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Rukopis románu Černý beran

u různých britských perutí založena 313. čs. stíhací peruť.
V  květnu 1942 byl ze tří československých stíhacích perutí 

vytvořen vyšší svazek – stíhací wing. V měsících před invazí do-
provázela československá stíhací skupina bombardéry a útočila 
na odpalovací rampy létajících pum V1. Již hodinu po vylodění 
spojeneckých vojsk v Normandii odstartovali piloti wingu k hlíd-
kám nad spojeneckými vojsky. Po vypuknutí Pražského povstání 
piloti doufali, že budou moci přijít vlasti na pomoc. Nestalo se tak 
a domů se československé jednotky RAF vrátily až v srpnu 1945.

Protektorát Čechy a Morava
Ihned po okupaci byla země rozdělena na oberlandráty (seskupe-
ní politických okresů). Do 15. dubna 1939 zajišťovala výkonnou 
moc německá armáda v  čele s  gen.  J.  Blaskowitzem v  Čechách 
a s S. G. Litzem na Moravě. Byla zavedena vnucená správa hos-
podářských podniků, stanoveny povinné odvody ze zemědělské 
výroby, byl zaveden přídělový systém. Od poloviny roku 1939 byli 
Češi v náborech získáváni pro práci v Německu. Postupně došlo 
ke zřizování úřadů práce a zavedení pracovních knížek. Čeští ob-
čané byli nuceně odváděni na práci do Německa, kde jich bylo 
celkem nasazeno asi 650 000. 

Byly zrušeny politické strany a vzniklo jediné politické hnutí, 
které se mělo stát oporou protektorátní vlády a prezidenta Emila 
Háchy – Národní souručenství (rozpuštěno v roce 1943). Protek-
torátním státním prezidentem byl Emil Hácha, říšským protekto-
rem postupně Konstantin von Neurath (1939–1943), zastupující 
protektor Reinhard Heydrich (1941–1942), zastupující protektor 
Kurt Daluege (1942–1943) a Wilhelm Frick (1943–1945).

V září 1941 se stal zastupujícím říšským protektorem SS-Ober-
gruppenführer Reinhard Heydrich. Ihned po nástupu zavedl stan-
né právo a  nechal sestavit seznamy lidí určených k  popravám. 
Vůči českému obyvatelstvu uplatňoval politiku cukru a biče – děl-
níkům, které Říše potřebovala pro válečnou výrobu, byly posky-
továny určité sociální výhody, nemilosrdně likvidován byl naopak 
každý, kdo se jakkoliv zapojil do protinacistického odboje.

Dne 27. května 1942 uskutečnili parašutisté Jozef Gabčík 
a Jan Kubiš za pomoci Josefa Valčíka atentát na Reinharda Hey-
dricha při jeho cestě z Panenských Břežan na Hrad. Pak z místa 
atentátu uprchli. Reinhard Heydrich byl převezen do nemocnice, 
kde 4. června 1942 na následky zranění zemřel. Na území protek-
torátu byl rozpoután teror proti českému obyvatelstvu. Nacis-
té vypálili a  vyvraždili obce Lidice a  Ležáky. Parašutisté, zrazeni 
Karlem Čurdou a obklíčeni gestapem, spáchali pak po marném 
boji v kryptě pražského kostela sv. Cyrila a Metoděje sebevraždu. 
Spolu s nimi zde zemřeli další parašutisté z Anglie – Adolf Opálka, 
Josef Bublík, Jan Hrubý, Jaroslav Švarc a Josef Valčík.

Odpor obyvatelstva
Nejvýznamnějšími organizacemi, které se po vzniku protektorátu 
aktivně podílely na organizování domácího odboje, byly Obrana 
národa, Petiční výbor Věrni zůstaneme, Politické ústředí, Ústřední 
vedení odboje domácího, které sdružovalo představitele neko-
munistických odbojových organizací, a také ilegální výbory KSČ. 
Represe po atentátu na Reinharda Heydricha domácí odboj na 
čas zcela ochromily. Postupně se ale opět začaly vytvářet odbojo-
vé skupiny, na území protektorátu byly vysazovány paravýsadky, 
a to jak ze západní fronty, tak ze SSSR. Začaly vznikat rovněž par-
tyzánské skupiny, jejichž podíl na domácím odboji vzrostl přede-
vším v letech 1944 a 1945.

