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Úvod
Cílem práce je shrnout informace o odbojovém hnutí v Rajhradě a osvobozování
Holasic a Rajhradu.
Už v minulém roce jsem se zabývala stejnou tématikou druhé světové války
v Rajhradě. Pracovala jsem však převážně s publikacemi napsanými stejným autorem, a proto
jsem měla zkreslený pohled na celou situaci. Tento rok jsem měla možnost vyslechnout
vyprávění pamětnice Marie Mackové, díky které jsem se dozvěděla o celém dění
osvobozování Rajhradu a Holasic doslova z první ruky. Celé osvobozování mám popsané
v druhé části práce.
Prameny ke své práci jsem především získala v Městské knihovně Rajhrad, kde jsem
spolupracovala s knihovníkem Petrem Žižkou. V první části práce jsem nejvíce čerpala ze
článků Rajhradského zpravodaje a z Památníku obětí světových válek a národně
osvobozovacích bojů v okrese Brno-venkov od Vojtěcha Žampacha. Články ze zpravodaje mi
přinesly hlubší pohled na odbojovou organizaci a také na životy jejích členů. K popisu Jana
Krejčího jsem použila knihu Novinář Jan Krejčí také od V. Žampacha. Zde jsem si musela
dávat pozor na autorův obdiv ke Krejčímu jakožto komunistickému mučedníku. Ve druhé
části práce jsem používala hlavně publikace Od Hronu k Vltavě, Směr Brno a Kronika
vítězného jara od V. Žampacha a Osud generála od Zdeňka Opatřila. Obě knihy od Vojtěcha
Žampacha zobrazují velmi podrobně situaci před a hlavně během obléhání v celém okrese
Brno-venkov. Je zde patrná jistá náklonnost k ruské osvoboditelské armádě. Díky knize Osud
generála jsem se dozvěděla ještě přesnější informace o osvobozování Rajhradu a hlavně zde
byla popsána osudná cesta generála Kozyra. Ve druhé části práce jsem využila rovněž
vzpomínky pamětnice Marie Mackové, které dotváří celou situaci osvobozování.
Na začátku práce se zmiňuji o odbojovém hnutí v Rajhradě, kde uvádím informace o
jeho hlavních představitelích. Popisuji zde také osudy významných účastníků odboje
pocházejících z Rajhradu. Dále jsem se zabývala osvobozováním Rajhradu a blízkých
Holasic, kam jsem se pokusila přidat více informací ze samotného života obyvatel během této
vojenské akce. Nakonec jsem podrobněji popsala tragickou cestu generála Kozyra a přidala
možné důvody jeho smrti.
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1. Odbojové hnutí v Rajhradě
1.1. Počátky organizace Obrany národa v Rajhradě
Rajhradská odbojová organizace se začala rozvíjet již v roce 1939 díky sokolskému
pracovníkovi a spolumajiteli továrny na klobouky v Rajhradě Cyrilu Vafkovi. Právě on byl
iniciátorem setkání, kde se ustanovila odbojová organizace, jejíž činnost byla napojena na
Obranu národa.1)
Díky vazbám na Brno dostala v roce 1940 za úkol provádět ilegální přechody do
ciziny. Šlo zejména o muže do československé zahraniční armády. Nejprve se hlásili
sokolskému pracovníku a majiteli cukrárny v Rajhradě Cyrilu Klimeši, který je prověřil a poté
posílal k Vafkovi. Zde dostali padělané doklady a zahraniční valuty, potom je František
Buršík ze Sobotovic převáděl přes říšskou hranici u Ledců. Všichni budoucí vojáci zahraniční
československé armády byli vybaveni adresou „Dr. Milivoj Mesozana, Zagreb“.
Této služby využilo asi deset lidí, jedenáctý se vrátil a poté již do Rajhradu nepřišel
nikdo se smluveným heslem. 2)

1.2. Spojka
V roce 1941 vstoupil do rajhradské Obrany národa Jan Peškař, ředitel měšťanské
školy v Rajhradě. Napojení na organizaci mu zprostředkoval Bohumil Buček, kterého přijal
Peškař do učitelského sboru. Buček, původem z Klobouk, měl velmi dobré vztahy s tamější
odbojovou organizací. To dokazuje i fakt, že se na jeho popud začala kloboucká Obrana
národa o Peškaře zajímat. O prázdninách roku 1941vyslala kloboucká organizace za
Peškařem svého zástupce Jaroslava Kukse. Na tuto návštěvu vzpomíná Ludmila Peškařová,
manželka Jana Peškaře, jako na začátek Peškařova boje proti Němcům.

