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OSLAVY 75. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
ŠŤÁHLAV A ŠŤÁHLAVIC 2020
ODBOJ PROTI OKUPANTŮM
Když slavíme osvobození a konec války, je třeba nezapomínat na to, že český národ nevyčkával nečinně
na příchod osvoboditelů, ale aktivně se zapojil do boje
proti německým okupantům. Také ze Šťáhlav a Šťáhlavic pocházelo několik hrdinů odboje, kteří svou odvahu a lásku k vlasti zaplatili životem. Předávali důležité informace o dopravě, rozšiřovali ilegální tiskoviny,
podporovali osoby stíhané gestapem, ukrývali zbraně, připravovali se na ozbrojené povstání a všemožně
se snažili podlomit moc okupantů.

Plzeňské Škodovy závody. Odbojáři ze Šťáhlavska
byli napojeni na odbojové struktury prostřednictvím své práce ve Škodovce.
(Archiv města Plzně)

Hned první den invaze německých vojsk na území Čech a Moravy, 15. března 1939, přijeli němečtí vojáci také do Plzně. Díky
továrnímu komplexu Škodových
závodů měla západočeská metropole jedinečné postavení na
mapě nově vytvořeného Protektorátu Čechy a Morava.

Ilegální činností, do které se zapojila většina obyvatel Šťáhlav
i Šťáhlavic, byl poslech zakázaných zahraničních rozhlasových
stanic. Přitom za poslech „Londýna“ nebo „Moskvy“ hrozili Němci trestem smrti. Přesto se zprávy
ze zahraničí po večerech poslouchaly a předávaly dále.

Kromě měst se však posádky německého vojska začaly dočasně
rozmisťovat i na venkově. Krátce
před Štědrým dnem 1939 se němečtí vojáci s koňmi ubytovali
na zámku Kozel. Během volna
chodili vojáci do obou obcí, navštěvovali také zdejší taneční zábavy (než byly zábavy zakázány).

Jedna dobová anekdota tak nebyla jen výmyslem, ale trefným
komentářem skutečnosti, neboť
se v ní pravilo: „Češi jsou prý
nejposlušnější občané na světě.
Ve dne poslouchají jednoho prezidenta (Emila Háchu) a v noci
druhého (Edvarda Beneše)“.

Mužstvo kozelské posádky
se střídalo, měnily se jeho stavy. Jednalo se o 100-240 vojáků
a 120-140 koní. V prosinci 1940 už
se jednalo jen o 150 mužů a 6 koní.
Německé vojsko však pobývalo
i ve Šťáhlavech samotných.

Přes sedmdesát procent mužských obyvatel Šťáhlav pracovalo v plzeňských Škodových závodech, kde se nuceně podílelo
na válečné výrobě pro Němce.
Po skončení druhé světové války
se sice vytvořil nepravdivý mýtus o zapojení všech škodováků
do sabotáže zbrojní výroby,
přesto je třeba hledat napojení
šťáhlavských občanů do struktur
domácího odboje právě mezi dělníky plzeňské zbrojovky.

Moderní budova na nábřeží řeky Radbuzy v Plzni byla
nechvalně proslulým sídlem
plzeňského gestapa, kde zatčení
procházeli krutými výslechy.
(Petr Tolar)

Pro svůj strategický význam působili ve Škodových závodech
členové všech významných odbojových organizací. Výrazným
impulsem pro vytváření odbojových skupin mezi Škodováky
byly zprávy o neúspěchu německých vojsk na východní frontě ze
závěru roku 1942.
Karel Láska, člen III. (ilegálního) krajského vedení KSČ,
v té době pověřil slevače Josefa
Ungra ze Šťáhlav vytvořením
odbočky komunistické odbojové skupiny Národní revoluční
výbor (KSČ-NRV) pro Šťáhlavsko. Skupina vznikla sloučením s
dalším šťáhlavským odbojářem,
zámečníkem Josefem Mareškou.
V roce 1943 bylo do jejich skupiny zapojeno již okolo čtyřiceti občanů ze Šťáhlav, Šťáhlavic
a okolí, a Mareška se stal členem
ilegálního krajského vedení KSČ.
Blízkými spolupracovníky byli
také škodovák František Basl
a železničář Rudolf Bláha
z Nezvěstic.
Ze Šťáhlav se do Mareškovy-Ungrovy skupiny zapojili také:
košíkář Josef Bárta, drátotepec Jaroslav Cink, zámečník
Karel Čapek, slevač František
Černý, technický úředník Jaroslav Fiala, soustružník Josef
Frank, dělník František Karlovský, tovární úředník Ing. Jan
Krs, dílovedoucí Jaroslav Kudra,
poštmistr František Laštovička,
slevač Josef Nykl, soustružník
František Padevět, soustružník
Josef Paleček, truhlář Josef Reindl, železniční dělník Jan Šimek,
přednosta železniční stanice
Rudolf Šiška, zámečník Adolf
Šťastný, slevač Antonín Ungr,
soustružník František Vyskočil,
prokurista banky Stanislav Záhořík a zámečník Jindřich Zítek.

Od dubna do července 1943 provedly plzeňská a klatovská úřadovna německé tajné státní policie (Geheime Staatspolizei, zkr.
GeStaPo) rozsáhlou zatýkací akci,
při které bylo zadrženo okolo
tisíce odbojářů. Pro III. (ilegální)
ústřední i krajské vedení KSČ
se jednalo o drtivou ránu.
Ve dnech 17., 19., 22. a 29. dubna
a 5. - 7. a 27. května 1943 byli zatčeni také všichni výše uvedení
odbojáři ze Šťáhlav. Zatýkalo se
také ve Šťáhlavicích: 4. května
zámečník Josef Černý, 6. května
soustružník Miloslav Plzák, 7.
května skladník Josef Blahout,
rolník a starosta obce Jaroslav
Hach, okresní cestář Josef Kosnar a řídící učitel Josef Kubík.
Dopad zatýkání lze vyčíst ze
šťáhlavické kroniky: „Pro naši
obec to byl smutný týden, žádný nebyl jist před slídiči, ba
ani v obci se nedůvěřovalo veřejně mluvit.“ Výslechy všech
zadržených probíhaly v budově venkovní služebny gestapa na dnešním Anglickém nábřeží v Plzni. Následně byli
zadržení odesláni buď do věznice
v Drážďanech, nebo do koncentračního tábora Buchenwald.

Zleva: Josef Mareška (19051943), Josef Ungr (1908-1944),
Adolf Šťastný (1895-1943),
František Vyskočil (1902-1943)

V Drážďanech se nacházela policejní věznice v ulici Mathildenstraβe, odsouzenci k smrti byli
popravováni v budově zemského soudu na náměstí Münchner
Platz. Věznění v Drážďanech nepřežil Josef Novák ze Šťáhlav, popraveni zde byli také oba vedoucí
představitelé šťáhlavského odboje – Josef Mareška v prosinci 1943
a Josef Ungr v lednu 1944. Během přechodného věznění v policejní věznici v pevnosti Terezín
zemřel Jan Šimek.
Nacistickým koncentračním táborem Buchenwald u Výmaru
prošlo velké množství československých odbojářů. Zemřeli
zde Adolf Šťastný a František
Vyskočil, ze šťáhlavických Josef
Blahout a Josef Sedláček. Během
náletu na táborový komplex zemřel starosta Šťáhlavic, Jaroslav
Hach. Další ze zadržených se po
skončení války postupně vraceli
z Německa domů, mnozí s podlomeným zdravím.

Na památku obětí odboje citujme zápis z kroniky obce Šťáhlavy:

„Životy těchto umučených a zemřelých
zavazují všechny, kteří válku přečkali
i pokolení budoucí, aby střežili odkaz
národu daný a vážili si svobody –
nejdražšího to statku jedince a národa.“
Čest jejich památce.

NÁLETY NA PLZEŇ
Američtí vojáci se do osvobozovacích akcí na území předmnichovské Československé republiky zapojili daleko dříve, než
v dubnu 1945. Byli to američtí
a britští letci, kteří jako první zanesli přímé válečné akce
i na území dosud relativně
klidného Protektorátu Čechy
a Morava.
V západních Čechách byla jejich cílem především jedna z
vůbec největších zbrojních továren pracujících pro potřeby
německého válečného hospodářství – plzeňské Škodovy závody.
Britové vyvíjeli snahy o bombardování Škodovky již v roce 1940,
všechny pokusy se však minuly
cílem, nebo jej vůbec nenašly.
Nejblíže se britské bombardéry dostaly teprve v dubnu 1942,
kdy při navádění náletu pomáhali i českoslovenští parašutisté, ale opět s nulovým účinkem.
Při náletu v dubnu 1943 došlo
dokonce k záměně Plzně za Dobřany a komplexu plzeňské továrny za komplex dobřanského
ústavu pro choromyslné. Nálety
nezaměřovaly však pouze na Plzeň, ale také na Pardubice, Most,
Kladno, Ostrava, Brno, Prahu
a další průmyslová města.
Od roku 1944 se do letecké války
nad československým územím
zapojila také letadla amerických
vzdušných sil. Zatímco Britové
bombardovali v noci, Američané
za dne. Již v únoru 1944 zaznamenaly bombardéry americké
Patnácté letecké armády operující z letišť v jižní Itálii ztráty několika strojů. Na cíle v Čechách
a na Moravě létaly také bombardéry americké Osmé letecké armády z letišť v jižní Anglii.

