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2.sv tová válka na Libochovicku
Ji í R zha

Letos uplyne 60 let od zatím nejstra n j í války v d jinách lidstva. Pro n které je
to bolestivá vzpomínka, av ak pro v t inu to je jen n kolik stránek v u ebnici
d jepisu, i napínavý vále ný film. Málokdo v ak ví, jak pro ívali tuto dobu
ob ané Libochovic a okolí, v dy  t ch, kte í si tuto dobu pamatují je opravdu
alostn  málo.

Tato publikace si nedává za úkol p esn  mapovat d jinné události, i dokonce
vnucovat  n komu jiný názor na válku, sna í se pouze popsat onu dobu na základ
vzpomínek n kolika ob an  a záznam  v m stské kronice .

D stojníci SS p ed sochou tatí ka  Masaryka na nám stí v Libochovicích



Libochovice na pokraji války
Zatímco Nacistické N mecko hara ilo zbran mi a rozsévalo ideologii
Nacionálního socialismu za  své hranice ilo se v m ste ku Libochovice v roce
1937 v poklidu období první republiky.
Byl dostav n nový most p es eku Oh i a pojmenován na most Purky v,
president republiky Dr.Edvard Bene  byl jmenován estným ob anem m sta, na
h bitov  byl slavnostn  odhalen nový pomník legioná m a byla zalo ena
D lnická t locvi ná jednota.
Chmury na tvá ích ob an  m sta vnesla 14.zá í smrt T.G.Masaryka Po celých
Libochovicích byly rozv eny prapory, smute ní i státní, ve výlohách byly
smute n  vyzdobené Masarykovy fotografie.
15.zá í uspo ádalo obecní zastupitelstvo smute ní sch zi a 19.zá í po ádaly
spolky OOS, Spolek pro postavení pomníku Masarykova, spolek legioná ,
hasi ,  Sokol  a  mnozí  dal í  na nám stní  tryznu.  U katafalku pota eném erným
suknem stála estná strá  tvo ená zástupci spolk . Ve er dr el smute ní projev
jednatel Osv tového sboru Karel Vysko il.
26.zá í byla na dom  p ed vchodem do zámku p.3 slavnostn  odhalena, Výborem
pro oslavy Purky ovy, pam tní deska ke 150.výro í narození slavného rodáka.
V Libochovicích tehdy ilo celkem 2772 obyvatel (z toho bylo pouze 32 N mc ),
kte í ili v 589 íslech popisných.
Z pr myslových podnik  v Libochovicích pracovaly: Herbersteinský cukrovar,
který zam stnával asi 40 zam stnanc  (za kampan  a  366), Libochovické sklárny
a.s., které zam stnávali 420 zam stnanc , Libochovické keramické závody
(cihelna)  byly  zakoupeny  Dr.Janem  Kadlecem  za  380  000  K  o  výrob  není
zmínka, Hrn í ské závody byly na pokraji krachu, Pivovar zam stnával 5
zam stnanc , Libochovická elektrárna Herberstein a spole ník zam stnávala 11
zam stnanc  a Colotera - výroba zemitých barev zam stnávala 6 zam stnanc .
Díky hluboké hospodá ské krizi byla na Libochovicku velmi vysoká
nezam stnanost (a  7.096 nezam stnaných).
Av ak i v této dob  ji  byla cítit p icházející válka.
V rámci branné výchovy obyvatelstva provedeno zku ební zatemn ní oken.
V prvé polovin  dubna roku 1937 za aly práce na budování obranné linie -
opev ování pravého b ehu eky Oh e. Úsek, který m l sídlo v Libochovicích, byl v
délce  asi  10  km.  Ve  sm ru  od  Loun  byl  za átek  u  osady  Pátek  a  ve  sm ru  k
Roudnici kon il u obce abov esky.
Na tomto úseku bylo postaveno asi 75 elezobetonových objekt . Práce byly
skon eny v roce 1937.
Stav ly se dva typy bunkr . Na leh í typ byla spot eba 10 t cementu a na t í typ
30 t cementu. Ocelová k í ová armatura, zvlá t  u t ích typ , kterých byla
zna ná v t ina, byla na p ední st n  krytu a na st e e osminásobná.
Velitelem úseku byl tábní kapitán Jaroslav Evald od Hrani á ského praporu 1



D ín a vojenským technickým dozorem byl podporu ík Ladislav Ková ík od
p ího pluku ís. 29 Jind ich v Hradec. Strá ní oddíl, vojáky pro hlídání kvality a
pomocníky pro zam ování objekt , dodal Hrani á ský prapor 1 D ín. Vojáci
byli ubytováni ve dvorní místnosti u Tau . Písemnosti a tajné v ci byly na
etnické stanici, voják m velel svobodník Chvála.

Zam ování objekt  provád l podporu ík Ková ík a schvaloval kpt. Evald.
Podmínkou bylo, aby ka dý kryt svojí palbou zaji oval ochranu sousedních kryt .
Sout e o provád ní stavby se zú astnilo 5 firem. Ze sout e jako vít z vy la firma
stavitel Vilibald Hieke, Slaný. Pot ebný kamenný materiál byl dodáván z lomu na
Házmburku.
Kone né maskování barvami pak provád l ppor. Ková ík.
Jako  specialita  stavby  byl  d ev ný  most  na  d ev ných  pilotech  p es  eku  Oh i  v
K esín . Tento most velmi usnad oval a zlev oval práci na obou stranách eky,
proto e stavební materiál, v etn  výroby alování a p íprava pot ebné armatury
byl na levé stran  eky a vlastní stavba na stran  pravé.
Opev ování eky Oh e pat ilo mezi t i zpomalovací pásma pro nep átelská vojska
ne  p ijdou posily z Rumunska, Jugoslávie, p ípadn  ze SSSR. Na kontrolu stavby
mimo jiné asto dojí d l generál Viest, který pak zahynul ve Slovenském povstání
1944 a plukovník gen. tábu Kravák, který pozd ji jako generál byl velitelem
olomoucké divize a byl n mci za války popraven.

Celkem zachovalý opík u mostu v Libochovicích



Nastal rok 1938
P i první mobilizaci eskoslovenské armády 21.kv tna obsadil bunkry v okolí
Libochovic hrani á ský prapor, který v té dob  sídlil v Budyni.
N mecké nebezpe í a provokace henleinovc  sílily. 14.zá í dochází k povstání
sudetských  N mc  v  pohrani í  a  23.  zá í  ve  22.15  hodin  je  vyhlá ena  znovu
mobilizace s.armády. Celého národa se zmocnilo nepopsatelné nad ení. Budeme
se bránit. V Libochovicích na b ehu Oh e byly urychlen  i za pomoci civilního
obyvatelstva budovány spojovací zákopy mezi pevn stkami. V obci Horka bylo
z ízeno vojenské velitelství, které bylo pozd ji umíst no v Poplzích u Bradá  p:
56. Most p es eku Oh i byl vojáky podminován a p i vjezdu na most od
libochovické strany byly p ipraveny ty i vozy napln né kamením k zatarasení
mostu. V echny " opíky" podle Oh e byly op t obsazeny vojskem. Vypuknutí
války se o ekávalo ka dou hodinu. Ve dne v noci se ekalo na boj.
A potom p i lo 30. zá í - Mnichovská dohoda. Ot esná zrada bývalých spojenc
Anglie a Francie, hanebná kapitulace na í vlády. Národ byl ran n tím
nejstra liv j ím zp sobem. Kroniká i obcí na Libochovicku ve svých zápisech
shodn  pí í, e nelze slovy vypsat to, co se d lo v srdci ka dého dobrého echa.
Rozsáhlé pohrani ní oblasti nám byly bez boje uloupeny a do 10. íjna p ipojeny
jako Sudetengau k Velkon mecké í i.
Dohodnutá demarka ní ára se hluboko za ízla do eskoslovenského území a
hranice na eho státu s N meckem se p iblí ila a  na n kolik málo kilometr  k
na emu m stu. Lovosice a Litom ice s po etným eským obyvatelstvem p ipadly
N mecku.
Terezín z stal eský, ale nad eleticemi ji  vlál hákový k í . Od Litom ic vedla
hranice p es N mecké Kopisty k Vrbi an m, dále pak k elechovic m,
Úpohlav m, T ebenicím a T ebívlicím. T sn  za hranicí z staly nap . í kovice,
Si ejovice, Lká  a D em ice.
V obci elechovice do lo 18. íjna krátce po 15. hodin  k tragickému st etnutí
mezi s. hlídkami a N mci. Velitel ety p ák  3. praporu 151 p ího pluku
poru ík Ladislav Martínek, donedávna u itel v Libochovicích, upozornil
p íslu níky SOS, e nacistická posádka opustila elechovice, obec bezprost edn
le ící za demarka ní arou. Na Martínkovo naléhání vstoupily na e strá e
dopln né vojáky do elechovic a spojily se se starostou Novotným. e i tam
bydlící se domnívali, e do asný zábor jejich obce skon il a za ali strhávat
n mecké vlajky a výzdobu. Brzy na to v ak p ijela auta s n meckými vojáky
zpátky a do lo k p est elce. Na míst  boje z stali le et t i mrtví e tí policisté a
jeden voják. Ostatním se poda ilo stáhnout se zp t na eské území. Ve stejné dob
byl za neznámých okolností v obci zavra d n starosta Novotný. Cena, zaplacená
za tento hrani ní incident, byla p íli  vysoká. Do Libochovic a okolních obcí
p ichází z pohrani í veliké mno ství ute enc . V t inou p i li o v echno, celý
sv j majetek m li v batohu a kufru. Do m sta p ibylo 384 uprchlík , z toho 186



mu  a 198 en, tak e po et obyvatel Libochovic p esáhl t i tisíce. Nastala
áste ná demobilizace na í armády, vojenské jednotky ode ly z pohrani í do

mírových posádek. 22. íjna odlétá do Anglie president eskoslovenské republiky
dr. Edvard Bene . Z Libochovic odchází 23. íjna z Anenského mlýna v Poplzích
rota s. voják , kte í zde byli ubytováni. T chto 160 mu  sm uje do Nymburku.
30.  listopadu  je  zvolen  nový  eskoslovenský  president  dr.  Emil  Hácha.  Ostrahu
hranic p evzaly pohrani ní etnické stanice a finan ní strá .

První rok války
Tragédie Mnichovské zrady byla definitivn  dovr ena 15.b ezna 1939.
Toho dne, v 5.10 hodin ráno telefonovalo presidium zemského ú adu okresnímu
ú adu v Roudnici n. L., e v 6.00 hodin obsadí n mecké vojsko v emi sm ry na e
území a bude odzbrojovat na i armádu. V Libochovicích se onu osudnou st edu
m l konat výro ní trh - jarmark. Na nám stí stály p ipravené boudy pro kramá e.
Od asných ranních hodin vál ostrý ledový vítr a padal mokrý sníh. Silnice byly
pokryté blátem se sn hem, oblohou táhly t ké erné mraky jako p edzv st n eho
ukrutného a zlého. Od T ebenic se ráno v 6.30 valily k m stu kolony n meckých
bojových vozidel. Vp edu jela kolona motocyklist  s pistolemi a pu kami v
rukách. Zastavili na nám stí p ed radnicí a odzbrojili na míst  kpt. Václava
Vo tu, velitele 2. roty hrani á ského praporu, který m l své velitelství ve M eném
lázních. Hordy fa ist  vnikly pak do radni ní budovy a odzbrojily vojenskou
posádku i p íslu níky policejní a etnické stanice. Vyhladov lí oldáci se vrhali
na obchody a uzeninami, potravinami a cukrárny. Celý den pak projí d ly m stem
n mecké jednotky. Na radnici se usadilo n mecké polní etnictvo. Ve er pak byla
v Praze na Hrad anech vzty ena standarta Adolfa Hitlera, který se osobn  p ijel
podívat na provedení své první vojenské akce. 16. b ezna byl nad územím ech a
Moravy vyhlá en tzv. Protektorát echy a Morava. 20.b ezna byla na libochovické
radnici poprvé vyv ena n mecká vlajka s hákovým k í em a byla vysílána výzva
k odevzdání v ech zbraní ukrytých v domácnostech. N mecká posádka opustila
Libochovice 30.b ezna 1939.
Zdrcené obyvatelstvo se pomalu vzpamatovávalo z ohromení nad událostmi
uplynulých dn . Ka dému bylo jasné, e dobýt zp t ztracenou svobodu a státní
samostatnost bude t ké. V prvních dnech okupace se zatím usadila skepse a
beznad j v hlavách a srdcích smutkem vyko en ných ob an  m sta. as el
neúprosn  dál.
Brzy po 15.b eznu ustavili d stojníci bývalého generálního tábu rozsáhlou
podzemní vojenskou organizaci, kterou nazvali Obrana národa. Generálové Josef
Bílý, Sergej Ingr, Hugo Vojta, Bed ich Homola i Alois Eliá  se sna ili dát tomuto
hnutí pevný organiza ní rámec a vytvo it z n ho tajnou podzemní armádu. To se
do léta poda ilo. Vznikla jako samostatná odbojová slo ka, která m la za úkol
p ípravu vojenského vystoupení proti okupant m na konci o ekávané války



