvedeno. 

Navrátilovi bydleli v nájmu v rodinném domku v Přibyslavi u silnice 
vedoucí k obci Hřiště, předposlední domek po pravé straně a měli 
jednoho syna, po otci Josefa, narozeného roku 1931. 

S Josefem Navrátilem mladším se znám již 25 až 30 let t.j. z doby, 
kdy byl ještě mladíkem svobodným z tanečních zábav a ze sportu a pod. 
O tomto případu jsem s ním otevřeně mluvil v roce 1975, bylo to v 
době, kdy při přípežitosti vzpomínek na 30. výročí osvobození 
probíhala řada různých akcí, mezi nimi také se uskutečnila v ZDŠ 
přibyslav pro žáky 9. třídy přednáška zejména o partyzánské činnosti na 
Vysočině. Zde mimo jiné přednášející z Havlíčkova Brodu mluvil o 
případu generála Luži a dle údajů zejména z kroniky města Přibyslavi 
citoval některé údaje a také jmenoval několikrát osobu Josefa Navrátila 
v těch souvislostech, jak je v této práci popisováno. Nepřišlo mu na 
mysl, že mezi posluchači je žák 9. třídy patnáctiletý Josef Navrátil a že 
vlastně mluvil o jeho dědečkovi. Syn se pak doma ptal svého otce, jak 
to vlastně tehdy všechno bylo a tu je pak jeho vyprávění tak, jak mně 
ho při jednom setkání tlumočil. Je doplněno několika dalšími vzpomín
kami, které mně Josef Navrátil vyprávěl při mé návštěvě u Navrátilů
stále bydlí v Přibyslavi, nyní v nové družstevně postavené bytové 
jednotce -bylo to v sobotu 12. listopadu 1977. 

JosefNavrátil je narozen roku 1931, takže v roce 1944 mu bylo 13 let 
a události, které byly příčinou zvratu v jejich rodinném životě si velmi 
dobře zapamatoval. Vypravuje, že jeho otec velmi často, když šel na 
služební pochůzku, zastavoval se doma a na bezpečné místo odkládal 
služební revolver, aby prý ho zbytečně netížil. Do prázdného pouzdra si 
pak dal zmačkané noviny a doma říkal, že by revolver stejně proti 
nikomu nepoužil a tak je lépe ho nechat doma. Do služební kapsy blůzy 
pak vkládal plechovou plochou nádobku, do které se vešel půllitr mléka 
(nádobku ještě Navrátilovi mají). Onen osudný den v roce 1944 se 

Navrátil zastavil odpoledne také doma, vzal si nádobku na mléko, ale 
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proti jiným zvyklostem tentokráte neodložil zbraň. Když pak po střetu 

všechno doma vyprávěl, znělo jeho vyprávění v detailech následovně: 

Před vchodem do hostince dostali četníci od vrchního Mečíře 

příkaz, aby otevřeli pouzdra s revolvery a provedli jejich odjištění. Když 

vstoupili do hostince, vrchní sice nepozdravil, ale pronesl: "To je venku 

psí počasí, pánové." Když mu nikdo na to nic neřekl, vytáhnul zbraň a -: 

služební formulací dva přítomné vyzval: "Ruce vzhůru, předložte 

průkazy!" JosefNavrátil stál proti poručíku Karešovi. 

Po výzvě vrchního strážmistra v mžiku vytrhl Luža svou pistoli a 

současně s ním i Koreš a proti četníkům vystřelili. (Poznámka: � všech 

zprávách o výstřelech poručíka Kareše se mluví jenom velmi nezřetelně a 

poznamenává se, že jeho střely šly pravděpodobně přes otevřené dveře mimo . 

lokál. Bylo chybou při tehdejším vyšetřování, že se nezjistilo, kolik Kareš 

vystřelil ran a nehledaly se stopy zásahů a pod.) 

První Korešův výstřel roztrhl Navrátilovi levý náramník a další jeho 

výstřely splynuly s nastalou palbou četníků. 

Navrátil se doma přiznal rodině, že poprvé v životě tak rychle a z 
takové blízkosti použil zbraň proti člověku, aby si zachránil život. V 

bleskovém momentu mu na mysl přišla jeho manželka a syn Josef. 

Vzpomínal, jak jako voják rakouské armády a potom v ruských 

legiích prožil mnohé bitvy a střílel na nepřítele, ale vždy na vzdálenost. 

Nikdy neviděl, zda opravdu někoho v boji zabil. Ani při útocích na 

bodáky nepřišel nikdy do přímého styku s protivníkem. Toto byl jeho 

první případ. A to vlastně ani nevěděl, koho postřelil. Prohlásil, že on 
na generála Lužu nemířil. Pravá jména zastřelených se dověděl později. 

Celá tato akce ho velice mrzela, usuzoval, že to byla vina těch dvou -

proč stříleli - stačilo ukázat legitimace a věc by byla vyřízena. 

Navrátilovi se o vraždě četníků na stanici dověděli ještě ten večer. 

Pověděl jim to blízko bydlící starosta města Klusáček a taky jim sdělil, 

že viděl procházet kolem jejich domu dva neznámé muže, asi partyzány. 

Po válce se vdova po četnickém strážmistrovi Navrátilová domnívala 

a od lidí slyšela, že by její muž ponechán na živu, aby jako přímý 

účastník tragédie v Hřišti, mohl po válce podat svědectví. (Poznámka: 
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Tvrzení o neznámých lidech v okolí domu Navrátilových se jeví jako 

pravděpodobné, protože strážný na nedalekém letišti, které se nacházelo v 

polovině cesty mezi Přibyslaví a Hřištěm, viděl ten večer v čas akce kolem 
přecházet skupinu osob z města směrem na Moravu. S německýcm strážcem tu 
noc právě měl službu český zaměstnanec letiště, nejstarší syn rodiny Vokůr

kových, a ten projítí neznámých potvrdil.) 