Aktivita amerických bombardérů nad naším územím se zintenzivnila především v létě 1944
v souvislosti se zaměřením
se na sklady paliva německých
ozbrojených sil. Po vypuknutí
Slovenského národního povstání
dopravovaly americké letouny
materiální podporu československým povstalcům na letiště
Tri Duby. V říjnu a prosinci
se pak opakovaly nálety na Škodovku. Nálet z 20. prosince měl
v Plzni stovky obětí.
Odpor německého vojenského
letectva byl minimální, daný zejména nedostatkem leteckého
paliva, vysíleností povinnostmi
na východní frontě a zvláště pak
nepoměrem sil. Před jednotlivými německými stíhači chránily
americké bombardéry roje doprovodných stíhačů. Větší nebezpečí tak pro spojenecké bombardovací svazy představovalo
pozemní protiletecké dělostřelectvo. To bylo rozmísťováno dle
důležitosti chráněného průmyslového centra. Soustava plzeňské
protiletecké obrany patřila v celém protektorátu k vůbec nejsilnější. Její části zasahovaly až ke
Šťáhlavům, neboť se zde nacházela postavení světlometů, které
během nočních náletů osvětlovaly cíle – spojenecké bombardéry
– pro protiletadlové kanóny.
V dubnu 1945 zažila Plzeň poslední tři nálety spojeneckých
bombardérů. Britský nálet na
Škodovku v noci z 16. na 17. dubna odneslo více než šest set obětí, především z dělnické obytné
čtvrti Cikánka, neboť komplex
továrny byl zaměněn za měšťanský pivovar.

Další nálet uskutečnili Američané odpoledne 18. dubna, ale pro
silnou palbu protileteckého dělostřelectva shodily bombardéry
pumy před cílem – na obytnou
čtvrť Slovany.
Poslední nálet na plzeňskou
zbrojovku se uskutečnil 25. dubna. Takto na něj upomíná zápis
ve šťáhlavské kronice:

„Dne 15. dubna 1945
(správně 25. dubna)
ve 12 hod. 45 min.
třásla se okna, dveře
a otřásaly se všechny domy v naší obci.
Toho dne byl proveden jeden z nejtěžších
náletů na blízkou
Plzeň. Přes 500 bombardovacích letadel
amerických leteckých
svazů provedlo útok
na Škodovy závody.
Po prudkých úderech
bomb bylo slyšeti až
k nám jak se sypou
celé bloky domů.
Škoda je veliká a počet mrtvých rovněž.“
Ve skutečnosti tento nálet nepřinesl tolik lidských ztrát, jako
poslední dva nálety předešlé.
Paradoxně až na konci války
se podařilo bombardérům americké Osmé letecké armády nejúčinněji zasáhnout Škodovku,
která již tou dobou byla poslední velkou produkující zbrojovkou v rukou nacistů. Právě
tento poslední nálet, který na
čas ochromil veškerou výrobu
ve Škodových závodech, se později stal hlavním bodem kritiky
spojeneckých náletů komunisty.

Areál Škodových závodů byl nejvíce poničen až
během posledního náletu na Plzeň, 25. dubna 1945.
(Archiv města Plzně)

Budova hlavního plzeňského vlakového nádraží poškozená nočním bombardováním z 16. na 17. dubna
1945. (Archiv města Plzně)

LETECKÝ SOUBOJ NAD ŠŤÁHLAVICEMI
Od února 1945 začaly nad Čechami a Moravou působit hlídky
„hloubkařů“. Skupiny stíhacích
letounů hlídkující v nízkých
výškách hluboko v týlu nepřítele vyhledávaly vhodné cíle,
na které se následně ihned vrhaly.
Tyto hloubkové útoky zcela paralyzovaly přesuny německých
vojenských kolon, přerušovaly
železniční tratě, ničily sklady
paliva, vlaky, vozidla i nepřátelská letadla stojící na zemi. Tato
taktika se Spojencům osvědčila
již v Normandi a podobně slavila
úspěch i v Čechách.
Útoky hloubkařů a bombardérů
však zasahovaly také do života
protektorátních obyvatel. Nálety
na továrny ve městech se nevyhnuly civilním obětem, také řada
civilních domů byla poškozena.
Měšťané se po vyhlášení poplachu odebírali do protileteckých krytů, ale i ty mohly být
zasaženy a zavaleny. Kdo mohl,
odvezl děti raději k příbuzným
na venkov. I útoky hloubkařů byly nebezpečné civilistům.
Při útocích na vlaky se letci
sice zaměřovali na lokomotivy, ale někdy po nich zůstávali mrtví i mezi cestujícími.

Praktikovali proto takový postup, kdy nejprve zakroužili
nad vlakem, aby mohl zastavit
a cestující jej mohli před útokem opustit. Palbu na vlak pak
letci „hloubkaři“ soustřeďovali
na parní kotel lokomotivy, čímž
si vysloužili ještě jednu českou
přezdívku: „kotláři“.
Zřídka se obětí amerických
hloubkařů stávala německá vojenská letadla. Dříve obávané
německé letectvo (Luftwaffe)
bylo omezeno naprostým nedostatkem pohonných hmot
pro své stroje a totální leteckou
převahou spojenců ve vzduchu.
Němcům tak nemohly pomoci
ani průkopnické proudové letouny. Jeden takový stroj, proudová
stíhačka Messerchmitt Me 262
přezdívaná Schwalbe, byl sestřelen při vzdušném souboji s dvojicí amerických stíhacích letounů
P-51 Mustang nad Šťáhlavicemi.
Stalo se to 17. dubna 1945 kolem
třetí hodiny odpoledne.
Američtí piloti, poručíci Campbel a Ferrell od 339. stíhací
skupiny americké Osmé letecké
armády, pronásledovali německý stroj zřejmě již od Hrádku
u Rokycan. Němec se pravděpodobně pokoušel přeletět kamsi

do Německa. I přes manévrovací
pokusy uniknout bylo německé letadlo zasaženo americkou
palbou, začalo hořet a pilot se
zřejmě pokusil o záchranu na padáku. Ten se nicméně neotevřel
a pilot tak pád na zem nepřežil.
Je také možné, že byl pilot mrtev již během opouštění letounu
a proto nedokázal padák otevřít.
Tělo dopadlo nedaleko vlakové
zastávky Šťáhlavice. Ve šťáhlavické kronice k tomu najdeme:
„Pilot byl mrtev, přeražené obě
nohy, záda přeražená a jedna
ruka přeražená, obličej skřivený. Mozek jeho ležel 10 kroků
od něho.“ Podle dokladů nalezených u těla, byl německý pilot
identifikován jako Fähnrich (praporčík/důstojnický kadet) Fritz
Namyslach z Vídně, ročník 1922,
jednotka neznámá. Německými
vojáky byl pochován na šťáhlavském hřbitově, kde leží dodnes.
Sestřelený německý letoun
se zřítil u lesní cesty směrem
na Milínov. Výbuch rozmetal
stroj na kousky a uniklé palivo
zapálilo část lesa. Pro uhašení
lesního požáru musela být vysekána paseka.

Ilustrační obrázek zachycující sestřel německého
proudového letounu Messerschmitt Me 262 americkou
stíhačkou P-51 Mustang, podobný k jakému došlo nad
kozelským polesím 17. dubna 1945.

CESTA K OSVOBOZENÍ
Konec druhé světové války s sebou na naše území přinesl přímé
vojenské operace, do kterých
se zapojila pestrá směsice vojsk.
Kromě hlavního střetu mezi
armádami nacistického Německa a Sovětského svazu se zapojila také vojska rumunská, polská,
pochopitelně
československá,
a na západě Čech také vojska americká (včetně oddílu Belgičanů).
Ačkoliv spojenecké vrchní velení původně nemělo ambice postupovat na území předmnichovské Československé republiky, trasa postupu americké
Třetí armády generála George
S. Pattona do jižního Bavorska
znamenala, že americké jednotky musely překročit západní
československé hranice při zajišťování svého levého křídla.
První americké jednotky vstoupily na území předmnichovské
republiky před desátou hodinou
dopoledne 18. dubna 1945
v ašském výběžku. Američtí vojáci tak začali působit i na západě Čech. Stále se však jednalo
o dílčí akce a nikoliv o cílené
osvobozování Československa.
Na území předmnichovského
Československa vstupovaly jednotky dvou sborů americké Třetí
armády. V případě V. sboru generálporučíka Clarence R. Huebnera, který obsazoval území od
Aše po Klatovy, se jednalo o 1.,
2. a 97. pěší divizi, 9. a 16. obrněnou divizi, 102. jízdní průzkumnou skupinu. Jižněji, od Klatov

po Horní a Dolní Dvořiště, postupoval XII. sbor pod velením
generálporučíka Stafforda L.
Irwina s 5., 26. a 90. pěší divizí, 4.
a 11. obrněnou divizí a 2. jízdní
průzkumnou skupinou.
Začátek května 1945 na západním území bývalého Československa s sebou přinesl
téměř úplné obsazení západního
pohraničí americkými vojsky.
Nebylo to však beze ztrát.
1. května zahynulo pět amerických vojáků nedaleko obce
Díly na Domažlicku, když jejich vůz najel na minu. Tentýž
den sváděli vojáci americké
90. pěší divize tvrdé boje
v
lesích okolo nedalekého
Klenčí pod Čerchovem, které
z poloviny vyhořelo po americkém podpůrném
náletu.
Obsazena byla také Želená
Ruda a další šumavské obce.
Ne všude byli američtí vojáci
vřele vítáni, neboť se stále jednalo o území obývané převážně německým obyvatelstvem.
Přechod Šumavy se neobešel
bez boje.
Po zahájení postupu do západních Čech 5. května 1945 byly
jednotkami V. sboru obsazeny Domažlice, Kdyně, Klatovy,
Horšovský Týn a další města a
vesnice. Od šumavských průsmyků, které předtím vyčistila
americká 90. pěší divize, postupovala nyní slavná americká
2. pěší divize, přezdívaná podle svého znaku „Indianhead“.

