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Agonie – pÛvodem z fieãtiny: „zápas se smrtí“,
koneãné stadium umírání.

Slovníkový výklad pojmu

„Krutost je jako svûtlomet. PfiejíÏdí z místa na
místo. Jenom na chvilku mu unikáme.“

Graham Green

„Zbabûlci vÏdy prahnou po smrti lidí, 
ktefií jim pfiekáÏejí.“

George Bernard Shaw
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Druhá polovina dubna, poãátek kvûtna 1945.
Válka je velk˘m, ba aÏ magicky bizarním romanopiscem.
Propojuje spoustu nitek bez ohledu na vzdálenosti, snahy
o dodateãné zkreslení, pfiípadnû peãetû na dvefiích tajn˘ch
archivÛ. S plnou vahou se to dá fiíci zejména o klíãov˘ch
okamÏicích válek, jimiÏ jsou pfiedev‰ím jejich poãátky
a konce, a bylo tomu tak i u námûtu této kníÏky.
Nezávidûníhodné prvenství mûlo tehdy, v prÛbûhu úplného
finále váleãného konfliktu, území âech a Moravy. Na vût‰inû
míst evropského kontinentu se jiÏ frontové dûní uzavfielo,
leckde mûli pfiíleÏitost oslavovat své osvobození, u nás v‰ak
je‰tû ne. A ne‰lo jen o pohyby a stfiety vojsk. âeskomoravsk˘
prostor byl v té dobû poznamenán také v podstatû
nesmyslnou a logice válãení se vymykající smr‰tí
teroristick˘ch a zastra‰ovacích akcí, jaké ve srovnatelné
mífie nepoznal za celé období okupace a války, pfiiãemÏ patfií
k málo znám˘m skuteãnostem, Ïe se na tûchto zloãinech
nepodílely jen speciální oddíly SS, ale i jednotky
wehrmachtu.

Jde o cel˘ fietûzec vzájemnû propojen˘ch událostí.
O tfií‰È, kterou není snadné zmapovat.
Jako kdybyste chtûli sevfiít do dlaní vítr…
Ve chvíli, kdy se dramatické dûní dává do pohybu, kter˘

s sebou strhává v‰e, co mu stojí v cestû, lze jen nesnadno
volit zdrÏenliv˘ tón vyprávûní, v nûmÏ má kaÏd˘ detail své
pfiesnû vymûfiené místo a poslání. Kfieã setrvaãnosti pomine

Úvodem
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a v‰e se rozpadá do nespoãetného mnoÏství minut a nûkdy
i vtefiin. KaÏd˘ z tûchto díleãkÛ ãasu a ãinÛ má svÛj v˘znam,
protoÏe jeden by nemohl existovat bez druhého. A jen ve
v‰ech dohromady, v jejich zfietûzení, je ta pravá síla dûní.
Kdo v‰ak posoudí, kter˘ z nich, z tûch díleãkÛ, je dÛleÏitûj‰í,
kdo urãí, Ïe toto lze vynechat, a toto ne? Je to mozaika
a kamínky jsou nestejnû velké, jeden hranat˘, druh˘ obl˘,
zapadají do sebe i si vzájemnû pfiekáÏejí, doplÀují se a také
popírají. Ano – je to tfií‰È, ale ten, kdo chce pochopit, co v‰e
se za ní skr˘vá, kdo za pfiíbûhy popsan˘mi vnímá i ty
nepopsané, za jmény vysloven˘mi sly‰í i nevyslovené, ten
pochopí.

Zcela urãitû pochopí.
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OČEKÁVÁNÍ
Duben pûtaãtyfiicátého roku.
Koneãnû jiÏ poslední ãi je‰tû pfiedposlední mûsíc války?
V lesích, lemujících moravské mûsto Tfie‰È jako vûnec hlavu
nevûsty, se vlády s neodvolatelnou platností ujalo jaro, aby
i z nezapadlej‰ích koutÛ vytlaãilo zbytky zimy a vzduch pfie-
sytilo vÛní, z níÏ se dala vycítit síla nemûnného fiádu pfiírody.