Nedílnou součástí domácího odboje byly i četné skupiny děl-
níků z  továren, četníků, železničářů a  dalších zaměstnaneckých 
skupin, které organizovaly sabotážní akce. Velkou pomoc posky-
tovaly další tisíce lidí ve městech i vesnicích tím, že pomáhaly při 
šíření letáků, ukrývaly partyzány a odbojové pracovníky, poskyto-
valy šatstvo a potraviny.

Činnost partyzánských skupin
Již v roce 1941 bylo uskutečněno několik výsadků ze SSSR, ty však 
byly zlikvidovány gestapem. Další výsadky organizovala cent-
rála v Londýně, např. Silver A, Silver B, Antropoid, Out Distance, 
Zinc, Bivouac, Steel, Intransitive. Jejich poslání se lišilo – sabotáže, 
zpravodajská činnost, v případě Antropoidu atentát na Reinhar-
da  Heydricha. Partyzánské skupiny začaly vznikat v  roce 1942, 
např. Jiskra, a operovaly zejména v horských oblastech. Odbojo-
vá činnost se rozrostla především v  roce 1944. Jednak byly vy-
sazovány paravýsadky ze západu (Calcium, Barium, Spelter, Clay, 
Wolfram), jednak skupiny ze SSSR. Z  domácích partyzánských 
skupin byly nejznámější Jan Kozina, Jan Žižka, brigáda Jana Husa.

O sjednocení domácího odboje usilovala Rada tří v čele s vo-
jenským velitelem gen. Vojtěchem Lužou, která od roku 1944 při-
pravovala partyzánský boj, jenž měl po přiblížení fronty přerůst 
v povstání.

Nejznámějšími osobnostmi domácího odboje byli tzv. Tři krá-
lové – Josef Mašín, Václav Morávek a Josef Balabán.

Maskování Lavočky během Slovenského národního povstání, kdy na pomoc 
povstalcům přiletěli na sovětských stíhacích strojích i příslušníci 1. čs. stíhacího 
leteckého pluku (17. 9. – 25. 10. 1944)

Velitel 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky, která operovala na moravsko-
slovenských hranicích, por. Jánko Ušiak. Zahynul 3. 11. 1944 na Čeladné
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ský samostatný polní prapor v SSSR. Dne 27. ledna 1943 převza-
la jednotka bojový prapor a nastoupila k odjezdu na frontu. Na 
transport československých vojáků, známý jako ešalon č. 22904, 
čekala třítýdenní cesta železnicí do stanice Valjuki a poté 350 kilo-
metrů pěšího pochodu za třicetistupňového mrazu. Vojáci dora-
zili 1. března 1943 do Charkova a již o dva dny později nastoupili 
další čtyřicetikilometrový pochod do určeného úseku obrany na 
řece Mža s úkolem tento úsek ubránit. Dne 4. března se přesunula 
rota npor. Otakara Jaroše do Sokolova. O čtyři dny později začal 
německý útok na Sokolovo. V těžkém boji padlo 86 čs. vojáků, 56 
bylo raněno a „asi 20 vojáků zemřelo v německém zajetí“; někte-
ří přežili díky ochotě spolupracovat s nacistickou propagandou. 
Npor. Otakaru Jarošovi, který zde rovněž padl, byl jako jednomu z 
prvních cizinců udělen titul Hrdina SSSR.

Po měsíčním odpočinku se prapor přesunul do Novocho-
perska. Zde byl přeorganizován na 1.  čs.  samostatnou brigádu 
v SSSR, která byla nasazena do první linie bojů o Kyjev. Jako jedna 
z prvních se probojovala dne 6. listopadu 1943 do centra města. 
Tři českoslovenští tankisté byli za boj o Kyjev vyznamenáni titu-
lem Hrdina SSSR – Antonín Sochor, Josef Buršík a Richard Tesařík. 
Do března 1944 prošla brigáda boji u Rudy, Bílé Cerkve, Žaško-
va. Po náboru Čechů z Volyně a Podkarpatské Rusi byla jednotka 
v dubnu 1944 přeorganizována na 1. čs. armádní sbor v SSSR pod 
velením brigádního generála Jana Kratochvíla (na podzim jej vy-
střídal gen. Ludvík Svoboda). 

Armádní sbor se na podzim roku 1944 zúčastnil spolu se  
38. armádou a 1. gardovou armádou karpatsko-dukelské operace. 