1)

Vojenská protiněmecká odbojová organizace na území Protektorátu v letech 1939 – 1942
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obrana_n%C3%A1roda, 3. 4. 2010

2)

Žižková, M.: K dějinám odbojového hnutí v Rajhradě za II. světové války, Zpravodaj osvětové

besedy v Rajhradě, leden 1985
Žampach, V., Kašubová, M.: Památník obětí světových válek a národně osvobozovacích bojů
v okrese Brno-venkov, Brno, 2000, s. 260, ISBN 80-85048-79-5
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Peškař měl funkci spojky a okrskového instruktora. Jezdil po okolních obcích, hlavně
do Opatovic, Žabčic, Židlochovic a Sobotovic, a hledal spolehlivé lidi ke spolupráci
s organizací. Od svých lidí získával zprávy, ke kterým potom přidal své vlastní informace
o úkolech a posílal je několikrát do Klobouk po učiteli Bučkovi. Sám Buček však nikdy
nevstoupil do organizovaného odboje ze strachu před gestapem. Snad i proto měl Peškař
spojení s Klobouky zajištěné ještě přes zdravotnici Ludmilu Kučerovou.3)

1.3. Prozrazení
Již na podzim roku 1941 se činnost kloboucké organizace zkomplikovala. Začalo se
zde zatýkat. V únoru roku 1942 zmizel s důvěrnými informacemi uprchlý jugoslávký
důstojník Lupuljev, kterého organizace tři měsíce ukrývala. Díky informacím od Lupuljeva se
gestapo zřejmě dozvědělo i o rajhradské spojce a 14. dubna byl zatčen Jan Peškař a s ním
i další významní členové. Byli vězněni v Brně v Kounicových kolejích, kde probíhaly i jejich
výslechy. Zde byl také 14. června J. Peškař popraven. Pevný charakter Peškaře, který nic
nevyzradil, zřejmě zachránil život Ludmile Kučerové, která obstarávala spojení s Klobouky.
Vyšetřovatel Körner si zřejmě ani neuvědomil, jak blízko byl pravdy, když při výslechu
Ludmily Peškařové zhodnotil jejího manžela Jana Peškaře: „Váš pan manžel byl nenápadná
spojka mezi odbojem sokolským a vojenským. (…) Bohužel neměl k nám důvěru a vzal s sebou
do hrobu všecko tajemství.“

3)

Jeho slova dokazují ještě jednu důležitou skutečnost, na

gestapu měli dobré informace o Rajhradských poměrech. Avšak ani z odposlechů, kterými
získali několik důležitých rozhovorů Heleny Toulové, Bohumila Cetla a jiných, se nemohli
dozvědět takové množství informací na prozrazení celé organizace. Museli je tedy získat od
někoho „zevnitř“. Lidé v této době žili v neustálém stresu a nejistotě. Nejen že probíhalo
pátrání po uprchlém Cyrilu Vafkovi, ale také to bylo období heydrichiády a pátrání policie po
odpůrcích režimu se stupňovalo.
Avšak hlavní informátor gestapa nevzešel ze strachu, paní Břinková se hrdě hlásila
k německé národnosti. Netajila se ani tím, že nenáviděla Vafkovu rodinu, ačkoli její manžel
byl jeho společníkem v továrně. Ve svém domě hostila gestapo a jejich přisluhovače, častým
hostem byl i Buček, jenž byl dobrý znalec poměrů v odbojové organizaci, ale právě on tajně
pořizoval některé kopie protokolů z nejrůznějších jednání gestapa. Ačkoli byl také zatčen, asi

3)

Žižková, M.: K dějinám odbojového hnutí v Rajhradě za II. světové války, Zpravodaj osvětové

besedy v Rajhradě, leden, březen 1985
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po týdnu ho propustili, avšak musel se každý týden hlásit na gestapu, možná aby i jim mohl
donášet nejnovější informace.4)

1.4. Konec organizace
To, že se v Rajhradě našli kolaboranti, nutilo uprchlého Cyrila Vafku ještě k větší
ilegalitě. Dočasně se skrýval v Pardubicích, ve Vémyslicích u Moravského Krumlova a tajně
se odvážil přijít také do Rajhradu. Nakonec žil v lesním úkrytu u Mohelna. Když ho okupanti
lstí našli, nechal se zatknout, i když byl ozbrojen. Potom následovaly kruté výslechy
v Rajhradě a v Brně. 29. června 1942 vyskočil z okna 2. poschodí Právnické fakulty v Brně
s výkřikem „Za Československou republiku“. Stejný den zatkli dalšího člena organizace
Bohumila Cetla, kterého po věznění v Brně převezli do Osvětimi, kde 17. února 1943 zemřel.
Po Vafkově smrti následovala vlna zatčení a hromadná poprava dalších lidí, mezi
nimiž byla i Vafkova manželka Jana. Odboj v Rajhradě se na čas utlumil. Na podzim roku
1942 zásluhou sokolského pracovníka Bořivoje Pospíšila vznikla nová odbojová organizace
s centrem v Brně. Měla za úkol aktivizovat ozbrojené složky pro boj s Němci na konci války.
Rajhrad v této organizaci neměl velký význam. 5)

1.5. Významní rajhradští účastníci odboje za 2. světové války

1.5.1. Jan Krejčí
Jan Krejčí (př. č. 3) před válkou působil v redakci Rovnosti a Rudého práva. Po
Mnichově se stavěl proti fašistům čelem a stále psal. Po 15. březnu 1939 se podílel na
budování ilegální komunistické strany. Bohužel se o jeho funkci mnoho neví, protože nikdo
z ústředního výboru okupaci nepřežil. 1. září 1939 zahájilo Německo velkou razii proti
4)

Žižková, M.: K dějinám odbojového hnutí v Rajhradě za II. světové války, Zpravodaj osvětové

besedy v Rajhradě, leden, březen 1985
5)

