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Předmětem maturitní práce je proces osvobozování obcí Holasic a Rajhradu během 

druhé světové války. Práce je rozdělena na tři části. První z nich popisuje proces 

osvobození města Brna. Druhá část pojednává o boji v prostoru obcí Holasic              

a Rajhradu. Třetí se věnuje jednotlivým událostem během a po osvobození Holasic    

a Rajhradu. Mimo jiné také vraždě ženy během osvobození, tragickým okolnostem 

během delaborace munice nebo stavbě pomníku obětem války v Holasicích.



Resumé

Ve  své  maturitní  práci  jsem  se  zabýval  procesem  osvobozování  města  Brna,  zejména 

osvobozováním obcí Holasic a Rajhradu a událostem, které se tohoto bezprostředně týkají.

Osvobození  města  Brna  bylo  součástí  bratislavsko-brněnské strategické  operace  v  dubnu 1945. 

Proti  XXIV.  sboru 1.  tankové armády Wehrmachtu  stál  2.  ukrajinský front  RKKA (1.  gardová 

jezdecko-mechanizovaná skupina, 53. střelecká armáda a 7. gardová střelecká armáda) a dále 1. a 4. 

rumunská  armáda.  Mezi  23.  březnem  a  6.  dubnem  byly  Sověty  osvobozeny  Malé  Karpaty 

a  dosažena  linie  řeky  Moravy.  9.  dubna  byl  obsazen  Lanžhot,  17.  téhož  měsíce  již  město 

Židlochovice i s dominantní výšinou Výhonem. Poté proběhla bitva o prostor Ořechov-Rajhrad-

Křepice. 26. dubna bylo Brno přesně podle plánu sovětského velení osvobozeno.

Boje o Holasice začaly 17.dubna náletem sovětského letectva, druhý den ráno následoval i pozemní 

útok.  Sovětský  7.  mechanizovaný  sbor  neúspěšně  zaútočil  na  Holasice,  kde  byl  zastaven 

protitankovou palbou a dva stroje byly zničeny. Poté však obsadily sovětské pěší jednotky téměř 

celou obec. 21. dubna kvůli střídání jednotek byly však Holasice opět nakrátko obsazeny Němci. Po 

opětovném  převzetí  iniciativy  Sověty  bylo  obyvatelstvo  obce  přesunuto  za  frontu.  Kvůli 

nerespektování  (či  neznalosti)  tohoto  příkazu  zde  za  tragických  okolností  zahynuli  mimo  jiné 

i manželé Knéblovi. 23.dubna  kvůli chybě v mapě zahynul generálmajor Maxim J. Kozyr, hrdina 

SSSR, v oblasti  před dnešní zahradnickou školou v Rajhradě.  V úterý 24.  dubna Rudá armáda 

definitivně osvobodila obec Holasice a v noci z 24. na 25. dubna i Rajhrad. To přineslo zhroucení 

obranného prstence kolem Brna v jižním směru a ústup Němců do města. Celkem zahynulo v boji 

o  tento  prostor  kolem  160  vojáku  RKKA  a  neznámý  počet  vojáků  Wehrmachtu  počítaje 

i  příslušníky domobrany (Volksturm).

Dále se věnuji jednotlivým událostem během a po osvobození. Především již zmiňované tragické 

smrti  manželů  Knéblových,  kteří  zde zahynuli  rukou neznámých válečných zločinců.  Dále pak 

okolnostem umístění  122mm APHE-T (BR-471)  granátu  jako  památníku  v  obci.  Vyjadřuji  zde 

domněnku, že granát zde byl umístěn až dlouho po válce (po roce 1959). Další zmiňovaná událost 

je stavba památníku 62 sovětským vojákům padlým v Holasicích. Památník byl postaven v roce 