mocností s N meckem a v této dob  byla nesporn  vedle KS  nejv t í podzemní
organizací. lenskou základnu Obrany národa tvo ili p edev ím bývalí d stojníci
a vojáci eskoslovenské armády, ale byli do ní zapojováni té  lenové Sokola,
zam stnanci eleznic, po t a komunikací.
Ilegální vojenskou organizaci Obrana národa zalo il v Libochovicích lékárník
PhMr. Stanislav Rösch, kapitán d lost electva v záloze, na pokyn profesora
zem d lské  koly  v  Roudnici  majora  v  záloze  Josefa  Sta ka,  který  byl  v
Libochovicích znám jako velitel instruk ních kurs  zálo ních d stojník . Stan k
byl pravd podobn  okresním velitelem Obrany národa v okrese Roudnice n.L.,
tak e byl vlastn  velitelem pluku a pov il PhMr. Rösche, aby je t  v m síci
b eznu tohoto roku  Obranu národa ve m st  zalo il. Zpo átku bylo lenství z
bezpe nostních d vod  velice omezeno a jednotliví lenové byli zavázáni
naprostým tajemstvím. Mnozí lenové se neznali a v nutných p ípadech se
poznávali podle d myslného systému hesel. P ijetí do organizace bylo nejprve
omezeno tém  výlu n  na zálo ní d stojníky eskoslovenské armády. P i vstupu
do organizace skládal nový len slavnostní slib.
Kapitán v záloze PhMr. Stanislav Rösch jmenoval svým zástupcem poru íka v
záloze ing.  Zde ka N mce a za své p ední  spolupracovníky si  vybral  poru íka v
záloze Antonína Nebeského a nadporu íka v záloze u itele Milo e Korejse.

áste n  dal informovat zálo ní d stojníky Pokorného, Plechá ka, Rubli e,
MUDr. Pilouse, Malinu, Chot bora a jiné. Tito d stojníci se scházeli v jednom
nenápadném pokoji v p ízemí hotelu " erný orel" na nám stí v Libochovicích.
Jejich innost z stávala p ísn  utajena, nebo  d kladn  dodr ovali pravidla
konspirace.
Brzy navázali také spojení s Louny, kde po et u skupinu Obrany národa vedl
major Jaroslav Evald, v Libochovicích dob e známý jako bývalý velitel výstavby
obranného krytového pásma na ece Oh i. Spojení s majory Sta kem v Roudnici a
majorem Evaldem v Lounech obstarával pro libochovickou Obranu na motocyklu
podd stojník v záloze Josef Ko ek.

Hlavní preventivní úder nacistických bezpe nostních slo ek m l název "Akce
m í e" (Aktion Gitter). Sm ovala p edev ím proti eským komunist m a dal ím
organizátor m protifa istického hnutí u nás. Provád la se podle dovezených
seznam  p edních p edstavitel  komunistické strany i za pomoci seznam
zaji t ných eským policejním orgán m.
Na bývalém okrese roudnickém, kam pat ily i Libochovice, bylo v akci Gitter
zat eno  43  osob.  Prvním  zat eným  byl  Franti ek  Zají ek  z  obce  Lounky  u
Roudnice nad Labem. U  tehdy sehrál poprvé svou tragickou okupa ní úlohu
Terezín, kde bylo uv zn no 18 osob, z toho 15 komunist , 1 n mecký emigrant a
dva idé. U okresního soudu v Roudnici bylo uv zn no 21 komunist  a 2
emigranti ze Sudet. Z historických pramen  vyplývá, e eský policejní aparát - a
na estné výjimky  projevil v této zatýkací akci nebývalou horlivost. Tuto estnou



výjimku tvo í práv  Libochovice. A koliv komunistická strana m la práv  na
Libochovicku ji  p ed okupací silné pozice i zastoupení, a n kte í lenové KS  v
Libochovicích byli elnými funkcioná i okresního výboru strany a FDTJ, nelze
dolo it jediný p ípad zat ení komunist  v akci Gitter v Libochovicích a okolí.
Podle záznamní knihy o p ijaté po t , telegramech a telefonogramech etnické
stanice v Libochovicích byl 16.b ezna p ijat p íkaz okresního ú adu v Roudnici
nad Labem o provedení pátrání po komunistech a jejich zat ení. Podle této knihy
bylo 18.b ezna podáno etnickou stanicí v Libochovicích okresnímu ú adu v
Roudnici n.L. hlá ení o negativním výsledku pátrání a celá zále itost byla ulo ena
ad acta. lo o zjevné sabotování akce Gitter ze strany libochovických etník .
Sv d í o tom i povále ná výpov  etnického prapor íka Antonína Kr ila, který v
té dob  zastupoval nep ítomného velitele Josefa Topi e.
Uvádí: etnická stanice v Libochovicích pátrání a zatýkání komunist
neprovád la. Pouze doporu ila n kterým významn j ím len m strany, aby
prozatím nevyvíjeli ádnou innost a neupozor ovali na sebe .
Z okresního ú adu bylo Antonínu Kr ilovi pohro eno sankcemi, jestli e nevykoná
p íkaz. Odpov d l, e za po ádek ve svém rajónu ru í. Jednání etnické stanice v
Libochovicích potvrzuje i zápis v kronice obce abov esky. Je v ní uvedeno,
...16.b ezna 1939 byli odvezeni autem na imi etníky z Libochovic ob ané Karel

Rýva, Franti ek Jelínek, Ferdinand Havlí ek a Antonín Franc. Tého  dne byli
v ak ze stanice v Libochovicích propu t ni dom  s výstrahou, aby zanechali
ve keré své politické innosti .
První rozsáhlá akce n meckých a protektorátních bezpe nostních orgán  proti
len m komunistické strany narazila v Libochovicích na nebývalý odpor, který

byl mo ná ojedin lým v celých severních echách. etnická stanice v
Libochovicích si sv j state ný postoj z po átku protektorátu zachovala po celou
dobu okupace.
V akci Gitter nebyl posti en nikdo z len  libochovické organizace, ádný len
nemusel od po átku okupace ít v naprosté ilegalit , v jiných bytech a pod.
V ichni pracovali v Libochovicích nebo v blízkém okolí. P evá nou v t inu tvo ili
d lníci z místní sklárny.
Ji  v dubnu se ve m st  ustavila ilegální organizace KS  v ele s Franti kem
Ma kem, sklá em libochovické sklárny. Tato organizace za ala rozvíjet základní
innost.

Byly vytvo eny t í lenné skupiny, které m ly p edávat spolehlivým soudruh m
získané informace a to jak osobn  tak i roz i ováním leták  a ilegálního Rudého
práva ti t ných v Praze. Byly rovn  sbírány peníze ve prosp ch rodin, jejich
ivitelé ji  byli ve v znicích gestapa. Tato práce probíhala úsp n  a hlavn
z stávala zpo átku dob e utajena.
Místní ilegální organizace navazovala spojení s organizacemi v blízkém okolí,
nap . v Brozanech a Bohu ovicích. Bylo rovn  vytvo eno spojení do Roudnice
n.L. a do Loun, kde se centrem protifa istického odboje staly dílny MD. Zde



nezávisle na sob  vyvíjely ilegální protifa istickou innost dv  skupiny odboje
komunistického a skupina Obrany národa. Ob  skupiny komunistické strany v
Lounech byly sou ástí organiza ní sít  stranického kraje Kladno, podobn  jako
ilegální skupina KS  v Libochovicích.
V ervnu  byl pov en poru ík v záloze Antonín Nebeský roz í it skupinu Obrany
národa v Libochovicích té  o podd stojníky a n které vojíny a p ipravovat je k
p ípadnému ú innému odporu se zbraní v ruce. lo z ejm  o vybudování asi 60ti
lenné roty. Roz í ení po tu len  skupiny v ak provedl Antonín Nebeský

nevhodným zp sobem, bez zaji t ní pat i né konspirace. Pozval asi 50 - 60
podd stojník  a vojín  z Libochovic a blízkého okolí do místní koly. Tam po
p íchodu do sklepní místnosti museli v ichni p ítomní slo it p ísahu, e budou
v rn  a estn  plnit p íkazy, e zachovají o v em úplné ml ení. Po slo ení p ísahy
byla utvo ena dru stva a jmenováni jejich velitelé a spojky pro styk s nad ízenými
orgány. Potom Nebeský vylo il program skupiny pro nastávající dobu. A  voják
t lem  i  du í,  dopustil  se  dal í  záva né  chyby  v  tom,  e  nechal  na  této  sch zi
podepisovat prezen ní listinu, kterou u ka dého jména pak doplnil ur ením
funkce a innosti. Tím fakticky po ídil neutajený seznam len  ilegální
organizace Obrany národa v Libochovicích, který pak ukryl ve svém byt .
Hlavním úkolem vzniklé skupiny bylo shroma ování zbraní a sabotá e.

První ob ti - rok 1940
11.b ezna nastoupil ve funkci vnucené správy baron Hans Hönig von Hartrott,
í ský N mec, který spolupracoval s hrab tem Bed ichem z Herbersteina. Zavedl
n m inu  jako  ú ední  jazyk  na  celém  panství.  Jeho  sídlo  bylo  na  zámku  ve
Vrbi anech, který nechal opravit a p epychov  za ídit.
Na ja e byl ustaven ilegální osmi lenný okresní výbor komunistické strany v ele s
Jaroslavem Hodkem z Roudnice nad Labem. V dal ích dvou letech se pak
rozvinula dosti iroká ilegální práce zam ená p edev ím na pr myslové závody v
Roudnici a v Libochovicích. Od zá í m l okresní výbor spojení s I.ilegálním ÚV
KS  prost ednictvím spojky na Lovosicku. P ejímání a rozd lování ilegálního
Rudého práva do okresní sít  m l na starosti soudruh Jaroslav Hodek.
19.listopadu v odpoledních hodinách zastavilo p ed libochovickou lékárnou erné
auto kladenského gestapa. T i gestapáci vtrhli dovnit  a zatkli lékárníka PhMr.
Stanislava Rösche. ádali klí e od pokoje v hotelu " erný orel", kde skupina
konala tajné sch ze. Tím bylo jasné, e na gestapu promluvil n kdo ze
zasv cených z vy ích orgán  Obrany národa a e je vyzrazena innost Stanislava
Rösche. Po návratu z hotelu, kde nebylo nic nalezeno, byl lékárník vyzván, aby se
oblékl a p ipravil na cestu do Kladna. Stanislav Rösch se dovolil na záchod, kde
po il p edem p ipravený prudký jed. Zhroutil se mrtev na zem p i lou ení se svou
enou Marií. P ivolaný léka  MUDr. Pilous ji  mohl pouze konstatovat smrt



kyanidem draselným. První libochovická ob  druhé sv tové války. První
bojovník padl. Nikdo je t  v ten smutný podzimní den netu í, jak krut  bude
fa istická smrt kosit ivoty poctivých a state ných ob an  libochovických v
dal ích letech.

PhMr. Stanislav Rösch se narodil 26. února 1900
v  Plzni.  Vyrostl  v  lov ka  pevných  mravních  zásad,
p ímé povahy, estného a poctivého jednání. Inteligentní,
usm vavý  a  p ív tivý   pan  lékárník  byl  výte ným  a
vítaným spole níkem, rád se bavil a zpíval, byl v ak  té
ukázn ným a zdatným  cvi encem sokolské jednoty v
Libochovicích. M l v sob  i  hrdost  vojáka s.armády
(kapitán d l.v zál.) a opravdov  miloval svoji zem.
Bydleli spolu s man elkou v lékárn  na nám stí  a v
m ste ku na Oh i pro ívali  hezký a spokojený ivot.
Ten jim skon il p íchodem okupa ních nacistických
vojsk 15.  b ezna 1939.
Proto e sokolové je t  v té dob  nem li ádnou
odbojovou  organizaci, zalo il Stanislav Rösch, na popud

mjr. Josefa Sta ka z Roudnice  n.L., ilegální vojenskou skupinu "Obrana národa"
v síle asi 40 mu  p ímo v  Libochovicích  a navázal spolupráci s podobnou
skupinou mjr. Jaroslava Evalda  v  Lounech. "Obran  národa" v severozápadních
a st edních  echách velel brig.  generál Franti ek Kravák z Berouna.
Bratr  Stanislava Rösche - pplk. Jan Re   (dal si ú edn  po e tit  p íjmení) byl v
této vojenské ilegální organizaci  ná elníkem  tábu pro echy. Byl zat en
gestapem ji  koncem roku 1939 a  19. srpna  1942 spolu s gen. V eti kou a
dal ími deseti d stojníky  popraven gilotinou v  Berlín  - Plötzensee. V ilegální
skupin   Obrana národa v Plzni  byl  i  druhý bratr  Stanislava Rösche -  Vladimír,
nad ený sokol, který zem el po nesmírném utrpení  v  desáté v znici na Mírov .
Röschova vojenská skupina v Libochovicích  shroma ovala zbran  (pozd ji
n které nalezeny  ve stodole statku) a roz i ovala  ve m st  a okolí ilegální
asopis "V boj", který do Libochovic kolportoval pplk.Jan Re .