11'AD1'AII1' IN PRIIIIII.AU 
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Fotokopie dokladu, dle kterého četníci z Přibyslavi předali 7000 Kč Městskému úřad 

v Přibyslavi dne 19. října 1944 pro dobročinné účely. 
Obnos pak obdržela manželka generála Luži. 

Originál v majetku]osefa Navrátila ml.- Přibyslav. 
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Při popisování událostí v Přibyslavi se uvádí, jak byl člen party

zánské likvidační skupiny Radomír Luža podrobně seznámen s městem 

a je tedy podivné, že se partyzáni nezastavili pro Navrátila, když šli 

kolem. Totéž mohli udělat v Hřišti u starosty Honzy. Pak dedukce o 

ponechání obou jmenovaných mohla by býti opodstatněná. 

Rodina Josefa Navrátila mladšího má z té doby a zejména z pová

lečného šetření řadu dokumentů, z nich jsem některé použil pro svou 

práci. 

Dodatečně mi ještě Josef Navrátil mladší vypravoval, že když po 

válce šla matka na 1vfNV se žádostí o vystavení dokladu o národní 

spolehlivosti, nebyl jí hned vydán. Až druhý den ho osobně přinesl 

předseda pro ni i jejího neplnoletého syna, který doklad ani nepotře

boval. Také toto svědčí o tom, jak na rodinu pohlížel revoluční národní 

výbor. 

Vyslechl a zapsal František Hladík 

JEDNA LEGENDA 

Pro úlnost uvedu zde jednu zcela vymyšlenou legendu, kterou jsem 

slyšel v několika různých úpravách dle současné fantazie vyprávěčů 

Slyšel jsem ji vyprávět brzy po válce a také ještě dnes, kdy jsem se celé 

řady občanů, hlavně v Přibyslavi dotazoval na nějaké další podrobnosti 

nebo i zajímavosti kolem případu generála Luži a četnické stanice. 

Jeden z posledních, kdo mi tento příběh vyprávěl, byl také Bedřich 

Vokůrka, před ním František Linhart, František Lacina a další. 

Dva ze tří četníků, kteří zavinili smrt generála Luži a poručíka 

Koreše byli popraveni od partyzánů. Třetí četník Navrátil tehdy 

popravě ušel, ale neušel prý pomstě partyzánů. Pronásledovala ho celé 

dlouhé měsíce partyzánka, dcera jednoho ze zastřelených důstojníků. 

Byla mu stále v patách, ale možnost k odplatě se jí nenaskytla, až 

jednou v Tišnově, právě ve chvi1i, kdy cza sledovaným četníkem přijela 

vlakem z Brna a šla za ním z nádraží, v té chvíli byl právě letecký nálet 

na Tišnov, využila zmatku a četníka zastřelila a tak pomstila svého otce. 
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Jen pro vyvrácení- generál Luža měl jen syna Radomíra, poručík 
Koreš byl svobodný, 27 let starý. Skutečnost je jen v tom, že četník 
Navrátil byl skutečně zraněn v Tišnově při náletu, byl ale převezen do 
nemocnice v Novém Městě, kde zemřel. 

BOŽÍ SOUD 
Tak zněl nadpis krátkého novinového článku, výstřižku bez označení 

data a názvu novin, který se mně dostal do rukou a ilustruje určitou 
dávku senzačnosti a i škodolibosti autora - dopisovatele. Možná, že šlo 
i o vyřizování soukromého účtu se zemřelým četníkem Navrátilem. 
Článek zní následovně: 

"K článku o smrti generála Luži a plukovníka Procházky nám píše 
čtenář z Přibyslavi, že štábní strážmistr Josef Navrátil, který byl 
původcem smrti obou, zemřel shodou okolností za 6 měsíců na den a 
dobu po postřílení četnické stanice v Přibyslavi. Navrátil byl zraněn při 
náletu na Tišnov a zemřel po převozu do Přibyslavi, kde byl pohřben za 
naprostého nezájmu občanstva." 

V článku je chybně uvedeno, že Navrátil zemřel po převozu do 
Přibyslavi, skutečnost je taková, že byl převezen do nemocnice v 
Novém Městě na Moravě, kde zemřel. 

KDO BYL DIVIZNÍ GENERÁL VOJTĚCH LUŽA 
Vojtěch Luža se narodil 26. března 1891 v Uherském Brodě. Po 

středoškolském studiu odešel do Brna studovat vysokou školu 
elektrotechnickou. V roce 1914 již nemohl dokončit studia neboť 
vypukla první světová válka a byl povolán do vojenské služby. 

Po krátkém výcviku důstojníků v záloze odjel jako praporčík na 
ruskou frontu. Dne 30. srpna 1915 byl u Malé Planči zajat. ll. dubna 
1916 se přihlásil do tvořící se srbské dobrovolnické divize v Rusku. 
Bojoval proti rakousko-uherským vojskům. Dne ll. lena 1917 přešel do 
československého zahraničního vojska a byl zařazen do 2. střeleckého 
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pluku "Jiřího z Poděbrad", byl povýšen na poručíka. Účastnil se také 
bitvy u Zborova. 