1945 a v roce 1985 doplněn o 18 jmen, které se podařilo zpětně zjistit.   Tito vojáci právě díky 

zmíněnému památníku nebyli převezeni na hřbitov do Ořechova, ale zůstali pochováni na stejném 

místě jako v květnu 1945. Okrajově se tato práce také věnuje tanku Panther, který během bojů 

uvíznul  v  mlýnském  náhonu  Svratky  v  Rajhradě  a  také  tragickým  okolnostem  smrti  čtyř 

pyrotechniků, kteří zahynuli  po válce během delaborace munice.
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Úvod
Naše malá země je od nepaměti kulturně-politicky ovlivňována mocnostmi, at´ z východu, nebo 

západu.V dnešní společnosti je tedy zvykem nahlížet na historický vývoj z hlediska současného 

vítěze  boje  o  vliv  ve  střední  Evropě.  Minulý  vítěz,  Sovětský  svaz,  však   vlastním pohrdavým 

jednáním poskvrnil své zásluhy v boji proti nacistickému útlaku.

 Takto ale zapomínáme na oběti, které musely být přineseny při osvobozování naší vlasti během 

druhé světové války,  což je velká škoda.  Ve své práci jsem se proto v rámci osobního rozvoje 

rozhodl zpracovat téma osvobozování regionu během dubna 1945. Cílem mé práce bylo pokusit se 

o co nejvěrnější zachycení průběhu bojů o oblast katastrů Holasic a Rajhradu.

Co se týče dostupných pramenů k tomuto tématu, musím říci, že se dochovalo dílo pouze od 

jednoho autora, Vladimíra Žampacha, který se jako rajhradský rodák této problematice věnuje již 

mnoho  let.  Bohužel  se  mi  nepodařilo  získat  další  významný  pramen,  dovolím  si  říct,  že 

nejvýznamnější, a to druhou část holasické kroniky, nazvanou Nezapomenutelné jaro 1945. Tato 

kronika byla bohužel ztracena někdy během roku 1989. Naskytla se mi však možnost spolupracovat 

s pamětnicí, paní Marií Mackovou, která byla přímým svědkem v boji o Holasice. V té době jí bylo 

právě 18 let. Byla proto schopna podat komplexní svědectví, které se až  na drobné detaily shoduje 

s dílem V. Žampacha. Dalším pro mě důležitým zdrojem informací bylo mé vlastní pozorování. Již 

několik let se zajímám o téma druhé světové války, provádím také namátkový průzkum detektorem 

kovů, který jen dokazuje tvrdost bojů, které se zde odehrály. Po bývalých majitelích našeho domu 

jsem objevil některé fotografie z doby osvobození, z nichž několik jsem zde využil.

Práce je rozdělena na tři části. První z nich popisuje proces osvobození města Brna, především 

z jižního směru. Druhá část pojednává o boji v prostoru obcí Holasic a Rajhradu. Třetí se věnuje 

jednotlivým událostem v průběhu osvobozování Holasic a Rajhradu a krátkému období po něm. 

Mimo  jiné  vraždě  ženy  během  osvobození,  tragickým  okolnostem  během  delaborace  munice, 

granátu  uloženému v  obci,  pozůstatkům po vyproštování   tanku Panther  nebo stavbě  pomníku 

obětem války v Holasicích. K průzkumu okolností vraždy paní Kateřiny Knéblové mám i určitý 

osobní motiv, neboť k této události došlo v domě, kde celý život žiji.

Doufám, že se moje práce stane přínosem jak pro potenciální zájemce o tuto problematiku, tak 

i laickým čtenářům.
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1. Bitva o Brno
Na jaře  1945  se  druhá  světová  válka  chýlila  ke  konci.  Spojenecká  vojska  překročila  Rýn, 

sovětská  nezadržitelně  postupovala  na  Berlín.  Obyvatelé  Československa  toužebně  očekávali 

osvoboditele  od  nacistického  útlaku.  Po  úspěšné  ostravské  operaci  se  zdálo,  že  svoboda   je 

nedaleko. Dalším cílem osvoboditelů bylo Brno.