V některých městech se Američané nesetkali se žádným, nebo
jen minimálním odporem, jinde museli stále bojovat s některými zfanatizovanými Němci.
Neustále narůstal počet německých válečných zajatců přecházejících do amerického zajetí,
ať již po skupinách či organizovaně v celých útvarech.
Tak se stalo u Všerub, kde
do amerického zajetí přešla celá
německá 11. tanková divize
i s veškerou technikou.
S postupem hlouběji na území
Protektorátu Čechy a Morava
se nadšení místního obyvatelstva stupňovalo. Pátého května osvobodili vojáci americké 2. pěší divize Domažlice,
Kdyni, Klatovy a další města
a obce na Domažlicku a Klatovsku. Den nato přivezli vojáci
2. pěší divize svobodu do Dobřan
a velitelství divize se přesunulo
z Bavorska do Klatov.
Postup divize byl rozdělen
do tří proudů, dle tří pěších
pluků divize. Směrem na Plzeň
postupoval 23. a 38. pěší pluk,
na jih od města 9. pěší pluk.
Plzeň mezitím osvobodila americká 16. obrnění divize.

Mapa válečného tažení americké 2. pěší divize „Indianhead“
z Anglie přes Normandii, Paříž, Ardeny a střední Německo
až na Plzeňsko. (Daniel Malý)

OSVOBOZENÍ PLZNĚ
Když se v brzkých ranních hodinách 5. května 1945 vydávali američtí vojáci postupovat
do českého vnitrozemí, začalo v Praze a na dalších místech
povstání českých obyvatel proti německým okupantům. Také
v Plzni se rozpoutalo živelné povstání. Byly strhávány německé
nápisy, zamalovávány německé
texty, byly vyvěšovány československé prapory a městem procházel demonstrující průvod.
Pro
organizování
povstání
se do čela postavil Revoluční
národní výbor. Jeho předsedou
byl ještě před povstáním zvolen Jindřich Krejčík, člen plzeňského odboje poštovních
úředníků a vedoucí odbojové
skupiny Druhá lehká tajná divize.

Do organizace se zapojily také
další odbojové skupiny z Plzně
a okolí. Byly to například sokolové, škodováci, policisté, komunisté z tzv. bojových skupin,
zbytky Obrany národa a dalších
odbojových skupin, které těsně
před povstáním nevyvíjely aktivitu, ale také partyzánské skupiny z plzeňského okolí. Na pomoc
povstání byly do Plzně odvezeny
také zbraně, které odbojáři po
čas války ukrývaly ve Šťáhlavech.
Zásadním opatřením pro koordinaci povstaleckých sil, instruování obyvatelstva a případnou
dezinformaci okupantů, bylo obsazení rádiového vysílače.

Takový se nacházel na soutoku
Radbuzy a Mže, v místě zvaném
Na Obcizně, a Němcům sloužil pro ohlašování leteckých
poplachů.
Policejní hlídka odzbrojila německou stráž a zajistila stanici
do příjezdu odborníků. Pár minut po dvanácté hodině se z éteru ozvala památná slova prvního
hlasatele Karla Šindlera:

„Hovoří Plzeň,
svobodná Plzeň
hovoří!“
Toto hlášení slyšeli obyvatelé celých západních Čech.
Revoluční národní výbor v Plzni
musel především zajistit, aby nedošlo ke krveprolití.

Zahájil tedy jednání s vrchním velitelem německých vojsk
ve městě, generálporučíkem
Georgem von Majewskim.
V Plzni se nacházelo okolo
sedmi tisíc ozbrojených mužů
a k městu se stahovala další německá vojska. A v ulicích umírali
lidé. Bylo proto nutné hrát o čas
a v jednání mlžit.
Nakonec došlo k dohodě, že němečtí vojáci se stáhnou z ulic
do kasáren, povstalci navrátí
ukořistěné zbraně a německé civilní obyvatelstvo bude mít volnou cestu z města. Nastalo křehké příměří.

spojit s čelními jednotkami americké 16. obrněné divize v Boru
u Tachova. Žádal o urychlení postupu amerických jednotek na Plzeň. Tak se také stalo a americké
útvary se po páté hodině ranní
6. května vydaly vpřed s jasným
cílem – obsadit Plzeň.

které následně až do odpoledních hodin likvidovali Američané a Plzeňané společně.
Po druhé hodině odpoledne převzal podplukovník Percy Perkins Jr. od velitele německých sil
ve městě generálporučíka von
Majewského jeho kapitulaci.

Příslušníci bojové skupiny pod
velením plukovníka Charlese
H. Nobleho se jako vůbec první
američtí vojáci dostali do Plzně
směrem od severozápadu. Okolo osmé hodiny ranní 6. května
1945 vjely do centra města rychlé obrněné vozy, lehké tanky
a terénní vozy označené bílými
hvězdami a pokryté šeříky.

Vzápětí po podepsání improvizované kapitulační listiny spáchal
von Majewski sebevraždu. Pozdě
odpoledne bylo město zajištěno
a všechen německý odpor potlačen. Američany tyto pouliční boje o jednotlivé domy, byty,
sklepy a dvory stál pouze pár
raněných jedinců, zabit nebyl
žádný.

Americkým vojákům se v Plzni
dostalo bouřlivého uvítání a
pohoštění tradičním plzeňským
pokladem. (Archiv města Plzně)

Mezitím vyjelo všemi směry
z Plzně několik spojek směrem
k americkým liniím, aby orodovaly za urychlení postupu Američanů na západočeskou metropoli na pomoc povstalcům. Noc
z 5. na 6. května byla v Plzni plná
napínavého očekávání následujících okamžiků.
V nočních hodinách se podařilo
Jaroslavu Stoklasovi, spojce vyslané z Plzně k americkým pozicím,

Na náměstí Republiky se jim
i přes studený déšť dostalo nadšeného přivítání Plzeňany, kteří
je již zde pohostili známým plzeňským pivem.
Okolo deváté hodiny však začala nečekaná palba ukrývajících
se německých fanatiků z kostelní věže, oken domů na náměstí,
i z podkrovních bytů v ostatních
částech města. Ve městě se vytvořilo několik hnízd odporu,

Jediným zemřelým americkým
vojákem 16. obrněné divize
se toho dne stal vojín první třídy
Robert Ifland, který byl v ranních
hodinách smrtelně raněn nepřátelskou palbou během přepadení
v Kozolupech. I přes své zranění
dál vedl palbu na opevněné postavení a donutil tak ke kapitulaci na padesát německých vojáků.
Za své hrdinství byl posmrtně
vyznamenán Křížem za vynikající službu.

DNY OSVOBOZENÍ
Na začátku května 1945 již
do Šťáhlav doléhalo dunění amerických děl ze Šumavy, kudy se
americká Třetí armáda pokoušela probít do Čech. Obcí projížděly jednotlivé vozy německých
vojáků, kteří se snažili dostat
na západ do amerického zajetí.
Na veřejnost se dostala zpráva
o smrti německého Vůdce Adolfa Hitlera, který si ve strachu
před dopadením sám vzal život
v obklíčeném Berlíně. Válka
přesto pokračovala dále.
Železniční nádraží v nedalekých Nezvěsticích se od začátku
roku 1945 stalo několikrát cílem
spojeneckých stíhacích letadel.
Poslední nálet na nezvěstické
nádraží se uskutečnil v pátek 4.
května 1945 dopoledne.
Ve zničených vagonech se nacházely nedostatkové látky
a textilie-chtiví občané z nejbližšího okolí se pustili do rabování.
Němečtí strážní začali ve zmatku
střílet a přitom zastřelili Františka Jarošíka ze Šťáhlav. Jednalo
se o poslední šťáhlavskou oběť
druhé světové války.

