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V ranních hodinách dne 15. března 1939 obsadila německá okupační vojska 
vojenskou akademii. Okupace trvala 6 roků, 1 měsíc a 22 dní. 

Obětí okupace stalo se 260 důstojníků, cvičitelů a absolventů. Hlavně dlužno tu 
vzpomenouti brigádního generála Otakara Zahálky, který byl velitelem vojenské akademie od 
školního roku 1934/1935. Otakar Zahálka se narodil 30. 9. 1891, byl zatčen Němci 5. 5. 1942 
a popraven 21. 6. 1942 v Kounicových kolejích v Brně. 

Po celou dobu okupace věřili čeští lidé, že podle slov našeho Komenského vláda věcí 
našich vrátí se zase k nám po přejití vichřice Božího hněvu. 

Když vypuklo na Slovensku povstání 29. srpna 1944, zapůsobilo to na mysli našeho 
lidu. 

A opět přišel další náraz na ubohou českou duši, když 6. října 1944 překročil první 
československý armádní sbor v SSSR u Dukly naše čsl. hranice pod velením generála Ludvíka 
Svobody. 

A 28. 10. 1944 byl Užhorod již svoboden. 
Tyto události působily na mysli našeho lidu i v Hranicích. 
V partyzánském hnutí na okrese hranickém uplatnili se Jaroslav Václavík, nadporučík 

pěchoty, a Karel Žák, št. kap. a profesor vojenské akademie. Jsou tu různé odbojové složky, z 
nichž jedna je pod názvem „Hnutí za svobodu“, jehož předsedou je primář všeobecné 
nemocnice MUDr. Boh. Sanetřík. Jeho rukou procházejí odbojové nitky z Čech až na 
Slovensko a jeho zpravodajem je také major Dr. J. Dvorský. 

Rušněji vyvinuly se další události na jaře 1945. 
Dne 4. 4. 1945 byla osvobozena Bratislava Rudou armádou. A téhož dne byla 

jmenována nová vláda v Košicích prezidentem Dr. Edvardem Benešem a jejím předsedou je 
Zdeněk Fierlinger. 

A 18. 4. 1945 byl jmenován gen. L. Svoboda, bývalý profesor vojenské akademie 
hranické, hlavním velitelem čsl. branné moci. 

Dne 26. 4. bylo hlavní město Moravy – Brno – osvobozeno vojskem 2. ukrajinské 
fronty maršála Malinovského. 

Koncem dubna slídí německé četnictvo po čsl. důstojnících, ale toto je upozorněno a 
varováno včas českou policií. 
Dne 30. dubna 1945 padla Moravská Ostrava po náporu vojska 4. ukrajinské fronty generála 
Jeremenka. 

Dne 1. 5. 1945 propuklo povstání v Přerově a zdá se, že události vyvrcholují. 
Dne 2. května 1945 padl Berlín do rukou vítězných armád. 
Dne 5. května začaly boje na barikádách v Praze. Hraničtí občané slyší velmi dobře v 

rozhlase zprávy o těchto dramatických chvílích, kdy večer a po celou noc volal pražský 
rozhlas o pomoc pro bombardovanou a bojující Prahu. 

V neděli dne 6. 5. 1945 blíží se již Rudá armáda k hranickému okresu. Ve dnech 1. až 
6. května ustupuje Hranicemi německá armáda. Povozy jedou klusem a třemi proudy. Zrovna 
před vojenskou akademií je protitankový příkop a barikáda a tady se děje ústup poněkud 
volněji. 

Ústup německé armády byl dle posudku vojenských odborníků dost spořádaný. 



Dne 7. května 1945 jsou tu německá vojska již poslední den. Toho dne se bojovalo v 
Praze již třetí den na barikádách. Revoluční česká národní rada vyzývala svobodným českým 
rozhlasem občany z okolí Prahy a partyzány v Brdských horách, aby šli pomoci Praze, jak to 
učinili i příslušníci ruské armády generála Vlasova, tzv. vlasovci. 

Do Brna přijela delegace československé vlády, a sice generál Svoboda, ministr Nosek, 
Dr. J. Stránský, ministr Laušman a ministr msgre. Hála. 