V rámci bratislavsko-brněnské operace měla být mimo jiné osvobozena celá Morava s jejím 

hlavním  městem  Brnem.  Podle  plánů  vrchního  sovětského  velení  bylo  zamýšleno  nasazení 

speciálních,  tzv.  jezdecko-mechanizovaných  divizí.  Tyto  ,,superrychlé" svazky  měly  město 

osvobodit obchvatem, a tak ho získat prakticky nepoškozené. Šlo především o těžký průmysl ve 

městě – Zbrojovku Brno, Zetor a Hermann Göering Werke.

S  postupným pronikáním k  Brnu  se  sovětská  vojska  stále  více  dostávala  do  kontaktu  s  1. 

tankovou armádou (skupinou armád Mitte) pod velením Waltera K. Nehringa1). Ten měl k dispozici 

celkem 28 neúplných divizí a oddíly domobrany (tj. kolem 450 000 mužů). Do bojů o Brno však 

zasáhl  pouze  XXIV.   sbor.  Obrannou  linii  dále  doplňovalo  mnoho  příslušníků  domobrany 

a  samostatných  jednotek  (Pzjg.2))  v  čele  s  21.  plukem SS dislokovaným v Brně.3) Proti  těmto 

relativně slabým silám stál 2. ukrajinský front (1. gardová jezdecko-mechanizovaná skupina, 53. 

střelecká armáda a 7. gardová střelecká armáda) a 1. a 4. rumunská armáda. Spojenecká převaha 

v počtu vojáků a technice byla  zdrcující.

Jezdecko-mechanizované  divize  zvláštního  určení  měly  čistit  cestu  pomalejším  střeleckým 

divizím a tím celkově zrychlit postup. Výchozí pozice sovětských armád byla podél řeky Hron na 

Slovensku. Plány na rychlé dobytí Moravy zhatila německá ofenzíva od Balatonu. Operace se tímto 

zdržela až do 15. března.4) Mezi 23. březnem a 6. dubnem překročili Sověti Malé Karpaty a řeku 

Moravu. 9.dubna se rozhořely boje o Lanžhot. Zde bylo  také vybudováno  důležité předmostí pro 

útok na Brno.

Německá 1.  tanková armáda se  na  obranu Moravy náležitě  připravila.  V okolí  Brna Němci 

obsadili  výšinu  Výhon,  a  tak  získali  výborný  přehled  o  dění  v  celém  okolí.  Rudá  armáda 

postupovala velmi rychle – 13. dubna byl osvobozen Hodonín a již 17. dubna město Židlochovice. 

Těžké boje o Výhon navzdory očekávání nenastaly, a tak byl kopec snadno obsazen. Další postup se 

pak zastavil  na linii  Střelice-Ořechov-Rajhrad-Křepice5).  Němci totiž chtěli  dát  Hitlerovi k jeho 

1) Generálporučík, padl  20. 4. 1945, ŽAMPACH, V. Památník obětí světových válek a národně-osvobozovacích 
bojů v okrese Brno-venkov, Rajhrad, 2000, str. 31.

2) Pzjg.= Panzerjäger = stíhači tanků.
3) ŽAMPACH, V. Památník obětí světových válek a národně-osvobozovacích bojů v okrese Brno-venkov, 

Rajhrad, 2000, str. 30.
4) Tamtéž, str. 22.
5) V Křepicích dnes stojí nedokončený památník  bratislavsko-brněnské operace.
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narozeninám (20.  duben)  poněkud netradiční  dárek  –  na  pár  dní  pozdržet  frontu.  Začala  bitva 

o prostor Ořechov-Rajhrad-Holasice. Po dobytí těchto obcí se německá obrana stáhla  až k Brnu. 

Poté, co Rudá armáda překročila říčku Bobravu, byla cesta na Brno z tohoto směru volná. 