Dne 1. srpna 1918 je povýšen na kapitána a přejúná velení nad 2. 

praporem, zakrátko je již povýšen na majora. 
V prosinci 1919 je velitelem 2. střeleckého pluku, se kterým 

prodělává ústup z Ukrajiny přes Sibiř. Dnem 1. ledna 1920 je povýšen 
na podplukovníka, dne 22. dubna 1920 přijel do vlasti. 

V mírové službě prodělává vysokou válečnou školu, 10. ledna 1925 

je povýšen na plukovníka a 16. července 1929 má hodnost brigádního 
generála. Do té doby působil na ministerstvu národní obrany. 

Vojtěch Luža- divizní generdl- narozen 26. března 1891. 

Zastřelen l:ryl2. října 1944 v obci Hřiště u Přil:ryslavi. 
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Zastával pak funkce, tři roky byl velitelem Vysoké školy válečné v 
Praze, působil zde již jako divizní generál (1934). Byl pak v Trenčíně, 
Olomouci, kde měl velení nad IV. sborem a v roce 1938 má funkci 
zemského velitele na Moravě. 

Počátkem okupace měl působit u zemského úřadu v Brně, ale na 
jeho žádost byl v březnu 1941 pensionován. 

V roce 1942 odešel do ilegality a v roce 1943 se stal členem "RADY 

TŘÍ", která vedla odboj na Moravě. Také jeho rodina se musela skrývat 
v ilegalitě. V těsné spolupráci s dalšími skupinami hnutí odporu 
připravoval společný postup proti fašistům. 

Při jedné z cest z Prahy, kde byl na tajné schůzce, došlo k jeho 
zavraždění v obci Hřišti na Boleslavsku. 

Zkráceně opsáno z brožurky, kterou vydalo velitelství 3. oblasti roku 
1945 s názvem "Památce divizního generála Vojtěcha Luži". 

PORUČÍK JOSEF KOREŠ 
Narodil se 20. června 1917 v Říčanech u Prahy a zemřel v době 

okupace jako ilegální pracovník dne 2. 10. 1944 v Hřišti. 
To jsou jen skutečně strohé údaje a tak jsem se chtěl také dovědět 

něco podrobnějšího o jeho rodině a jeho bydlišti. 
Vznikla tak moje další korespondence se Stanislavem Hanušem z 

Říčan, který mi pořídil fotografie rodného domku Josefa Koreše, domu, 
kde se skrýval Josef Koreš a generál Luža a pomníku, který byl v 
Říčanech Josefu Korešovi odhalen. Přes Stanislava Hanuše jsem začal 
korespondovat se sestrou Josefa Koreše, Věrou Šafaříkovou. Ta mi 

slíbila obsáhlou zprávu o životě jejich rodiny. 
V prvém dopisu ze dne 1. 9. 1977 mně napsala, že má ještě oba 

rodiče, staré 86 let, matka je slepá a otec již rok leží. 
Tak jsem se těšil na slíbené údaje, co ví jejich rodina o poručíku 

Korešovi a generálu Lužovi a co s nimi společně prožili a co se také 
skutečně stalo. Po váhavé upomínce jsem dostal první část slíbeného 
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dopisu, kde na třech stranách mi vypisuje příběh svých rodičů a 

opravdu velmi zajímavé údaje, který by byly opravdu příkladné pro 

rodinnu kroniku, ale přesahuje rámec tohoto případu a tak je musím 

velmi zestručnit. 

Otec poručíka Josefa Kareše, Antonín, se narodil 22. 3. 1891 v 

Sedlici-Prčicích. Tesařské řemeslo se v tomto rodě udržuje již 300 let. 

Jeho manželka Božena, rozená Nováková, pocházela ze 7 dětí. Karešovi 

měli 5 dětí. Antonín Kareš byl členem sociálně demokratické strany a 

to velmi aktivně, zakládal v okolí knihovny, jezdil na schůze a stále se 

vzdělával. 

Josef Kareš- poručík- narozen v Říčanech u Prahy. 

Zastřelen byl2. října 1944 v obci Hřiště u Přibyslavi, ve věku 27let. 
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Děti otužoval a vedl je k sportování. Takže i poručík Koreš hrál 
kopanou, odbíjenou, házenou, jezdil na kole, lyžoval, hrál lední hokej 
atd. Dlouhá léta pracoval jako dělník u svého bratra a až po jeho smrti 
měl vlastní tesařskou živnost. Za války přišli za ním s nabídkou velké 
zakázky dřevěných baráků pro Němce, on však prohlásil, že pro Němce 
nezatluče ani hřebík a své slovo také dodržel a také firemní štít po 
celou válku měl jen v českém jazyce. 