Ale i v pfieneseném v˘znamu nadcházel ãas velk˘ch zmûn.
Válka, trvající jiÏ ‰est˘ rok, se den po dni a doslova ze v‰ech

stran pfiibliÏovala k území historick˘ch zemí âech a Mora-
vy, jimÏ nacisté v bfieznu 1939 vnutili poniÏující název pro-
tektorát. Vojska sovûtského 2. ukrajinského frontu, útoãící
v bratislavsko-brnûnském smûru, rozprá‰ila na pfielomu bfiez-
na a dubna nûmecké jednotky na jihozápadním Slovensku
a zatlaãila je aÏ k fiece Moravû pfied LanÏhotem. UÏ 4. dub-
na byla osvobozena Bratislava. Ve stejné dobû se probíjel 
4. ukrajinsk˘ front pfies polsko-ãeskoslovenské hranice a mífiil
k Ostravû. Atmosféru na Moravû poznamenávaly poãátkem
dubna i boje o VídeÀ. Hitlerovské vedení sem soustfiedilo
v‰echny posily, o kter˘ch se – a vût‰inou mylnû – domníva-
lo, Ïe je mÛÏe na jin˘ch úsecích postrádat. V jihomoravském
pohraniãí byla zastavena autobusová doprava a zabavená vo-
zidla musela slouÏit k pfiepravû vojákÛ. Zoufalou obranu Víd-
nû neúprosnû vyÏadoval sám Adolf Hitler, protoÏe pád hlav-
ního mûsta jeho rodného Rakouska by ho – jak sám prohlásil
– „hluboce poníÏil“. Pfiipoãteme-li k tomu v‰emu i skuteã-

KAPITOLA PRVNÍ

„Cvičné zabíjení“ 
v lese Sovovka
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nost, Ïe v Bavorsku postupovali k na‰im hranicím také ame-
riãtí vojáci z V. sboru 3. armády generála George S. Pattona,
dalo by se fiíci, Ïe bylo pro nacisty v podstatû uÏ v‰e ztrace-
no, leã zlovolná totalitní ideologie nedovolovala pfiiznat ko-
neãnou poráÏku. AÏ do poslední chvíle – a právû Tfie‰È se sta-
ne nejnázornûj‰ím potvrzením této pravdy – mûlo trpût
obyvatelstvo okupovan˘ch zemí i samotného Nûmecka. AÏ do
vyvrcholení úplné katastrofy mûli umírat lidé ve jménu ne-
smysln˘ch a jakéhokoliv rozumového jádra zbaven˘ch iluzí.
Dne 12. dubna bylo zvefiejnûno provolání nejvy‰‰ích ãinite-
lÛ branné moci, SS a nacistické strany, v nûmÏ se i nevybíra-
vû vyhroÏovalo:

„Mûsta leÏí na dÛleÏit˘ch dopravních kfiiÏovatkách. Musí
se proto hájit a drÏet aÏ do krajnosti… Bojoví velitelé, jme-
novaní v kaÏdém mûstû, jsou osobnû odpovûdni za dodrÏení
tohoto rozkazu… JestliÏe se zpronevûfií vÛãi této vojenské
povinnosti a úkolu, budou odsouzeni na smrt…“

Nic z toho nepomáhalo.
Na fií‰i dopadal úder za úderem.
Tfiináctého dubna padla VídeÀ.
Patnáctého dubna se z pfiedmostí na fiece Moravû rozvinul

útok na Brno.
Nic uÏ nyní nemohlo zastavit pfiekotn˘ bûh dûní.
Bylo tu jiÏ jen oãekávání.
Oãekávání váleãného finále, v nûmÏ v‰ak chvílím ulehãe-

ní bude je‰tû pfiedcházet ãetná bolest. Také Tfie‰È, mûsto na
âeskomoravské vysoãinû, zaznamenala tehdy dílãí tragédii,
o níÏ se dlouho ‰ífiily pouhé legendy – a která jako kdyby pro-
nikav˘m akordem pfiedznamenávala události pfií‰tí.

TA JNÉ HLOUBENÍ BUNKRU
„Tfii nerozluãní kamarádi,“ zapsal Josef Mottl do dobové míst-
ní kroniky, „chlapci po vyuãení a hned nasazení v továrnách
k nádeniãinû, pustili se do v‰emoÏnû jimi skr˘vané práce.
S nik˘m se celkem neporadili, témûfi nikomu nic nesvûfiili.
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Odpfiísáhli si, Ïe nikdo nesmí ani slovem prozradit jejich ro-
mantické plány a touhy. Jakmile jen mûli chvilku volného ãa-
su, hned v‰ichni spûchali do pfiítmí tichého lesa Sovovka. Tam
nûkolika lopatami, krumpáãi a r˘ãi zakousli se do zemû.

Hloubí podzemní úkryt.
Bunkr.
Chtûjí se v nûm scházet po radostném putování lesem, mo-

hou se v nûm ukr˘vat pfied nepohodou a vypoãítávají si uÏ na
prstech, Ïe se v nûm zanedlouho zabezpeãí natrvalo, jakmile
se je‰tû více pfiiblíÏí poslední okamÏiky války. Po úmorn˘ch
hodinách dobrovolné práce se lze dostat do krytu nejen cel-
kem nepozorovanû, ale i pohodlnû.