První boje v Brně se rozhořely 25. dubna v prostoru Pisárky-Žabovřesky-Komín. Město tak bylo 

dobyto  přesně  podle  plánu  sovětského  velení  a  26.  dubna  konečně  osvobozeno  všeobecným 

protiútokem.6)

6) ŽAMPACH, V. Památník obětí světových válek a národně-osvobozovacích bojů v okrese Brno-venkov, 
Rajhrad, 2000, str. 55.
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2. Boj o oblast Rajhradu a Holasic
Po postupu Rudé armády přes Židlochovice narazily síly maršála Malinovského na  německou 

obrannou linii Ořechov-Rajhrad-Křepice. Němci chtěli dodržet slib daný Hitlerovi. 

Dne 17. dubna vrcholily opevňovací práce německé armády v Holasicích a v Rajhradě. Obranu 

obcí tvořily především jednotky domobrany vyzbrojené hlavně pancéřovými pěstmi.7) Páteří obrany 

byly jednotky SS. Přední obrannou linii vytvářely obce Rajhrad a Holasice, kde Němci využili strže 

Slatiny,  kterou  obsadily střelecké  jednotky s  minomety.  V části  Rajhradu zvané  Matlaška  byly 

rozmístěny tanky a dělostřelectvo. Z prostoru tzv. Holasického lesa měly německé tanky výhodné 

postavení.  Při  jejich ústupu se však pod jedním prolomil  most  a  tank uvízl  v řece.8) Velitelství 

německé obrany sídlilo v ženském klášteře na Matlašce, odkud měli Němci široký výhled do okolí. 

Proniknutí k Brnu po silnici Pohořelice-Brno znemožňovala skupina opevněných stavení na Staré 

poště.9)  Široké lány polí ještě více napomohly německé obraně.

První nápor sovětské armády, resp. sovětského letectva, přišel již 17. dubna večer. Druhého dne 

za svítání začal soustředěný pozemní útok. Obrněné jednotky 7. mechanizovaného sboru se vydaly 

k Holasicím po silnici na Brno. Záhy však byly zastaveny protitankovou palbou (pravděpodobně 

jedno 88mm dělo a panzerfausty) a dva tanky byly zničeny.10) Pěchota tedy musela pokračovat bez 

podpory  mechanizovaných  jednotek.  I  přesto  však  obsadila  téměř  celé  Holasice.  V  ulici  Na 

Kopečkách byla ale zastavena prudkou kulometnou palbou. Během těchto bojů byla raněna paní 

Kateřina  Knéblová,  která  později  zahynula.  Ulice  Na  Kopečkách  během 18.  dubna  několikrát 

změnila  držitele,  protože zde docházelo k prudkým bojům muže proti  muži.  Možná také proto 

dostaly Holasice od sovětských samopalníků přiléhavou přezdívku Malý Stalingrad.11) 

Rudá armáda nechtěla dát Němcům příležitost opevnit se v zaujatých pozicích, a tak 19. dubna 

ráno zahájila další  mechanizovaný útok po silnici  na Brno. Ten zastavily  protitankové jednotky 

a soustředěná palba a děl z Rajhradu (dnešní ulice 9.května). Údajně zde zůstalo na deset zničených 

tanků na obou stranách, což ale pravděpodobně není pravda, vzhledem ke ztrátám německým. Bylo 

zničeno 10 sovětských tanků typu T34-85, které byly odvezeny do šrotu někdy během roku 1947 12) 

Další den, po silné dělostřelecké přípravě  „Kaťuší“, byl zahájen rozhodný útok pěchoty na  obec 

Holasice.  Proti  Sovětům  zákeřně  zasáhli  příslušníci  vojkovického  Volksturmu,  byli  ale  brzy 

poraženi. Vojkovice byly od roku 1938 formálně připojeny (na vlastní žádost) jako součást Sudet 

k Německu a někteří  obyvatelé se veřejně hlásili  k  nacismu. Během osvobozovacích bojů však 

7) Panzerfaust, reaktivní protitanková zbraň jednotlivce, 88mm HEAT.
8) Viz kapitola  3.3.
9) ŽAMPACH, V. Kronika vítězného jara, Brno, 1963, str. 12.
10) Viz kapitola 3.4.
1 1) Vyprávění Marie Mackové, zaznamenáno 19. 12. 2009.
12) Vyprávění Marie Mackové, zaznamenáno 19. 12. 2009.
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označili Holasice za německou obec a sami se prohlásili za českou.