Vlajky pak zavlály i na dalších budovách, včetně vlajek spojeneckých:
sovětské, americké a britské. Všechny povzbudilo hlášení plzeňského
vysílače, v kronice Šťáhlav je k tomu poznamenáno:

„To jsou ta krásná slova, jež zůstanou trvale
uložena v mysli a srdcích všech,
kteří je na vlastní uši slyšeli. […]
Tož tedy i my ve Šťáhlavech pouštíme
se do tohoto vrcholného posledního údobí
této strašné války.“
Správy obce se ujal národní výbor, tajně připravovaný ještě
v době okupace. Jako předseda se do jeho čela postavil Josef
Adamec, místopředsedou se stal
Karel Peroutka. Dalšími členy
výboru se stali: František Dolák,
Jaroslav Dudák, Stanislav Fremr,
Vítězslav Fremr, Václav Frundl,
Václav Heller, Karel Hůla, František Karlovský, František Linhart,
Josef Milštajn, Adolf Novotný,
Václav Ruda, Bohumil Rybař,
Jaroslav Rybař st. a Alois Spazier.

Ojediněle se objevivší němečtí vojáci byli odzbrojováni
a národním výborem byly utvářeny ozbrojené hlídky. Výbor
pak zasedal po celou noc z 5.
na 6. května 1945 a připravoval
se na očekávaný střet s Němci.
Kolem čtvrté hodiny přišla naléhavá zpráva o blížící se německé
technice. Bylo rozhodnuto dělat
záseky na silnicích vedoucích
do obce, tuto práci měli organizovat bývalí vojáci z řad Šťáhlavských. Žádná technika se až
do rána neobjevila a obec si tak
mohla vydechnout.

V sobotu 5. května 1945 po zprávách o povstání v Praze a Plzni
propuká revoluce také ve Šťáhlavech a Šťáhlavicích. Již dopoledne byly zamazávány německé nápisy na škole, obchodech
a hostincích. V deset hodin dopoledne byla na stožár na návsi
vyvěšena československá vlajka
za zpěvu hymny Československé
republiky. Vyvěšení státní vlajky se ujal ruský legionář z první
světové války Václav Tolar.

Šťáhlavští občané zamazávají německé nápisy na obchodech,
dopoledne 5. května 1945.
(Jana Kepková)

Příjezd
americké
armády
do Plzně znamenal uklidnění
i pro šťáhlavské a šťáhlavické
občany, kteří s napětím vyhlíželi ráno 6. května 1945. Věděli, že Američané brzy přivezou
svobodu také za nimi. První dva
obrněné vozy americké armády
projely Šťáhlavami kolem šesté
hodiny ráno v pondělí 7. května
1945. Až v jedenáct hodin dopoledne přijela ze směru od Starého
Plzence americká obrněná technika, která byla místními nadšeně uvítána. V obecní kronice
se píše:

Slavnostní vyvěšení československé státní vlajky na návsi ve Šťáhlavech, dopoledne 5. května 1945. (Jana Kepková)

„Jásot obyvatelstva vítá americkou armádu – osvoboditelku. Silní mladí muži sedící na obřích tancích, jiní na rychlých amerických vozidlech – typických to amerických autech.Některé vozy jsou obsazeny
černochy. Hned na návsi hostí Šťáhlavští americké vojsko a připíjí
si s ním ‚Na zdraví‘. Vojáci jsou veselí – líbí se jim, že přišli v místa,
kde nejsou vítáni jako nepřátelé, nýbrž jako osvoboditelé.“
Američtí vojáci, kteří přijeli
do Šťáhlav, byli příslušníky 1.
praporu 9. pěšího pluku americké 2. pěší divize. Jejich velitel, podplukovník Lloyd J. Ptak,
Čechoameričan, byl oficiálně
přivítán předsedou Národního výboru Josefem Adamcem.
Pro potřeby Ptakova velitelství
byl vyčleněn větší lokál hostince
v budově záložny (čp. 55). První
den bylo ve Šťáhlavech ubytováno necelých 200 amerických
vojáků: 100 v Lidovém domě
„U Radyně“ (čp. 40), 80 v prostorách obecné školy (čp. 126),
další v hostinci „U Lípy“ (čp.
111) a ostatní v soukromých domácnostech. Na dvoře Lidového
domu a školy byly zřízeny polní
kuchyně, které se staraly o stravování vojáků.

Pobyt amerických vojáků ve Šťáhlavech však netrval dlouho, již 8. května 1945 odjela většina jednotky do Rokycan, kde se usídlilo velitelství 9.
pěšího pluku. V obci zůstal jen malý oddíl pověřený střežením jednoho
z kontrolních míst na cestě do Rokycan, na mostě přes Úslavu. Oddíl
opustil Šťáhlavy až 20. července 1945.
Americký střední tank M4 Sherman vítán obyvateli Šťáhlav na návsi
před zámkem, dopoledne 7. května 1945.
(Jana Kepková)

Také do Šťáhlavic dorazili vojáci
1. praporu 9. pěšího pluku americké 2. pěší divize v pondělí 7.
května 1945 dopoledne. Šťáhlavické obyvatelstvo se k uvítání
osvoboditelů seběhlo na návsi
a nabízelo Američanům i to
málo, co v době přídělového
hospodářství a povinných odvodů mělo. Během vítání se jeden
z amerických vojáků nešťastnou
náhodou sám postřelil a poranil
si ruku. V kronice obce Šťáhlavice se dále píše:

„Mládež vozili v autech, snímky si dělali, zvláště mezi sebe
brali děvčata.“

Příslušníci 9. pěšího pluku americké 2. pěší divize ve Šťáhlavech, 7.
května 1945. (Jana Kepková)

Na druhý den místní pro americké vojáky připravili večírek
v hostinci „U Vokounů“. Také
ze Šťáhlavic Američané brzy odjeli do Rokycan a zanechali zde
pouze malý oddíl pro ostrahu
stanoviště u mostu. Oddíl se často měnil a definitivně odjel 15.
listopadu 1945.
Americké stíhače tanků M18 Hellcat na šťáhlavické návsi.
(Otto Beránek)

S INDIÁNEM NA RAMENI
Do Šťáhlav i Šťáhlavic přinesli
pocit svobody příslušníci 1. praporu 9. pěšího pluku americké
2. pěší divize přezdívané „Indianhead“. Legendární znak divize
tvořila hlava indiánského náčelníka na bílé hvězdě v černém
štítu. Vojáci s nášivkou tohoto
znaku na levém rukávu zahájili
svou bojovou pouť ve francouzské Normandii 7. června 1944.
Za 320 dní prošli boji ve Francii,
v Belgii a v Německu. Od začátku května 1945 se zapojili do
osvobozování západních Čech
a prošli Domažlickem, Klatovskem, Plzeňskem a Rokycanskem.
Poznávacím znakem „indiánů“
byl právě znak divize.

Řada Čechů dostala tyto nášivky na památku a z vděčnosti
za podíl na osvobození přijali
znak s hlavou indiána i plzeňští
hokejisté.
Zmíněný 9. pěší pluk, přezdívaný „Manchu“, se nepřesouval
přes Plzeň, obcházel město z jihu
a směřoval na Rokycany a jejich
okolí k dosažení stanovené demarkační linie. Velitelem 9. pěšího pluku byl plukovník Phillip
D. Ginder. Plukovním znakem
byl čínský drak obtočený kolem
číslice devět a bojového hesla „Keep up the fire“. Velitelství
pluku bylo v květnu 1945 zřízeno
v Rokycanech.

Velitelem 1. praporu, který osvobodil Šťáhlavy, Šťáhlavice či Nezvěstice, byl podplukovník Lloyd
J. Ptak. Jeho rodina pocházela
z Čech a jeho české kořeny mu
tak pomáhaly během působení
v osvobozeném Československu.
Během svého bojového nasazení
ve francouzské Normandii byl
vyznamenán Křížem za vynikající službu. Mezi šťáhlavskými obyvateli byl nadšeně přijat,
když zde přečkal noc ze 7. na 8.
května 1945. Dle obecní kroniky,
kde je uváděno jeho počeštěné jméno jako Josef Pták (Lloyd
Joseph Ptak), uměl perfektně
česky.

Také další američtí vojáci, kteří se v květnu 1945 dostali
do Šťáhlav a Šťáhlavic, měli české předky. Jejich rodiny již zpravidla žily ve Spojených státech
desítky let. Někteří již česky
neuměli, někteří jen velmi špatně, ale přesto se našli tací, kteří
si i v novém domově za mořem
uchovávali znalosti původní mateřštiny svých rodičů a prarodičů. Ve Šťáhlavech byli zaznamenáni Čechoameričané G. Prasek
(Prášek), I. Vinkler, A. Mikulenka a J. Mikulenka.
Ještě během druhé světové války byla Armáda Spojených států amerických segregována a
afroameričtí vojáci sloužili odděleně ve vlastních jednotkách. Již
v té době však probíhaly pokusy
o nápravu a začlenění Afroameričanů do pravidelných jednotek americké armády. S tím se
na začátku května 1945 setkali
také obyvatelé Šťáhlav. K rotě C
1. praporu 9. pěšího pluku americké 2. pěší divize byla totiž od
března 1945 začleněna četa X
složená výhradně z vojáků tmavé pleti. Velitelem čety byl poručík Stanley Sorrell. Pobyt této
málo známé jednotky v Československu je nejlépe fotograficky
zdokumentován právě ve Šťáhlavech.
Američtí vojáci na první pohled
udivovali svým vzhledem, vybaveností a vystupováním. Nebylo
na nich znám nedostatku, neboť
americká armáda byla dokonale zásobena potravinami, kuřivem, hygienickými prostředky
a dalšími potřebami. Vojáci byli
dobře živení, zdraví a urostlí,
vždy usměvaví a ochotní se rozdělit. Od českého obyvatelstva
rádi uvítali domácí buchty a koláče, případně domácí alkohol.
Na oplátku rozdávali konzervy
potravin, cigarety, dětem čokolády a žvýkačky. Dokázali ale
sehnat i pohonné hmoty nebo
oblečení.