Tohoto dne 7. května jsou vojska maršála Malinovského na severovýchodě od Hranic 
a osvobodila v jejich okolí Spálov, Odry, Palačov, Lešnou a Černotín. 

V Hranicích ustupující německá armáda ničí mosty, lidé se schovávají do krytů a 
sklepů, kam také uklízejí svoje cenné věci. 

Hlavní nápor Rudé armády děje se směrem na Olomouc, proto Hranicemi jde ústup 
Němců bez bojů. Proto také Hranice utrpěly posledními boji velmi málo. 

A tohoto dne v pondělí 7. května ujímá se velení vojenské akademie bývalý její 
profesor major Dr. J. Dvorský, který přednášel vojenským akademikům vojenskou psychologii 
a pedagogiku a za války učil na hranickém reálném gymnasiu. 

Jako někdejší ředitel knihoven vojenské akademie mohl se postarati zavčas o 
zachránění a zajištění rozsáhlé knihovny, jakož i všeho ostatního majetku, který okupanti 
zanechali při kvapném ústupu. 

Hned před příchodem Rudé armády byla utvořena z ochotných českých lidí Revoluční 
národní stráž vojenské akademie. 

Uplatnili se tu důstojníci št. kap. Fr. Štába a št. kap. J. Štěpánek, rotmistři J. Černý a 
Boh. Čech, dále četníci V. Malínek, Fr. Ruský, Vl. Mildner a z kriminální policie asistent V. 
Vacula. Dále utvořilo tuto národní stráž vojenské akademie 11 zdejších občanů. 

A tak lze děkovati této národní stráži, že nebylo drancováno v rozsáhlých 62 
objektech vojenské akademie. 

Rychle a s nadšením byly odstraněny všechny německé tabulky, takže ustupující 
německá armáda dívala se na budovy vojenské akademie jako na nějakou civilní školu a ne 
jako na vojenskou budovu. Toto odstraňování orientačních tabulek na budovách vojenské 
akademie dělo se ještě za přítomnosti německých strážců blízké mohutné závěrové silniční 
barikády. 

A když se ptali ustupující Němci po zásobách, slyšeli stále odpověď národní stráže, že 
„před chvílí odjeli poslední do Přerova“. 

Neohrožení členové této stráže odnášeli munici do křoví v sadě vojenské akademie, 
dále suchary a zeleninové konservy odnesli do strážnice a rovněž zajistili bohaté zásoby 
vojenského zátiší. 

Dále byla zajištěna ústavní kaple vojenské akademie, zasvěcená patronce dělostřelců 
svaté Barboře a dále cizojazyčná část odborné vojenské knihovny, jež má asi 9 tisíc svazků. 

Na místnost s těmito knihami napsal Dr. J. Dvorský varovné nápisy: POZOR MINY. Aby 
nepovolaní nevnikli dovnitř. Rovněž byla místnost s knihami zabedněna proti vloupání. A tak 
byla zachráněna před zničením nebo pleněním vzácná knihovna milionové hodnoty. 

Ve smyslu plánu a slibu daného gen. Zahálkovi uschoval Dr. Dvorský jako správce 
knihovny vojenského zátiší v červenci 1939 na dvou povozech v 74 kufrech vojenských 
akademiků tyto knihy do blízké rodinné školy. Tam jim poskytl bezpečný útulek tehdejší 
ředitel Petr Hykel. Tam byla knihovna ukryta před slídivými zraky okupační censury. Školník 
této školy neprozradil nic o úkrytu ani po svém zatčení (20. 8. 1940), ani před svojí popravou 
9. 9. 1943 ve Vratislavi. Byl to uvědomělý Čech Josef Janiška. 



V únoru 1941 byla vyklizena rodinná škola, aby se v ní umístila německá Hitlerova 
mládež (Hitlerjugend), a proto zavčas byly knihy odvezeny do jiné skrýše, a sice do reálného 
gymnasia. Tam ochotně převzali je do ochrany jak ředitel Florián Beneš, tak i další správcové 
tohoto ústavu, profesoři J. Palouš a J. Preč. 