V sobotu 21. dubna se Sověti z Holasic stáhli 7. mechanizovaný sbor a plánovali ho nahradit 4. 

gardovým jezdeckým sborem, protože 7. sbor byl nutně potřeba během bitvy o Ořechov. Během 

prodlevy mezi střídáním vojsk obsadili Němci Holasice znovu. Pro obyvatele, kteří se schovávali 

v klášterním dvoře na jihu Holasic, se to málem stalo osudným. Dle V. Žampacha je  Němci chtěli 

kvůli pomoci Sovětům povraždit. Naštěstí jěště dopoledne sovětští vojáci obec znovu obsadili a 

obyvatele zachránili. Podle vyprávění pamětnice to však bylo právě naopak - Rudoarmějci chtěli 

znásilnit místní ženy, zachránila je až hlídka NKVD. Nelze však ověřit, která verze je pravdivá.13) 

Bylo  tedy jasné,  že  obyvatelům obce  hrozilo  bezprostřední  ohrožení,  a  boje  se  pravděpodobně 

protáhnou na více dní. Celá vesnice byla proto odsunuta za frontu (kromě několika málo rodin, 

které o odsunu nevěděly nebo ho nerespektovaly) a obyvatelé se vrátili až po skončení bojů. 

Dne  23.  dubna  během  všeobecného  útoku  na  Rajhrad  a  zbytek  Holasic  tragicky  zahynul 

generálmajor. M. J. Kozyr. Stalo se tak kvůli politováníhodné chybě v sovětských mapách. Část 

obce Rajhrad, Stará pošta, byla chybně označena jako Čeladice (viz  př. č.10). Občané Holasic pak 

v dobré vůli ukázali generálovi a jeho doprovodu cestu na smrt. Zatímco skutečná Stará pošta již 

částečně byla v držení Rudé armády, Čeladice byly ještě obsazeny Němci. Vůz se tedy vydal do 

německého týlu a před dnešní SOŠ Zahradnickou  (tehdejší domov mládeže) byl zničen kulometnou 

palbou.14) 

Ve středu 25. dubna se Rudá armáda definitivně zmocnila Staré pošty a tzv. Mollova domu 

(dnešní č. p.157), ze kterého Němci pokrývali kulometnou palbou ulici Na Kopečkách (dnešní ulice 

J.Fučíka)  téměř  celý  týden.  Fašistická  obrana  se  naprosto  zhroutila  a  zbylí  Němci  ustupovali 

k Brnu. Jěště před půlnocí 24. dubna byly osvobozeny  Holasice a krátce po půlnoci, tedy až ve 

středu 25. dubna, i Rajhrad.15)

Krátce po osvobození se do Holasic začali vracet  jejich obyvatelelé. Nejprve muži, aby se 

postarali o mrtvé. ,,Rusové na koních sváželi padlé z polí a z vesnice. Pak byly vykopány dvě veliké  

jámy a tam pohřbili 62 padlých Rudoarmějců. Později byl na tomto místě postaven pomník, proto 

také padlí později zůstali v Holasicích a nepřevezli je do Ořechova na hřbitov. Bylo už docela teplo 

a těla se již začala rozkládat. Všude byl hrozný smrad  a někteří muži omdlévali.  Němce pohřbili  

prostě tam, kde leželi. Poté byli pohřbíváni koně, většinou do zákopů, aby se hroby nemusely kopat  

moc hluboko.16)  Teprve poté se  vrátily ženy a děti. Vesnice byla poměrně dost zničená týdenními 

boji. Přesto obyvatelé vybudovali alespoň malý památník na počest svým osvoboditelům. Celkem 