19. listopadu 1940, p ijelo kladenské gestapo  i  pro PhMr. Stanislava Rösche do
jeho lékárny. Lékárník splnil  p ísahu, e se  nedostane ivý do rukou gestapa. O
nelidských  výsle ích na gestapu byl dob e zpraven motákem od bratra Jana. Jako
lov k citlivé a jemné povahy se obával, e  by  nemusel tyto kruté výslechy

vydr et. Svým známým íkával: "Um ít mohu, ale  zradit nesmím". Rok p ed
zat ením napsal svoji záv . Aby neohrozil ivot své  man elky, p i zatýkání
nest ílel. Zvolil dobrovolnou smrt prudkým jedem, který si sám p ipravil pro tento
mo ný p ípad. Sta il jen obejmout  svoji enu a pak se skácel mrtev na zem.
Stanislav Rösch vzal s  sebou do hrobu v e, co v d l o libochovickém i
celostátním  vojenském odboji. Znal desítky spolupracovník  a svojí smrtí jim
mnohým  zachránil  ivot.  A  do  února  1942  nebyl  nikdo   z  této  organizace  v
Libochovicích posti en.
PhMr.  Stanislav  Rösch, který byl první ob tí nacistické okupace v Libochovicích
a první ob tí v celé  Sokolské up  Pod ipské, si zasluhuje, aby jeho dobrovolná
smrt nebyla nikdy zapomenuta.



Podstatná ást záv ti PhMr. Stanislava Rösche

V Libochovicích 2.11.1939
Mé en , p íbuzným a p átel m: jako dodatek k mé zákonné poslední v li.
Psáno  na  stroji,  je to  je  to  jen  posmrtná  úvaha,  psaná  jen  pro  mé  nejbli í  a
nep eji si, aby k záv ti ú ad m byla p ilo ena. Psána je hlavn  proto, kdyby mn
nebylo dop áno do íti se p irozené smrti nebo dokonce kdyby pod tlakem pom r
byla smrt dobrovolná. Nevylu uji ji, a koliv bych se k ní rozhodl jen pod tlakem
neodolatelných okolností. Pro ten p ípad prosím v echny, které bych snad tím
zarmoutil, hlavn  svou enu, matku a bratry, aby mi odpustili. Ti, co mne znali,
ví, e jsem myslel v dy na v echny eventuality a dnes to kone n  pokládám za
povinnost ka dého.
. . . .. Nejsem sentimentální a smrti jsem se nikdy nebál.
Za to v co v ím, co je mým osobním vyznáním víry , byl jsem v dy p ipraven
ochotn  dát i ivot. Doposud to nebylo nutné, ale m e ta doba p ijít. Nemohl
bych íci,  e  by sv t,  jaký nyní  je,   za to stál,  aby se za n j  kladly ivoty.  Kladl
bych jej  za ten sv t  lep í,  který snad jednou bude.  Dnes kladou lidé ivot  a  jsou
nuceni klást pro veliká ství a vásty ílených sadistických politik  a také proto, e
lidé poctiví, ale váhaví, nejsou dosti pevni v odhodlání strhnout t mto lidem
masky z prokletých,  l ivým vástem napln ných hub. Bojí se nazvati pravdu
pravým  jménem, okolkují diplomatickými vytá kami tam, kde by bylo na míst
tvrdé, chlapské slovo.
Kdybych mohl dát ivot za napln ní pravdy, za lep í zít ek  v ech t ch, kte í
p e ijí,  dal  bych  ho  rád,  ochotn  a  bez  váhání.  Musel-li  bych  se  odhodlat  do
zásv tí dobrovoln , nebo pod  nátlakem nebo abych uchránil si alespo  est
dobrého chlapa, neb poko ení bych nesnesl a ít s komplexy mén cennosti a
poní ení nemá ceny. Silní a  ijí, trosky znásiln ných lidí mohly  by nejvý e
ivo it.

Co je ta moje pravda. ít svobodn  ve svobodné zemi. Nechat individuu co
nejvy í míru svobodné v le, pokud tam druhého neobt uje. Ta v ta po ádn
rozvedená sta í k napln ní nového nábo enství, lep ího ne  v echny vymy lené
víry, nábo enství  nového, svobodného lov ka. Netrp t zlod je, chvastouny,
pokrytce a darebáky, provád t politické emeslo. Vést lidstvo, to je vzne ený úkol,
to je úkol nad kn ze, úkol lov ka istého srdce a istých rukou, nebojácného,
v ícího v sebe sama a odhodlaného koukol vyplenit. V ím, e ta doba istých
lidí p ijde. ........
Bu te v ichni hodn  zdrávi a budete-li vzpomínat, v dy vesele.

Sláva

Gestapo bylo pravd podobn  smrtí PhMr. Stanislava Rösche uklidn no a v té dob
asi netu ilo, e ve m st  je vybudována celá organizace Obrany národa. Gestapo



nem lo  asi  skute n  jediné  jméno  n kterého  z  p íslu ník  skupiny.  A  tak  a  do
roku 1942 nebyl proti této skupin  v Libochovicích proveden ádný zákrok.
V noci po zat ení Rösche byly n kolika leny ilegální skupiny odvezeny zbran ,
které Stanislav Rösch ukrýval pod králíkárnou na svém dvo e.

1941  rok prvních velkých zatýkání
13.dubna byl celostátn  zru en Sokol a do lo ú edn  i k rozpu t ní Sokola
v Libochovicích. Bylo provedeno p edání majetku (t locvi ny). V echny peníze
byly ji  d íve prostav ny p i budování jevi t  u t locvi ny. Cenné v ci, nap .
hudební nástroje a d le ité spisy byly ukryty mezi n které leny Sokola.
Je t  p ed rozpu t ním t lovýchovné organizace Sokol vznikla ilegální sokolská
organizace JINDRA, kterou zpo átku vedl tehdej í ná elník SO dr. Augustin
Pechlát. Ten v ak byl zat en gestapem a ilegální sokolskou organizaci pak vedl
prof. Ladislav Van k.

V letních m sících tohoto roku se poda ilo kladenskému gestapu odhalit centrum
odboje KS  v Lounech a provedlo první zat ení n kolika len  skupiny. Z
výpov di gestapáka Oskara Felkla z kladenské slu ebny u MLS v Praze 1946
vyplývá, e b hem vy et ování ilegální organizace KS  v Lounech vy lo také
najevo, e existuje podobná organizace strany v Libochovicích a e jejím
vedoucím je jistý Franti ek Ma ek, sklá  libochovické sklárny. V lounských
dílnách byl mezi zat enými i Antonín Male ek z Lene ic, který byl spojkou
lounské ilegální KS . Byl zat en Felklem a Schänzlem z kladenského gestapa,
kte í ho vyslýchali pro podez ení, e ukrývá u sebe rozmno ovací p ístroj.
Antonín  Male ek  p i  krutém  výslechu  uvedl,  e  tento  p ístroj  je  ukryt  u  jeho
bratra Václava v Dubanech u Libochovic. Záhy po tomto zji t ní byl Václav
Male ek v Dubanech 1.srpna zat en jako vlastník rozmno ovacího p ístroje.
Felklem byl  2.srpna zat en p ímo ve sklárn  Franti ek Ma ek.  P i  jeho zadr ení
byl hlídán v kancelá i editele sklárny Karla ukala etnickým prapor íkem
Antonínem Kr ilem. Po odchodu Oskara Felkla znovu do huti, vstoupil do
kancelá e ú edník Hynek Rezek a ádal etníka, aby dovolil zat enému Ma kovi
dát mu klí  od bytu, aby mohl odstranit r zné závadné v ci v byt  Franti ka
Ma ka. Rezek pak rychle v e provedl a vrátil klí e. O n co pozd ji provedl Felkl
prohlídku bytu Franti ka Ma ka a odvezl ho na gestapo do Kladna. Celý p ípad
zatýkání vedoucího ilegální organizace KS  v Libochovicích znovu sv d í ve
prosp ch libochovické etnické stanice a ukazuje, jak v ni ích slo kách odboje
jednotliví lenové navzájem spolupracovali a pomáhali si, nebo  ú edník Hynek
Rezek, který nebojácn  provedl odklizení závadných dokument  z Ma kova bytu,
byl ji  v té dob  lenem ilegální vojenské  organizace Obrana národa v
Libochovicích. Zárove  tímto inem se p ede lo k hromadnému zatýkání ji  v



srpnu tohoto roku.
5. íjna byli v celém Protektorátu zatýkáni vedoucí inovníci sokolských up.
Celkem bylo zat eno ten den tém  1500 sokolských funkcioná .
Z upy Pod ipské, kam Libochovice pat ily, byl zat en starosta upy
MUDr.Bla ka, 1.místostarosta upy ing. ilhavý, 2.místostarosta ing. Ji í
Romenský, jednatel upy prof. Broft, vzd lavatel Alois Valtr a upní ná elník
Sedlá ek. V ichni a  na Aloise Valtra byli v lednu 1942 odvezeni do
koncentra ního tábora Osv tim, kde byli postupn  umu eni.
N kolik tvrdých zost ených výslech  s komunistou Franti kem Ma kem vedl
samotný velitel kladenského gestapa Harald Wiesmann a Quido Skalak. Dal í
výslechy provád l Oskar Felkl a p i nich pravd podobn  ztýraný Ma ek uvedl
n která jména dal ích len  ilegální organizace KS  v Libochovicích.
28.listopadu byl zat en Franti ek Neumayer pro í ení ilegálních tiskovin na
Libochovicku. Následující den se stal osudným pro dva libochovické ob any,
elezni á e, pracující v lounských elezni ních dílnách.

Kladen tí gestapáci provedli 29.listopadu v dílnách MD nebývalou razii.
Zam stnanci III.odd lení dílen byli gestapáky vyhnání na dv r, tam postaveni do
trojstup  a ka dý desátý musel vystoupit z ady a byl odvezen do Kladna. Akce
gestapa byla odvetou za pen itou sbírku elezni á  ve prosp ch rodin po
zat ených spolupracovnících. Mezi vybraná rukojmí se dostali i Josef Krejsa a
Karel Krahulík z Libochovic. Oba pozd ji zahynuli v koncentra ním tábo e. V
doup ti gestapa na Kladn  se mezitím p ipravovalo rozbití komunistické ilegální
innosti na Libochovicku. Na p íkaz Haralda Wiesmanna za ali gestapáci Oskar

Felkl a Walter Forster provád t postupná zat ení komunist  v Libochovicích a
okolí.

erný rok 1942
Na p elomu roku se v libochovické sklárn  ustavila nová ilegální organizace
komunistické strany, kterou vedl Václav Vy ata z Evan . V jeho dom  se konaly
d le ité ilegální sch zky, docházeli sem i n kte í pracovníci z Kladna. Velice
agilním lenem byl i id Otto Katz z Libochovic, který dojí d l pro ilegální Rudé
právo do Prahy a m l d le ité kontakty zejména na Kralupsko.
V lednu zatklo kladenské gestapo tyto komunisty:
19.ledna byli zat eni Karel Rýva, Franti ek Jelínek ; 29.ledna byli zat eni Václav
Malý, Franti ek Taj , Karel Krejcárek, Stanislav Bolech, Alois Kubí ek.
31.ledna pak funkcioná  Antonín ehá ek a id Otto Katz. Ten pravd podobn  v
d sledku krutých výslech  (byl idem a komunistou) vypovídal, co  vedlo k
zatýkání komunist  nejen na Libochovicku, ale zejména na Kralupsku.
Obrana národa byla na po átku roku v echách i na Morav  gestapem tém
úpln  rozbita. Jedna z posledních skupin této rozsáhlé vojenské organizace v



Libochovicích se zdála být stále dob e utajena. Po átkem roku v ak do lo k
prozrazení. Antonín Nebeský d v oval ob anu J. . z Libochovic, jím  se nechal
asi dvakrát odvézt na tajné sch ze do Roudnice. Pro psaní anonymních dopis  byl
J. . udán gestapu, zat en a vykonána u n ho domovní prohlídka. P i ní byly
nalezeny letáky a asopis "V boj!", pravd podobn  poskytnuté Antonínem
Nebeským. P i výslechu J. . bylo zji t no odkud ilegální tiskoviny pocházejí.
Dne 4.února byl zat en kladenským gestapem poru ík v záloze Antonín Nebeský
z Obrany národa a komunista Jaroslav erný.
12.-13.února byli zat eni komunisté Franti ek Ma ek /obch.uhlím/, Josef Volák,
Jan Pokorný, Antonín Tlatla; 19.února byli zat eni komunisté Karel Ba tipán,
Rudolf Mottl, Richard Hlous; 20.února byl zat en komunista Old ich Svoboda ;
22.února byl zat en komunista Antonín Gri .
Tého  dne byli v ichni idé z Libochovic vyst hováni do vzniklého ghetta v
Terezín . Zanechali zde v echen sv j majetek, který p i el do správy zvlá tního
ú adu v Praze. V dra b  byl prodán jejich movitý majetek a idovské obchody
p e ly do árijských rukou. Ve m st  mohli z stat jen idé, kte í ili ve smí eném
man elství s árijkami, ale i ti museli nosit lutou idovskou hv zdu na kabát .
V t ina libochovických id  byla zaplynována v Osv timi. Nikdy se ji  nevrátili.

