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Události na jaøe roku 1945 dávaly
tu�it, �e se nenávratnì blí�í konec druhé
svìtové války a porá�ka nacismu. Vý-
chodní fronta se pøiblí�ila k Brnu a na
východní Moravì se bojovalo u Pøerova a
na Ostravsku.

V Boskovicích byla umístìna nìmec-
ká posádka s protiletadlovými dìly a dal-
�ími zbranìmi. Ná� kraj byl prohlá�en za
druhé váleèné pásmo váleèného území.
Do okolí Boskovic, zejména do lesù ko-
lem valchovské a hrádkovské cesty, byla
dová�ena munice a ukládána kolem cesty.
Do Pilského údolí navozili Nìmci sudy a
nádr�e s benzinem, které ulo�ili pod stro-
my podél silnice. To vzbuzovalo obavy
obèanù bydlících na konci Boskovic v
Su�ilovì a Bìlské ulici. Mìli strach, jak
by dopadli, kdyby ru�tí nebo angliètí letci
tato skladi�tì napadli.

Nìmecké velení naøídilo stavìt v uli-
cích mìsta obranné záseky, kterými mìly
být silnice pøehrazeny pøed pøíjezdem
Rudé armády. Záseky byly zbudovány v
ulici Komenského, Vodní, Riegrovì, Rù-
�ové, Havlíèkovì, Su�ilovì, Podhradí a
Bílkovì. Také na silnici do Lhoty Rapoti-
ny v Mezihoøí.

V únoru projí�dìli mìstem nìmeètí
vystìhovalci z Bílska, jak mìli na vozech
napsáno. Vozy mìli opatøeny samodílnì
narychlo zhotovenými støechami. Byly
plnì nalo�eny pytli s obilím, senem a snad
i �atstvem. Jak je napsáno v kronice mìs-
ta, konì mìli pìkné, nebylo na nich vidìt,
�e by trpìli bídou. Jely vìt�inou �eny s
dìtmi, mu�i byli pouze starci. Byli to
Nìmci z Rumunska. Místní Nìmci se svý-
mi rodinnými pøíslu�níky z vybombardo-
vaných mìst zde pøechodnì ubytovanými
dìlali tìmto vystìhovalcùm prùvodce a
opatøovali jim noclehy, buï v panském
dvoøe, a kdy� tam ji� místo nebylo, uklá-
dali je i na námìstí. Dali jim najíst a pak je
posílali Bílkovou ulicí na dal�í cestu, prav-
dìpodobnì do Rakouska, jak kuse sdìlo-
vali.

V budovì gymnázia byla zøízena pol-
ní nemocnice, která od bøezna zaèala pøi-
jímat tì�ce ranìné k pøevazùm. Kdo z
pøivezených vojákù zemøel, byl pocho-
ván u novì zøizovaného høbitova na Ví-
tovském, u cesty do Doubrav.

Vojenské velitelství nìmecké armá-
dy bylo v zálo�enském domì. V mì��an-
ské �kole (dnes pedagogická �kola) bylo
zásobovací skladi�tì. Navozili tam mno-
ho vojenského materiálu, co� vypadalo,
jako by se zde chtìli usadit natrvalo.

Mìsto bylo plné nìmeckých vojákù a
dostalo na èas ráz vojenské posádky. Ko-
lem mìsta byly postaveny protiletadlové
hlídky se strojními pu�kami.

Koncem bøezna zaèali Nìmci odvá-
�et na nákladních autech skladi�tì, v dub-
nu odvezli polní nemocnici, také nìkteré
vojenské oddíly byly odvolány. Zùstalo

jen vojenské velitelství, oddíl protileta-
dlové obrany a mrtví na høbitovì.

To v�e ji� bylo v dobì, kdy se podstat-
nì zvý�ila bojová èinnost. Sirény ohla�o-
valy nìkolikrát za den nálety letadel, èas-
to bylo sly�et dunìní vybuchující munice
z blí�ící se fronty. Poplachová slu�ba na-
stupovala nìkolikrát za den, aby zahánìla
chodce a povozy z ulic do krytù.