13) Vyprávění Marie Mackové, zaznamenáno 19. 12. 2009.
14) ŽAMPACH, V. Kronika vítězného jara, Brno, 1963, str. 23.
15) ŽAMPACH, V. Památník obětí světových válek a národně-osvobozovacích bojů v okrese Brno-venkov, 

Rajhrad, 2000, str. 261.
16) Vyprávění Marie Mackové, zaznamenáno 19. 12. 2009.
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padlo v boji o holasicko-rajhradský prostor kolem 160 vojáků Rudé armády. Počet 62 mrtvých v 

akci v katastru Holasic je přesný, totožnost je však určena pouze u 18 z nich. Sběrač vojenských 

známek  (přesněji  vojenských  knížek)  byl  totiž  údajně  zasažen  na  lávce  přes  mlýnský  náhon, 

i  s  dokumenty  spadl  do  řeky,  a  jeho  tělo  odplulo  neznámo  kam.17) Německé  ztráty  jsou 

a pravděpodobně i nadále zůstanou neznámé, protože se o tento údaj bezprostředně po válce nikdo 

nezajímal. Němci totiž často odváželi své padlé do zázemí.

17) DUCHOŇ, B. Kronika obce Holasice, Holasice, 1999, str.148.
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3. Další události během osvobozování Holasic

3.1. Vražda ženy v č.p. 193

Nejotřesnější událost, která se během boje v Holasicích stala, je smrt Kateřiny Knéblové v domě 

č. p. 193. Můj zájem o tuto událost je  ještě umocněn tím, že v tomto domě bydlím téměř celý život. 

Paní Kateřina Knéblová  byla i se svým manželem Miroslavem zraněna 18. dubna.  Protože nebyla 

schopna odsunu, byla zanechána právě v tomto domě (tehdejší č.p.193 a č.p.159 je dnes spojeno do 

jednoho  domu).  Během  jednoho  z německých  protiútoků  nacisté  zraněnou  ženu  našli,  polili 

hořlavinou  a  zapálili.  Po  osvobození  jeden  sovětský  voják  údajně  do  zuhelnatělé  zdi 

napsal: „Pohleď, jak nacisté zacházeli s Čechy!“19). Verze pamětnice se velmi liší. Žena prý nebyla 

ponechána   v  domě,  nýbrž  v  malé  kůlně  na  slámě  blízko  domu.  Během  bojů  křičela  česky 

a německy o pomoc a byla údajně zavražděna sovětskými vojáky v domnění, že jde o Němku, 

kterou občané ponechali napospas .

3.2. Dělostřelecký granát v obci

Nejnápadnější  předmět,  který  je  připomínkou osvobození  v  obci,  je  122mm granát  nedaleko 

Obecního  Úřadu.  Granát  vzoru  BR-471,  typu  APHE-T  20) je  zapuštěn  v malé  žulové  zídce 

a obestavěn žulovými kostkami. Nevybuchlý granát byl údajně nalezen po osvobození ve zdi domu 

č. p. 3. Při opravě tohoto domu byl pak následně vsazen do zdi jako památník. Tato verze je dle 

mého názoru nepravdivá, neboť vodící kroužek střely je nepoškozený. Navíc jsem našel vyražené 

výrobní číslo odpovídající roku 1959 (viz. př. č. 7). Moji domněnku potvrdila i výpověď pamětnice.