Seznam ob an  id , kte í byli deportováni kladenským gestapem 22.února
1942 do Terezína, pozd ji do Osv timi a kte í se ji  nikdy nevrátili :
/dle seznamu zaslaného Radou idovských nábo enských obcí v Praze/

BRILL Karel KOCH Alois
BRILLOVÁ Berta KOCH Julius
BRILLOVÁ Flora KRÁTKÁ Janetta
BRILLOVÁ Marie LANGEROVÁ Karolina
DUB Emil LAUEROVÁ V ra
DUBOVÁ Franti ka NEUMANNOVÁ Elsa
EISERTOVÁ Emilie NOVÁK Otakar
FANTLOVÁ Anna UDOVÁ Al b ta
FLOR Adolf' PERELES Emil
FLOR Robert PERELESOVÁ Kamila
FOGES Richard PICKOVÁ Hedvika
FOGESOVÁ Leopolda POPPEROVÁ Ida
GLÄSNER Ji í ROUBÍ EK Old ich
GLÄSNER Josef ROUBÍ KOVÁ Ane ka
GLÄSNEROVÁ Olga RÖHR Adolf
GRUNHUT Oskar RÖHROVÁ Arno tka
GRUNHUT Viktor RÖHROVÁ Irma
HAHN Leo SPIELMANOVÁ Jana
HAMLISCH Ota STERN Herbert



HAMLISCHOVÁ Ter. STERN Karel
JAROLÍMOVÁ L. STERNOVÁ Elsa
KATZOVÁ Bed i ka STERN Rudolf
KATZOVÁ Marta STRAUSS Otto
KATZOVÁ Pavla STRAUSSOVÁ Marie
KATZ Otto zat en a popraven 1.-2.7.1942

24.února byli zat eni komunisté Karel Bla ek, Václav Kre man a Josef Peka ;
27.února byl zat en komunista Old ich Kala  a z Obrany národa Rösch v
zástupce poru ík v záloze ing. Zden k N mec. Z len  Obrany národa jsou ji  od
února zat eni také brat i Mina íkové.
1.b ezna v asných ranních hodinách byl zat en Václav Vy ata - funkcioná  II.
KS ; 8.b ezna byl zat en Ji í Vy ata, dále pak komunisté Karel Grunt, Alois
Semík, Josef Trunec st., Emil Vondrá ek a Antonín Drobný; 13.b ezna 1942 byli
zat eni komunisté Jan Pokorný, Franti ek Keltner, Vilém Horecký, Franti ek

ech; 15.b ezna zatýká gestapo leny Obrany národa Franti ka Brou ka a Aloise
Brou ka; 19.b ezna 1942 byli zat eni komunisté Jan Klime , estmír Ettl,
Antonín ach, Miloslav Vl ek; 20.b ezna 1942 byl zat en komunista Josef
Trunec ml.
22.b ezna zem el na útrapy v koncentra ním tábo e Osv tim starosta Sokola v
Libochovicích ing. Ji í Romenský.
23.b ezna 1942 byli zat eni komunisté Bohuslav Bláha, Josef Chmel; 24.b ezna
1942 byli zat eni komunisté Old ich Nykl, Ladislav Král, Bohumil Ví ek, Josef
Vágner a p tadvacetiletý d lník Zden k Br na, který u sebe ukrýval dv  pistole a
n kolik ru ních granát .
Dále byli zat eni Jan Rownyánek, Karel Moule, Josef Do kal, Karel Vít, Dominik
Filip, Juraj Handza, Josef Jandák, Václav Racek, Ferdinand Smetana, Antonín
N mec.
24.b ezna zatýká gestapo strá níka Jaroslava Ba anta. Zdánlivý klid v Obran
národa je opravdu jen zdánlivý.
25.b ezna byly z kostela V ech svatých odvezeny 3 zvony a druhý den byl odvezen
tvrtý.

Zatýkání, zatýkání a zatýkání.
Do  konce  b ezna  1942  bylo  zat eno  více  ne  60  len  ilegální  KS  v
Libochovicích a okolí.
To v ak nebyl je t  konec.
Ve ve erních hodinách dne 10.dubna byl na hlavní nádra í v Libochovicích
dopraven motorový v z se zabílenými okny. P ijel z Kladna a o jeho poslání
nebylo nikomu nic známo. etnická stanice ve m st  i stanice v okolí
(nap .Ko tice) dostaly pokyn, aby jejich p íslu níci byli p ipraveni k dispozici
ráno ve 3.00 hodin na nám stí. Druhý den, 11.dubna se zapsal do historie m sta



jako erná sobota. Od asných ranních hodin probíhalo ve m st  zatýkání ob an
kladenskými gestapáky. Zat ení byli odvád ni nebo odvá eni auty do motorového
vozu na nádra í. Kolem páté hodiny odpoledne byl v z p ipojen k vlaku na
Lovosice a zat ení ob ané odvezeni do Kladna na pov stnou slu ebnu gestapa.
Toho dne bylo najednou z Libochovic zat eno 42 ob an  a 2 cizí mu i a 2 cizí
eny. Mezi zat enými byla také jediná zat ená ena z Libochovic za celou dobu

okupace, která se nevrátila. Byla to Antonie Havlíková z Klapého, zam stnaná ve
sklárn .
Tímto zásahem byla prakticky úpln  zlikvidována vojenská ilegální skupina
Obrana národa v Libochovicích. Zásahu v Libochovicích se zcela ur it  zú astnili
gestapáci Willy Bürger, Oskar Felkl s dozorce v z  Hans Guttweniger. Celým
p ípadem se m li zabývat Harald Wiesmann, Thomas Thomsen a Willy Bürger.
Celý p ípad podle Haralda Wiesmanna vy et oval Willy Bürger. Výslechy byly
kruté a krvavé.

Seznam ob an  m sta Libochovic zat ených p i hromadném zatýkání dne
11.dubna 1942:

1. RACEK Václav popraven 1.7.1942
2. RULF Josef popraven 1.7.1942
3. KO ÁL Franti ek popraven 1.7.1942
4. VYKRO IL Václav popraven 1.7.1942
5. VYNÁHLOVSKÝ Jan popraven 1.7.1942
6. JELÍNEK Josef popraven 1.7.1942
7. PAYER Jan popraven 1.7.1942
8. ULRICH Karel popraven 1.7.1942
9. HODYS Josef popraven 1.7.1942
10. KAUTSKÝ Old ich popraven 1.7.1942
11. HORYNA Ladislav popraven 1.7.1942
12. LUKE  Milo popraven 1.7.1942
13. KOTOU  Jaroslav popraven 1.7.1942
14. NÝDR Josef popraven 1.7.1942
15. PATA Václav popraven 1.7.1942
16. KOREJS Milo popraven 1.7.1942
17. GRUNCL Antonín popraven 1.7.1942
18. PUFLER Julius popraven 1.7.1942
19. REZEK Hynek popraven 1.7.1942
20. NOVAK Václav popraven 1.7.1942
21. GÖPFERT Otto popraven 1.7.1942
22. VÁP Alois popraven 1.7.1942

     23. MRÁZEK Franti ek popraven 1.7.1942
24. TOPI  Josef popraven 1.7.1942



25. HARTYCH Franti ek zem el na Pankráci
26. DO KAL Josef zem el v koncentra ním tábo e
27. HAVLÍKOVÁ Antonie zem ela v koncentra ním tábo e
28. VONDRÁ EK Bohumil vrátil se z Buchenwaldu
29. MOULE Karel vrátil se
30. JORDÁN Jan vrátil se z Kladna v íjnu 1943
31. HRDLI KA Ladislav vrátil se
32. UNEK Ladislav vrátil se
33. SVOBODA Jaroslav vrátil se
34. RY AVÝ Vilém propu t n z Kladna 28.5.1942
35. REIGL Engelbert propu t n z Kladna 26.5.1942
36. HRDLI KA Franti ek propu t n z Kladna 6.5.1942
37. HRDLICKA Karel ml. propu t n z Kladna 6.5.1942
38. HRDLI KA Karel st. propu t n z Kladna 6.5.1542
39. JANDÁK Karel propu t n z Kladna 6.5.1942
40. KUTLVA R Rudolf' propu t n z Kladna 6.5.1942
41. LAUBE Antonín propu t n za n kolik dní z Kladna

Mezi zat enými libochovickými ob any byli dva cizí mu i a dv  eny. Celkový
po et osob odvezených v motorovém voze se zabílenými okny do ú adovny
gestapa na Kladn  dne 11.4.1942 byl 45 osob.

V kv tnu byli zat eni lenové KS  Jan Cífka, Vladimír légr, Kupera, Ane ka
ehá ková.

27.kv tna v Praze, v dopoledních hodinách, provedli state ní para utisté Josef
Gab ík a Jan Kubi  atentát na SS-Obergruppenführera a zastupujícího í ského
protektora Reinharda Heydricha. Krvela ná elma, urostlý t icetisedmiletý
inteligentní zabiják, generál policie a erných smrtihlav  SS, je smrteln  zran na
a umírá v nemocnici na Bulovce v Praze. 27.kv tna je znovu nad celým
protektorátem echy a Morava vyhlá eno stanné právo.  Chystá se krutá pomsta.
Atentátníci nejsou zatím dopadeni, ale z odp rc  fa ismu jsou denn  vybírány
ob ti pro trest smrti. Stín atentátu za íná dopadat i na libochovické ob any
uv zn né v Kladn . Po tvrdých výsle ích jsou p evád ni do sokolovny, která byla
p em n na na malý provizorní koncentra ní tábor.
V Praze jsou vra d ni na st elnicích v Kobylisích a v Ruzyni nejlep í synové a
dcery eského národa.

31.kv tna jsou zavle eni do ruzy ských kasáren SS a popraveni zast elením
Zden k  Br na,  Old ich  Kala ,  Franti ek  Ma ek  a  Václav  Vy ata.  První  ob ti
druhého stanného práva v Libochovicích. Významní lenové ilegální
komunistické strany v Libochovicích, estní, poctiví a pracovití lidé padají do
pilin ruzy ské jízdárny. V boji za svobodu odevzdali v echno co m li, i sv j ivot.



1.  ervna dává Harald Wiesmann na Kladn  sám popravit  v  lomu v Krn í  celou
rodinu Mikulových z Brozan. Smrt chodí kolem Libochovic. Za m síc po první
poprav  libochovických ob an  je nákladním autem ze dvora kladenského gestapa
odvezeno dal ích 38 Libochovi an  do Prahy.
1. ervence  - dva dny p ed ú edním ukon ením stanného práva. Je dvacet dní po
vyvra d ní  a  vypálení  Lidic,  týden  po  zkáze  Le ák .  Toho  dne  -  ve  st edu  v
podve er - je postupn  p ivedeno k poprav ím k l m st elnice v Praze-Kobylisích
38 state ných z Libochovic.
Z ádného malého m sta nebylo za celé stanné právo popraveno na st elnicích
gestapa (krom  Lidic) tolik ob an  najednou v jediném dnu, jako z Libochovic. A
tak do l. ervence m lo m sto ji  46 padlých.