2. dubna o velikonoèním pondìlí pro-
létla nad Boskovicemi letadla. Kolem 14.
hodiny oblétla mìsto a zamíøila nad Rov-
nou. Bylo odtud sly�et výstøely. Letadla
se znovu vrátila, krou�ila nad Oborou a
zámkem a po chvíli zmizela za lesem. Po
15. hodinì pøi�la zpráva ze Skalice, �e
ru�tí letci støíleli na lokomotivy, které
stály na skalickém nádra�í pøipraveny k
odjezdu. Ve vozech místní dráhy bylo
zranìno nìkolik osob, jeden obèan z Brna
byl zasa�en støelou a zemøel.

Dal�í nálet na Boskovice se uskuteè-
nil 27. dubna. Bomby dopadly na høbitov,
po�kodily nìkolik pomníkù a domy v
Havlíèkovì ulici naproti továrnì Bosko.
Za dva dny nato shodila letadla bomby v
okolí okresního úøadu, nejvìt�í vyrvala v
zahradì u Prchalù 2 stromy a vytvoøila
jámu 1,5 m hlubokou. Okna v �irokém
okolí byla rozbita.

30. dubna odjelo z Boskovic nìmec-
ké velitelství, tak�e nìmecké jednotky
ztratily velení. Po 14. hodinì hlásil mìst-

ský rozhlas, �e ruské vojsko postupuje od
Skalice na Boskovice, aby se na radnici
dostavili tlumoèníci z øad obyvatelstva,
znalí ru�tiny. Krátce nato, kolem 16. ho-
diny, se roz�íøila zpráva, �e byly na Rovné
spatøeny sovìtské jednotky. Ve mìstì
nastal zmatený útìk nìmeckých vojákù,
kteøí prchali v�emi smìry. V panice zajeli
s koòskými povozy i na zámecký kopec
ke hradní zøíceninì i na úzkou pì�inu k
�Vyhlídce�, kde se vozy i se spøe�ením
zøítily po srázu k Pilskému údolí.

Poslední bombardování Boskovic
bylo 5. kvìtna 1945 v 10.12 hodin. Bylo
poslední, ale nejtragiètìj�í. Vy�ádalo si 9
obìtí na �ivotech a nìkolik ranìných. O
tom více na jiném místì.

V mìsíci dubnu, mo�ná ji� nìkdy
døíve, se schází v bytì Karla Kovaøíka
skupinka boskovických obèanù, Èenìk
Dokoupil, Josef Valter, Alois Øehoøek,
Josef Veselý, Jaroslav Veselý a Ervín Bi-
nar a pøipravuje se na pøevzetí správy
mìsta po porá�ce Nìmecka. Kovaøíkovi
bydleli v Havlíèkovì ulici u starého høbi-
tova. Schùzky tam v�ak byly mo�né jen
pokud skupina èítala málo èlenù. Èím
více se v�ak blí�il konec války, bylo nutné
poèet èlenù roz�íøit, aby se tento ilegální
národní výbor mohl dobøe pøipravit na
pøevzetí úøadù a podnikù. Tito dal�í èle-
nové byli pøedem vybraní, spolehliví lidé.
Proto�e scházení se tolika lidí na Havlíè-

kovì ulici bylo nebezpeèné, nabídl jim
jeden z èlenù, �e se mohou scházet u nìj v
bytì na Tyr�ovì ulici (dnes dùm è. 7).
Dùm byl v zahradì a nehrozilo tak velké
nebezpeèí prozrazení. Rodinu poslal ra-
dìji do Velenova k panu B. Luká�ovi, aby
tam bydlela, dokud si pro ni sám nepøijde.

Pøi poslední schùzce, která se konala
mimo budovu obecního úøadu dne 8. kvìt-
na, byly rozdány v�em èervenobílé pásky
na rukávy a patøièné instrukce. Bylo do-
hodnuto, �e 9. kvìtna se v�ichni sejdou na
námìstí a pøesnì v 9.00 hodin si pásky dají
na rukávy a provedou pøevzetí obecního
úøadu a správu mìsta. Èleny revoluèního
národního výboru se stali obèané mìsta,
jak jsou uvedeni na fotografiích.