O existenci této necensurované knihovny vojenské akademie vědělo více lidí, ale 
nikdo neprozradil ničeho. To svědčí o pevné soudržnosti armády, školy a mnoha jedinců. 
Major Dr. J. Dvorský dostal za tuto záslužnou činnost při zachránění této vzácné knihovny 
pochvalné uznání I. stupně od ministra národní obrany gen. Ludvíka Svobody. 

Nejcennější část této knihovny, tj. literatura domácího a zahraničního odboje, byla 
vystavena na jaře 1946 na výstavě české knihy. 

Všechny místnosti opuštěné vojenské akademie byly prosyceny pachem od piva a 
vína, jehož němečtí vojáci vypili mnoho v posledních dnech okupace. Na cvičišti vojenské 
akademie dohořívaly zbytky doutnajícího vojenského archivu, který okupanti zapálili 6. 
května před svým odchodem. 

Oba rotmistři-dělmistři Jan Černý a Boh. Čech prohlédli všechny budovy a zjistili 
bezpečnost. Při tom přestřihli mnoho drátů vedoucích do sklepení. Tak zabránili možnému 
vyhození budov do vzduchu. 

Odpoledne toho dne konal strážní službu četn. strážmistr Fr. Ruský a mělo dojíti snad 
ke krvavé srážce s jedním ustupujícím oddílem, jemuž velel příliš horkokrevný německý 
hejtman. Při tom musela civilní stráž se vzdálit a hlídkoval jen četník Ruský, jak bylo ve 
smyslu předpisů německé okupační armády. 

Poslední hodiny německého ústupu probíhaly za velkého nervového napětí všech 
členů hlídky, jež pozorovala všechny vchody k akademii. Noc ze 7. na 8. květen byla velmi 
rušná a plná napětí. 

Major Dr. J. Dvorský pozoroval z nedalekého svého bytu všechen ruch této noci na 
silnici vedoucí do Drahotuš. 

Krátce před 11. hodinou klusala od kasáren střelce Jana Čapka směrem na Drahotuše 
četa německé jízdy. Po půlnoci projelo tudy 20 německých tanků „tigrů“, jež byly posledním 
vojem ustupující německé armády. 

A v tu dobu vyletěly také mosty v Hranicích a v okrese. 
Všechny dopodrobna promyšlené úkoly další práce, jež čekala příští den na velení 

vojenské akademie, na její stráž i na ochotné hranické občany, všechny ty úkoly vířily hlavou 
starostlivého velitele majora Dr. Dvorského. Bylo nutno říditi se rozkazy košické vlády a 
zapojiti se do válečného úsilí Rudé a československé armády. 

Den 8. květen, úterý, 1945 byl den radosti a slávy z příchodu Rudé armády do Hranic 
a do vojenské akademie. Uplynul toho dne zrovna rok od úmluvy mezi SSSR a ČSR o vztazích 
mezi sovětským vrchním velitelem a čs. správou po vstupu Rudé armády na území čsl. 
republiky. 

Ač byla podepsána v Berlíně bezpodmínečná kapitulace a uveřejněna v noci 9. 5., 
přece jen se ještě bojovalo v Praze dne 8. 5., ač toho dne měly býti zastaveny všechny bojové 
operace. 

Ráno dne 8. května 1945 osvobodila Rudá armáda naše Hranice. U hotelu Černý orel 
uvítal Rudou armádu z balkonu radnice partyzán št. kapitán Karel Žák v civilním 
partyzánském šatě. Tento byl určen velitelem hranické posádky od okrskového velitele 
nadporučíka Jaroslava Václavíka, který býval okrskovým velitelem partyzánských skupin na 
Hranicku a Lipensku. 



A toho dne 8. 5. ráno před půl šestou ubírá se major Dr. Dvorský v polním stejnokroji 
a v doprovodu dvou členů národní stráže k vojenské akademii. A již sem přicházejí první 
pátrači a hlídky Rudé armády. Lidé je pozdravují a oni se ptají: „Kakda ušli germanci, i kuda?“ 
Za vodu k pití, mytí a vaření vždy pěkně poděkují rusky: „Spasibo, bolšoje spasibo.“ 

A před první branou vojenské akademie je postaven první strážný Fr. Radmil, syn Jos. 
Radmila, starého zaměstnance vojenské akademie. A velení nad celou stráží v ranních 
hodinách má legionář, št. rotmistr Fr. Doboš, který se dostavil v plném vojenském 
stejnokroji. 