V závěru dopisu pak píše, za týden pošlu další informace o našem 
Pepíkovi, bude je také psát jeho věrný kamarád Dr. Němeček a Karel 
Muller, který s ním a generálem Lužou putoval až do Zderadinek u 
Kácova, odkud se vrátil do Prahy pro adresy a tím si prakticky zachránil 
život. Tento dopis byl datován 5. 10. 1977, ale došel až koncem 
listopadu a důvod pozdního odeslání byl připsán na závěr: Omlouvám 
se. Zemřel nám tatínek. Najednou mi přišlo všechno zbytečné. Dostala 
jsem dnes Váš dopis a tak přece jen ten dopis posílám a přikládám jako 
důkaz, že jsem nic o tatínkovi nepřeháněla, rozloučení s ním od našeho 
kamaráda Dr. Němečka. Příští týden pošlu vše o generálu Lužovi a 
Pepíkovi. U dopisu pak byla připojena dlouhá smuteční řeč. V této se 
mimo jiné uvádí: " ... Pro Říčany stál vždy na straně pokroku, nalevo, 
tak, jak se tehdy pojem levice zformoval v republice i ve světě. T i, kdo 
stáli na levici, jej pokládali za svého. Nechci tvrdit, že jej měli všichni 
lidé rádi, zejména v době jeho veřejné aktivity v 20. a 30. letech, kdy 
byl velmi blízko KSČ a úzce s ní spolupracoval zejména v době jejich 
začátku, které nebyly v Říčanech snadné ... A to již v té době byl na té 
straně, jíž historie dala tak krutě a tragicky za pravdu. A setrval na této 
straně i po celou dobu okupace. Celá rodina pomáhala rodinám 
zatčených a Antonín Koreš a zejména jeho syn Josef byli zapojeni do 
národního odboje ... Pan mistr nesl velmi těžce ztrátu nejstaršího syna 
nedlouho před koncem války, ztráta Pepíka byla nezajizvenou ranou po 
celá desetiletí. Ale dovoluji si říci: Tenkrát, v oné deštivé říjnové noci, 
když Pepík sám, jako kdysi onen osamělec, stál před velkým a 
neodvolatelným rozhodnutím, s prostřílenými plicemi, pod smutným 
osamělým stromem uprostřed louky na Vysočině, kdyby se byl mohl 
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tehdy svého otce zeptat: Tati, co mám dělat?", myslím, že pan mistr by 
mu řekl: "Pepíčku, hlavně se jim nesmíš dostat do rukou." Myslím, že 
toto byla odvrácená a proto neviditelná stránka jeho žalu, avšak zcela 
sourodá s jeho smýšlením a pojetím občanské odpovědnosti. Proto také 
náhradu, kterou po osvobození rodiče dostali za syna, věnoval na 
stavbu říčanského gymnásia ... 

Toto je bohužel vše, co jsem od V ěry Šafaříkové-Karešové z Říčan 
obdržel. Další slíbené podrobné a možná zajímavé údaje jsem již ne
dostal a neměl jsem již odvahu zase neodbytně urgovat. Přesto myslím, 
že i těchto několik řádků staví osobu otce Antonína Koreše do jiného 
světla, než by se nám mohl jevit po popisované návštěvě ve Hřišti, jak 
o ní píše starý pan Votava ve své pamětní knize, také jeho báseň o 
svém synu dokazuje jeho velkou lásku a místo, kde zemřel, tu krajinu 
kolem a možná že i zde žijící lidé asi musel nenávidět svou otcovskou 
lítostí nad tím, že zde zemřel jeho syn, na kterém si tak zakládal. 

František Hladík 

Pomník poručíka]osefa Kareše v Říčanech u Prahy. 
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]iž neuslyším Tvůj rdzný krok 

jenž rozléhal se chodbou 
zvěstuje Tvůj příchod smělý, 
očekdvaný pozdní noční dobou. 

Ty bojovník statečný byl vždycky, 

neb víra v pravdu krdčela s Tebou, 
tím překondvala lehce všecky strasti, 

jež okupanti, zrddci dali nésti. 

Vybráno z básně p. Kareše st. z roku 1945 

Pamětníci válečné litice mohli by argumentovat, že v řadách 
protektorátních četníků bylo mnoho vlastenců, kteří se nikdy nesmířili 
s porobou našich zemí Hitlerovci. Odvážně a statečně zachraňovali 
před odvetou tisíce svých spoluobčanů od samého začátku okupace. 

Na čtyři četníky popravené Němci pro výstrahu, vzpomínal v článku 
9. 7. 1968, ve Svobodném Slově, dr. Vladimír Šolín: 

8. července 1943 mezi šestou a sedmou hodinou večerní stáli na 
kobyliské střelnici čtyři stateční četníci: Bojas, Rajmon, Jirásek a 
Fanfulík . K hrůzné exekuci bylo nakomandováno na 150 jejich 
kamarádů z Čech a Moravy, aby si vzalo "poučení", jak skončí každý 
pokus o "narušení tisícileté říše". 

Proti všemu očekávání katanů nebylo na žádném z odsouzených 
znát stopy strachu, ba právě naopak. Když rezatá, krvavá šelma 
nacistické prokuratury (dr. Kurt Blaschtowitscka) překládala kráko
ravým, naší mateřštinu hrubě urážejícím hlasem ortel do češtiny, okřikl 
ho důrazně třetí z odsouzených: "Jsem Jan Jirásek z T ábora, žádný 
Johann Jiracek z Tabor!" 

Při strhávání nárameníků řekl pevným hlasem druhý z odsou
zených: "To vám dali, pane plukqvníku, ti pacholci pěkný úkol, ale 
hanbu jsme vám neudělali a neuděláme!" 

Nepodařilo se ani přivazování k popravčím kůlům, bránili se, seč 
byli: "Jsme vojáci a ne sprostí zločinci. Jděte od nás pryč!" 
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Při zavazování očí černou páskou pohazovali hlavami, dva z nich 
vyprostili dokonce ruce z provazů a pásku si strhli. Praporčík Bojas 
zahřměl: "Jsem zvyklý dívat se smrti v tvář, byl jsem na frontě." 