Ráno 9. kvìtna v 9.00 si na námìstí
pásky nasadili a �li -neozbrojeni - k obec-
nímu úøadu. Jak napsal jeden ze zúèastnì-
ných: �U vchodu jsme se srazili s Nìmci
dosazeným starostou, panem Veèeøou, bý-
valým pøednostou berního úøadu, který
právì vycházel z úøadu. Bylo ji� v�eobec-
nì známo, �e kapitulace byla podepsána a
on se vùbec nedivil, �e jdeme úøad a
vedení mìsta pøevzít. V tom se mezi nás
vedral pan Adam se svými dvìma dospì-
lými syny a chtìl jej insultovat. Tomu
jsme zabránili s poukazem, �e není tøeba
�ádné násilí a on, pak-li nìco zlého prove-
dl, bude povolán k zodpovìdnosti. On pak
mohl v klidu odejíti. (Nebyla proti nìmu
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Slavobrána a kontrolní stanovi�tì Rudé armády u hotelu Slavia v Boskovicích.
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Miroslav Holík

Je èasnì ráno dne 9. kvìtna 1945.
Jsou teprve 3 hodiny, zaèíná se �eøit. V
té dobì projí�dí køi�ovatkou na Vacul-
ce nìmecký tank. Uhání pøed Rudou
armádou a smìøuje k Letovicím. Tam
v�ak nemù�e, nebo� by vjel pøímo do
rukou Rudé armády. Náhle zastavuje,
nebo� se v�í pravdìpodobností si øidiè
uvìdomuje, �e mìl na Vaculce odboèit
smìrem na Kun�tát. Vrací se zpìt a
otáèí se na mostku u Slavíèkových.
Náhle zazní mohutný výbuch, tank vy-
létá do povìtøí a hoøí. Pod svými troska-
mi pohøbil celou posádku tanku. Do
prostoru mostku, kde se chtìl øidiè tan-
ku otoèit, ji� døíve pøed tím prchající
Nìmci slo�ili rùzné trhaviny a munici,
vèetnì min, kterými chtìli mostek vy-
hodit do vzduchu. Jakmile na nì pøi
couvání najel, v�e explodovalo. Okolní
domy byly po�kozeny. Ètyøicetiletý
Franti�ek Slavíèek pøi�el o zrak. V sou-
sedním domì byla v oblièeji zranìna
obyvatelka domu, která musela být o�et-
øena lékaøem ve Svitávce. Ten ji v�ak
ihned odeslal do Boskovic. Ani tam si s
jejím poranìním nevìdìli rady a ihned
ji odeslali do brnìnské nemocnice, kde
jí specialisté okam�itì oèi operovali.
Je�tì dnes, po 60 letech, je poznamená-
na tímto silným otøesem a má trvalé
následky na obou oèích. Obrázek byl
poøízen tìsnì po výbuchu a ukazuje to,
co z tanku zbylo.

Tato vzpomínka je sepsána podle
vyprávìní pøímé svìdkynì události.

Výbuch tanku
Miroslav Holík

vznesena pak ani jedna stí�nost). S úøed-
níky, ji� byli v�ichni èe�i nebylo vùbec
�ádných potí�í. Pøedstavili jsme se jako
revoluèní národní výbor, vyvìsili na bal-
konì státní vlajku. Karel Kovaøík, jako
pøedseda revoluèního národního výboru
pronesl místním rozhlasem krátký projev
o pøevzetí úøadu s poukazem, aby lidé
sledovali peèlivì ka�dou relaci místního
rozhlasu a øídili se jejími pokyny. K prvé
oficiální schùzi jsme se se�li v rohové
místnosti prvního patra na radnici. Odtud
jsme vidìli stìhování nìmeckých uprchlí-
kù s nalo�enými vozy ta�enými koòmi,
jak smìøují po námìstí vzhùru.�

Poèátkem dubna 1945 byla postave-
na organizovaná partyzánská rota, která
mìla 4 èety. Velel jim �kpt. Døímalka,
pøípadnì rozkazy dával Macháèek. Mìli
spojení na VELU - vojska lidové armády
a pøes Døímalku na skupinu DELTA. Men�í
skupinka ji� pracovala od záøí 1944. Po 1.
kvìtnu byla naøízena pohotovost roty. Dne
8. kvìtna ráno nastoupila rota do chlapec-
ké �koly. Na jednotlivých obcích byly
zøízeny BOJKY. Byla jim v�ak dovolena
jen odzbrojovací èinnost jednotlivcù a
men�ích skupinek nìmeckých vojákù, aby
bylo zabránìno vìt�ím bojovým støetnu-
tím. Dne 9. kvìtna byli v�ichni oznaèeni
páskou ÈSR na rukávech.