Dopoledne toho dne dostavili se další vojenští gážisté, jimž přidělil pak velící důstojník 
příslušné funkce. 

O 1⁄2 sedmé ráno zastavila se před budovou akademie první větší bojová jednotka 
rudoarmějců (major Tišenko, Latyšev a Projektor) a byla uvítána s vojenskou poctou velícím 
důstojníkem. 

A z této skupiny podaly dvě partyzánky svoji pochodovou vlajku s díky za bratrské 
uvítání do rukou majora Dr. Dvorského jako dar vojenské akademii na paměť slovanského 
bratrství, stmeleného krví a železem v této veliké vojně. 

Darovaná vlajka byla pak vztyčena v prvním poschodí z balkonu úřadovny 
popraveného gen. Ot. Zahálky a po třech týdnech byla uložena v knihovně vojenské 
akademie. 

Stráž toho dne měla celkem 17 mužů a stavěla 3 strážné. Přihlásili se také 
dobrovolníci do stráže, mezi nimi i kvintán reálného gymnasia R. Dostál, žák Dr. Dvorského. 

Dopoledne přišli mnozí důstojníci podívat se na to, v jakém stavu je vojenské 
akademie. Přihlásilo se pak 9 rotmistrů, kteří tu dříve sloužili. Započalo se pak s čistěním 
akademie. 

Místní národní výbor přidělil sem ženy a muže z pracovního internačního tábora. Do 
večera byly kuchyně a jídelny vojenských akademiků vyčištěny. K tomu byly uklizeny ještě tři 
místnosti pro přechodné ubytování důstojníků Rudé armády. 

Št. rotmistr Říman se přihlásil (byl dříve u vládního vojska) a ve volném čase cvičil 
civilní mužstvo stráže v základním vojenském výcviku a v zacházení s puškou. Postaral se také 
o to, aby se pokračovalo v pracích na poli a v zahradě vojenské akademie. 
Práce bylo hodně: úklid místností, oprava vodovodu, zamalování německých nápisů a citátů z 
Hitlerovy knihy Mein Kampf (Můj boj). 

Ústavní zahradnictví mělo na starosti 7,5 ha pozemků. Stalo se pak heslem: zajistit 
zeleninu pro vojenskou akademii pro zimní měsíce. Měli to na starosti rotmistři Richter a 
Říman. 

Št. rotm Fr. Rotter dal pak do pořádku ústavní nemocnici. 
V poledních hodinách odesílá velící důstojník pozdravné telegramy prezidentu Dr. 

Edvardu Benešovi, předsedovi vlády Fierlingerovi, generálu Svobodovi a jiným. 
Začíná se úřadovat: děkujeme se rodinné škole za uschování knihovny; hlásí se do 

Prahy, že knihovna je zajištěna, atd. 
Dnem 8. 5. začíná také úřadovat doplňovací okresní velitelství. Po výkonu strážní 

služby sbírá mužstvo zanechané zbraně, střelivo a granáty, uklízí atd. Všichni konají svoje 
práce, ač nevojáci, ochotně a s chutí. 

Elektrotechnik ústavu Josef Radmil se postaral, aby čerpací stanice a další místnosti 
vodou napájené daly se do pořádku a do chodu. 

Toho dne (8. 5.) večer byl stav: 2 důstojníci, 9 rotmistrů, 2 poddůstojníci, 12 
strážných, 4 koně a řada vozů. 



A večer toho dne byl slyšeti v radiu zvláštní rozkaz maršála Stalina, adresovaný 
generálu Jeremenkovi o osvobození měst Olomouce, Rýmařova, Hranic a Přerova a zároveň 
jmenovány jednotky čsl. armádního sboru gen. Karla Klapálka aj. 

Den 9. května, středa, 1945. V Berlíně byla ratifikována bezpodmínečná kapitulace 
německých branných sil. Ve Stalinově rozkazu je hlášeno dobytí Prahy maršálem Koněvem a 
Petrovem. 

V Hranicích je z toho radost a nová chuť do práce. Masarykovo heslo: Nebát se a 
nekrást, je doplněno na heslo: Vše dát v duchu Zahálkově opět do pořádku. 