Později, když došlo k vystřídání amerických jednotek z prvosledových za
okupační, však podnikavci z jejich řad přistoupili k obchodování.

Současný znak plzeňského
hokejového týmu
HC Škoda Plzeň.
(HC Škoda Plzeň)

Znak 9. pěšího pluku
„Manchu“ tvořil čínský drak
obtočený kolem číslovky devět
a bojového hesla jednotky:
„Keep up the fire“.
(Petr Tolar)

To se však již netýkalo příslušníků 2. pěší divize, kteří ve druhé polovině června 1945 zahájili přesun z Československa do Francie a následně
do Spojených států. Po dalším výcviku a doplnění stavu se s divizí počítalo pro připravovanou invazi do Japonska. K tomu již naštěstí nedošlo.
I přesto se rozšířila fáma o potopení transportní lodi vezoucí americké
vojáky, kteří ještě před několika týdny či měsíci pobývali v osvobozeném
Československu. Ačkoliv k takovému neštěstí nikdy nedošlo, byly tím
pro řadu českých rodin zpřetrhány jejich kontakty s americkými přáteli.

Američtí vojáci, příslušníci 1. praporu 9. pěšího pluku 2. pěší divize,
ve Šťáhlavech. Na rukávech jsou dobře viditelné známé nášivky.
(Jana Kepková)
Originální nášivka
se znakem americké
2. pěší divize.
(Daniel Malý)
Čechoameričan podplukovník Lloyd Joseph
Ptak, velitel 1. praporu
9. pěšího pluku
americké 2. pěší divize.
(Tomáš Hataj)

JAK OSVOBODITELÉ VYPADALI?
Na jaře 1945 měl být v americké
armádě zaveden nový stejnokrojový komplet označovaný jako
M-1943. Pod tímto vzorovým
označením se nacházely bundy,
kalhoty, boty, čepice a další výstroj. Ani v tak vyspělé armádě,
jakou byla americká, však nemohlo ve válečných podmínkách
dojít ke kompletnímu přestrojení. Každý prapor a každá rota tak
měly nějaké ústrojové nedostatky či odchylky od ostatních.
Voják na obrázku je názorným
příkladem toho, jak během války probíhala změna a vývoj jednotlivých výstrojních součástí
a uniforem, neboť je vystrojen
a oděn do směsice starších a novějších modelů. Tento jev je zejména typický pro déle sloužící
jednotky v rámci operačního
prostoru ETO (European Theater
of Operations) a nevyhnul se ani
americké 2. pěší divizi.

O ochranu hlavy amerických
vojáků se starala ocelová přílba
M-1. Helma se netradičně skládala ze dvou oddělených částí a to samotné ocelové skořepiny, do které se vkládal druhý díl
v podobě lehké laminátové vložky. Vnější povrch železné skořepiny byl z výroby opatřen speciální hrubou texturou vytvořenou
drceným korkem, jenž byl přidán
do nátěru olivové barvy. Tento povrch pak sloužil k lepšímu
maskovacímu efektu s cílem zabránit nežádoucím odleskům.
Ze stejných důvodů a zvýšení
možnosti maskování byly často
využívány různé typy maskovacích sítěk.

podrážku. Tou nejpřevratnější
novinkou však bylo našití pevných spinek, zapínaných pomocí
dvou přezek, které se staly pevnou součásti boty.

Jednou z nejvýraznějších novinek
vzešlé z modernizačního procesu vybavení amerických vojáků během války byla bezesporu
polní bunda M-1943. Střihově
se jednalo o velmi moderní bundu vyrobenou z vysoce kvalitní
saténové bavlněné látky tmavě
olivové barvy. Bunda měla celkem
čtyři velké kapsy a umožňovala
připnutí kapuce či vložení zateplené vložky v případě chladného
počasí. Na levém rukávu se nosily nášivky jednotek, pod kterými
vojáci sloužili – v tomto případě
americké 2. pěší divize. Lehké
pracovní kalhoty šité ze zeleného
keprového materiálu (označovaného zkratkou HBT) měly zcela
jednoduchý střih, jehož nejtypičtějším prvkem byly po obou stranách našité dvě velké nákladové
kapsy, které umožňovaly vojákovi v případě potřeby pojmout
nepřeberné množství menšího
vybavení. Nakonec byly podobné
pracovní (HBT)uniformy nošeny
nejen pro práci, ale rovněž jako
součást bojové uniformy.

Polní torna M-1928 byla nepostradatelným standardním vybavením všech amerických pěšáků.
Jednalo se o velmi netradičně
konstrukčně řešený batoh vyráběný ze silného tkaného plátna
a popruhoviny. V této torně byly
nošeny předpisem dané předměty základní potřeby každého
vojáka, jakými byly například jídelní dávky, náhradní oblečení,
pršiplášť, vlněná deka zabalená do
stanového dílce s příslušenstvím
či hygienické potřeby. V rámci
odepínatelné tzv. jídelní kapsy
byla uchovávána jídelní miska
společně s příborovou sadou. Pod
ní bylo možné upnout pouzdro
s polní lopatkou.

Nové boty M-1943 byly vyrobeny z hrubé nelakované usně
a měly moderní gumovou

Munice pro pušku byla uložena
v kapsičkách našitých na plátěném opasku M-1923, který pojal
10 nábojových rámečků určených
pro samonabíjecí pušku M1 Garand (celkem 80 nábojů). Na opasek se pak za pomoci oček dalo
upnout mnoho rozličné výstroje,
jakou je například polní láhev,
bajonet, lopatka, nosné popruhy
či samotný batoh, aby došlo k celkovému rozložení váhy nesených
věcí.

Standardní výzbroj amerických
vojáků zařazených na pozici
střelce pěší divize tvořily samonabíjecí pušky typu M1 Garand
ráže 7,62 mm využívající náboj
ráže .30-06 Springfield. Pro pušku typu M1 Garand byl vyvinut speciální plechový nabíjecí
rámeček, který pojmul celkem
8 nábojů. Naprosto neopominutelnou součástí výstroje příslušníka pěchoty vystrojeného
puškou byl bajonet. Na pušku

existovalo různé příslušenství zahrnující například nástavec pro odpalování puškových granátů.

Ukázka obsahu kapes stejnokrojů amerických vojáků a jejich polních toreb M-1928
(přezdívaných „USárna“): \tiskoviny, dopisy
a časopisy, identifikační známky, hodiny,
kapesní svítila, balíček první pomoci, náhradní spodní prádlo, náhradní tkaničky, nášivka
americké 2. pěší divize, sada šití, souprava
hygienických potřeb, \kapesní vařič, jídelní
dávky typu D a K, \jídelní misky a příbor,
polní láhev, ocelová přílba M-1.
(Daniel Malý)

AMERICKÁ
TECHNIKA
V roce 1945 představovaly ozbrojené síly Spojených států amerických vrchol armádní motorizace. Americký průmysl dokázal
vyrábět obrovské množství nejrůznější techniky využitelné pro
vojenské účely. To také umožňovalo poskytovat velké množství
techniky i válečným spojencům:
Spojenému království a zemím
Commowealthu, Francii, ale především Sovětském svazu. Díky
dodávkám materiálu na základě Zákona o půjčce a pronájmu
(Lend and Lease Act) mohly
rychle postupovat oddíly Rudé
armády na amerických náklaďácích.
Nejslavnějším americkým armádním vozidlem byl bez nejmenších
pochyb lehký terénní vůz s pohonem všech čtyř kol, pro který
se vžilo označení Jeep, tedy česky „džíp“. Když americká armáda
poptávala takové terénní vozidlo,
přihlásilo se do výběrového řízení několik výrobců: American
Bantam, Willys-Overland Motors
a Ford Motos Company. Nakonec
zvítězil model Jeep Willys MB,
i když výroba byla nakonec zadána i ostatním firmám. Pro nedostatečné výrobní kapacity firmy