Po pøíchodu jednotek osvobozujících
vojsk byly ozbrojené jednotky rozpu�tìny
a zbranì dány k dispozici Rudé armádì.

V odpoledních hodinách 9. kvìtna
pøijel do Boskovic autem velitel party-
zánské skupiny �Juraj�, major Nièajev a
tøi dal�í partyzáni -Valentin, Viktor a Ela
Dohnalová. Juraj dal vyhlásit, aby v�ichni

mu�i nastoupili k obranì mìsta. Dostavi-
lo se jich dost. Partyzáni si je rozdìlili na
skupinky a s nimi obsadili vjezdy na ná-
mìstí. Mezitím pøijely na námìstí nìmec-
ké jednotky s dìly. Partyzáni s dobrovol-
níky je bez jediného výstøelu odzbrojili a
zajali, jejich zbranìmi vyzbrojili obèany.

Zajatí Nìmci v poètu asi 2 000 mu�ù
byli odvedeni na høí�tì v Èervené zahra-
dì, zbranì a støelivo bylo uskladnìno v
zelené �kole.

Po 20. hodinì dne 9. kvìtna pøijeli od
Valchova do Boskovic první tøi vojáci èes-
koslovenské Svobodovy armády. Byl to
Èech - poruèík Karel Krejèí, velitel 1.
baterie 2. dìlostøeleckého pluku Jaselské-
ho, rotný Andrej Kováè - Ukrajinec a Slo-

vák svobodník Michal Stafura. Je�tì nedo-
znìly zdravice a improvizované uvítání a
pøijí�dìjí pøíslu�níci Rudé armády, mezi
nimi mlad�ij lejtìnant Vasilij Machanoviè
Ignatìnko. Pak pøijel kapitán Boltunov,
který byl zaveden na obecní úøad, kde
pøevzal vojenskou správu mìsta. Ta byla
ukonèena 10. èervence 1945 - úøedním
záznamem uvedeným na 10. stranì.

Pokusil jsem se vybrat z archivních
materiálù a ze vzpomínek pamìtníkù to, o
èem� jsem si myslel, �e je podstatné pro
osvìtlení doby pøed 60 roky. Mnoho jsem
toho musel vynechat, ale alepoò podle
napsaného si laskavý ètenáø udìlá obrá-
zek té doby. Ostatní pak doplní vzpomín-
ky pamìtníkù, uveøejnìných dále.

�edesáté výroèí konce druhé svìtové války
(pokraèování z 1. strany)

kvìtna, to slavné májové ráno osvobo-
zení, uvítalo ji� u nás rumunské oddíly
sovìtské armády. Na�e obec byla svo-
bodná, svobodnì ji� vlály èervenomod-
robílé prapory a lidé vítali získanou
svobodu.

A pøece pìt na�ich spoluobèanù
nemohlo se u� z vítìzství radovat. Bylo
to pìt mu�ù, kteøí ztratili a obìtovali své
�ivoty v dobì nesvobody. Jsou to ti,
jejich� jména nese malý pomníèek pad-
lým na Vaculce. Byl to Ladislav Bed-
náø, újezdský rodák a sebranický kováø,
èlen partyzánské skupiny Jermak. Dal-
�ím byl Franti�ek Kozák, který zahynul
jako devatenáctiletý pøi bombardování