Žižková, M.: K dějinám odbojového hnutí v Rajhradě za II. světové války, Zpravodaj osvětové

besedy v Rajhradě, leden, březen 1985
Žampach, V., Kašubová, M.: Památník obětí světových válek a národně osvobozovacích bojů
v okrese Brno-venkov, Brno, 2000, s. 260, ISBN 80-85048-79-5
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komunistům a odbojovým pracovníkům. Krejčí jenom o vlásek unikl zatčení, poté přešel do
hluboké ilegality. Stále však udržoval ilegální sít stranické organizace.
Na Krejčího stopu bylo gestapo dovedeno zradou. V sobotu 23. srpna 1941 odjel
navštívit svou ženu a desetiměsíčního syna do Jablonce nad Vltavou. Už od Prahy jeho
autobus sledovalo auto gestapa. Na převozu přes Vltavu zatkl Krejčího sám vedoucí
protikomunistického oddělení pražského gestapa Zander. Avšak neuvědomoval si, že zatkl
právě Krejčího. Domníval se, že je to jeho spojka.
Dva dny po nástupu nového protektora R. Heydricha 6) 30. září 1941 byl Krejčí
odsouzen k smrti. Rozsudek byl ještě téhož dne večer proveden na střelnici v Ruzyni. 7)

1.5.2. Podplukovník Štěpán Adler
V předmnichovské ČSR pracoval Štěpán Adler (př. č. 4) v generálním štábu
československé armády. Od května 1939 byl vedoucím zvláštní skupiny, jejímž úkolem bylo
zorganizovat tajné telefonní a telegrafní spojení.
Využíval legální poštovní úřady, na kterých budoval síť vlastních spolehlivých důvěrníků.
Také organizoval samostatná spojení s pomocí tajné armádní techniky a důstojníků bývalého
spojovacího vojska. Přes léto 1939 vytvořil spojení se zahraničními centry československého
odboje. Udržoval kontakty se zemským velitelstvím Obrany národa v Brně.
Dne 7. 12. 1939 byl zatčen gestapem v Praze během rozsáhlé akce zaměřené proti
nejvyšším představitelům Obrany národa. Nejprve byl vězněn v pankrácké věznici, potom
v Berlíně a v Gollnowě u Štětina.

6)

Reinhard Tristan Eugen Heydrich (7. 3. 1904 – 4. 6. 1942), v letech 1941-1942 zastupující říšský

protektor Protektorátu Čechy a Morava, 27. 5. 1942 byl na něj proveden úspěšný atentát
československými parašutisty
Čapka, F.: Slovník českých a světových dějin, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 1998, s. 305,
ISBN 80-7204-081-2
7)

Žampach, V.:Novinář Jan Krejčí, Grafia, Brno, 1964, s. 62, 66, 67

Žampach, V., Kašubová, M.: Památník obětí světových válek a národně osvobozovacích bojů
v okrese Brno-venkov, Brno, 2000, s. 260, ISBN 80-85048-79-5

7

Nakonec byl v berlínské věznici Alt Moabit odsouzen k trestu smrti a doživotní ztrátě
čestných občanských práv za přípravu velezrady a spolčení s nepřítelem. Zemřel 7. Srpna
1942 v Berlíně. 8)

8)

Žampach, V., Kašubová, M.: Památník obětí světových válek a národně osvobozovacích bojů

v okrese Brno-venkov, Brno, 2000, s. 260, ISBN 80-85048-79-5
http://www.letadla.biz/adler-stepan.htm, 24. 1. 2010
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2. Osvobozování Rajhradu
2.1. Situace na Brněnsku od poloviny roku 1944
Od

poloviny

roku

1944

bylo

normální

vidět

přelety

anglo-amerických

bombardovacích svazů z Dolního Rakouska, které mířily do Slezska. Pravidelně se kolem 10
hodiny ranní spouštěly sirény kvůli nebezpečí náletu. 25. srpna 1944 504. americká
bombardovací peruť napadla pobočku brněnské Zbrojovky v Kuřimi a svrhla na ni 292 bomb
(př. č. 5, 6). Útok byl úspěšný, 64% bomb dopadlo do 500 metrů od středu továrny a vyřadilo
ji z provozu (př. č. 7). Bojový úspěch však doprovázel smutek za první oběti leteckých náletů.
V tutéž dobu byl napaden důležitý závod Klöckner-Werke v Líšni u Brna, kde však došlo
spíše k bombardování obytných domů. Posádky stíhačů, doprovázejících bombardéry, se
bavily střílením po utíkajících dělnících.
Nedlouho po prvních náletech pracovní úřady začaly rozesílat středoškolákům dopisy
s příkazem nastoupit 1. září 1944 do válečně důležitého průmyslu. Studenti začali pracovat
v brněnské Zbrojovce, První brněnské strojírně a Královopolských strojírnách. Jejich pozice
byla pomocný dělník – Hilfsarbeiter. Pracovní vybavení nebo ochranné pomůcky nedostávali
žádné. Přiřazovaly se jim nejhorší práce, které už nikdo nechtěl dělat, a jejich mistry byli
většinou brněnští Němci. Z jejich škol se staly kasárny, nemocnice a všelijaké komandatury.
Další nařízení přišlo 28. listopadu 1944, týkalo se nasazení dospívajících dívek do
protiletecké obrany v rámci Říšské pracovní služby.
Protože zbrojní výroba probíhala většinou v podzemních továrnách, orientovali se
spojenečtí letci na železniční soupravy, které zbraně převážely na frontu. Útočili především na
kotle parních lokomotiv, díky tomu získali název „kotláři“. Avšak na jejich činy dopláceli
strojvůdci, topiči a železničáři ve služebních vozech za lokomotivou. 20. listopadu 1944
provedly anglo-americké svazy nálet na brněnské nádraží. Shodily 277 tun bomb, z nichž
největší část zasáhla střed města. Byl to největší bombardovací nálet, po němž bylo 254
mrtvých a 288 těžce raněných. Zasaženo bylo 561 domů a 94 míst zachvátil požár.
Wehrmacht v rámci příprav na frontové boje zabavoval hospodářům koně, ti se často
s celými potahy skrývali mimo vesnice v lesích, aby svůj majetek ochránili. Také byly
vyhlašovány konfiskace jízdních kol. Sami lidé si pro ochranu budovali úkryty v zahradách,
zpevňovali sklepy a hledali jakékoli bezpečné útočiště před kulkami a bombami. Po silnicích
unaveně projížděli stovky potahů s koňmi. Byly to většinou transporty německých evakuantů