Willys-Overland pak hlavní zakázku pro americkou armádu získala firma Ford a tentýž vůz vyráběla pod názvem Ford GPW.
Džípy našly v americké armádě
(a nejen v ní) obrovské množství
využití jako průzkumná, sanitní, velitelská, spojovací a další
vozidla. Vojáci sami si pak některé vozy sami upravovali dle
svých taktických potřeb. Proto lze
na řadě džípech spatřit čelní traverzy na přetrhávání drátů, zadní
koše na uložení dalšího vybavení, nebo improvizované blatníky
či boční dvířka.
Nejrozšířenějšími
nákladními
vozy byly náklaďáky značek GMC
(General Motors Company)
a Dodge nejrůznějších modelů.
Zatímco robustnější stroje GMC
CCKW byly převážně konstruované pro nákladovou přepravu,
konstrukce Dodge WC byly dodávány v různých modifikacích,
např. kabinové (sanitní, spojovací), otevřené (velitelské), opravárenské apod. Tato auta zajišťovala
transport vojska i materiálu.
K podobným účelům se mohly
využívat také obrněné kolopásové vozy Halftrack, které ale také
mohly vozit minomety nebo
protiletadlové komplety. Pro
průzkumné akce byly využívány

lehké kolové obrněné vozy M8
Greyhound s otočnou věží osazenou 37mm kanónem.
Základem tankových sil americké
armády se během druhé světové
války stal střední tank M4 Sherman. Během války se tank zdokonaloval a zesiloval. Hlavní zbraň
tvořil kanón ráže 75 mm, následně 75 mm, později dokonce houfnice ráže 105 mm. Několik tanků
Sherman projelo 7. května 1945
také Šťáhlavami a byly zachyceny na fotografiích ze slavnostního vítání před zámkem na návsi.
Ve Šťáhlavicích je zase doložena
přítomnost stíhačů tanků M18
Hellcat, které byly určeny k ničení
nepřátelské obrněné techniky.
Všechna americká kolová i pásová technika americké armády byla natřena olivově zelenou
barvou (Olive Drab). Na kapotě
či na čelním pancíři byla umístěna bílá pěticípá hvězda. Tyto identifikační hvězdy od spojenecké
invaze do Normandie používala
všechna technika západních spojenců. Jednotlivá vozidla od sebe
odlišovala specifická značení, tzv.
policejní čísla a další značky, které umožňovaly jasnou identifikaci jednotky. Technika spadající
do stavu americké 2. pěší divize měla jedinečné bílé nárazníky
s jednoduchým znakem divize.

Terénní vůz Jeep Willys před Záložnou ve
Šťáhlavech, 7. května
1945. Dle kódového
označení na nárazníku
lze vůz identifikovat
jako vozidlo velitelství (HQ) 1. praporu 9.
pěšího pluku. Pravděpodobně se jedná o vůz,
kterým do Šťáhlav dojel
podplukovník L. J. Ptak.
(Jana Kepková)
Americký univerzální
nákladní vůz Dodge
WC-51 na návsi ve
Šťáhlavech, 7. května
1945. Dle bíle natřeného
nárazníku je evidentní,
že se jedná o vůz americké 2. pěší divize.
(Jana Kepková)

Nákladní vozy GMC
CCKW přivážení americké vojáky na šťáhlavskou náves před Lidový
dům „U Radyně“,
7. května 1945.
(Jana Kepková)

Americký střední tank
M4 Sherman na šťáhlavské návsi před zámek.
Na věži se vezou rozjásaní civilisté, někteří
z nich možná již ze
Starého Plzence. Za
povšimnutí stojí stopy
po zatáčení tankových
pásů na podmáčené vozovce. (Jana Kepková)

Dvojice amerických vojáků u cedule označující
hranici postupu americké armády do Československa, u demarkační
linie.
(SOkA Rokycany)

HRANICE SVĚTŮ
–
DEMARKAČNÍ
LINIE
S blížícím se koncem druhé světové války v Evropě bylo potřeba
stanovit linii kontaktu mezi sovětskou Rudou armádou postupující z východu a armádami západních spojenců postupujícími
ze západu. Jednalo se o takzvanou
demarkační linii (či čáru) a pro
obě strany kleští, které svíraly nacistické Německo a jeho vojska,
se zároveň jednalo o hranice jejich
politického vlivu. Fáma o stanovení československé demarkační
linie na Jaltské konferenci v únoru 1945 se hluboce zakořenila, ačkoliv není pravdivá. O tehdy ještě okupovaném Československu
se na Jaltě v podstatě vůbec nejednalo. Američané nepředpokládali, že by na toto území měla vstoupit jiná armáda, než sovětská. Jaro
1945 však mnohé změnilo.
Čtvrtého května 1945 došlo
na rakouském území k setkání
spojeneckých vojsk postupujících
Německem na jih a vojsk postupujících z Itálie na sever. Tím
došlo ke spojení západní a jižní
fronty a americké velení se tak
mohlo opět zabývat otázkou postupu hlouběji na předmnichovské československé území. Předběžné ustanovení demarkační
linie kopírovalo česko-německé
západní hranice z roku 1938 s tím,
že americké jednotky tyto hranice smějí překročit za účelem zajištění levého křídla Třetí armády.
S ohledem na rychlost postupu
Američanů a Sovětů padl z americké strany návrh na prosloužení
hranice postupu na linii Karlovy
Vary – Plzeň – České Budějovice.
Sovětské velení s touto podobou
demarkační linie souhlasilo. Tím
bylo rozhodnuto o dalším postupu amerických jednotek na území

západních a jihozápadních Čech
až na dohodnutou demarkační
linii.
S ohledem na rychlý postup svých
jednotek západem Čech, žádal
generál Patton již 5. května své
nadřízené o posun hranic postupu dál na východ, včetně obsazení
Prahy. Americká strana navrhla
sovětskému velení změnu demarkační linie na logickou hranici řek
Labe a Vltavy. Hranice amerického postupu by tak mohla končit
podél severního toku Labe, zahrnovat hlavní město, a celý východní břeh Vltavy, zhruba k Táboru.
Sovětským vrchním velením
však byla tato varianta zamítnuta
s odvoláním na údajné zahájení
vlastní Pražské operace a nebezpečí promísení vojsk. Jednotky
americké Třetí armády na československém území tak dostaly
striktní zákaz překročit demarkační linii (Karlovy Vary – Plzeň
– České Budějovice), na které
se zastavily. Za tuto hranici mohly
postoupit pouze malé průzkumné
hlídky, nikoliv vlastní bojové síly.

Demarkační linie rozdělovala
území západních a jihozápadních
Čech na dvě „okupační“ zóny:
západní americkou a východní
sovětskou. Hranice byla dohodnuta velice obecně, což vedlo
k častým posunům. Některé obce
či města, kterými pomyslná čára
na mapě procházela, byly vnitřně
rozděleny vojenskými hlídkami
(např. Nezvěstice), jiné se nacházely v neutrální zóně bez vojenské přítomnosti (např. Blovice).
Šťáhlavy i Šťáhlavice se nacházely uvnitř amerického okupačního pásma, byť přímo u hranice demarkační linie. Protínala
okolní polesí a procházela obcí
Raková. Obec měli obsazenou
Sověti, zatímco Američané měli
stanoviště na rozcestí u hájovny
„Polesnice“ směrem ke Šťáhlavům. V okolí obou obcí vedla linie po silnici Rokycany – Lhůta
– Šťáhlavy – Nezvěstice – Vlkov
– Spálené Poříčí. V samotných
Šťáhlavechbyloamerickéstanoviště
na mostě přes Úslavu. Řeka Úslava pak tvořila přirozenou hranici obou pásem až do Nezvěstic.

Na silnicích se objevily závory
a vojenské hlídky. Pro přechod
mezi okupačními pásmy bylo zapotřebí povolení. I osoby, které
přes demarkační linii musely přecházet pravidelně kvůli zaměstnání, potřebovaly průkazky.
Během železniční přepravy vykonávali vojáci kontrolu i ve vlacích. Vlaky ve směru od Plzně
zastavovaly v Rokycanech, vlaky
ze směru od Prahy zastavovaly
v Holoubkově. Mezi zastávkami Rokycany a Holoubkov bylo
nutno přecházet pěšky. Jednalo
se o dočasné omezení, ale kontrola cestujících skončila až v říjnu
1945. Tato bezpečnostní opatření
měla především za cíl odhalit prchající německé vojáky a nacisty.
Sovětské jednotky se navíc zaměřovaly také na hledání bývalých
příslušníků Ruské osvobozenecké
armády, tzv. vlasovců. K pokusům o ilegální přechod demarkační linie skutečně během května a června 1945 docházelo. S tím
související střelba měla za následky i některá zranění a úmrtí.

STRÁŽE NV - REVOLUČNÍ GARDY
Ani po příchodu amerického vojska však neskončila práce ozbrojených i neozbrojených
hlídek ustanovených Národním
výborem. Příslušníci stráží NV
se označovali bílo-modro-červenými rukávovými páskami. Tyto
stráže, někdy též označované
jako Revoluční gardy, zajišťovaly bezpečí v obci, ostrahu skladů
s národním majetkem, zatýkání
udavačů, ale také zabraňovaly
možnému lynčování a rozkrádání zabaveného majetku. Jedním
z takových zadržených kolaborantů a udavačů byl přednosta železniční stanice Rudolf Chejlava
zatčený již druhý den po povstání.