Chlapci se v nûm zafiídili, jak jen bylo moÏné…
Nyní sedí uvnitfi a spfiádají dal‰í plány. Náhodou a neãeka-

nû se jim podafiilo navázat spojení s pfiíslu‰níkem Hlinkovy
gardy. Celá rota je jich ubytována v Ïivnostenské ‰kole. Gar-
dista byl pomûrnû mlad˘ ãlovûk, témûfi stejného vûku jako
oni. Dali se s ním do fieãi. Po nûkolika krátk˘ch schÛzkách
jim gardista dÛvûrnû sdûlil, Ïe by se chtûl dostat ze sevfiení
vojenské disciplíny. A se sv˘m pfiáním není pr˘ sám! Má ka-
maráda stejného sm˘‰lení a se stejnou touhou…

Jenom kdyby jim chtûl nûkdo pomoci!
– A nebylo by to zadarmo, slibuje. Za civilní ‰aty dáme sa-

mopal a navíc pfiidáme i pistoli.
Chlapci se radí a pfiipravují pomoc svému novému známé-

mu a jeho kamarádovi. Zvlá‰È kdyÏ to bude za zbranû. Ty se
pfiece tolik hodí partyzánské skupinû! A jak je tím v‰echny
pfiekvapí. Ti nejmlad‰í jsou nejiniciativnûj‰í. Urãitû to stojí
za tu námahu. A vlastnû bez rizika. Gardisté asi také cítí ko-
nec války a chtûjí se ztratit se zdravou kÛÏí. Jeden z mláden-
cÛ nabízí, Ïe pro zaãátek mÛÏe k obleãení zbûhÛ pfiinést mod-
ráky a blÛzu, druh˘ slibuje star‰í oblek. KaÏd˘ sám sobû urãuje
úkol, co v‰echno musí do pfií‰tí schÛzky obstarat a zajistit,
aby v˘mûna probûhla nenápadnû.

– A nikomu ani slovo. Ani doma!

MAGNET_1_2007_TXT  17.8.2007 17:01  Stránka 11



12

– Kámen, voda!
Pfii odchodu si slavnostnû tisknou ruce. Pomohou potfieb-

n˘m, aby se sami stali je‰tû odváÏnûj‰ími pfii pfiekonávání
pfiekáÏek, které by se jim snad chtûly postavit do cesty.“

RE-VÍ ROVNÁ SE REVOLUCE VÍTĚZÍ
âest kronikáfii. Poctivû sepsal, co tehdy vûdûl a mohl vûdût.
Pfiesto v‰ak pro budoucnost zÛstalo k zodpovûzení mnoho
otazníkÛ. Pfiedev‰ím – jednali oni „tfii nerozluãní kamarádi“
jen tak na vlastní pûst, s pfiímûsí romantiky a bez jakéhoko-
liv spojení? A potom – jaká to byla vlastnû „gardistická rota“,
jejíÏ muÏstvo se usadilo v tfie‰Èské Ïivnostenské ‰kole na ná-
mûstí?

První odpovûì je jednodu‰‰í neÏ druhá.
Pfiedstavme v‰ak nejdfiíve hlavní aktéry, jejichÏ jména kro-

nikáfi neuvedl. Radiomechanik Jaroslav Straka a absolvent
námû‰Èské obchodní ‰koly Vladimír Kukrecht, oba narození
v dubnu 1925 – tedy v té dobû dvacetiletí, tfietím byl jedna-
dvacetilet˘ Rostislav Dvofiák, kter˘ utekl z totálního nasaze-
ní v Nûmecku, zdrÏoval se potom doma jaksi naãerno a vû-
fiil, Ïe ve zmatcích dané doby mu to uÏ projde. Straka a Dvofiák
pocházeli z Tfie‰tû, zatímco Kukrecht se narodil v Dolním
Kubínû na Slovensku a jeho otec – ãetník – se do Tfie‰tû pfie-
stûhoval v devûtatfiicátém roce. Byli tfii, byli mladí, chtûli pfii-
spût k poráÏce hákového kfiíÏe a tudíÏ navzdory riziku touÏi-
li po ãinech. Nûjak˘ ãas hledali spojení a pak je koneãnû na‰li.
Odbojová skupina, vzniklá na Tfiebíãsku, nesla název RE-VÍ.
Znamenalo to: REVOLUCE VÍTùZÍ. S postupem ãasu ãím
dál víc pfiecházela na partyzánsk˘ zpÛsob boje, postarala se
o nûkolik destrukcí i pfiepadÛ – a také se její pÛsobnost po-
stupnû roz‰ífiila do Jihlavy a odtud na Daãicko a do Tfie‰tû.
Zdej‰í buÀku RE-VÍ pfiedstavovali mimo jin˘ch právû ti tfii:
Straka, Kukrecht a Dvofiák. Vybudovali si uÏ zmiÀovan˘ bunkr
v lese zvaném Sovovka, dostali za úkol pozorovat nûkteré
NûmcÛm slouÏící objekty v Tfie‰ti a okolí a mûli v plánu i dal-
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‰í vûci, ale ze v‰eho nejvíc je tíÏil nedostatek zbraní. A zfiej-
mû právû tato okolnost, tedy touha po zbraních – doplnûna
pfiirozen˘m nedostatkem nejen odbojov˘ch, ale i lidsk˘ch
zku‰eností – je potom pfiivedla k osudnému spojení s ‰ikov-
nû mluvícím, údajnû po dezerci touÏícím „gardistou“ a tím
potaÏmo ke v‰emu, co následovalo…