9

ze Slezska, Balkánu a některých částí východní Evropy. Některé mířily k Brnu jiné opačným
směrem do Rakouska.9)

2.2. Před příchodem Rudé armády
Lidé své naděje na osvobození vkládali do jarní ofenzívy Rudé armády. O její
koncepci, způsobech boje a dopadech frontových střetnutích měli pouze všeobecné představy.
První zprávy o blížícím se sovětském vojsku podávali lidem železničáři jezdící pravidelně
z Brna do Břeclavi. Zvuk detonací a požáry, které chodili lidé v noci pozorovat, jim dávaly na
vědomí, že se fronta blíží odněkud z jižního Slovenska k Hodonínu. 10)
Nálet sovětských letadel dne 12. dubna 1945 na Brno způsobil přesun civilistů do
úkrytů a sklepů, někteří upřednostnili rychlý útěk z města. Jejich špatné zkušenosti
s bombardováním Brna americkou armádou způsobily, že na ruské vojáky čekali pouze
s napětím a nejistotou.
Okupanti usilovali o odsunutí co největšího počtu svého obyvatelstva zpátky do
Německa. Gestapo se pustilo do vyhledávání „podezřelých“ osob. 11)

2.3. Rajhrad a bratislavsko-brněnská operace
Rajhrad měl být osvobozen v rámci bratislavsko-brněnské operace. Základní
strategický plán zněl tak, že 2. ukrajinský front pod velením maršála Rodiona Jakovleviče
Malinovského12) se probojuje po osvobození Bratislavy až na jižní Moravu a přes ni na
Brněnsko. Po osvobození města Brna bude dále pokračovat ve směru na Vyškov.
Vojska 2. ukrajinského frontu měla v té době asi 350 tisíc vojáků, 246 tanků
a samohybných děl, 6 106 děl, raketometů a minometů a podporu 637 letadel 5. letecké
armády. K útoku na Brno byly vybrány sovětské jednotky 1. gardové jezdecko-

9)

Žampach, V.: Od Hronu k Vltavě, Futura, 1. vydání, Praha, 2006, s. 3-6, ISBN 80-86844-19-6
Opatřil, Z.: Osud generála, Orego, 1. vydání, Praha, 2009, s. 56, ISBN 978-80-86741-87-1

10)

Žampach, V.: Od Hronu k Vltavě, Futura, 1. vydání, Praha, 2006, s. 9, ISBN 80-86844-19-6
Vzpomínky pamětníků: Marie Macková, zaznamenáno 19. 12. 2009

11)

Opatřil, Z.: Osud generála, Orego, 1. vydání, Praha, 2009, s. 56, ISBN 978-80-86741-87-1

12)

Malinovskij Rodion Jakovlevič (23. 11. 1898 – 31. 3. 1967), maršál Sovětského svazu, dvojnásobný

hrdina Sovětského svazu. Pohřben v Moskvě, urna s jeho popelem je v Kremelské stěně
Opatřil, Z.: Osud generála, Orego, 1. vydání, Praha, 2009, s. 55-58, ISBN 978-80-86741-87-1
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mechanizované skupiny generálporučíka Issy Alexandroviče Plijeva 13) a 53. armády
generálporučíka Ivana Mefodijeviče Managarova 14) společně s 1. rumunskou armádou.
V dubnu vojska 50. transylvánského střeleckého sboru pod velením generálmajora
Serafima Petroviče Merkulova 15) (zástupce generálmajor M. J. Kozyr) vnikla na jižní Moravu.
Její štáb si zřídil stanoviště ve městě Hustopeče. Dne 21. dubna 1945 vystřídal Merkulova na
postu velitele sboru generálmajor Nikolaj Tarielovič Tavartkiladze 16).
Území východně od řeky bylo každoročně na jaře zaplavováno rozvodněnou Svratkou.
Řeka tvořila rozmezí mezi 6. a 243. střeleckou divizí 50. střeleckého sboru a rozdělovala obě
uskupení sovětských vojsk směřujících k Brnu na útvary bojující „západně“ a „východně“ od
Svratky.
17. dubna 1945 vyvrcholily všechny přípravné akce na očekávaný příchod sovětské
armády. Probíhala hromadná evakuace německých vojáků a obyvatel. Proudění německých
vozů Rajhradem a Holasicemi ustávalo, sami Němci připravovali obyvatele na brzký příchod
Rusů. Německá vojska se však Rajhradu, jakožto důležitého bodu v obraně Brna, vzdát
nehodlala. Prořídlé oddíly SS doplnily oddíly německé lidové domobrany17) z Brna a zaujaly
obranná postavení. Lidé se přesunuli do sklepů, kde čekali na první známky bitvy. Před
frontou sem ustoupila také jednotka německé lidové domobrany z Vojkovic, které již obsadili
Rusové. Vojkovice byly součástí Říše, avšak obyvatelé Vojkovic se vší okázalostí přivítali
ruskou armádu a za německou obec označili Holasice. Kolem 16 hodiny začalo sovětské