Budova obecního úřadu (čp. 81), první sídlo Národního výboru,
vyzdobená spojeneckými vlajkami.
(Jana Kepková)

Lesy okolo Šťáhlav a Šťáhlavic
poskytovaly hodně prostoru skupinkám bývalých německých vojáků, kteří z armády dezertovali
či se vyhýbali zajetí některou
z osvoboditelských armád, a pokoušeli se dostat domů do Německa. Jejich odchytávání prováděli američtí i sovětští vojáci, ale
také členové místních československých stráží, tzv. Revolučních
gard. K jedné takové „honičce“
mezi Němci a Čechy došlo 13.
května 1945 u lesa Bažantnice
mezi Šťáhlavy a Šťáhlavicemi.
Šťáhlavská stráž odhalila úkryt
německé skupiny v lese a pronásledovala. Dva německé vojáky
se podařilo zadržet, čtyři další
uprchli a byli druhý den ráno zadrženi nezvěstickou stráží.
K dalšímu střetu došlo v noci 17.
května 1945, kdy chtěli členové
šťáhlavické hlídky zastavit a legitimovat několik osob. Němci zahájili střelbu, kterou hlídka opětovala a přitom zastřelila jednoho
německého vojáka. Ostatním
se podařilo utéct. Docházelo
však i k neočekávaným dopadením. Dne 21. května 1945 přivedl
hajný V. Vokáč ze šťáhlavického
polesí dva hladové německé vojáky, kteří se mu vzdali. O den
později bylo dopadeno hned deset neozbrojených Němců, kteří
se ukrývali v lese, ale několikadenní prudké lijáky je přiměly
vyjít ven. Zadržení byli předáni
do Šťáhlav. Téhož dne v noci
zpozorovala stráž u kapličky
ve Šťáhlavicích tři neznámé muže,
kteří se po výzvě k zastavení dali
na útěk. Šťáhlavičtí jednoho
z nich postřelili do nohy, dopadli
u řeky a odvezli do Sedlce. Zbytek
skupinky dopadly druhého dne
Štáhlavští.
První předseda šťáhlavského Národního výboru, Josef Adamec,
setrval ve funkci do září 1945.
Vyčerpán prací v nelehkém období osvobození a poválečné obnovy ukončil své předsednictví

na vlastní žádost. Na stránkách
šťáhlavské kroniky nalezneme
poděkování jeho práci:

„Sluší zaznamenati,
že rozvážností rev.
národního výboru
a zvláště rozvážným
jednáním předsedy
výboru Josefa Adamce, probíhá tento převrat u nás v mezích
umírněných.“
Zajímavou kapitolou květnových
dnů v okolí Šťáhlavic byly protiněmecké akce organizované jistým Alexejem Orlovem. Tento
mladý Rus, či spíše Ukrajinec,
přišel začátkem května 1945
ze Šťáhlavic do nedalekých
Kornatic a prohlašoval o sobě,
že je poručíkem sovětského letectva. Autorovou domněnkou je,
že se jednalo o uprchlého válečného zajatce, který se vydával
za příslušníka sovětského zpravodajského výsadku. Podařilo se mu

zorganizovat malou údernou skupinu mladých lidí, která pročesávala lesy a chaty ve šťáhlavickém
polesí a v okolí Kornatického potoka.
Do těchto chat byly již v březnu
a dubnu 1945 ze Šťáhlavic převezeni tzv. národní hosté, tedy němečtí uprchlíci ze Slezska, kteří
prchali před Rudou armádou.
Jednalo se o neozbrojené německé starce, ženy a děti. Orlovov získal důležité postavení, nosil vlastní černý stejnokroj (s německými
odznaky) a je velmi pravděpodobné, že jeho skupina prováděla
popravy německých vojáků zadržených ve šťáhlavických lesích.
Po osvobození a příchodu Rudé
armády do Kornatic se o osoby
sovětského původu, které se měly
v okolí zdržovat, zajímaly důstojníci rozvědky NKVD. Kromě několika uprchlých válečných zajatců
a nuceně nasazených pracovníků, se jednalo i o Alexeje Orlova.
Ten měl být sovětskými orgány
zatčen a odvezen. Jeho další osud
není znám.

PAMÁTNÍKY OBĚTEM VÁLEK

Pietní akt u památníku obětí první světové války ze Šťáhlav, 20.-30. léta
20. století. Čestnou stráž u památníku stojí zástupci Sokola, DTJ a ČsOL.
(Petr Tolar)

Kdybychom navštívili kteroukoliv obec v České republice, s největší pravděpodobností bychom
v jejím středu, na návsi nebo
u obecního úřadu, našli památník upomínající na oběti první
světové války. Velká válka mezi
roky 1914-1918 zanechala v českém obyvatelstvu hluboké šrámy.
Statisíce mužů z Čech, Moravy,
Slezska i Slovenska musely (jako
občané Rakousko-Uherska) mobilizovat a odejít do boje za císaře
pána. Muži umírali ve válce, která
jim přestávala dávat smysl. Desítky tisíc z nich se během války
rozhodly bojovat proti své zemi
za svůj národ, za myšlenku samostatného československého státu.
Když pak 28. října vznikla Československá republika, nacházeli
se legionáři ještě daleko od svých
domovů a trvalo ještě několik měsíců i let, než se vrátili do svých
domovů. My, Češi, tak máme
jedinečnou historickou zkušenost, neboť naši předci bojovali
na obou stranách a na všech frontách se bili jako lvi. Můžeme tak
cítit obrovskou hrdost na české
vojáky rakousko-uherské armády,
stejně jako na československé legionáře z Ruska, Francie či Itálie.
A stejnou úctu musíme projevovat
všem našim zemřelým vojákům,
bez ohledu na stejnokroj, který
oblékali. Po více než sto letech

od konce první světové války mezi nimi nemůžeme dělat rozdíly. Tak
na ně vzpomínali již ti, kteří se rozhodli zemřelé rodáky ze Šťáhlav i Šťáhlavic připomenout trvalými památníky.
O vybudování památníku ve Šťáhlavech se v roce 1922 zasloužila místní
jednota Československé obce legionářské. Slavnostní odhalení památníku
se uskutečnilo 30. dubna 1922 za osobní účasti ministra sociální péče Gustava Habrmana. Základem památníku je kamenná stéla s nápisy:

„Padlým zemřelým a nezvěstným
vojínům ze Šťáhlav věnují
občané šťáhlavští“,
„Proti své vůli život jste dali,
svobodné vlasti se – nedočkali“
se sedmadvacet vytesanými jmény. Jeden ze zde zmíněných, nezvěstný Karel Tolar, se v roce 1926
po jedenácti letech ozval z Ruska.
Rodinou i úřady byl již považován
za mrtvého. V roce 1915 padl do
ruského zajetí a další roky trávil
kdesi v Rusku, kde založil rodinu.
Na kameni byl umístěn bronzový český lev se strženými okovy
na předních končetinách. Lev
byl dílem umělecko-řemeslné
firmy Jaroš a Michálek z Plzně.
V roce 1942 byl rozhodnutím
německých úřadů z památníku
sejmut bronzový lev, který měl
být roztaven pro německý válečný průmysl. Socha byla odeslána

Dnešní stav památníku obětí obou světových
válek ze Šťáhlavic. (Petr Tolar)

do Prahy, kde však zůstala ukryta
až do konce druhé světové války
a v květnu 1946 byla navrácena
na původní místo.
Na slavnost konanou u příležitosti prvního výročí osvobození
a konce druhé světové války byla
kamenná část památníku rozšířena a doplněna o šest vytesaných
jmen obětí z let 1939-1945. Dnes
je památník doplněn také o dvě
schránky s prstěmi z Drážďan
a Buchenwaldu.

Dnešní stav památníku obětí obou světových
válek ze Šťáhlav. (Petr Tolar)

Památník válečných obětí ve Šťáhlavicích byl zřízen rovněž v roce 1922. Za tímto účelem byla v obci sestavena komise zástupců jednotlivých místních spolků, která prací pověřila kamenického mistra Prokopa Háka ze Štěnovic.
Ke slavnostnímu odhalení došlo 21. května 1923, jedním z řečníků byl ruský legionář Karel Hora z Plzně. Kamenná
stéla s jednoduchým nápisem „Padlým vojínům šťáhlavickým 1914-1918“ byla doplněna keramickými podobenkami většiny rodáků ze Šťáhlavic zabitých v první světové válce. Celkově bylo do kamene vytesáno sedmnáct jmen.
Na kameni stál dominantní český lev zadupávající rakouskou orlici. Po straně se nacházela kamenná socha vojáka.
Ač nebyly sochy na šťáhlavickém památníku z bronzu, přesto byly díky svému silnému vlasteneckému symbolismu
trnem v oku německé okupační správě ještě více, než lev na pomníku ve Šťáhlavech. Již 30. června 1940 byla socha
vojáka, lva i orlice odstraněny. Po skončení druhé světové války byly sochy vráceny zpět na původní místa a památník doplněn o jména tří nových válečných obětí, opět s keramickými podobenkami. Doplňuje je poselství:

„My dali život – Vy dejte lásku!“

ŠŤÁHLAVSKÁ TRAGÉDIE - VRAŽDA NA KONCI VÁLKY
Hlídkami Národního výboru
musel být střežen také zámek
Kozel, který byl opuštěn původními majiteli – šlechtici z rodu
Valdštejnů. V průběhu války
se na Kozlu vystřídaly nejméně
dvě posádky německého vojska
a německá armáda zde měla i svůj
sklad. Šťáhlavská stráž NV hlídala kozelský zámek již od 5. května
1945.
V nedalekém lese Bažantnice,
kterým prochází tzv. hraběcí
cesta od šťáhlavského nádraží
na zámek, byla osmého května
nalezena mrtvá těla dvou mladých lidí ze Šťáhlav – sedmnáctileté Jitky Šůlové a dvacetiletého
Miroslava Rady. Rada byl členem
stráže šťáhlavského NV na zámku
Kozel. Dle svědectví dalších členů hlídky, jej v pondělí podvečer
7. května 1945 přišla navštívit jeho přítelkyně Jitka Šůlová,
kterou následně po osmé hodině večerní vyprovázel zpět
do Šťáhlav. Na okraji Bažantnice
sešli z hlavní cesty na pěšinu vedoucí k železnici a hájovně. Asi
dvě stě metrů od hlavní cesty,
za malým valem, byli oba přepadeni prchajícími německými
vojáky, kteří se v lese ukrývali,
a z bezprostřední blízkosti zastřeleni. K vraždě došlo někdy mezi devátou a dvanáctou
hodinou v noci. Josef Komorous ze Šťáhlav dosvědčil výstřely vycházející z Bažantnice

kolem půl desáté. Vyšetřování vraždy Šůlové a Rady vedl
vrchní četnický strážmistr Rudolf Špán ze sedlecké četnické
stanice. Ačkoliv nebyl pachatel
nikdy dopaden, i přes některé
pochybnosti a místní pověsti lze
za pachatele označit německé vojáky. Ve vyšetřovacím protokolu
je uvedeno: „V daném případě jde
se vší pravděpodobností o vraždu
spáchanou německými uprchlými
vojíny SS, kteří se v menších hloučkách po zdejších lesích potulují.
Že tato dvojnásobná vražda
byla spáchána těmito říšskoněmeckými SS vojíny nasvědčuje
ta okolnost, že dne 7. května
1945 v odpoledních hodinách
byla přepadena v lese v katastru u Milínova hájovna Mariina
Skála, rovněž několika ozbrojenými říšskoněmeckými SS vojíny.

Tato hájovna jest od místa vraždy
v Bažantnici pouze 5 km vzdálena
a mohli tudíž tito vojíni tuto cestu
lehce vykonat, v lese Bažantnici
se ukrýti a dvojnásobnou vraždu
na Radovi a Šůlové spáchati. […]
Tato dvojnásobná vražda byla
podle všech známek spáchání
jedině říšskoněmeckými prchajícími vojíny SS, neb v obci Šťáhlavech, pokud mohlo býti zjištěno,
neměli zavraždění žádných takových nepřátel, kteří by snad mohli míti jakýkoliv zájem na smrti
obou usmrcených.“
Pohřbu obou mladých lidí se zúčastnila většina obce. Oba milenci leží pochováni ve společném
hrobě na šťáhlavském hřbitově.
Na místě nálezu obou těl byl vybudován malý pomníček, který
se v loňském roce dočkal obnovy.
Čest jejich památce.

Náčrtek místa dvojnásobné vraždy v lese Bažantnici. (SOkA Rokycany)

Aktuální stav pomníčku v lese Bažantnice
po rekonstrukci. (Petr Tolar)

MUŽI
2. PĚŠÍ DIVIZE
Američtí vojáci s hlavou indiána na rameni se v samém závěru války zapsali nesmazatelným
písmem do srdcí obyvatel západních Čech, kterým v květnu
1945 přinesli tolik vytouženou
svobodu po dlouhých šesti letech
válečných útrap. Ještě dnes na ně
žijící pamětníci osvobození vzpomínají s úsměvem na tváři, neboť
to byly chvíle míru, štěstí, radosti
a nového česko-amerického přátelství. Na tento odkaz navazuje
projekt Men of the 2nd Infantry Division (česky Muži 2. pěší
divize), za kterým stojí kolektiv
autorů z České republiky, převážně z Plzně a okolí. Patří mezi ně
historici, sběratelé, členové klubů
vojenské historie a další fanoušci
této jednotky.
Nápad na založení online databáze příslušníků americké 2. pěší
divize se zrodil v hlavách členů
Klubu vojenské historie Tommy
& Yankee z.s. Členové klubu
se setkávali a setkávají s mnoha
válečnými veterány a jejich rodinami, pátrají po příbězích, obohacují své sbírky o dokumenty
a předměty po příslušnících divize, a na veřejných i soukromých
akcích připomínají válečnou minulost. Smyslem online databáze
je vytvořit prostor pro uchování
příběhů příslušníků divize pro
budoucí generace, které již bohužel nebudou mít příležitost
k osobnímu kontaktu s veterány

druhé světové války. Jedná
se o velký závazek, ale zároveň
také příležitost, jak opatrovat výjimečný odkaz mužů 2. pěší divize. Odkaz, který je zároveň poselstvím o hrůzách války, lidské
odvaze, obětování se pro druhé
a také vzácnosti míru a lidské svobody, která není v žádných dobách
našich dějin tak samozřejmá, jak
se nám může zdát.
Projekt Men of the 2nd Infantry Division však není jen chystanou online databází. Příběhy příslušníků 2. pěší divize
lze sledovat prostřednictvím
stejnojmenné stránky projektu

na Facebooku. Stránka funguje
v anglickém jazyce. Kolem projektu tak vzniká mezinárodní komunita přátel mužů 2. pěší divize,
která sdružuje potomky veteránů, historiky, badatele, sběratele
a další fanoušky z České republi
ky, Spojených států amerických,
Franci či Belgie. Ostatně projekt
sám vznikl za široké podpory válečných veteránů a jejich rodin.
Autoři projektu úzce spolupracují
s americkou veteránskou organizací The Second Infantry Division (Indianhead) Association,
která sdružuje veterány i aktivní příslušníky americké 2. pěší
divize.

V případě zájmu navštivte stránku

www.facebook.com/MenOfThe2ndInfantryDivision
a dozvíte se více.

Skupina Sifon original je jedna z nejstarších rockových kapel z Plzeňska, vždyť
na českých podiích se pohybuje již od konce 70. let minulého století. Obsazení
kapely se samozřejmě za tu dlouhou dobu působení měnilo a ze zakládajících
členů už v kapele nikdo trvale nepůsobí, ale Sifon má stále svoji kvalitní produkci, která láká fanoušky do sálů i na parkety především po západě Čech.
Skupina se vyznačuje melodičností a hitovostí svých skladeb, má na kontě již
9 alb a dvě live DVD.
Klub třetí armády připomíná veřejnosti vojenskou historii z období 2. světové
války. Přispívá svým úsilím, časem a prostředky k práci na jeho dobové technice z období 2. světové války, aby mohli se svými vozy vyjet do ulic obcí a měst
a připomenout tak památku lidí, kteří sem přišli z dálky, opustili své domovy
a také položili své životy, aby pomohli osvobodit naši rodnou zemi. Při pietních
akcích, které každoročně pořádají nebo jichž se účastní můžete vidět americké
vozy Jeep Willys, Dodge, GMC, moto Harley Davidson s jejich posádkami
v dobových uniformách s výstrojí a výzbrojí.
Kapela 35. plzeňského pěšího pluku FOLIGNO byla založena roku 1683 císařem Leopoldem I. a znovu obnovena v roce 2002 plk. Otakarem Lichtenbergem. V repertoáru má mimo státních hymen, pochodů, signálů a lidových
písní řadu koncertních skladeb včetně populárních písní známých českých
skladatelů. Kapela hraje pod vedením kapelníka Jiřího Žurka. Se svými historickými uniformami kapela často zdobí mnohá historická vojenská klání.
Z jejího vystoupení vyzařuje radost hudebníků z udržování tradice velkého
dechového orchestru v Plzni.
Myšlenka šťáhlavského pěveckého sboru vykrystalizovala ze společného nacvičování „Rybovky“ pro vánoční koncert ve šťáhlavském kostele v roce 2016.
U zrodu stál Jakub Šedivý, učitel hudby, tehdy čerstvý Šťáhlavan a nyní ředitel
šťáhlavské školy, který sbor celou dobu vede. Za ty čtyři roky má sbor za sebou
řádku vystoupení, která jsou většinou spojena s kulturními a společenskými
událostmi ve Šťáhlavech, jimž se sbor repertoárově přizpůsobuje. Organizační
i morální oporou při těchto vystoupeních jsou často místní hasiči a tak když
se vymýšlel název sboru, ujaly se Sirény.
Škola z 18.století dnes zahrnuje celkem tři budovy, ve kterých se žáci nejen
vzdělávají a vychovávají, ale dopřávají si odpoledních her ve družině, aktivit
v zájmových kroužcích. V rámci hudební výchovy a zájmového kroužku sborového zpěvu žáci nacvičili krátké hudební vystoupení, ale také při pracovních
činnostech a výtvarné výchově vytvořili umělecká díla pro oslavy Osvobození.
Hudební program doplní komorní orchestr Církevního gymnázia v Plzni. Studenti vrámci zájmového kroužku nacvičují již po několikáté hudební vystoupení pro šťáhlavskou kulturní akci.
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