Smute ní tablo ob tí fa ismu na Libochovicku z roku 1946



Kobyliská st elnice d íve a dnes

Vojenská  st elnice  v  severní  ásti  Prahy  VIII-Kobylisích  (dnes  Prahy  8)  je
uvedena v p edvále ném adresá i pod p. 113 na ulici Let anské. Tato ulice z
tehdej í Rumburské t ídy (po válce Rudé armády, dnes Klapkova) vedla p ímo ke
st elnici.
Rozsáhlý areál st elnice byl vystav n v letech 1889 - 1891 pro ú el cvi né st elby
z  p chotních  zbraní.  Správcem  byl  v dy  vojenský  erár.  St elnice  také  plnila  i
funkce spole enské pro civilní organizace a r zné slo ky. Za první republiky
p evzal její správu 28. p í pluk s. armády v Praze.
Za n mecké okupace v letech 1939 - 1945 p e la správa st elnice do rukou
komandatury Wehrmachtu se sídlem na Malé Stran . V této dob  se stal správcem
st elnice prapor ík Josef Kopecký. Stal se tak sv dkem pozd j í poprav í innosti
n mecké justice a policie. V té dob  m la st elnice p t sektor  s liniemi ter ,
ochranných násyp  a adu d ev ných budov, v etn  konírny. Po obvodu m ila 5
000 metr , její délka byla 1 100 metr . Za první republiky byla její severní ást
upravena pro výcvik st elby z moderních p chotních zbraní. Práv  tato ást
st elnice byla vybrána za okupace jako místo vhodné pro p ipravované hromadné
popravy eských vlastenc  a dal ích nepohodlných lidí.
Na st elnici cvi ily st elbu n mecké jednotky, eská policie a etnictvo. Ov em to
hlavní  ji teprve ekalo: ú edníci n mecké policie vybrali kobyliskou vojenskou

st elnici v pr b hu druhého  stanného práva, (t.j. po atentátu na R. Heydricha), v
období od 27. 5. 1942  do 3. 7.  1942 jako popravi t . Obdobn  bylo vybráno i
popravi t  ve vojenské st elnici v Lubech u  Klatov, v policejních kasárnách v
Tábo e,  na  st elnici  v  Lobzích  u  Plzn ,  na  Záme ku   v  Pardubicích  a  v
Kounicových kolejích v Brn  a dal í.
Koncem kv tna roku 1942 dostal správce st elnice v Kobylisích J. Kopecký
rozkaz z vojenské komandatury, aby prostor st elnice rezervoval pro zvlá tní
úkoly  a krátce na to, v odpoledních hodinách sem byly dovezeny rakve, v dal ích
dnech  bedny a nakonec na nákladních autech byli p ivezeni v z ové odsouzení k
smrti. Po vystoupení z vozu byli v z ové odvedeni ozbrojenou strá í za násep
st elnice,  kam zam stnanci nesm li vstoupit.
N mecká policejní jednotka SCHUPO (Schutzpolizei), která m la kolem t iceti
mu , byla rozd lena na t i ásti: poprav í jednotku, strá ní jednotku, skupinu
ur enou k odklízení popravených do p ipravených beden. P íslu níci SCHUPO
odvá eli mrtvé je t  tý  den do stra nického krematoria a také  uklízeli prostor
popravi t . Zam stnanci st elnice tuto práci odmítli d lat;
Popravy probíhaly a  do za átku ervence roku 1942. Dohlí ející d stojníci
Gestapa se asto st ídali, n kdy jich bylo p ítomno i n kolik.
Popravy odsouzených stanným soudem prý vykonávali výlu n  podd stojníci.
Funkci velitele poprav í ety vykonával policejní poru ík Meisner. V dob , kdy
p ipadla slu ba na st elnici pro p íslu níky 2. setniny praporu Schutzpolizei



Böhmen und Mähren, vykonával dozor nad v emi opat eními ze strany ochranné
policie (SCHUPO) setník Marok.
Po vystoupení z auta byli v z ové odvád ni do nedaleké k lny. Jednalo se o objekt
bývalé konírny, který byl poslední v znicí odsouzených. Od poprav ích  k l  byl
vzdálen asi 50 metr . Odtud je v pr b hu  exekucí odvád li na popravi t  po
deseti osobách vrchní policejní strá mist i  Müller, Franke a Poikert. Celý prostor
popravi t  byl uzav en t emi valy. P i  popravách byly spou t ny motory
nákladních aut a autobus ,  aby p ehlu ily  výk iky a st elbu. Na ka dého v zn
st íleli t i podd stojníci SCHUPO. P i popravách významn j ích  osobností
eského  politického,  kulturního nebo ve ejného ivota byli ú astni  d stojníci SS

a policie. Mezi nimi byli i strá mist i justi ní slu by, kte í p ivá eli  odsouzené z
v znice na Pankráci.
St elnice byla izolována  od sv ta ostnatým drátem. V míst  vzdálených
rodinných domk  nesm l nikdo v dob  od 18ti do 6ti hodin opou t t byt a otvírat
okna...
Pracovní komando SCHUPO muselo asto z stávat na st elnici je t  dlouhou dobu
po skon ení exekucí, proto e bylo t eba ekat, ne  se odvezly v echny rakve do
krematoria. A t ch bylo v n kterých dnech tolik, e se neve ly do nákladního
automobilu a v krematoriu spalovací pece nesta ily tu noc v echny ob ti spálit!

1.prosince byl v souvislosti s roudnickými sokoly zat en a odvezen na Kladno
Jind ich K es an, který také ukrýval ve svém byt  po celou dobu války sokolský
prapor. Po výsle ích byl p evezen do Malé pevnosti v Terezín , odtud do Osv timi
a svoji  t kou cestu zakon il  v Buchenwaldu.  Na pochodu smrti  se  u Zwiebergu
do kal osvobození americkou armádou a vrátil se 16.kv tna 1945 dom  do
Libochovic.

Vále ný rok 1943
M stské zastupitelstvo p sobilo v Libochovicích a  do 23. ervence. Poté bylo
rozpu t no a dne 29. ervence nahrazeno správní komisí, která v 9.00 hodin
za ala ú adovat.

lenové správní komise v roce 1943:
P edseda  Josef Tautermann centrální editel panství,
P ísedící:
Hans Hönig von Hartrott nucený správce panství,
Jaroslav Vogl obchodník,
Emil Fiedler ková  a majitel realit,
Ji í turm zam stnanec panství,



Karel Puffler správce sklárny,
Václav Aulický drogista,
Hans Khünhackel statká  v Hájku u Chot ova.

Podle údaj  v matrikách m lo v tomto roce m sto Libochovice 3275 obyvatel.

Ka dá domácnost vlastnila takzvaný Kmenový list , který byl jednak legitimací
domácnosti a jednak poukazem pro výdej zásobovacích lístk . Byl na n m napsán
po et len  domácnosti oprávn ných k odb ru lístk  a záznamy o jejich výdeji za
jednotlivá období. Lístky nebyly pouze na jídlo, ale té  na obuv, o acení a mýdlo.
N které z nich (nap .na od vy) byly asov  omezené.
Vydávalo se asi 33 druh  lístk . Jen potravinových se v srpnu vydalo 3301 kus .
Krom  toho se v ak prodávaly potraviny na erném trhu.

Ceny n kterých druh  potravin (na erném trhu) v roce 1943:
1 vejce a  15 K
1 kg mouky 50  80 K
1 bochník chleba (2kg) 35 K
1 ko ak, pálenka (asi 1/2 l) 1000  2000 K
1 tamprle likéru 25  60 K
25 dkg másla 60  100 K
1 kg merun k 30  40 K
1 kg sádla 500  800 K
1 vykrmená husa 1000  2000 K
1 slepice 150  200 K
1 králík 300  400 K
1 kachna 250 K
1 kg kozího loje 200 K
1 kg esneku 70 K
v hotelu 1 porce husy s knedlíkem 150 K
v hotelu 1 porce erné kávy (zrnková)   240 K
pro srovnání 1 kus cigarety 10  12 K

1. íjna byli n kte í lenové odbojové skupiny Obrana národa propu t ni z
kladenského v zení.
Ve m st  stále pracovaly tyto pen ní ústavy: Spo itelna, Okresní hospodá ská
zálo na, Ob anská zálo na. O zdraví ob an  staralo 5 léka .
Doprava byla omezena vále nými mo nostmi. Vlakové spojení fungovalo v obou
sm rech na tratích Libochovice  Louny, Libochovice  Vra any a Libochovice 
Úpohlavy ( í kovice ji  byly v N mecku).
Autobusové spojení obstarávala z ásti státní linka  Libochovice  Roudnice a
Libochovice  T ebenice, a soukromá linka brat í Lavi k   Libochovice 



T ebívlice a Libochovice  M ené  Roudnice. V d sledku nedostatku pohonných
hmot se v ak jezdilo maximáln  2x denn  (ráno a ve er).

Vále ný rok 1944
25.kv tna zem el ve týrském Hradci Josef z Herbersteina ve v ku 91 let. Jeho
smrti byl p ítomen libochovický d kan P.Lochman. Jeho ena, Marie
z Herbersteina rozená von Gallen, jej následovala 7. ervna ran na mrtvicí.
10. ervence se zast elil Hans Hönig von Hartrott, nucený správce panství, na
zámku ve Vrbi anech. Jeho smrt zp sobila velké rozru ení nebo  byl pova ován
za vzorného N mce. Dle dobových zpráv mu bylo ráno telefonováno, aby ihned
odjel ko árem na nádr í do Lovosic k rannímu rychlíku. Z vlaku vystoupil jakýsi
lov k, se kterým m l baron del í rozmluvu. Poté Hartrott tryskem odjel polními

cestami na sv j zámek do Vrbi an, kde se v koupeln  zast elil loveckou pu kou
napln nou vodou. Ihned po smrti p ijeli etníci z Chot ova a n mecká
kriminálka z Prahy. V pozadí jeho smrti stála politika. Jeho p íbuzný,
Scholenburg, byl jedním z atentátník  na Hitlera. Mo ná, e Hans Hönig von
Hartrott, byl té  do atentátu zapleten.
1.srpna byl zat en centrální editel panství Josef Tautermann. Propu t n byl a
25.února 1945.
16.srpna nastoupil na zámku nový vynucený správce panství, bývalý d stojník
Gestapa, Dr.Kröschel ze Salzburgu, ovládající velmi dob e eský jazyk.
Nálada obyvatel na konci roku stoupala s postupující Rudou armádou i
Spojeneckými vojsky na západní front .
V Libochovicích se v ak N mci za izovali jako kdyby tu m li býti v n . Budovali
si nové telefonní linky, pod stadionem bylo z ízeno leti t , zabírali se domy pro
vojsko a jiné.
Co v ak naplat. Rok osvobození se blí il.

Poslední rok okupace - 1945
6.ledna roku 1945 vyhlásil místní rozhlas zprávu o zabavení v ech lopat, motyk a
krumpá  na zákopové práce. Odevzdávání prob hlo následující den. Hrobník
odevzdal ná adí s prohlá ením, e nem e vykopat hroby pro zít ej í poh by.
Cihelna hlásila zastavení práce, proto e d lníci nemají ím kopat hlínu. Dal í
den, 8.ledna odjeli v ichni mladí mu i vykonávat zákopnické práce.
12.ledna byl vydán zákaz vytáp ní hostinc , divadel, biograf  a kol.
16.ledna se v Libochovicích rozezn ly sirény. Poplach byl planý, bombardování
v ak bylo z eteln  sly et.



17.ledna odjí d jí zrekvírované f ry na K ivoklát pro d evo a o den pozd ji se
zastavilo vyu ování ve kole pro velkou zimu. D ti si chodily jednou týdn  pro
úkoly. Události nabírají spád. 27.ledna byla kola, okresní chorobinec, (jeho
obyvatelé byli vyst hováni do Velvar), berní ú ad, soud, hotel erný orel a zámek
zabrány pro n mecké vojsko.
Koncem ledna p estávají vycházet n které noviny a ostatní jsou velmi obsahov
omezeny.
V únoru odjí d jí zam stnanci cukrovaru a Keramických závod  kopat zákopy.
Obyvatelstvo po ádalo velkou sbírku atstva a obuvi pod heslem Národ svým
d lník m .
Na konci února p esídlila do m sta n mecká letecká kola. Ve m st  je ji
z eteln  sly et kanonáda blí ící se fronty.