Logicky na to navazuje fiádovû vy‰‰í otázka druhá.
Kdo byli ti „gardisté“ v Ïivnostenské ‰kole?
Pro odpovûì je tfieba vrátit se o nûkolik mûsícÛ nazpût.

EINHEIT JOSEF, ČÍSLO POLNÍ POŠT Y 23222
Bratislava, záfií 1944.
Hlavní znaky: neklid a nervozita.
Co bude dál?
âást Slovenska, k nûmuÏ se pfiibliÏovala fronta, se jiÏ od kon-
ce srpna ocitla v plamenech povstání, jehoÏ se spolu s odbo-
jáfii a partyzány zúãastnilo mnoho slovensk˘ch vojákÛ a dÛ-
stojníkÛ. Nûmci ruku v ruce s pfiedstaviteli mocensk˘ch sloÏek
Tisova reÏimu samozfiejmû nemohli jen pfiihlíÏet a mobilizo-
vali síly. V hlavním mûstû Slovenského ‰tátu mûl nyní roz-
hodující slovo obávan˘ generál SS Gottlob Berger, protipar-
tyzánsk˘ specialista pfiímo z Himmlerova ‰tábu. „Pfiijel jsem,“
vyjádfiil se k tomu zcela bez obalu, „vzít tûm ze SlovákÛ, ktefií
nám vpadli do zad, chuÈ na jakékoli rebelie. Tohle tady je
prostor, kter˘ fií‰e potfiebuje mít nyní klidn˘. A taky klidn˘
zÛstane – o to se se sv˘mi lidmi postarám.“ V zájmu tohoto
ponûkud zvlá‰tního klidu se sem soustfieìovaly stále dal‰í
nûmecké posily. Nejen záloÏní útvary wehrmachtu, ale hlav-
nû jednotky se zcela zacílen˘m urãením.

Pfiipravoval se protiúder…
Pod tlakem váleãn˘ch okolností se po dlouhá léta nûkdy aÏ

nenávistnû soupefiící nacistické tajné sluÏby narychlo uãily
koordinovat své cíle. A tak zhruba dva tisíce muÏÛ z b˘valé
zvlá‰tní divize vojenské zpravodajské sluÏby (abwehru) s ná-
zvem Brandenburg posílilo esesácké stíhací svazy, vedené
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‰piãkov˘m specialistou „tfietí fií‰e“ na teror a diverzi SS-ober-
sturmbannführerem Ottou Skorzenym. V rámci stíhacího sva-
zu SS Südost (Jihov˘chod), do nûhoÏ byl jiÏ pfiedtím vãlenûn
svaz Slowakei, vznikly ãi se z pÛvodní podoby zreformova-
ly tfii speciální jednotky. První z nich dostala jméno Edelwe-
iss (ProtûÏ) a pozdûji se do historie zapí‰e vraÏedn˘mi za-
stra‰ovacími operacemi na území Slovenska, druhému celku
pfiidûlili poetické oznaãení Schneewittchen (Snûhurka), za-
tímco pro tfietí jednotku byl urãen krycí název mnohem pro-
st‰í – Josef.