Civilní zaměstnanci dostávají nové legitimace pro vstup do vojenské akademie. Dávají 
se do pořádku dílny, obuvnická, krejčovská a sedlářská. Z internačního tábora přišlo 40 mužů 
a 74 žen německé národnosti a pracují celé dopoledne. Postupně dávají se do pořádku 
všechny budovy. Voda a světlo funguje již po celé vojenské akademii bezvadně. 

Toho dne je tu ubytováno 200 dělníků různé národnosti, kteří se vracejí domů z 
německých pracovních táborů. Byli také pohoštěni. 

Toho dne končí válka v Evropě a tento den 9. květen byl prohlášen všemi 
spojeneckými státy svátkem vítězství. 
Další dny jsou již trochu klidnější. Pokračuje se v započaté práci. Po výzvě v místním rozhlase 
hlásí se další rotmistři i civilní bývalí zaměstnanci. 

Dne 10. května koná se první shromáždění rotmistrů a civilních zaměstnanců 
vojenské akademie, při čemž vzpomínán 1. velící důstojník gen. Ot. Zahálka, který již v roce 
1939 vydal rozkaz k opětnému převzetí vojenské akademie ve chvíli rozhodné, a dále jeho 
pobočník št. kap. R. Řípa. 

Ve Spolkovém domě koná se toho dne 1. shromáždění vojenských gážistů z celé 
posádky. Agilní rotmistr Říman odebírá na silnici koně, postroje a vozy lidem, kteří si je 
přivlastnili neprávem při rozvratu německé armády. Tak se zachraňuje cenný majetek patřící 
státu. 

Pyrotechnicky prohlédl vojenskou akademii revoluční posádkový velitel št. kap. Karel 
Žák a byl přivítán majorem Dr. Dvorským. 

Večer toho dne 10. května přišly opět transporty Ukrajinců, kteří se vracejí z Říše do 
vlasti. Byli nasyceni, ubytováni a poděleni kuřivem. 

Toho dne jsou také povoláváni do služby všechny vojenské osoby v záloze ze stavu 
mužstva ročníků 1912 a mladších. Bylo také zřízeno posádkové velitelství v budově bývalého 
Spolkového domu, velitelem je št. kap. K. Žák a je stanoven celý jeho personál. 

Toho dne je tu ubytována také skupina rudoarmějců. V městě je klid, jen na Záhoří a v 
Oderských horách se ještě stále střílí. 

Pátek 11. května 1945. Strážní službu přebírá již posádkový strážní oddíl. Vyhláška 
nařizuje, aby se odvedly mimo lovecké zbraně všechny jiné do 13. 5. Dělá se další pořádek 
všude a ve všem. Jako stráž nastupují již vojáci místo civilistů, jimž pak velící důstojník děkuje 
a loučí se s nimi vojenským stiskem ruky. Nová stráž pak je uvítána a vzata do nové přísahy (1 
velitel a 6 vojínů). 

Nově byl jmenován na žádost ochuravělého majora Dr. Dvorského velitelem major 
pěchoty Fr. Neumann, který pak byl ve dnech 10. až 14. 5. postupně uváděn do všech 
potřebných funkcí. Toho dne má vojenská akademie již 6 vojínů a 57 civilních zaměstnanců. 

Sobota 12. 5. 1945. Je již klidnější tempo prací. Vydává se 1. litografovaný rozkaz 
vojenské akademie. Poněvadž není dosti pracovních sil, vydává se vyhláška MNV o 
všeobecné pracovní povinnosti: muži od 16 do 50 let, ženy od 16 do 40 let. Vojenské osoby 
nosí ve službě na levém předloktí 8 cm širokou stuhu, bílá nahoře, modrá a pak dole červená. 



Major J. Tichý je určen jako ubytovací důstojník, aby se staral o ubytování ruských jednotek, 
aby ruští vojíni nehledali byty v soukromí. Z německých vojenských zajatců byla utvořena 
pracovní rota v kasárnách Střelce Jana Čapka. 

Velký oválový štít „Velitelství Vojenské akademie“ byl přivezen od kováře Fr. Opravila, 
kde byl pečlivě uschován po celou válku. Byl ihned upevněn u středního vchodu do hlavní II. 
budovy. 