A když byl zdolán poslední odpor a také horečné vzrušení v 
šestiřadu "svědků" potlačeno významným zdvižením pušek pořádkové 
"asistence", předstoupila před tribunál popravčí četa. A v tomto � 

okamžiku vykřikli hrdinové jako na povel naposled: "Ať žije 
Československá republika!" Při třetím opakování posledního pozdravu 
mučené vlasti třeskly výstřely, zmlkl hlas statečných, tři těla se sesula 
jako podťatá. Jen Fanfulík zůstal stát. Smrtelně zasažen, držel poslední 
stráž mrtvým kamarádům. 

Bylo za tři minuty tři čtvrti na sedm ... 

Z básně lidového veršovce Jiřího Mikana "Ve stínu utrpení", 
pojednávající o tragédii Ležáků, jsme vybrali část o strážmistru Karlu 
Knězovi z četnické stanice ve V rbatově Kostelci. Z veršů je patrno, 
proč strážmistr Kněz obětoval svůj život. 

Od louky k Habrovči, silnice šedivá vede, 
cestička od ní do polí běží-
a ten, kdo na ni vkročí- daleko nedojde, 
ale zrak jeho v ta místa se točí, 
kde malý pomník v podobě kříže jest ... 
Posečkej!- Přistup jen blíže, 
pak zvíš, že zhynul zde - svou vlastní rukou -
strážmistr Karel Kněz, .. 
Ten dobrý Čech- co četnickou stanici 
v tom čase spravoval ve Vrbatově Kostelci, 
denně snad tudy chodíval-
a zprávy dobré i zlé 
do toho tichého místa nosíval. 
Když zjistil však, že úkryt je vyzrazený, 
dal v oběť sebe, snad myslil, 
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že ostatní budou ušetřeni. 
Ach, jak se mýlila, ta dobrá duše -
kterou rov zelený v Kostelci kryje, 
jak se mýlila v své blahé předtuše, 
že svojí obětí zahladí vše a stopy skryje. 
bylo však pozdě, tak pozdě již, 
tím začla se ta hrozná K a l v á r i e ! 

Memento uštvaného 
Tak dlouho strážmistr přemýšlel 
o všem - než přišel k místu svého skonu. 
K řešení jinému nedospěl... 
Ne! Nesmí se vrátit živ domů ... 
"Sbohem buď ženo má, milená, 
sbohem, vy moji dva synkové malí, 
vy, byli jste moje útěcha jediná, 
k vám jsem se vracel rád z lopoty denní
proč právě vám musím udělat 
tak těžkou chvíli?! 
Žel, svojí vlasti chtěl jsem hýt dobrým Čech ... 
za vaše lepší bytí- dávám tu poslední dech." 

Do ranního svítání rána zazněla -
u polní cesty do trávy pad ... 
jen rosa mu krvavou skráň obmyla 
a jeho tělo, jen zvolna prochvíval chlad. 
Vylekaný skřivan vysoko nad zemí, 
smutnou píseň začal zpívat. 
Krajinu ozářil ranního slunka jas, 
tak klidně četník do očí vrahům 
bude se dívat, 
ni zrnko zrady, už nevydá jeho hlas ... 
Škoda, že jeho oběť, jim byla tak málo! 
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Josef Holík- vrchní strážmistr četnické stanice v Krucemburku. 

Zachránil desítky lidí ve svémobvodu před zatčením, vězněním a popravou. 
Zatčen 23. 1. 194 5, 25. 1. odvezen do Prahy, kde podle německých úřadů spáchal sebevraždu. 

Zpopelněn 30. ledna 1945. 

Karel Pohanka - nadp. čs. arm., 
nar. 3. 1. 1909 - z Chotěboře 

Padl6. 5.1945 U Věže 
- vedoucí povstání na Bílku. 
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Jan Bartoň- štáb. rot. čs. arm., 
nar. 18. 2. 1896 - z Chotěboře 

Padl6. 5. 1945 U Věže 
- vedoucí povstání na Bílku. 



LEGIONÁŘ, PARTYZÁN A "ZAPRODANEC" JAN HARTMAN 

Vybrdno z Ndrodního osvobození roku 1994 

Bylo to 7. července 1950, kdy v Rudém právu vyšel pod titulkem 
"Náš lid zmaří všechny pikle zrádců a zaprodanců" referát o průběhu 
procesu u Státního soudu v Pardubicích. Jedním z "tlupy dobrodruhů a 
zločinců, kteří se pokoušejí hovořit o demokracii a svobodě" byl i Jan 
Hartman z Proseče-Záboří. Byl odsouzen ke 4 rokům za údajné 
napomáhání k útěku za hranice. Odseděl 3 roky, pak ho pustili na 
podmínku, ale směl už pracovat jen v lomech. 

Jan Hartman se narodil 28. dubna 1896 v Záboří u Poličky v rol
nické rodině. V první světové válce byl Rusy v červenci 1915 zajat a o 2 

roky později se přihlásil do československých legií. Prodělal sibiřskou 
anabázi, účastnil se bojů u Marijinska a Nižně-Udinska a v červenci 
1920 se vrátil z Vladivostoku přes Singapur domů. Sloužil pak ještě dva 
roky v armádě v Josefově a Hranicích na Moravě. Do zálohy byl pro
puštěn jako rotmistr. 

Po první světové válce byl poštovním zaměstnancem a pak pošt
mistrem v Proseči. Hned v roce 1939 se spojil s četnickým strážmistrem 
Františkem Fanfulíkem (později v Praze-Kobylisích popraveným) a spo
lu zorganizovali skupinu spolehlivých lidí, kteří finančně podporovali 
rodiny zatčených a odvlečených gestapem. Jan Hartman na poště 
rovněž "vyřazoval z přepravy" udání adresovaná gestapu a ukládal do 
velké zavařovací láhve, kterou zakopal na zahradě. Koncem války, kdy 
se Hartman s rodinou musel skrývat před gestapem, se však láhev 
stejně ztratila. 