Plijev Issa Alexandrovič (12. 11. 1903 – 2. 2. 1979), armádní generál, dvojnásobný hrdina

13)

Sovětského svazu. Pohřben ve Vladikavkazu
Opatřil, Z.: Osud generála, Orego, 1. vydání, Praha, 2009, s. 55-58, ISBN 978-80-86741-87-1
Managarov Ivan Mefodijevič(31. 5. 1898 – 27. 11. 1981), generálplukovník, hrdina Sovětského

14)

svazu. Pohřben na Starém hřbitově v Jaltě
Opatřil, Z.: Osud generála, Orego, 1. vydání, Praha, 2009, s. 55-58, ISBN 978-80-86741-87-1
Merkulov Serafim Petrovič (10. 8. 1903 – 22. 6. 1966), generálmajor, hrdina Sovětského svazu.

15)

Opatřil, Z.: Osud generála, Orego, 1. vydání, Praha, 2009, s. 55-58, ISBN 978-80-86741-87-1
Tavartkiladze Nikolaj Tarielovič(*1906), generálmajor, velel vojskům mj. v bitvě u Stalingradu

16)

Opatřil, Z.: Osud generála, Orego, 1. vydání, Praha, 2009, s. 55-58, ISBN 978-80-86741-87-1
17 )

Německá lidová domobrana – Volkssturm, vznik na nařízení Adolfa Hitlera v roce 1944, tvořena

civilními osobami mužského pohlaví ve věku od šestnácti do šedesáti let
http://www.druhavalkasvetova.euweb.cz/volkssturm.htm, 3. 4. 2011
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letectvo bombardovat Rajhrad a Holasice. To znamenalo první oběti z řad německých
jednotek, ale i z řad civilistů. 18)
18. dubna krátce po rozednění probudila obyvatele Holasic silná palba. Rusové viděli
v malé vesničce lehký cíl a doufali v rychlý postup k Brnu. Ovšem narazili zde na pevný
odpor nepřítele a utrpěli vážné ztráty. Tankové čelo po ztrátě dvou strojů (př. č. 8) přenechalo
aktivitu plukům 6. orelské střelecké divize, aby vyčistily malou vesnici a uvolnily průjezd
mechanizovanému vojsku. Střelecké jednotky obsadily téměř celé Holasice, zastavily se až v
ulici Na kopečkách, kde se na ně soustřeďovala palba z opevněné rajhradské sladovny
podporovaná palbou tanků z prostoru tzv. holasického lesa. Prudká přestřelka, která zde
vypukla, vyděsila obyvatele, přestože byli ukrytí v zabezpečených sklepech. 19) V průběhu
bojů byla těžce zraněná Kateřina Knéblová, byla ošetřena a uložena na slámu do kůlny (č. p.
193). Zdroje se dále liší, podle publikace Vojtěcha Žampacha, byla K. Knéblová bezcitně
upálena německými vojáky. Z vyprávění Marie Mackové naopak vyplívá, že K. Knéblovou
němečtí vojáci zachránili a upálena byla Rusy. 20)
Sovětští vojáci se s nedůvěřivostí dívali na obyvatele Holasic, o kterých se domnívali,
že spolupracují s Němci. Nejistým Rusům museli holasičtí občané dokonce dokázat, zda jim
nepodávají otrávenou vodu.21)
Dne 19. dubna zahájila sovětská armáda nový útok na Holasice po silnici Břeclav –
Brno. Němci však tento útok předvídali a domy v této části obce silně opevnily svými oddíly.
Rozmístili zde i své protitankové jednotky, a aby jim poskytli prostor k manévrování,
probourali mezi domy průchody. Jen co se ukázala na okraji vesnice vojska rudé armády,
soustředěná kulometná palba jim zabránila v dalším postupu. Sovětské tanky se zde střetly
s nepřátelskými protitankovými střelci umístěnými v rodinných domcích. V ulici zůstalo
devět zničených sovětských tanků, v polích jich bylo dalších deset a ještě několik obrněných
vozů. Z kdysi úhledné ulice čněly pouze holé ohořelé zdi.
V pátek 20. dubna muselo sovětské velení změnit postup. Bylo jasné, že postup přes
Holasice nebude tak jednoduchý, jak předpokládali. Místo techniky poslali do pouličního boje
18)

Žampach, V., Kašubová, M.: Památník obětí světových válek a národně osvobozovacích

bojů v okrese Brno-venkov, Brno, 2000, s. 260, ISBN 80-85048-79-5
Opatřil, Z.: Osud generála, Orego, 1. vydání, Praha, 2009, s. 55-58, ISBN 978-80-86741-87-1
19)
20