V nesmírně těžkých bojích připravili čs. a sovětští vojáci německé 
armádě obrovské ztráty na životech a  technice, ovšem za cenu 
vlastních vysokých ztrát. Dne 6. října 1944 se čs. jednotky probily 
na území vlasti a zahájily její osvobozování. Protože byl 5. dub-
na 1945 brig. gen. Ludvík Svoboda jmenován ministrem národní 
obrany, stal se velitelem 1. čs. armádního sboru brig. gen. Karel 
Klapálek. 

V únoru 1945 byl schválen záměr uskutečnit vojenskou ope-
raci, jejímž cílem bylo osvobození severní Moravy a  Slezska. 
Provedením operace, známé jako ostravsko-opavská, byl po-
věřen 4.  ukrajinský front, v  jehož sestavě bojovala 1.  gardová, 
18. a 38. armáda a v polovině dubna ještě 60. armáda. Do bojů 
významně zasáhly také 1. čs. samostatná tanková brigáda v SSSR 
(v sestavě 38. armády) a 1. čs. smíšená letecká divize v SSSR (v se-
stavě 8. letecké armády). Boje za osvobození Ostravska a Opavska 
začaly z území Polska 10. března 1945. Během 57 dní operace zde 
padlo 20 000 sovětských vojáků, příslušníků 4. ukrajinského fron-
tu, a přes 1 000 příslušníků 1. československého armádního sboru 
v SSSR. Dne 17. května čs. vojáci ukončili svou těžkou a náročnou 
bojovou cestu slavnostní přehlídkou v Praze.

Československé pozemní jednotky na západní 
frontě
Když v neděli 3. září 1939 vypověděly Francie a Velká Británie vál-
ku Německu, byli z  cizinecké legie uvolněni Čechoslováci, kteří 
v Polsku ještě před vypuknutím války podepsali pětiletý závazek 
služby. Čechoslováci byli z  několika jihoalžírských posádek cizi-

necké legie (El Arich, Bossuet, Saida) odveleni do Francie. Zde se 
v jihofrancouzském Agde začali již soustřeďovat dobrovolníci. 

I  přes chybějící výzbroj a  výstroj byl k  29. září 1939 vytvořen  
1. čs. pěší prapor, o  dva týdny později se z  něj ustavil 1.  čs.  pěší 
pluk. Poté, co bylo vydáno rozhodnutí o  všeobecné mobiliza-
ci československých státních příslušníků ve Francii, kterých zde 
tehdy žilo ve věku 18–50 let přes 40 000, mohl být, alespoň for-
málně, vytvořen 2. čs. pěší pluk. Ke dni 1.  ledna 1940 byla utvo-
řena 1.  československá divize. Teprve počátkem června měly  
1. a 2. čs. pěší pluk dokončit výcvik. Pod vlivem vývoje na frontě 
však byly urychleně nasazeny do bojů na řece Seině a Loiře. Přesto-
že byli nedostatečně připraveni a vyzbrojeni, splnili českoslovenští 
vojáci v nejkritičtější době ústupových bojů čestně svou povinnost. 
V  těchto bojích padlo nebo bylo zajato kolem 400 českosloven-
ských vojáků, řada jich padla do německého zajetí a několik set jich 
zůstalo nezvěstných. Dne 20. června 1940 v podstatě jejich bojová 
činnost na francouzské frontě skončila. Většina mobilizovaných Če-
choslováků žila již předtím ve Francii, ti zde chtěli zůstat. Dalších 
4 669 vojenských osob se podařilo evakuovat do Velké Británie. 

Po porážce Francie zůstal v  Bejrútu poslední transport Če-
choslováků v počtu 206 mužů. Československý generální konzul 
v  Jeruzalémě Josef M.  Kadlec zajistil jejich přesun do Palestiny 
pod ochranu britské vojenské správy. Skupina byla uznána jako 
samostatný československý oddíl – 4. čs. pěší pluk. Postupně jej 
doplňovali uprchlíci z protektorátu, českoslovenští Židé z Palesti-
ny a rovněž příslušníci skupiny L. Svobody, kteří byli internováni 
na území SSSR a na žádost čs. exilové vlády odesíláni do Francie 
a později do Palestiny.