22.února p i li do vyklizené
koly první n me tí uprchlíci

z Lignitz, Brestau, Reigenberu
(Liberce), Litom ic, Terezína,
Doksan a Budyn . Byli jich plné
vesnice. Druhý den pokra ovali
v cest  na západ.
1.b ezna byla kola stále
obsazená uprchlíky. D ti
dostávaly úkoly v biografu. O
dva dny pozd ji, 3.b ezna,
projí d l Libochovicemi velký
transport n meckých uprchlík
z vále ného pásma. Transport
za ínal u Budy ského nádra í a
táhl se nep etr it  a  daleko za
Libochovice.
Od po átku b ezna se
v hostincích ve m st  podávala
pouze voda ze studní. ádné
jiné nápoje ji  hostince nem ly.
Od 19.b ezna p estali léka i ve
m st  dostávat benzín do
automobil .
24.b ezna byly v celém okrese
zabaveny rakve, následek to
velkého bombardování Kralup a

Út k tzv.Národních host  p es Libochovice        Neratovic.



25.b ezna se do Libochovic nast hoval táb Luftgau Komanda VIII. Z B eclavi.
Ji  d íve vyklizené domy obsazují n me tí vojáci, pomocné enské síly a zajatci.
V  bývalé  kole  v  radni ním dvo e  byli  ubytováni  Italové.  Byli  zde  i  Ukrajinci  a
Rusové z oddíl  generála Vlasova. Kde v ak byli ubytováni není mo né zjistit.
Libochovice proplétá zm  drát  z telefonních linek.

N mecká letadla v roce 1945 pod Chorobincem (nyn j ím Domovem D chodc )

25.b ezna svrhla anglická letadla n kolik malých bomb u nádra í v Chot ov .
Jednalo se z ejm  o kotlá e . Výbuchy t ce zranily Antonína Polívku a ty leté
d cko. Antonie Krejzová zaplatila svým ivotem.
Do hotelu Libu e se nast hovali vyst hovalci z Východního Pruska. Národní
hosté, jak jim bylo lidov  p ezdíváno, prchali p ed postupující Rudou armádou a
samotní N mci si s nimi nev d li rady. Byli v ka dé vesnici a ve velmi alostném
stavu.
Na Bílé v i z íceniny hradu Házmburk byla z ízena letecká pozorovatelna.
Italové dokon ili vojenské stavby a telefonní propojení vesnic Brníkov, Dubany,



Slatina  a  m sta  Lovosice.  Spojení  bylo  i  s  hradem  Házmburkem.  Na  leti ti  u
sportovního h i t  a tenisových kurt  p istávaly n mecká letadla. Velitel
Luftkomanda, generál letectva von Wieg byl ubytován v hotelu erný orel.
Velitelem Libochovické posádky byl major Liechthold.
19.dubna p i p eletu letadel sm rem na Ústí nad Labem odhodilo n kolik z nich
bomby na závodí, které velmi po kodily domek p.Fidlera pod jezem u elektrárny.
22.dubna spadlo u Levous n mecké letadlo. Do obchod  si musí ka dý nosit papír
na balení zbo í. K zahradníkovi pro kytku sv j kv tiná  a o den pozd ji byl
ku ák m sní en p íd l cigaret na 15 kus  na týden.
Na konci dubna byly v areálu zámku na n kolik dní zaparkované nákladní
automobily pln  nalo ené archivy ze západních Sudet.

P íd l stravy pro dosp lého lov ka na 21 dní (duben 1945).
3/4 kg mouky, 1/4 kg kávoviny,
30dkg cukru, 3 dkg dro dí,
3,7 kg chleba, 60 dkg masa,
12 dkg másla, 16 dkg tu ného masa (místo sádla) a 1 vejce.

29  30.dubna sed li ji  lidé dny a noci u rozhlasových p ijíma  a o ekávali
konec války.

N mecký táb na nám stí v kv tnu roku 1945



30.dubna p ijelo do zámeckého parku mnoho aut ustupující n mecké armády.
1.kv tna bylo v Libochovicích zrekvírováno na 70 koní, dále vozy a postroje.
2.kv tna byla vydána ú ední zpráva o smrti Adolfa Hitlera. V pivova e p.Hrdiny
bylo uskladn no 100 000 q ovsa.  Kolony aut  s  Vlasovci  jej  odvá ely sm rem na
Peruc.
Pozd  odpoledne 4.kv tna se k nyn j í ciheln  trousily jednotlivé postavy. V 17.15
hodin za ala v kancelá i závodu ustavující sch ze Revolu ního národního výboru.
Jeho leny byli: Zden k Bárta, p edseda; ing. Zden k N mec; Josef Hora; t pán
Abrahám, vedoucí prodejny; Karel Jandák, sklá ; Rudolf Kutlva r, sklá ; Rudolf
Malina, fará  eskosl.církve; Franti ek Ry ánek, po tovní ú edník; Otakar

pecinger, ú edník. Dále byl lenem Jan Jordán, sklá , který byl sou asn  lenem
RONV  v  Roudnici  nad  Labem.  V  pr b hu  revolu ních  dní  byli  je t  za  leny
RNV p ijati: zedník Josef Rohan a záme ník Jan Pokorný. P t len  tohoto RNV
bylo v pr b hu okupace v zn no gestapem v souvislosti s ilegální inností. V
jejich innosti lze tedy vid t jakousi kontinuitu odboje, tito lidé dokon ují dílo za
své mrtvé kamarády.
Na první sch zi v ciheln  byly prohovo eny ve keré problémy, s nimi  se po ítalo
pro první hodiny revoluce, zejména oddíly n meckého vojska, které se ve m st
za aly zaji ovat.
V noci ze 4 na 5.kv tna obdr ela etnická stanice v Libochovicích z Prahy p íkaz,
aby od tohoto dne ú adovala pouze esky, aby odstranila n mecké nápisy na
stanici a aby nebránila ob anstvu p i strhávání a ni ení ostatních n meckých
nápis  ve m st . V té dob  dorazily do Libochovic ady d stojník
v p epychových l kových vozech (celkem 15 vagon ) a kolona aut.

Národní strá  p i nástupu na sklárenském dvo e 7.5.1945



Krátce po p lnoci bylo celé m sto na nohou. Kolem t etí hodiny ranní bylo ji
nám stí p epln no lidmi. Vládlo vzru ení, radost a nejistota. V p l páté ráno
uklid oval dav hlas z místního rozhlasu.
Krátce po p lnoci 5.kv tna nastoupil na etnickou stanici Revolu ní Národní
výbor, který po tvrté hodin  ranní p esídlil na radnici, aby se ujal vedení správy
m sta. První se dostavil ing.Zden k N mec, který musel ihned e it roztr ku mezi
ob any a n meckou d stojnickou hlídkou u erného orla.
Velitelem vojska byl jmenován Jind ich Smolík, kterému bylo na ízeno ihned
z ídit strá e  pozd ji Národní strá .
Po tu dostal na starost p.Ry ánek. N mecký p ednosta i s telefonistkou byli
odstran ni a k telefonu byla posazena Vlasta Plechá ková. Ry ánek spolu
s Otakarem pecingerem odposlouchávali telefonické hovory Libochovické
n mecké posádky s posádkami sousedními.
Dal ímu lenu RNV Jaroslavu Mizerovi bylo ze skladu firmy WIFO vydáno 10
sud  benzínu pro automobilové spojky.
V p l páté ráno uklid oval dav na nám stí hlas z místního rozhlasu.
Drazí  ob ané !  V zájmu vás v ech,  ve jménu na ich spole ných nad jí  na lep í

budoucnost vyzýváme vás: zachovejte klid a rozvahu ! Dosud se nestalo nic !
ekali jsme léta, vy kejme v klidu je t  n kolik hodin. koda ka dé kapky eské

krve. Vyhýbejte se vojenským objekt m. Rozejd te se do svých domov . Jd te
v klidu astnému zít ku vst íc !

V 6.hodin ráno p ivedl K.Nýdr skauty a ob any, kte í se p ihlásili ku pomoci.
Dopoledne p ilet l do m sta generál Fischer a p evzal velení od majora
Liechtholda. Odpoledne nechal generál p ivolat posily z Roudnice. N me tí vojáci
bydleli ji  i v rodinné a u ovské kole, ve vlaku na nádra í a v Sokolovn . Ve
m st  bylo 600  800 voják  vyzbrojených automaty. Po m st  se pohybovali ve
skupinkách.

Druhým st ediskem revolu ní innosti se stala Libochovická sklárna. Ta byla
obsazena ob any ji  4.kv tna. J.Smolík zde 5.kv tna ve 14.30 hodin zorganizoval
silné vojenské oddíly, ze kterých byly postaveny hlídky tzv.Národní strá e. Po et
len  NS  vzr stal  a  nedostávalo  se  zbraní.  P i  jednání  s  n meckým  generálem

Fischerem o kapitulaci n mecké posádky v Libochovicích bylo RNV a NS
generálem odpov zeno:

.máme, pánové, porozum ní pro va e národní snahy a p ijdou-li k nám
oficiáln  vojáci, nebo dostaneme-li takový p íkaz od na ich nad ízených, ihned
odzbrojíme, ale od civilist  se odzbrojovat nenecháme.
Generál byl ochoten vydat zbran  pouze Americké armád .
I kdy  byla n mecká posádka ve m st  skute n  silná, v e se prozatím vy e ilo
formou dohody.
Revolu ní Národní výbor byl ve stálém styku s velitelem vojenské akce



kap.gener. tábu Týrem. Spojkou byl poru ík mat. I p es toto spojení se
libochovi tí dozv d li o Pra ském povstání a  z rozhlasu ve 12.30 hodin. Nastalo
op tovné vzru ení mezi ob any, které v ak NV v as zredukoval.
Ve 14.15 hodin byl vyslán do okolních obcí autobus, jím  O. pecinger p ivezl
zbran  a munici.
Generál  Fischer  na  nádvo í  zámku  na ídil  v em  voják m,  aby  respektovali
Národní výbor a jeho orgány a vyvarovali se ozbrojených srá ek. Dále prohlásil,
e se vzdají pouze Ameri an m, ech m ne a s Rusy budou bojovat.

Po 22.hodin  byl ji  v Libochovicích klid. N mecké a eské strá e stály nedaleko
sebe a udr ovaly po ádek. Spustil se hustý jarní dé .

N mecká armáda p ed kolou J.E.Purkyn  7.5.1945

Do pr jezdu radnice vtrhl hlou ek rozohn ných ob an  domáhajících se
okam itého p epadení n mecké posádky. D vodem toho bylo zat ení t ech len
rodiny Milana Troní ka, peka e, který u sebe p echovával partyzány (pozd ji se
ukázalo, e to byli Vlasovci) a byl n kým udán. Pro uklidn ní situace byla
deputace NV ihned jednat s n meckým velením o propu t ní zat ených. To se
ihned stalo, N mci si byli dob e v domi nastalé situace. lenové NV se sna ili
roz ílené ob any uklidnit, ale nakonec muselo dojít a  na etníky, kte í dav
vytla ili z radnice. Národní výbor ihned rozhodl tyto ob any zam stnat, vzít pod
p ísahu a v t povat jim co je to káze  a poslu nost.



Je t  v noci se z m stského rozhlasu ozvala tato výzva:
Vá ení spoluob ané ! Jeliko  se vyno ily mezi vámi r zné pochybnosti o lenech

Národního výboru, oznamujeme vám: p edseda Národního výboru je prokurista
skláren Zden k Bárta, leny: t pán Abrhám, vedoucí firmy Ba a; Josef Hora,
zem d lský d lník; Karel Jandák, sklá ; Jan Jordán, sklá ; Franti ek Kapoun,
sklá ; Rudolf Kutlva r, sklá ; Rudolf Malina, sl.fará ; ing.Zden k N mec, majitel
Keramických závod ; Franti ek Ry ánek, po tovní ú edník a Otakar pecinger,
student. K zabezpe ení klidu a po ádku jest Národní strá , jsou to dobrovolníci a
vyzýváme ka dého, kdo má pochopení pro situaci, aby se p ihlásil u velitele,
eta e Smolíka v Libochovických sklárnách. Velitelem Národní strá e pro celý

Libochovický okres je ídící u itel poru ík Karel mat z Radovesic. Vyzýváme vás
ke spolupráci a k udr ení klidu a po ádku.

6.kv tna se ve sklárn  formovala Národní strá , která m la tém  600 len . Na
nádvo í sklárny k nim promluvili mat, Bárta a kapitán Ludwig. Zbran  pro NS
dopravovali z okolních obcí elezni á i. Jednalo se o zbran  pohozené i odebrané
N mc m partyzány.