3.3. ,,Utopený Tiger" v mlýnském náhodu

Během ústupu německé tankové kolony z prostoru tzv. Holasického lesa se pod jedním z nich 

propadl lehký dřevěný most. Nejdříve je třeba opravit jeden rozšířený omyl, který se rozšířil mezi 

místními obyvateli. Nešlo o tank Pzkpfw. Tiger I , nýbrž o střední Pzkpfw. Panther  neznámé verze 

(z dostupné fotografie není možné určit o kterou verzi jde). Tank nemohli Němci vyprostit sami, 

a tak zůstal v náhonu až do doby po osvobození. Teprve poté byl vytažen (viz. př.č.3). Ještě dnes je 

místo velmi dobře patrné, břeh náhonu je zde zborcen (viz. př. č. 4 ). Po vytažení v roce 1947 tank 

s nejvyšší pravděpodobností skončil v hutích. 

Při  průzkumu okolí  detektorem kovů nebyl  nalezen žádný pozůstatek tanku.  Nicméně se mi 

pravděpodobně podařilo nalézt stopy od ocelového lana po vytažení (viz. př. č. 5).

19) ŽAMPACH, V. Kronika vítězného jara, Brno, 1963, str. 14.
20) http://maic.jmu.edu/ordata/Mission.asp 
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3.4.  Tragédie při delaborování munice na ul. 9. května v Rajhradě

Během osvobozování oblasti bylo na jižním konci  dnešní ulice 9. května (u domu č. p. 354) 

umístěno stanoviště protitankové obrany, respektive postavení těžkého flaku. Z tohoto postavení byl 

výtečný výhled a výstřel do celé oblasti.  Němci odtud způsobili těžké ztráty sovětským tankům, 

které  se  nacházely v dnešní  ulici  "Na Chorvatsku".  Po osvobození  zde  zůstalo velké množství 

munice.  Občané  Rajhradu  se  nabídli  k  pomoci  při  delaboraci.  9.  května  pravděpodobně  vinou 

neodborné  manipulace,  či  výrobní  vady,  došlo  k  explozi.  Podle  pamětnice  šlo  o  88mm granát 

těžkého flaku, V. Žampach uvádí 82mm minu.21) Čtyři lidé výbuch nepřežili – B.Havlín, V.Pavlík, 

J.Smrčka, B.Chmelař.22)  Dnes událost připomíná pamětní deska (viz  př. č. 8).

3.5. Památník padlým vojákům Rudé armády v Holasicích

Bezprostředně po ukončení bojů bylo 62 padlých vojáků pohřbeno do dvou hromadných hrobů 

na dnešní ulici Rudé armády. Toto opatření bylo původně plánováno jako provizorní, neboť bylo 

třeba předejít  nákazám.  Těla  pak měla být  odvezena  na centrální  hřbitov  pro příslušníky Rudé 

armády v  Ořechově,  kteří  v  tomto  prostoru  zahynuli.  Občané  chtěli  vyjádřit svůj  vděk 

osvoboditelům a rozhodli se postavit  alespoň pomník. A to i přesto, že byla většina obce tou dobou 

ještě v rozvalinách - drtivá většina domů neměla střechu ani okna. Byla tedy uspořádána sbírka.  Již 

na podzim roku 1945 byl památník hotov a 11. listopadu 1945 slavnostně odhalen.23) Na základě 

toho bylo pak rozhodnuto, že mrtví vojáci budou ponecháni v Holasicích.

Památníkem  je obelisk na vrcholu s pěticípou rudou hvězdou, pod níž je reliéf srpu a kladiva.

(viz   př.  č.  9).  Uprostřed  se  nachází  letopočet  1945  a  pod  ním  tabulka  s  nápisem  v  latince 

a v azbuce: Věčná sláva vojákům Rudé armády, zahynuvším v bojích za čest a nezávislost Sovětské  

vlasti, i osvobození slovanských národů od fašizmu 1941-1945.24) Po stranách pomníku se jsou dvě 

desky se  jmény osmnácti  ze  62  padlých  sovětských  vojáků,  jejichž  jména  byla  zjištěna  podle 

výpovědí  pamětníků.  Tyto  desky  byly  odhaleny  26.  dubna  1985.25) V  roce  2005  k  60.výročí 

osovobození byl památník doplněn ručně kovaným zábradlím (viz. př. č. 9).