V poledne tu odpočívala ruská jednotka v síle válečného praporu v sadě před 
vojenskou akademií a dostala k vaření vodu a topivo. Po druhé hodině odpochodovala 
jednotka směrem na Lipník. 

Večer 12. 5. byla zde slavnostně uvítána a pak ubytována 1. čsl. jednotka ze 
Slovenska, jež byla na cestě do Prahy. Byla to baterie: 75 mužů, 4 děla, 4 povozy, 1 kuchyně a 
24 koní. Velení měl por. J. Hadušovský. 

Neděle 13. května 1945. Toho dne byl náš prezident Dr. Edvard Beneš slavnostně 
uvítán na Moravě. Je neděle, ale pracuje se, ježto je všude pilno. Jen ráno se věnuje 
bohoslužbě. 

Pokračuje úklid v I. budově, kam se dávají zase železné postele. 
Presentace povolaných gážistů a mužstva roč. 1912 a mladších začne 15. května ráno. Bylo 
dále nařízeno zajištění veškerého vojenského majetku bývalé německé armády pro tvořící se 
čsl. armádu. 

Slovenská jednotka odjíždí o půl deváté ráno a loučí se pod balkonem vojenské 
akademie. Mluví major Dr. Dvorský za přítomnosti zástupce okresního úřadu p. Molčíka, 
děkuje por. Hadušovský, vojáci jsou obdarováni od našich krojovaných dívek květinami a 
cigaretami. Baterie odjíždí směrem k Drahotuším na Prahu. Fotočky této slavnosti na 
rozloučenou jsou dokladem čsl. bratrské vzájemnosti. 

Toho dne projížděly tudy jednotky čsl. armády Svobodovy z východu směrem na 
Lipník. 

Odpoledne přichází na prohlídku vojenské akademie okresní velitel nadpor. Jar. 
Václavík. 

Pondělí 14. května 1945. Nalezena mramorová deska „V upomínku na vyřadění 
prvních důstojníků 3. 8. 1922“ a dána do původního stavu na mohylové skalce před ústavní 
nemocnicí vojenské akademie. 

Večer dne 14. 5. 1945 skončil 1. velící důstojník major Dr. J. Dvorský svoji činnost ze 
zdravotních důvodů a odevzdal velení a vedení vojenské akademie do rukou majora pěchoty 
Fr. Neumanna. 

Při tom bylo odcházejícím velitelem poděkováno všem, kteří v této pohnuté době 
pomáhali jednak ústně, ale i písemně. Nejlepší pochvalu dostal Adolf Gabriel, učitel, syn 
hranického knihkupce. 

Dalším posádkovým rozkazem byl jmenován major Dr. Dvorský ředitelem obou 
knihoven vojenské akademie. Správcem zábavné knihovny byl jmenován št. rotm. Gustav 
Král. Dr. Dvorský byl nadále pověřen ochranou ústavní kaple sv. Barbory. Při zkoušení 
nalezených granátů byl náhodou poraněn Dr. Dvorský střepinou na levém předloktí a ošet-
řen lékařsky. 

Za iniciativu v revoluci dostal major Dr. J. Dvorský pochvalné uznání, ježto svým 
včasným zákrokem zachránil mnoho cenného národního majetku. 

Tak skončil revoluční týden vojenské akademie, který byl úvodem do další 
budovatelské práce pro zdar nové čs. armády. 



Počasí v květnu přálo všem těmto pracím. Výstroj u vojenských gážistů byla vojenská, 
u civilní stráže civilní, případně polovojenská. 

Kromě majora Dr. Dvorského nebyl nikdo jiný raněn. Nálada obyvatelstva byla 
revolučně nadšená, plná obětavosti. 

Zajišťovací a strážní službou byl zachráněn milionový majetek rozsáhlé vojenské 
akademie, mající 62 stavebních objektů, a zvláště velké vojenské zátiší firmy Prilingerovy, jež 
bylo později rozděleno mezi vojenskou akademii a 15. pěší pluk. 

Major Dr. Dvorský podal stručnou zprávu na 6 stranách o průběhu tohoto týdne a 
podal ji vojenským i civilním úřadům. 