Po dobu jeden a pUl roku v době heydrichiády a vypálení Ležáků, 
schovával na svém statku interbrigadistu Formánka, který však byl 
nakonec v roce 1943 gestapem dopaden a v Drážďanech v srpnu 1944 

popraven. Sotva odešel Formánek, ubytoval Hartman u sebe dva 
důstojníky, kteří byli v té době na útěku před gestapem. Byli to 
podplukovník Josef Svatoň a podporučík Josef Kábele, s nimiž se pak 
zapojil do Rady tří. Přechovával je, živil, opatřil jim falešné doklady a 
krycí zaměstnání. Dělal jim spojku, on i celá jeho rodina, pomáhal jim 
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navazovat přerušená spojení s ilegálními skupinami, které už předtím 
založili na Chrudimsku, Čáslavsku a Královéhradecku. 

Poskytoval odbojářům žijícím v ilegalitě nejen úkryt, ošacení a stra
vu, ale zajišťoval i místo pro schůzky štábu R-3. Přicházel sem často 
škpt. gšt. Karel Veselý-Štainer i profesor Grňa. "Jednou v noci", píše 
Hartman ve svých vzpomínkách, "někdo u nás zaklepal na okno. Byl to 
syn generála Luži, který přinesl zlou zprávu o zavraždění svého otce 
spolu s jeho pobočníkem poručíkem Korešem českými četníky v hos
podě v Hřiště u Přibyslavi. Stalo se to 2. 10. 1944. Mladého Lužu jsem 
znal z moravské skupiny R-3 a tak jsem jej vpustil dovnitř. Luža se ptal 
po Svatoňovi, kterému pak podal návrh, aby tito četníci za svou zbabě
lost a služební horlivost nesli odpovědnost. Narychlo se u nás sešel štáb 
v čele s podplukovníkem Svatoněm a po pečlivé úvaze bylo rozhodnuto 
pro výstrahu všem četnickým stanicím zaplatit jim stejnou mincí." 

Z půdy Hartmanova statku se také vysílalo do Londýna. Přicházeli 
sem často parašutisté ze skupiny Calcium, Karel Niemczyk a František 
Široký, s vysílačkou Milada. Odtud byla vyslána do Londýna výzva, 
varující před konfidenty brněnského gestapa, Ryšánkem a Jizerou, kteří 
se snažili proniknout do vedení R-3 a moravských partyzánských 
skupin. Londýnský rozhlas ve svém vysílání ihned varoval před těmito 
konfidenty všechny odbojové pracovníky. Provokační síť brněnského 
gestapa byla odhalena a zneškodněna. 

Zástupce velitele Calda podporučíka JUDr. J. Odstrčila, který v boji 
s gestapem padl, rotný Josef Grmot byl v přestřelce u Netína raněn 
průstřelem plic a doléčoval se u Hartmanů. Léčil ho místní lékař 
MUDr. Síč, který už k Hartmanovým chodil léčit zápal plic komunisty 
Formánka a pak také prostřelený kotník poručíka Kábeleho. 

Vojenským velitelem se po smrti generála Luži stal podplukovník 
Josef Svatoň. Bohužel jen nakrátko. O měsíc později, 1. listopadu 1944, 

vyslídili gestapáci Svatoňův úkryt v hájovně na Pasekách u Proseče. 
Obklíčili hájovnu a v prudké přestřelce ubili kulometnou palbou oba 
statečné důstojníky, kteří se snažili uniknout přes pole do lesa, Svatoně 
a jeho pobočníka Sošku. 
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Novým velitelem skupiny, nazvané na počest padlého velitele 
skupinou generála Svatoně, se stal novoměstský Ota Kafka. 

Hartmanovi v té době pro vyzrazení své činnosti se museli uchýlit 
do ilegality a hledat úkryt pro sebe. Odešli na Moravu, kde nakonec se 
usídlili ve Věstínku u Dvořáků. Jan Hartman tu pak pokračoval v od
boji ve spolupráci s partyzánskou skupinou dr. M. Tyrše velitele Labun
ského. 

Jan Hartman napsal ve svých pamětech: "29. dubna 1945 došlo u 
nás k tragické události. Bylo to v malé světničce u Dvořáků ve 
Věstínku, když parašutista Janko Silný ze Slovenska čistil svou pistoli 
a zapomněl, že má náboj v hlavni. Vyšla rána a proti němu sedící naše 
jediná dcera Boženka, tehdy osmnáctiletá, byla zasažena přímo do 
srdce. Právě spravovala partyzánům svetry. Byla okamžitě mrtvá. O 
půlnoci 1. května jsem na poli sám vykopal hrob a tam jsme ji tajně 
pohřbili. Teprve 13. května měla řádný pohřeb. Pochovali jsme ji do 
rodinného hrobu na evangelickém hřbitově v Proseči." 

To však není jediný smutný konec historie. Jan Hartman v 
pamětech píše: "Teprve rok po okupaci jsem se dověděl, že celá naše 
rodina měla být postřílena, aby při náhodném zatčení nemohla 
prozradit, co věděla o některých členech štábu. Úkolem zlikvidovat nás 
byl pověřen partyzán Josef Setinek. Říkalo se mu černý partyzán pro 
jeho tmavou pleť. Byl to velice statečný a čestný cikán, který velel 
partyzánskému oddílu Černý (Čapajev), v němž se sdružovali partyzáni 
z osmi obcí. Zabránil tomu však náš hostitel Dvořák, který náš pobyt u 
něj zapřel. Setinek tomu byl nakonec rád, neboť v jádru se nezto
tožňoval se strachem z vyzrazení z naší strany v případě našeho 
zatčení." 