Nìmecká fronta �Støed�, které ve-
lel generálplukovník Schörner, poèala
koncem dubna ustupovat a mìla klást
odpor sovìtským vojskùm a také voj-
skùm ès. armádního sboru v oblasti
Moravy. Ke konci dubna bylo sly�et
dunìní dìl od Brna a� k nám do Sebra-
nic. Kdy� Brno padlo, na�e vesnice se
dostala do prostoru nìmeckých ústupo-
vých operací. V lese zvaném �Pod
Chloumkama� bylo zøízeno skladi�tì
støeliva, do Sebranic se stáhly zadní
nìmecké voje, Nìmci zabrali �kolu, ha-
sièskou zbrojnici, obsadili panský dvùr
a nakvartýrovali se i do jednotlivých
domù. Z kamení byly postaveny u so-
kolského cvièi�tì a �v bránì u Øehùøko-
vých� pøeká�kové zdi, v zahradách
domù è. 38, 58, 59 a 162 byla zamasko-
vána kulometná hnízda. Za branou v
domì è. 165 se pekl vojenský chléb, u
øezníkù �vába a Kupsy se porá�el pro
vojsko dobytek a dìlaly se salámy, ve
sklepích Kaldova obchodu byla nìmec-
ká zásobovací stanice Veronika s ko-
mandem, v hospodì u Chloupkù, u Hla-
dilù a Pulcù se opravovaly kulomety a
protiletadlové zbranì a za humny se za-
støelovaly. Byl vydán zákaz vycházení
obyvatelstva mimo obec, obcí procháze-
ly vojenské hlídky a hledaly zbranì.

Vlastní ústup nìmecké armády za-
èínaly pro�ívat Sebranice a� zaèátkem
kvìtna. 3. kvìtna zaèali Nìmci podmi-

novávat most na Vaculce. Pøi pokusu o
zmaøení jejich zámìru byl Nìmci za-
tèen sebranický obèan Franti�ek Pìta,
poruèík ès. armády v záloze a odvleèen
do vily ve Svitávce, kde bylo sídlo ge-
stapa a polního èetnictva.

V odpoledních hodinách ji� nastal
panický ústup Nìmcù. Hrnuli se v ne-
poøádku po silnici, po cestì kolem Se-
bránku, po cestì po skále i od Bo�í
muky. Vojáci odhazovali zbranì, na
Vaculce v místì dne�ního pomníku pad-
lým ve druhé svìtové válce hoøel nalou-
pený textil, obuv, potraviny a dal�í vìci.
Na Janatce znièili Nìmci celý náklad
psacích a poèítacích strojù a �Pod
Chloumkama� vyhodili do vzduchu
skladi�tì støeliva. V polích hoøely auto-
mobily a ozývaly se výbuchy. Po ces-
tách se tlaèily kolony a vozy ustupující
armády. Nìmci se v�emo�nì sna�ili
dostat se pøed ruskými Ivany co nejdøí-
ve na vysoèinu a odtud dál na západ pod
ochranu Amerièanù.

Sebranických obèanù se zmocòo-
vala radost, zaèali vyvì�ovat na�e státní
vlajky. Málem to stálo nìkteré �ivot.
Rozumná nìmecká spojka prozradila,
�e za nimi se blí�í útvary SS, útvary to
zavilé a ne�etøící �ivotù. Prapory muse-
ly tedy je�tì ustoupit esesáckým minám
a pancéøovým pìstem. Celý veèer a noc
na 9. kvìtna trval je�tì ústup Nìmcù
pøes na�i vesnici, ale májové ráno 9.

Závìr konce války v Sebranicích Miroslav Holík

v Neuengamme u Hamburku v únoru
1943, kde byl totálnì nasazen. Stejný
osud stihl 24 letého Ladislava Ol�ana,
který byl nasazen na práci v Mostu. Ji�
v èervenci 1942 zahynul v plynové ko-
moøe v Osvìtimi ve vìku 27 let zámeè-
ník brnìnské Zbrojovky Josef Slavíèek,
sebranický rodák.

Jako pátý polo�il �ivot za na�i svo-
bodu Franti�ek Pìta, technický úøedník
a poruèík na�í armády v záloze. Byl
zastøelen nìmeckými okupanty 9. kvìt-
na 1945 ranou do týla ve sklepì svitá-
vecké vily továrníka Löw Beera. Jeho
tìlo bylo nalezeno zakopáno v parku
vily. Bylo mu 31 let.

Sebranice - Vaculka, situace po
výbuchu tanku pod køi�ovatkou na
Kun�tát.

Rumunská armáda na námìstí v Boskovicích.
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