V současnosti se zde každročně v dubnu koná pietní akce pořádaná  klubem vojenské historie 

z Ořechova.

21) ŽAMPACH, V. Památník obětí světových válek a národně-osvobozovacích bojů v okrese Brno-venkov, 
Rajhrad, 2000, str. 261.

22) Tamtéž.
23) DUCHOŇ, B. Kronika obce Holasice, Holasice, 1999, str.149.
24) Tamtéž, str. 147.
25) Tamtéž, str. 149.
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Závěr
Proces  osvobozování  města  Brna  byl  jednou z  posledních  válečných  událostí  druhé  světové 

války v Evropě. Osvobození obcí Holasic a Rajhradu však tvořilo pouze malý zlomek rozsahu celé 

bratislavsko-brněnské operace. Ovšem právě zde byly (vedle Ořechova, který však nebyl v mé sféře 

zájmu) svedeny velmi tvrdé boje o postup na město.

Pokusil  jsem se  přiblížit  situaci  před  a  během samotné  bitvy  o  Brno.  Bylo  to  nutné  kvůli 

nastínění  samotného smyslu  boje  o  oblast  obcí  Holasic  a  Rajhradu.  Dvě vesnice  z  vojenského 

hlediska znamenají jen velmi malý operační prostor. Ale právě tady zahynulo na samém konci války 

několik stovek vojáků i civilistů. Nelze také zapomínat, že zde došlo k tragické smrti vojáka Rudé 

armády s nejvyšší šarží, který na našem území padl v boji, - Maxima Jevsejeviče Kozyra. Právě tato 

událost poněkud podzvihuje jinak (z globálního hlediska) nevýznamnou bitvu o dvě vesnice kdesi 

v Evropě. Mým cílem ovšem nebylo věnovat se okolnostem smrti Kozyra, nýbrž popsání operace. 

Rovněž  jsem se  zabýval  i  jednotlivými  událostmi  během osvobozování.  Tato  část  je  dle  mého 

názoru nejzajímavější. Přináší totiž originální pohled, který  v literatuře s válečnou tématikou (i v té 

odborné) trochu chybí. Dovolím si říct, že jsem zkoumání této problematiky věnoval mnoho času 

a úsilí, že i tato kapitola je schopna snést případnou kritiku.

Osvobození Holasic a Rajhradu je z hlediska druhé světové války operací téměř bezvýznamnou. 

Přesto i zde došlo k velkým ztrátám na životech. Rudá armáda se ve snaze zmaximalizovat svůj 

denní postup uchýlila k metodám z minulých let. Nechci tím kritizovat sovětskou taktiku (správně 

se říká, že po bitvě každý generál), ovšem nemyslím si, že bylo zodpovědné toto dělat na samém 

sklonku války. Téměř fanatičtí Němci nasadili do bojů vše, co měli. Docházelo tak k naprostým 

absurditám, kdy oddíl domobrany a jedno protitankové dělo zničily v Holasicích 10 tanků T-34, to 

jsou více jak dvě roty v jednom dni.  Během bojů někdy v letech 1941 nebo 1942 by to  bylo 

pochopitelné.  Ale  teď,  tři  týdny před  jasným výsledkem války?  Ani  toto  však  nijak  nesnižuje 

zásluhu Rudé armády na osvobození naší země od fašistického útlaku. Svou práci jsem doplnil 

o spoustu fotografií, které jak doufám, přispějí ke zkvalitnění celé práce.

Cílem této práce bylo popsat problematiku pravdivě a pokud možno bez jakýchkoliv sympatií 

k jedné, či druhé straně, což se mi myslím podařilo. Nechtěl jsem se při tom spoléhat pouze na 

literární  prameny,  ale  využil  jsem i  vzpomínky pamětnice,  která  se  ukázala  být  velmi  cenným 

zdrojem informací a postřehů. 

Doufám, že tato práce osloví  i další potenciální zájemce o tuto problematiku.
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