Žampach, V.: Kronika vítězného jara 1945, 1963, s. 13-14
Žampach, V.: Kronika vítězného jara 1945, 1963, s. 14
Vzpomínky pamětníků: Marie Macková, zaznamenáno 19. 12. 2009

21)

Vzpomínky pamětníků: Marie Macková, zaznamenáno 19. 12. 2009
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pěchotu. Postupovala třemi směry – k radnici, ke kapličce a třetí proud šel zahradami kolem
řeky Svratky. Němci, kteří tento tah zřejmě předvídali, se ukrývali na půdách rodinných
domů, domkách nebo bytech. Navíc byli oblečeni jako čeští obyvatelé a někteří dokonce
zvládali mluvit česky, čímž dokonale zmátli ruské vojáky, kteří nedokázali odlišit civilisty od
německých vojáků. Pěchota byla nucena ustoupit.
V sobotu 21. dubna bojovaly jednotky 7. mechanizovaného sboru v prostoru Holasice
– Rajhrad – Stará pošta a ještě v noci na 21. dubna postoupily až k Ořechovu. Rajhradský
bojový úsek převzaly jednotky 4. gardového jezdeckého sboru. Kvůli střídání se spojenecká
vojska stáhla poněkud zpět. Tento čin sledovali se strachem obyvatelé Holasic, kam se na
uvolněné místo ihned vrátili Němci, číhající s kulomety v houští. Po dalším útoku se podařilo
Sovětům získat zpět téměř celé Holasice. Pro lepší orientaci v boji a méně ztrát na životech
civilistů, nechali ruští vojáci vyklidit Holasice se slovy: „Idite na zad. My budeme pálit!“22)
Lidé našli bezpečné přístřeší v Židlochovicích, Hrušovanech u Brna, Žabčicích, Unkovicích a
i v jiných obcích. Co se děje v blízkosti jejich domovů, nevěděli.
Od večera a přes noc z 22. na 23. dubna bojovaly jednotky 42. gardové střelecké
divize v Holasicích a u Staré Pošty. Ráno 23. dubna se sovětská armáda během těžkých bojů
probojovala do prostoru Stará Pošta, kterou mylně považovali za Čeladice. Na západě
Rajhradu vytvořili sovětští vojáci obrannou linii, čímž uvolnili cestu do Modřic po silnici
Mikulov-Brno. Během všeobecného útoku na Brno padl na jižním okraji Rajhradu
generálmajor Maxim Jevsejevič Kozyr. V Holasicích se bojovalo až do 24. dubna, padlo zde
62 ruských vojáků. K připomenutí intenzity bojů může stačit fakt, že Sověti označili Holasice
za „Malý Stalingrad“. V noci na 25. duben překonaly sovětské jednotky na rajhradském úseku
nepřítele a kolem 5 hodiny ranní osvobozování městečka dokončily (př. č. 9). 23)

22)

Vzpomínky pamětníků: Marie Macková, zaznamenáno 19. 12. 2009

23)

Opatřil, Z.: Osud generála, Orego, 1. vydání, Praha, 2009, s. 55-58, ISBN 978-80-86741-87-1

Žampach, V., Kašubová, M.: Památník obětí světových válek a národně osvobozovacích bojů
v okrese Brno-venkov, Brno, 2000, s. 260, ISBN 80-85048-79-5
Žampach, V.: Kronika vítězného jara 1945, 1963, s. 15-23
Vzpomínky pamětníků: Marie Macková, zaznamenáno 19. 12. 2009
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3. Smrt generálmajora Kozyra
3.1. Cesta k 42. gardové střelecké divizi
V neděli 22. dubna dostal generálmajor Maxim Jevsejevič Kozyr (př. č. 10) rozkaz od
svého velitele generálmajora Tavartkiladze, aby druhý den ráno odjel prověřit bojeschopnost
42. gardové střelecké divize. Nebyl to neobvyklý úkol, zajíždění vyšších velitelů k frontě
nebylo sice v Rudé armádě povoleno, ale mělo to morální význam. Rozhodlo se také
o dočasném převelení zdravotnice – polní lékařky Niny Andrejevny Kuťkové ke stejné divizi,
která její práci naléhavě potřebovala.
V pondělí 23. dubna v 8 hodin ráno vyjelo z Hustopečí osobní auto zn. Opel, černé
barvy, jehož posádku tvořili generálmajor M. J. Kozyr, podporučík A. R. Paskov, N. A.
Kuťková a vojín Pjotr Chodar jako řidič. Jejich cesta do Ledců, kde se nacházel štáb 42.
gardové střelecké divize, byla dlouhá pouze 20 km (př. č. 11). Z Hustopečí vyjeli severním
směrem. Po 14 km správně odbočili v Židlochovicích vlevo na severozápad. Po 3 km dorazili
do obce Hrušovany u Brna, kde se gen. Kozyr mylně domníval, že dojel do Ledců a zastavil
u sovětského štábu 6. orelské střelecké divize. Její velitel generálmajor Ivan Fedotovič
Obušenko neohlášené hosty přivítal v domnění, že se jedná o inspekci. Překvapený gen.
Kozyr se veliteli sboru okamžitě přiznal, že je zde omylem a že brzy odjede na určené místo,
které bylo vzdálené pouhé 3 km. V 6. orelské střelecké divizi vrcholila příprava ke
všeobecnému útoku na Brno, proto, když se vojáci seřadili, promluvil k nim gen. Kozyr. Vše
vypadalo, jako by cesta sem byla zamýšlená.
Kolem 10 hodiny se generál rozloučil se sborem a s posádkou automobilu odjel vstříc
42. divizi. Všichni byli poněkud nervózní, protože si dovedli představit, jaké problémy
způsobí jejich pozdní příjezd. Proč vůz nejel severozápadním směrem, kde by se po 2km
dostal na silnici Brno-Mikulov a za další kilometr by byl u 42. divize, nikdo neví. Místo toho
se vrátili zpět do Židlochovic a jeli po silnici do Vojkovic. Zde měli hlídat vojáci 6. orelské,
aby odklonili sovětská auta vlevo, a zamezit jejich pokračování přímo přes Holasice do
Rajhradu. Ti generálovo auto uviděli až na poslední chvíli, navíc vůz jel velkou rychlostí,
a nestihli ho zastavit.24)