Národní strá  odchází do akce  Libochovická sklárna 7.5.1945



B hem dne procházeli a projí d li okolními obcemi skupiny n meckých voják ,
kte í ustupovali p ed Rudou armádou.
P ednosta Libochovické stanice Karel Ková  volal ernivského výprav ího trati
Josefa Nováka a na ídil mu, aby uvolnil koleje mezi ernivem a Chot ovem a
zamezil tak pr jezdu jakéhokoliv N meckého vlaku. N mecká hlídka v ak
uvoln né koleje objevila a Novák je musel druhý den opravit.
Den prob hl v poklidu a ve er Národní výbor pod koval ob an m za d v ru,
káze  a na dobrou noc se z m stských amplion  linul Smetan v Vy ehrad.

7.kv tna ráno do lo v okolí k n kolika p est elkám s N mci. Od majora Sedlá ka
z Roudnice do la depe e: P ítomná situace vy aduje, aby byl zachován klid.
Ka dé nep edlo ené po ínání mohlo by mít nejhrozn j í následky. P sobte
v tomto smyslu na obyvatelstvo a p esv d ete se hlídkováním o dodr ování
rozkazu. Netrpte hlou ky na pr jezdních silnicích.
K boj m do lo u Bohu ovic, Strádonic a Pátku.
Od rána hlásil rozhlas z Londýna : Dnes ráno ve 2.40 hodin podepsalo N mecko
kapitulaci.

Skon ila 2.sv tová válka.  V echách v ak nikoliv.

V terezínské malé pevnosti  koncentra ním tábo e se rozmohl skvrnitý tyfus.
Nemocní utíkali z l ek, b hali po kraji a rozná eli nákazu. Bohu ovice a Terezín
volali o pomoc. Za 45 minut od p ijetí ádosti o pomoc vyjelo z Libochovic auto
ozna ené erveným k í em, plné pot eb a lidí do Terezína. Za ním pak vyjelo
je t  8 nákladních aut. Libochovice byli první, kdo do Terezína dorazili.
Pozd  odpoledne roz í il n jaký lov k planý poplach o vyvra d ní B e an vojsky
SS. Libochovické nám stí bylo rázem plné lidí, rozmohl se strach a panika.
Otakar pecinger a tajemník Srbecký byli jednat s n meckou posádkou. Ta zprávu
vyvrátila a zaru ila se, e nepodnikne ádnou takovou akci. Dav se pomalu
uklid oval. V noci pak nám stí pat ilo op t hlídkám Národní strá e a hlídkám
n meckým.

8.kv tna ráno hlásil eský rozhlas, e n mecká vojska v prostoru ech a Moravy
kapitulovala. Bylo sly et ozv ny boj  v Kru ných horách, kde se blí ila Rudá
armáda.
O. pecinger a taj.Srbecký informovali velitele n mecké posádky plukovníka
Sieglera o nové situaci. Ten p iznal, e je ji  informován a b hem dopoledne, e
hodlají opustit Libochovice. Po té dodal: Vám se nevzdáme ! T eba e jsou
Rusové je t  daleko, je pravd podobné, e tu budou d íve ne  Ameri ané. My se
budeme sna it dostat k Ameri an m .
Na ádost NV slíbil N mecký velitel p edat ve kerý sv j majetek, nepo kozen, do
rukou Národního výboru, aby ten k n mu postavil strá e. Plukovník se rozlou il



s p áním, aby echy potkala lep í budoucnost, ne  ta, která eká nyní N mce.
N mecká posádka se v ak zdr ela a m sto opustila a  odpoledne. Druhý den se
potkala s postupující Rudou armádou u Peruce a byla skoro celá pobita.
B hem dne se silnice a ulice m sta zapl ovaly prchajícími n meckými vojáky.
Nákladní auta a obrn né vozy byly doslova oble eny vojáky, bledých, strnulých a
vyd ených tvá í. Byli stále ve st ehu, p ipraveni kdykoliv zabíjet. Z ádné strany
v ak nedo lo k incidentu. Vojsko pokra ovalo dál na západ k Ameri an m. Tisíce
jich putovalo p evle eno do civilního od vu, dokonce na oklamání nep ítele m li
na klopách eskoslovenské trikolory.
Odpoledne se v zatá ce k Lounské ulici vytvo ila zácpa, proto byla kolona vozidel
odklán na sm rem p es most na Peruc. V dob , kdy bylo m sto tém  napln no
vozidly prchajících N mc  objevila se nad m stem sov tská letadle, která za ala
do ustupujících N mc  st ílet. U Poplz bylo zabito 10 N mc  a mnoho jich bylo
ran no. Letadla se zam ila i na sídlo tábu, hotel erný orel. Krátce p ed
18.hodinou shodila n kolik bomb, které v ak netrefily cíl - hotel erný orel, ale
domky za hotelem. Zbo eny byly domky Václava Kybala a Franti ka Borovana.
Okolní domky byly po kozeny. V jednom zahynula celá rodina Borovan . Ran né
z domk  p evezl po zapln ných cestách do Roudnické nemocnice za pomoci
hasi  u itel alud. Mnoho dobrovolník  pak odklízelo trosky po bombardování.

Vybombardovaný d m, ve kterém zahynula celá rodina Borovan



Kdy  kone n  ustal tok prchajících N mc , za ali m stem procházet osvobození
v zni z koncentra ních tábor , Rusové, e i, Poláci, Francouzi a jiní. U M ené 
Lázní byl pro n  z ízen sb rný tábor. B hem n kolika následujících dní jich
pro lo Libochovicemi na 1500.
Josef Novák z erniva op t uvolnil koleje v zatá ce pod nejvy ím bodem
stoupání za ernivem asi u 8,4 km. Vlak zde sjí dí prudký kopec do Chot ova.
Ve er vyjel z Lovosic n mecký pancé ový vlak.
Toho ve era se objevil kou  na návr í, pak se vyno ila lokomotiva a n kolik
p edních voz . Náhle se lokomotiva vzp ímila, pak se obrátila koly vzh ru a
sesula se z náspu. N kolik voz  se vzp í ilo, jsouc strkány zadní lokomotivou,
spadly a  za aly ho et.  P es 40 voz  stálo na trati,  z  toho 15 obrn ných.  Zd ení
vojáci z nich vyskakovali. Novák jel na kole na místo katastrofy. est d stojník
mu vy lo vst íc a ptali se ho na p í inu katastrofy. Pak se ho ptali, jak by dopravili
eny a d ti do Mostu. Novák tvrdí, e kdy  odcházel, za ním házeli ru ní granáty

a st íleli. V erniv  byli ustra ení, e vojáci p epadnou vesnici. Novák
organizoval vyst hování vesni an  do polí a hlásil p ípad do Libochovic. N mci
v ak zatím ode li ve dvou skupinách k Mostu.
Ob ané, vzpamatovav e se z leknutí, pospí ili k vlaku a ile ko istili. N mci,
mí ící k Mostu, padli do rukou Rus m. Zbytky vlaku byly odvezeny druhý den do
Libochovic a velmi zna ný majetek, který ve vlaku z stal byl prý dob e zaji t n.

Zni ená lokomotiva u Chot ova 8.5.1945



9.kv ten 1945  Den osvobození.
Ho ící vlak u Chot ova byl dobrým vodítkem pro p íchozí Rudou armádu, která
po p lnoci dorazila od Klapého k Libochovickému h bitovu. Tam se zastavila.

lenové Národního výboru o ekávali Rusy ji  ve er 8.kv tna. Proto v ichni na
radnici spali. Jen u telefonu bd l Otakar pecinger a zapisoval hlá ení okolních
obcí. Najednou se otev ely dve e a v nich urostlý, osmahlý a veselý ruský kapitán
a spolu s ním dal ích 5 d stojník . Nastalo veliké vítání. Jeden ran ný d stojník
byl o et en MUDr.J. ermákem. Za n kolik hodin Rusové ode li. Celý zbytek noci
a  do svítání pak projí d ly m stem dlouhé ady vozidel a tank .

P íjezd Rudé armády na nám stí v Libochovicích  9.5.1945



Kolem 9.hodiny dopoledne se v m stském rozhlase ozvalo toto hlá ení:
Pozor ! Pozor ! Bylo nám práv  hlá eno, e ruské tanky projely Ko ticemi a

jedou sm rem na Libochovice. Ob ané p ipravte se na d stojné uvítání hrdinných
osvoboditel . Oblecte kroje a utvo te palíry podél hlavní pr jezdní silnice !
Brzy bylo v ude plno lidí. Vojáci, Národní strá , Legioná i, Hasi i, Sokolové,
Skauti,  d v ata v krojích a mnoho jiných.  V rukou dr eli  vlaje ky a kv tiny,  na
domech byly pov eny Sov tské, Anglické, Americké a eské vlajky.
P ed radnici p ijelo první auto s d stojníky. Po v elém uvítání jeli dále a za nimi
je následovaly kolony aut, obrn ných voz , tank  a jiné vojenské techniky.
Celý den vládla radost a nad ení ze znovunabyté svobody. Odpoledne m l
p edseda Národního výboru slavnostní projev na nám stí p ed radnicí. B hem
projevu vyzval v echny ob any k minut  ticha na uct ní památky t ch, kte í se
tohoto dne nedo ili. Na záv r pak oznámil ustanovení vy et ovací komise pro
odsouzení kolaborant  a udava .

P íjezd Rudé armády v Libochovicích 9.5.1945

Osvobozením m sta v ak je t  bylo konce incident  a srá ek. Mezi 5 a 6 hodinou
ve erní se v Anenském mlýn  v Poplzích shromá dil oddíl 156 pln  ozbrojených
N mc , kte í se cht li vzdát eskému vojsku. Kapitán Ludwig se silným oddílem
Národní strá e hladce provedl odzbrojení. Po p íjezdu do m sta se v ak dav lidí
vrhl na vozy, N mce vyházel a nerozli ujíc zda se jedná o mu e, eny i d ti je do
krve lyn oval. Teprve po dlouhé dob  se len m Národní strá e poda ilo N mce



izolovat na radni ním dvo e. P esto s nimi nebylo dob e zacházeno. (Ostatn  není
se co divit, oni s echy také nezacházeli nijak slu n . Pozn.autora) Nakonec byli
deportováni do Klapého a pak do zajateckého tábora v Teplicích.
Ve er p ijelo do Libochovic 40 holandských d tí, internovaných v N mecku.
Spolu se svojí u itelkou zde byli po n kolik dní na zotavenou.
10.kv tna p ed polednem p ijel do m sta sov tský delegát Danilowski se svým
tábem. Ubytován byl na zámku. Národní výbor vystrojil na jeho po est velkou

slavnostní hostinu, kterou p ipravil hoteliér hotelu U T í lip pan Polívka. Druhý
den Danilowski odjel a ustanovil zde svého zástupce majora Filipova, který m l
otev ené dve e ve v ech domácnostech ve m st .
11.kv tna vypravil Národní výbor poh eb ob tem ruského náletu  rodin
Borovanových.

P íjezd Rudé armády v Libochovicích 9.5.1945

Smutnou událostí se stala sebevra da 58letého Karla Nýdra, krej ího a ná elníka
skaut . Jeden z nejaktivn j ích pracovník  m sta na konci války byl
nezodpov dn  na en z kolaborace s N mci. Ne -li se v e vysv tlilo, nevydr el
nervové vyp tí a v noci ze 13 na 14.kv tna se na zahrad  svého domku ob sil.
Poh eb mu vystrojil Národní výbor.

Nastalo budování Ko ického vládního programu.



17.kv tna nastoupilo 54 d stojník  a vojín  z m sta innou slu bu, v t inou do
Ústí nad Labem. Tého  dne Jordán, len Národního výboru vypravil 30 mu  pod
velením poru íka mata doTeplic na výpomoc Okresního národního výboru. Na
severu bylo zapo ato se zaji ováním N mc  a p ípravy k jejich odsunu.
O. pecinger a kap.Jelen zaji ovali materiál zbylý po N mcích, v etn
vykolejeného pancé ového vlaku v Chot ov  a l kového vlaku na
Libochovickém nádra í a potravinových zásob z t chto vlak  jich  bylo n kolik
desítek  tun.  Národní  výbor  za ídil,  krom  kancelá e  na  M stském  ú ad ,  svoji
vlastní kancelá , její  vedoucím byl Otakar pecinger.
Dal ím úkolem bylo obnovení dopravy a uvedení v innost ostatních ú ad . První
byl zprovozn n Ú ad práce.
Byla z ízena vy et ovací komise pro potrestání zrádc  a kolaborant . Zji t né a
vy et ené p ípady byly p edávány Okresnímu soudu v Litom icích. Ve v znici
Okresního soudu v Libochovicích bylo uv zn no na 30 kolaborant  a udava .
V ichni museli pracovat na ve ejných pracích. N kte í byli pozd ji propu t ni, ale
z stávali pod dozorem, a  do rozhodnutí Lidového soudu. Vinárník Zima a ofér
Gestapa Svoboda z Radovesic byli ihned odvezeni kladenskou policií. Komise
v kv tnu té  vyslýchala gestapáky z Kladna: Bürgra a Felkla.

leny vy et ující komise byli: páter Malina, JUDr.Kadlec, JUDr.Fidrmuc,
JUDr.Kába, ing.N mec, etnický strá mistr Petr Chod, Jan Pokorný, Ji í Hanzal,
Václav t chovský a soudní ú edník ilha.