Vylíčil jsem jen velmi stručně charakteristický běh života jednoho z 
mnoha českých rolníků, pevně zakotvených v půdě své rodné země, 
kteří v poslední válce nesli všechnu tíhu starostí o uživení, zásobování, 
ukrývání a přežití ilegalistů odbojářů a partyzánů, uprchlých zajatců a 
vězňů z koncentráků různých národností. To jsou oni, kdo byli a jsou 
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solí této země, které pak naši komunisti po válce pronásledovali jako 
kulaky, brali jim půdu a honili je násilím do družstev. A nejodvážnější z 
nich zavírali a popravovali. 

Jan Hartman naštěstí těžkou dobu přežil. Zemřel 2. února 1982. 

Ladislav Madera 

ČERNÝ PARTYZÁN 
Do lesů na Českomoravské vysočině jsme s Josefem Lapáčkem ze 

Lhoty u Skutče za nacistické okupace předváděli za pomoci 
spolubojovníka Josefa Mlynáře z Čachnova u Rudy ruské zajatce. Byli 
to většinou utečenci z koncentračních táborů a transportů a chtěli 
pokračovat v boji proti nepříteli v řadách partyzánských jednotek. Při 
této práci nám často pomáhali Jaroslav Nunvář a Kaštánek, také z 
Čachnova. Josef Mlynář znal, vzhledem ke své práci na čachnovské 
pile, velice dobře okolní les, kde se také setkal s utečencem Josefem 
Serinkem, který jej požádal o jídlo . 

Josef Serinek byl cikánského původu a utekl z cikánského 
koncentračního tábora v Letech u Písku. Na několika bezpečných 
místech si v lese vybudoval zemljanky a bungr pro více osob . Často 
pomáhal ukrýt odbojáře stíhané gestapem a další ruské zajatce, kteří 
utíkali z nacistických táborů. Velmi pomohl i podplukovníku Josefu 
Svatoňovi a poručíku Kábelemu, když byla prozrazena jejich odbojová 
činnost v České T řebové a museli se v březnu 1943 uchýlit do ilegality. 

V roce 1943 se na Vysočině objevil i nemocný ruský zajatec N. P. 

Bachmutskij. Tento nadporučík-letec vytvořil společně se Svatoněm, 
Serinkem, dalšími zajatci a českými vlastenci partyzánskou skupinu 
Čapajev. Úzce spolupracovali s R-3 a paraskupinami Jermak a dr. M. 
Tyrš. 

V říjnu 1944 byl v Hřišti u Přibyslavi českými četníky zastřelen 
generál Luža a jeho pobočník poručík Koreš. Tajný partyzánský soud 
odsoudil za Svatoňova předsednictví všechny přibyslavské četníky k 
smrti. Vykonáním rozsudku pověřil jednotku Čapajev. Pod vedením 
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Serinka a Bachmutského provedlo exekuci ve sklepení četnické stanice 
celkem 12 partyzánů. 

Serinkovi jsme říkali "Černý partyzán" pro jeho černou pleť, vlasy a 
černé jiskrné oči. Byl to energický, statečný a kamarádský partyzán. Po 
válce bydlel ve Svitavách na Pražské ulici, kde měl restauraci s nápisem 
ve štítě "Hotel u Černého partyzána". 

Josef Stružinský, HKD Chrudim 

NÁ VŠTĚVA DRAMATICKÝCH MÍST 
4. dubna 2001 

Od smutných událostí v Hřišti a Přibyslavi, o kterých pojednává 
naše kniha, uplynulo padesát šest a půl roku. Před čtvrtstoletím 
František Hladík zpracoval strojopisnou kroniku "Smrt generála Luži a 
poručíka Koreše". Ví ještě někdo něco o této krvavé historii a jsou ještě 
pamětníci? 

My tři Karlové: Janáček, Dvořák a Konfršt jsme se vydali do starého 
historického města Přibyslavi, abychom o tom něco zjistili. Naše prvé 
zastavení je na městském úřadě, kde nás sdílně a neúředně přijímá pan 
Štěfáček. I když je mladší, ví, že 2. října 1944 došlo v Hřišti k zastřelení 
dvou československých důstojníků a brzy potom k likvidaci četníků v 
Přibyslavi. Dovídáme se také zprávu, že 2. dubna zemřel starosta města 
a sochař Roman Podrázský na zákeřnou nemoc, ve věku 58 let. K 
našemu pátrání jsme chtěli připojit a kamerou zabrat tohoto 
význačného umělce, jehož nádherné dílo- statui Panny Marie- jsme 
obdivovali u místního chrámu a jinou skulpturu u zámku. Museli jsme 
tak učinit bez něho. V sobotu 7. dubna, v 10.00 hodin měl pohřeb v 
kostele. 

Karel Konfršt natočil i jiné pamětihodnosti a hlavně dům, v němž za 
války byla četnická stanice a v jeho sklepě došlo k zavraždění čtyř 
četníků a pátý utrpěl těžké zranění. Dům je stavebně nezměněn. 