24)

Opatřil, Z.: Osud generála, Orego, 1. vydání, Praha, 2009, s. 63-65, ISBN 978-80-86741-87-1
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3.2. Rajhradská tragédie
Kolem čtvrt na jedenáct dopoledne projel generálmajor M. J. Kozyr nestabilní linií
přední fronty a byl zastřelen kulometnou palbou na začátku města Rajhrad, který byl stále
v rukou nepřítele. Generál Kozyr a Nina Andrejevna Kuťkova25) byli zastřeleni v autě. Vojín
Pjotr Chodar, který řídil auto, byl těžce raněn a Němci ho odvlekli neznámo kam.
Pouze pobočníku podporučíkovi A. R. Pankovovi se podařilo zachránit. Zřejmě díky
tomu, že auto bylo zasaženo blízko podchodu pod železniční tratí a on se mohl nepozorovaně
vyplížit pryč. Je potvrzeno, že místní lidé pozorovali nějakého sovětského důstojníka
schovávajícího se před Němci ve stodolách.
25. dubna Rajhrad osvobodila 6. orelská divize, ke které se Pankov okamžitě připojil
a sdělil jim informace o tragédii. Poté se sovětští vojáci vyptávali civilních obyvatel, jestli
něco neví o jejich generálovi. Odborná vyšetřovací skupina, zřízená ihned po osvobození,
došla k závěru, že útok na auto nemohl nikdo jiný než Paskov přežít. Za několik dní se
vyšetřovatelům přihlásil rajhradský občan, který viděl běhat Němce se sovětskou čepicí.
Ukázal jim také místo, kde ten den Němci kopali. Na tomto místě byla nalezena těla dívky
a muže v generálské uniformě.
Nina Kuťkova byla pohřbena na hřbitově v Rajhradě, generála převezli na smutečním
pohřebním voze do Brna. Zde byl pohřben 2. května 1945 na dnešním Moravském náměstí
(př. č. 12). Avšak v dubnu 1946 byl jeho hrob otevřen a jeho ostatky převezeny na Olšanský
hřbitov v Praze.26)

25)

Kuťkova Nina Andrejevna (1921 – 1945), narozená v Taganrogu, zemřela v 23letech, pohřbena na

hřbitově v Rajhradě
Opatřil, Z.: Osud generála, Orego, 1. vydání, Praha, 2009, ISBN 978-80-86741-87-1
26)

Opatřil, Z.: Osud generála, Orego, 1. vydání, Praha, 2009, s. 65-67, ISBN 978-80-86741-87-1
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3.3. Důvod tragické smrti
Hlavní příčinou bylo zřejmě nesprávné pojmenování Staré Pošty na západním okraji
Rajhradu jako Čeladice (př. č. 13). Sovětské velení, které řídilo Rajhradskou operaci, mělo
mapu právě s tímto nesmyslným pojmenováním. Chyba vznikla dávno před válkou během
tzv. prvního vojenského mapování v letech 1764 – 1868, kde rakousko-uherští vojenští
kartografové přisoudili Staré Poště mylný název Čeladice. Tento název převzaly všechny
rakouské mapy a většina československých. A proto sovětské vojenské mapy, které byly
opsány z československých map, obsahovaly tuto chybu. Existovaly ale i mapy, které byly
zapsány správně, ve kterých Čeladice ležely východně od Rajhradu, tím pádem na protilehlé
straně než Stará Pošta.27) Sovětská armáda měla tedy dva druhy map. Je tedy možné, že
generál a jeho doprovod dostali nepřesné informace o tom, kde se nachází fronta. Ráno 23.
dubna měli sovětští vojáci dobýt údajné Čeladice, ve skutečnosti však dobyli Starou Poštu.
Pokud měl generál Kozyr mapu, na které nebyla zaznamenaná chyba, mohl chtít projet
Čeladice, tedy východní část Rajhradu obsazenou Němci, přes které by pokračoval do Ledců.
Je také zvláštní, že sovětský generál mohl jet do Ledců, které byly pouze 5 km
vzdáleny od hranice přední linie fronty, doslova jako na výlet. Hranice fronty nebývá během
bojů stabilní. Proč tedy velitel sboru neurčil k přepravě obrněné vozidlo, jako to bylo
u maršála Malinovského, který cestoval do vzdálenosti 10 km vzdušnou čarou od hranice
přední linie fronty. Generál Kozyr byl zvyklý pohybovat se na předních liniích boje, dost
možná že tento čin patřil mezi jeho odvážné skutky, na které doplatil již dříve osmi zraněními.
Ten poslední ho stál život.28)