P íjezd Rudé armády na nám stí v Libochovicích 9.5.1945



18.kv tna byla na Libochovicku rozlo ena v lesích od Budyn  po Libochovice
tém  celá divize Rudé armády. V ten den se konaly velkolepé oslavy vít zství nad
fa istickým N meckem. Hlavní hostina byla po ádána v Myslivn  a na
Libochovickém nám stí se konala slavnostní demonstrace, na které promluvili
major Mamutov a kapitán Borik. Ve er se po ádaly zábavy a tance.
Mnoho libochovických rodin odcházelo zp t do pohrani í, tak e po et obyvatel
klesl tém  o jeden tisíc.
Okolo 20.kv tna se zásluhou pana Rohana za alo znovu u it v Purky ov  kole.
Koncem kv tna ode la sov tská posádka z Libochovic do N mecka.
V ervenci po ádali osv toví pracovníci pod patronací MNV v Libochovicích
Tryznu  za  padlé  v  2.sv tové  válce.  Práv  k  této  první  Tryzn  napsal  básník  a
kroniká  Jaroslav K enek svoji báse  Tryzna. Úsp ch ve era byl velkolepý.

První povále ný rok 1946
Libochovi tí ob ané bydlící v Praze vytvo ili Krou ek Libochovi an , který se
pravideln  scházel v kavárn  Hlavovce na Vinohradech. Tam asem docházel i
Antonín Ba ant, pra ský ofér, první legioná , který se vrátil po první sv tové
válce  do  Libochovic.  Jeho  bývalý  éf  se  stal  ob tí  nacismu  a  jeho  rodina  pak
pátrala po jeho popelu. Pátráním byl pov en práv  A.Ba ant. Shodou okolností
nalezl místo, kdy byl uschován popel t ech libochovických popravených. Oznámil
to Krou ku Libochovi an  a ti ihned zahájili ov ování této zprávy. Navázali styk
s pra ským primátorem, té  rodákem z Libochovic, Dr.Václavem Vackem a
rozhodli se tento popel ulo it do d stojného sarkofágu a p enést zp t do
Libochovic. Jednání a samotná akce prob hla pod patronací MNV, OL a SOPV.
27.srpna se konala smute ní tryzna.



Tryzna byla pojata ve velkém stylu. Pra tí rodáci p ivezli v aut , zvlá t  k tomu
upravenému, sarkofág, dar m sta Prahy, s popelem libochovických mu edník .
V podzimním tichém dni stál na stadionu erný katafalk, kolem stadionu erné
prapory a mezi nimi roz até flambony. P edstavitelé Libochovické obce p evzali
urnu a v tichém pr vodu za úplného ticha, krok za krokem, ji nesli ke katafalku,
za ú asti velikého mno ství lidí, spolk  a politických stran. Nástup samotný
p sobil hlubokým dojmem.
Hlavními hosty tryzny byli první revolu ní primátor hlavního m sta Prahy
Dr.Václav Vacek, armádní generál Bo ka, divizní generál Dr.Janou ek a
plukovník Jaroslav Kozák a spisovatel Josef Kopta, který zastupoval prezidenta
republiky Dr.E.Bene e.
Po umíst ní urny na katafalk slou il m i fará  eskoslovenské církve Malina a
fará  ímsko-katolické církve páter Lochman. Po m ích p edseda MNV Milan
Troní ek uvítal hosty. Na to aspirant zdej í posádky  recitátor p ednesl báse
Jaroslava K enka Tryzna , která za t chto okolností p sobila hlubokým a
sugestivním dojmem, e se ani lidé v uniformách neubránili plá i.
Po básni promluvil divizní generál Dr.Janou ek a po n m primátor m sta Prahy
Dr.Václav Vacek zarecitoval vlastní krat í báse .
Na to byla urna sundána z katafalku a nesena v ele mohutného pr vodu, pokryta
státní vlajkou a eskoslovenským vále ným k í em z roku 1939. Její cesta kon ila
na h bitov  sv.Vav ince, kde byla umíst na na upravený podstavec k pomníku
legioná   bojovník  za svobodu.
Na h bitov  p ednesl projev libochovický rodák a spisovatel Josef Kopta.



Jako te ka za 2.sv tovou válkou na Libochovicku byl soud nad 16 leny
kladenského Gestapa, který probíhal od 27.b ezna do 24.dubna roku 1947 v
budov  soudu v Praze na Pankráci. Mezi ob alovanými stanul jejich velitel, 38letý
kriminální rada Harald Wiesmann, jeho zástupce Thomas Karl Thomsen, Otto
Gehle a v Libochovicích smutn  známý: Oskar Felkl, Walter Forster, Rudolf
Vlczek (Vl ek). Mimo ádný lidový soud v Praze vynesl, 24.dubna 1947 ústy
p edsedy JUDr. J. B. Kozáka, nad esti vý e jmenovanými gestapáky trest nejvy í
- trest smrti provazem.
Ob alovaný Hans Guttweniger, který v Libochovicích 11.dubna 1942 pomáhal
zatýkat a hlídal zat ené ve vagón  dostal 13 let t kého alá e, Alfred Forkel 30
let t. ., Jind ich Faber 20 let t. ., ofér gestapa J.Svoboda 10 let, Evald Hartge 4
roky, Petr Porst 6 rok , Josef Richter 12 rok  a dva dal í po p ti letech. Josef
Gebert je zpro t n viny. Jedna z nejv t ích zr d kladenského gestapa Hans
Skalak, vyslýchal také mnohé na e ob any, byl údajn  zabit p i obsazování
budovy gestapa 5.kv tna 1945 kladenskými ob any. Jsou v ak i jiné verze.
Gestapáka Harry Buhmanna likvidovali N mci vlastním zp sobem. Souzen nebyl
Willy Bürger, který vyslýchal ob alované leny vojenské organizace v
Libochovicích. Nepoda ilo se dosud vypátrat, kde skon il. Byl zat en, ur itou
dobu v zn n po revoluci na Kladn , byl vyslýchán i zvlá tní vy et ující komisí z
Libochovic, ale u soudu nebyl.

ivot na Libochovicku se znovu vracel do p edvále ných kolejí, plný tvo ivé práce
a nad ení.

Bilance ob tí N meckého fa ismu v Libochovicích a okolí je na tak malé m ste ko
úctyhodná.

Od roku 1939 do roku 1945 bylo zabito 138 ob an  m sta a okolí.

SEZNAM OB TÍ ILEGÁLNÍ SKUPINY "OBRANA NÁRODA"

1. BA ANT Jaroslav strá ník 1911-1942
2. BROU EK Alois sklá 1900-1942
3. GÖPFERT Otto ú edník sklárny 1915-1942
4. GRUNCL Antonín u itel 1905-1942
5. HARTYCH Franti ek elezni á 1880-1942
6. HODYS Josef elezni á 1894-1942
7. HORYNA Ladislav ú etní 1902-1942
8. JELÍNEK Josef rolník 1900-1942
9. KAUTSKÝ Old ich z íz.zál. 1911-1942
10. KOREJS Milo u itel 1506-1942
11. KO EK Josef ú edník 1911-1942



12. KO ÁL Franti ek holi 1908-1942
13. KOTOU  Jaroslav obchodník 1914-1942
14. LUKE  Milo ú etní zálo ny 1907-1942
15. MINA ÍK, Josef zv rokle ti 1901-1942
16. MINA ÍK Franti ek zv rokle ti 1912-1942
17. NEBESKÝ Antonín ú edník 1907-1942
18. NÝDR Josef skladník 1901-1942
19. PATA Václav u itel 1896-1942
20. REZEK Hynek ú edník sklárny 1908-1942
21 . PhMr. RÖSCH Stanislav lékárník 1900-1940
22. RULF Josef strá ník 1898-1942
23. TOPI  Josef velitel et.stanice 1898-1942
24. ULRYCH Karel ú edník 1909-1942
25. VÁP Alois ú edník sklárny 1892-1942
26. VYKRO IL Václav kolník 1895-1942
27. VYNÁHLOVSKÝ Jan u itel 1916-1542
28. ZICH Adolf skladník 1911-1942
29. ZICH Antonín skladník 1905-1942

SEZNAM OB TÍ ILEGÁLNÍ SKUPINY KS  V LIBOCHOVICÍCH

 1. BLA EK Karel sklá 1887-1942
2. BRUNA Zden k d lník 1917-1942
3. CÍVKA Jan sklá 1882-1943
4. DO KAL Josef sklá 1858-1942
5. ETTL estmír d lník 1905-1942
6. FILIP Dominik d lník 1879-1944
7. GRI  Antonín sklá 1886-1942
8. HANDZA Juraj sklá 1901-1943
9. JANDÁK Josef sklá 1909-1942
10. KALA  Old ich sklá 1912-1942
11. KRAHULÍK Karel elezni á 1887-1942
12. KRE MAN Václav obchodník mlékem 1897-1943
13. KREJZA Josef elezni á 1904-1942
14. MA EK Franti ek sklá 1899-1942
15. MA EK Franti ek obchodník uhlím 1886-1942
16. NEUMAYER Franti ek sklá 1906-1942
17. PEKA  Josef sklá 1874-1943
18. RACEK Václav elezni á 1885-1942
19. ROWNYANEK Jan d lník 1918-1942
20. ACH Antonín zám.mistr 1893-1942



21. SMETANA Ferdinand - 1912-1942
22. LÉGR Vladimír d lník 1908-1942
23. VÍ EK Bohuslav sklá 1894-1942
24. VL EK Miloslav ú edník skláren 1908-1943
25. VÍT Karel - 1909-1943

SEZNAM OB TÍ ILEGÁLNÍ SKUPINY KS  - okolní obce

    1. BA TIPÁN Karel sklá Radovesice 1910-1943
2. DROBNÝ Antonín krmi K esín
3. HAVLÍKOVÁ Antonie zam.sklárny Klapý 1901-1942
4. KREJCÁREK Karel prodava Poplze         -1942
5. MACKE Viktor sklá Budyn 1868-1943
6. MALE EK Václav Dubany 1899-1941
7. MALÝ Václav Poplze 1881-1942
8. MOTTL Rudolf sklá Radovesice 1897-1943
9. MRÁZEK Franti ek Dubany 1881-1942
10. NIKL Old ich truhl.skl. Radovesice 1905-1943
11. EHÁ EK Antonín d lník Eva 1889-1942
12. EHÁ KOVÁ Ane ka zem.d l. Eva
13. SEMÍK Alois sklá Radovesice 1905-1942
14. ÁNA P emysl d l.skl. Poplze 1924-1943
15. TAJ  Franti ek. soukr.rol. Poplze 1895-1942
16. TRUNEC Josef st. d lník Radovesice 1882-1943
17. SUCHÝ Josef Chot ov 1902-1942
18. VÁGNER Josef d lník Eva 1903-1943
19. VOLÁK Josef Chot ov 1898-1943
20. VOLÁK Antonín Chot ov 1912-1945
21. VY ATA Ji í d lník Eva 1903-1942
22. VY ATA Václav d lník Eva 1909-1942
23. ZBO IL Eva

SEZNAM LEN  ORGANIZACE JINDRA LIBOCHOVICE

1. ing. ROMENSKÝ Ji í 8.10.1941 22.  3.1942 Osv tim
2. KNOTEK Franti ek 24.8.1942 29.  3.1943 Osv tim
3. CHABR Antonín 24.8.1942 13.12.1943 Osv tim



Krom  ob tí z ad ilegální organizace KS , Obrany národa a JINDRY byli je t
n kte í ob ané umu ení v koncentra ních táborech nebo popraveni na základ
udání:

1. B LOHLÁVEK Jaroslav ú edník
2. PAYER Jan elezni á
3. PUFLER Julius hu mistr sklárny
4. BENE  Eduard zam..cihelny /zem el po návratu z

koncentra ního tábora/

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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