Na náměstí jsem oslovil skupinku důchodců. O tragédii četníků v 
roce 1944 něco věděli, ale jen jeden, pan Blažek mi pověděl to, co 
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dokumentaristu Hladíkovi nebylo známo. Blažkův otec asi dva měsíce 

před dramatem, jako vrchní strážmistr četnické stanice v Přibyslavi, 

odešel do penze a tak ušel jisté smrti! Pan Blažek mi také řekl, že doma 
má brožuru z roku 1945 o tomto případu. 

Z rodin, které jsou jmenovány v díle Františka Hladíka, dosud žijí a 
bydlí v Přibyslavi: Bedřich Vokůrka, Josef Navrátil a paní Hana 

Orgoníková (56 let) nynější poslankyně českého parlamentu za ČSSD, 
rozená Honzová z Hřiště. 

Z Přibyslavi do vísky Hřiště je co by kamenem dohodil. Zastavili 

jsme u bývalého hostince paní Marie Němcové. Na venkovní stěně 

upoutává bronzová deska s jmény tady zastřelených důstojníků. Po 

kamenných schodech jsme všichni tři vstoupili do útulné, uspořádané 

kuchyňky, kde na gauči jsme zastihli krásnou babičku jako z pohádky, 

sto jedna a půl roku starou paní Marii Němcovou, která 2. října 1944 

vařila čaj pánům důstojníkům Lužovi a Karešovi a zakrátko je viděla v 
tratolišti krve mrtvé. I když si trochu posteskla, že hůře vidí a slyší, 
paměť jí dosud slouží a tak zavzpomínala na výjimečné události ve 

svém požehnaném životě i na syna, který jí vloni zemřel, jehož 

podobenky má na stěnách v místnosti. 

Velmi chválila svou příbuznou paní Votavovou, bydlící s manželem 

v nedalekém domku. 

Přítel Konfršt rozhovor s ní natáčel. 

Paní Němcová nás doprovodila ke vchodu, ukázala stavení rodiny 

Votavovy. Rozloučili jsme se a šli poděkovat Votavovým za obětavou 

péči stařenky. Tam nás pozvali dál a pohostili dobrou polévkou a gu

lášem. 

Ještě se úplně z venkovských chaloupek nevytratila stará česká 

pohostinnost! Odjížděli jsme z Hřiště naplněni dojmy z přátelské 

atmosféry ! 

Karel Janáček 
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NAZÁVĚR 

"Co znamená jedna tragická událost v historii celých generací a proč 
vynášet na světlo nějaký případ ztracený v oceánu věků jako zrnko soli 
v moři!" (V upravené formulaci výrok francouzského spisovatele Alberta 
Camuse !1913-1960/, nositele Nobelovy ceny 1957.) 

;:. To ale neznamená, že by se pravda neměla hledat a po skutečnosti 
pátrat. Podle našeho názoru je povinností každého, kdo k tomu má 
vlohy, uvádět událost zahalenou polopravdami a legendami na pravou 
míru. Zvláště, když ji bylo možno s nezamlženými pohledy sledovat. 

Zub za zub, oko za oko platilo ve Starém zákoně - ale oboustranné 
vraždění v popisované události HŘIŠTĚ+ PŘIBYSLAV zarmoutilo 
mnohé zdejší obyvatele jinak smýšlející, jenž byli ovlivněni tradiční 
výchovou svých předků: Neznali již krevní mstu! V paměti zůstává 
strach lidí, jenž po těchto dvou činech zachvátil Vysočinu s otázkou: 
KOMU VĚŘIT? 

Kolik lidí za války zaplatilo svoje vlastenectví vězením a i smrtí za 
svou vstřícnost a pomoc těm, kteří byli nebo se jenom vydávali za 
odbojáře? 

O tom jsou mnohá svědectví! 
Stačilo málo a byl člověk likvidován i od těch pravých partyzánů. 

Pich-T ůma přiznal ve své "Bojové zprávě": "Jenom sedm popravených 
zrádců". 

Bylo by jich však mnohem více, kdyby se nenašli rozumní muži, 
kteří zabránili rozsudku zastřelení. Například v Sobíňově zachránil 
starosta Alois Starý před popravou mladíka Landsmanna, ve Slavětíně 
ing. Kavka zase místního starostu. 

O popravách se zmiňují i sami partyzáni v archívních PAMĚTECH. 
Lidé žili ve strachu, ve dvojím ohni - nevěděli, jak se zachovat! 

Proto naše zpracování postrádá pathosu a je podáváno bez nějaké 
chvály, či kritičnosti kteréhokoliv ze zúčastněných. 

My lidé narození ve 20. století jsme žili v době, která nás obracela 
na svém rožni, spalovala naše touhy, vědomí. Sebrala nás z výšin 
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mladistvého nadšení do propastných temnot. N aše mysl se bouřila 

proti krvelačné pomstychtivosti, jenž řádila všude kolem nás. 

Ale jako vždycky i v této době se našli lidé s pevnými charaktery, 

kteří i za cenu ztráty zdraví, svobody a života se postavili proti 

mocným, od nichž jsme byli obíráni, olupováni, zavrhováni, ničeni a 

zabíjeni. Ti, kteří ty hrůzné časy neprožili, nemohou je nikdy pochopit! 

Kdo z těch autorů mnohých článků, publikací, otištěných za 

minulých 55 let, si při psaní vzpomněl na bolný smutek, utrpení, 

ústrky pozůstalých po padlých na obou stranách? 

Neklaďme si dále otázky těžké k zodpovězení, neodsuzujme již 

žádného z účastníků! 

Jak bychom se v takové případě zachovali my??? · 
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Karel Janáček - Soběnovský 

S tra na 59 ! • • • a když po.znal, že 
neunikne, sám se zastřelil. 