Tedy Einheit Josef.
âíslo polní po‰ty 23222.
Operaãní zadání pro formující se jednotku bylo pomûrnû

pfiehledné. Úkol pro budoucnost: boj v t˘lu postupující So-
vûtské armády, tedy v podstatû zá‰kodnická ãinnost. Úkol pro
pfiítomnost: urychlen˘, ale o to dÛkladnûj‰í v˘cvik a získá-
vání praktick˘ch zku‰eností v akcích proti sovûtsk˘m a ães-
koslovensk˘m partyzánÛm ãi odbojáfiÛm, pfiiãemÏ se mûlo
dle moÏností vyuÏívat také provokatérské ãinnosti vãetnû vy-
tváfiení fale‰n˘ch partyzánsk˘ch skupin, které mûly sv˘mi ãi-
ny kompromitovat osvobozenecké hnutí. Zárodek jednotky
se brzy po svém vzniku pfiesunul z Badenu u Vídnû na Slo-
vensko, jmenovitû do Trenãiansk˘ch Teplic. ·táb usazen˘
v hotelu Panonia tvofiili fií‰‰tí, sudet‰tí a sloven‰tí Nûmci. Pro
fiadové nasazení bylo v‰ak tfieba hledat dobrovolníky mezi tû-
mi Slováky, ktefií z rÛzn˘ch pfiíãin vsadili na nepfiítelovu kar-
tu, ãi s ní aspoÀ doãasnû koketovali.

Kdo mûl na starosti jejich v˘bûr a získávání?
Pfiedev‰ím zpravodajská skupina zfiízená u hlavního veli-

telství Hlinkovy mládeÏe pod vedením dr. Jankoviãe. V pro-
sinci roku 1965 o tom ve valdickém vûzení vypovídal vyso-
k˘ ãernovlas˘ muÏ s neklidn˘ma oãima ãlovûka, kter˘ ãasto
musel skr˘vat svou pravou totoÏnost – odsouzenec jménem
Jozef Vicen: „âlenem zpravodajské skupiny Hlinkovy mlá-
deÏe jsem se stal v záfií 1944. Na‰ím posláním bylo shro-
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maÏìovat informace o ãinnosti partyzánÛ, které jsme pfiedá-
vali slovenské vládû. Kopie relací dostával nûmeck˘ zpravo-
dajsk˘ zmocnûnec SS-hauptsturmführer Pappe, kter˘ sídlil
ve vile blízko bratislavské lékafiské fakulty. Velitelství Hlin-
kovy mládeÏe pak pozvalo nûmeckého odborného poradce
a ten fiekl, Ïe za dan˘ch okolností, kdy na Slovensku vypuk-
lo povstání, je tfieba myslet i na pfiímou úãast nûkter˘ch na-
‰ich lidí v boji, pfiiãemÏ on je ochoten poskytnout nám v roz-
‰ífiené podobû v‰estrannou pomoc a dát k dispozici své
zku‰enosti. Ozbrojená sloÏka, ve které pÛsobí, nese pr˘ kry-
cí název Josef, má rozsáhlé moÏnosti a v‰e by se formou kur-
zÛ dalo uskuteãnit v jejím rámci.“

NezÛstalo jen u slibÛ.
Jednotka Josef se po rychlém náboru, pfii nûmÏ sehrála ro-

li i urãitá podoba nátlaku, rozrostla o novû získané hlinkov-
ské dobrovolníky, a protoÏe zprávy ze v‰ech front mûly ãím
dál ménû povzbuzující podobu a hrozila totální katastrofa,
bylo tfieba okamÏitû se pustit do práce.

A kdo velel?
Jednotku Josef se zcela nebûÏn˘mi pravomocemi nedostal

na povel – a i to je pfiíznaãné – voják z povolání, ale morav-
sk˘ Nûmec s vysoko‰kolsk˘m vzdûláním. Postavou nevelk˘,
rozloÏit˘ SS-obersturmführer dr. Walter Pawlofski se naro-
dil 14. prosince 1913 v Horním Bene‰ovû na Bruntálsku, ab-
solvoval filozofickou fakultu Nûmecké univerzity v Praze,
kde potom vedl odbornou knihovnu, ale jako povolání uvedl
v dotazníku SS slovo pedagog. Slu‰nû se dohovofiil ãesky
a pouÏíval krycí jméno dr. Ryba.

„Sestavení ‰tábu necháváme na vás,“ rozhodli nadfiízení.
Uãinil tak a poté sv˘m lidem pfiedstavil muÏe, s nímÏ se

znal jiÏ z abwehru. „Toto bude mÛj zástupce,“ fiekl a ukázal
na 168 centimetrÛ vysokého SS-oberscharführera stfiednû sil-
né postavy, jehoÏ obliãej byl pfiizdoben br˘lemi se zlatou ob-
rouãkou. Ing. Kurt Werner Tutter. Zcestoval˘ a mnohostran-
nû vzdûlan˘ ãlovûk, kter˘ ovládal deset jazykÛ vãetnû
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