27)

Původní vesnice Čeladice v roce 1832 zanikla a zůstal po ní pouze místní název pro katastrální

území východní části Rajhradu.
Opatřil, Z.: Osud generála, Orego, 1. vydání, Praha, 2009, ISBN 978-80-86741-87-1
28)

Opatřil, Z.: Osud generála, Orego, 1. vydání, Praha, 2009, s. 65-67, ISBN 978-80-86741-87-1
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Závěr
Rajhradská odbojová organizace byla propojená jak s brněnskou odbojovou
organizací, díky čemuž získala úkol provádět ilegální přechody do ciziny, tak i s ostatními
organizacemi v okolí, především pak s klobouckou. Díky poslední zmiňované se připojil do
odboje i Jan Peškař, který později prokázal svoji loajalitu a statečnost při výslechu. Hlavním
představitelem rajhradské organizace se stal Cyril Vafek. Ačkoli organizace navenek
vypadaly pevné, stačila jediná chyba, aby se začaly rozpadat. Po vyzrazení důvěrných
informací jugoslávským důstojníkem se gestapu začalo dařit zatýkat pravé odbojáře. Přestože
většina z nich mlčela jako hrob, mělo gestapo velmi dobré informace o tamních poměrech.
Museli tedy mít nějakého informátora. Je možné, že jím byl Bohumil Buček, jehož jméno se
několikrát v pramenech objevuje. Nejdříve, když jako nový rajhradský učitel doporučí
J. Peškaře kloboucké odbojové organizaci. Zřejmě měl velmi dobré kontakty, ačkoli sám
v organizaci ze strachu před gestapem nebyl. Podruhé prameny uvádí, že po prozrazení
organizace byl zatčen, avšak po týdnu ho pustili. Je možné, že byl dvojím agentem? Je možné,
že spolupracoval s Němci, ale po válce jako kolaborant souzen nebyl. Odpověď se zřejmě už
nikdy nedozvíme. Po smrti Cyrila Vafka se rajhradský odboj stáhl. Nevzdal se úplně, už ale
neměl v celé organizaci velký význam.
Osvobozování Brna a jeho okolí bylo pro obyvatele jednou z nejhorších částí války. Je
sice pravda, že zvěsti o blížícím se spojeneckém vojsku jim dodávaly naději, zároveň však
lidé pociťovali obavy z budoucích bojů. První známky blížící se svobody přinášeli američtí
letci, kteří se ještě před samotnými pozemními vojsky snažili vyřadit vojensky důležité
budovy. Přes nemalé úspěchy je nutné podotknout, že velké množství bomb minulo cíl
a zasáhlo obydlené části města Brna. Po leteckých akcích se na jižní Moravu dostalo ruské
vojsko, které plánovalo osvobodit Brno v několika rychlých bojích. Vzhledem k důležitosti
Brna ho Němci bránili vší silou. Rajhrad a přilehlé Holasice byly velice důležitým výchozím
bodem k osvobození Brna, což věděly obě strany, a právě proto se zde odehrály dlouhé boje.
To pocítili i místní obyvatelé, pro které opuštění úkrytů ve sklepech znamenalo téměř jistou
smrt. Smilování nemohli čekat na žádné straně. Postupné oslabování německých vojsk a
početní převaha vojsk ruských nakonec rozhodly o vítězi. O Rajhrad a Holasice se bojovalo
celkem 6 dní. Důkaz tvrdých bojů značí i fakt, že se Holasicím přezdívá „Malý Stalingrad“.
Během bojů zde zahynul generálmajor Maxim Jevsejevič Kozyr.
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Situace v Holasicích během nejtěžších bojů je příkladem toho, že největší tíhu války
nese civilní obyvatelstvo. V okamžiku, kdy si sovětští vojáci nebyli jisti, jestli občané Holasic
nespolupracují s Němci, byli osvoboditelé stejnou hrozbou jako agresoři. Kateřinu Knéblovou
zřejmě ušetřili Němci, ale Sověti ji upálili, protože si mysleli, že je Němka. Nakonec i
americké bomby dopadly v rámci osvobozování Brna nejen na vojensky důležité objekty, ale i
na některé obydlené části Brna. Taková příkoří přináší válka.
Ovšem je třeba uvědomit si, že v bojích o Holasice a Rajhrad zahynulo 64 sovětských
vojáků, i když nešťastnou náhodou, ale střelami Němců padl generál M. J. Kozyr a lékařka N.
A. Kuťková. Obrovské zásluhy sovětské armády při osvobozování jižní Moravy a celého
Československa jsou nesporné.
Touto prací jsem chtěla přiblížit těžkou dobu ve válce. Je dobré vědět, že zde byli lidé,
kteří se rozhodli riskovat život, aby pomohl v boji proti Němcům. Obdivuji, že byli schopni
položit život za svobodu. Také jsem chtěla připomenout, že ruské armádě vděčíme za
osvobození. Je důležité si uvědomit, že oni byli těmi, co umírali za naše lidi. S pozdější dobou
ti, co padli, neměli nic společného, proč by tedy neměli zůstat nadále hrdiny?
Chtěla bych s tímto tématem seznámit nejen své spolužáky, ale všechny, kteří se
zajímají o události týkající se druhé světové války. Historii je důležité znát a poučit se z ní.
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