V listopadu 1941 byla ustavena Čs. vojenská skupina na Střed-
ním východě pod velením pplk. Karla Klapálka, z ní se pak vytvo-
řilo Československé výcvikové středisko – Východní a Českoslo-
venský pěší prapor 11 – Východní. V  první polovině roku 1941 
byla skupina nasazena do prostoru Alexandrie a později k obra-
ně letišť u Marsa Matrúh v Západní poušti. Pak byli Čechoslová-
ci nasazeni proti francouzským vichystickým jednotkám v  Sýrii. 
Po jejich kapitulaci se stala největší bojovou akcí Čechoslováků 
na Středním východě spoluúčast na obraně Tobrúku ve dnech 
21. října až 10. prosince 1941. Počátkem dubna 1942 byli převe-
leni zpět do Palestiny, kde byl prapor dnem 22. května 1942 reor-
ganizován na 200. čs. lehký protiletadlový pluk – Východní, který 
se od června 1942 opět účastnil bojů kolem Tobrúku. Bojový úkol 
skončil v červnu 1943, poté se pluk přesunul do Velké Británie.

Ve Velké Británii byla 12. srpna 1940 ustanovena 1. českoslo-
venská smíšená brigáda pod velením gen. B. Miroslava Neuman-

na. Brigáda se na podzim přemístila do Leamingtonu a zde byla 
1. července 1941 reorganizována na Československou samostat-
nou brigádu.

Od 15. května 1942 byli Čechoslováci pověřeni obranou již-
ního pobřeží britských ostrovů. Po příchodu československých 
vojáků ze Středního východu byla dnem 1.  září 1943 ustave-
na Československá samostatná obrněná brigáda pod velením 
gen. A. Lišky, která byla nasazena v operaci Overlord do bojů ve 
Francii v prostoru Falaise a pak u přístavu Dunkerque, kde 5. října 
1944 vystřídala kanadské a britské jednotky a donutila německou 
obranu, aby se vzdala. Na konci války brigáda požadovala nasaze-
ní do osvobozovacích bojů na území vlasti, ale britské velení pro 
nedostatek vlastních sil její žádost zamítlo. Vyslán byl jen symbo-
lický oddíl, který 1. května 1945 vztyčil v Chebu čs. státní vlajku.

Československé letecké jednotky na západní 
frontě
Po okupaci Československa se nacisté pokusili získat na svou stra-
nu především letce, a to pro jejich vysoké kvality. Nabídku vstupu 
do Luftwaffe však českoslovenští letci nepřijali. Naopak jako jedni 
z prvních začali opouštět protektorát. Jejich cesta vedla nejprve 
do Polska. Část vstoupila do cizinecké legie, lodními transporty 
jich od května do srpna 1939 do Francie odplulo 477.

Týden po napadení Polska Německem byla ustavena 1. čes-
koslovenská pozorovací letka, pro rychlý postup německé armá-
dy byli ale letci nuceni z Polska ustoupit. Některým se podařilo 
dostat se do Rumunska a odtud do Francie, většina z nich se ale 
nacházela na území, které po 17. září zabrala Rudá armáda, a letci 
byli zadrženi a internováni v SSSR. Později byli lodními transpor-
ty přepraveni do Francie a odtud odesíláni k posádkám cizinecké 
legie do severní Afriky. Po vstupu Francie do války byli svého zá-
vazku zproštěni, byli soustřeďováni v Agde a odtud odesíláni na 
výcvikové základny v Chartres, Toulouse, Avord, Pau a Tours. Na 
jaře 1940 bojovalo na francouzské frontě 110 československých 
stíhačů, což představovalo čtvrtinu z celkového počtu letců, a 30 
bombardovacích letců. Do kapitulace Francie zničili nebo poško-
dili 158 německých letadel.

Ve Velké Británii se stali českoslovenští letci součástí RAF  
(Royal Air Force – britské Královské letectvo). K 12. červenci 1940 
byla v  Duxfordu jako první československá letecká jednotka 
ustavena 310. čs. stíhací peruť. 311. čs. bombardovací peruť byla 
založena 2. srpna 1940 v Honingtonu, 312. čs. stíhací peruť pak 
5. září 1940 v Duxfordu a jako poslední byla 10. května 1941 na 
základně Catterick z československých pilotů doposud sloužících 

Muži a válka
Do života všech obyvatel v Československu, tedy i mužů, zasáh-
ly významně již události předválečných let, které zcela zásadně 
změnily osudy tisíců lidí. Od poloviny 30. let 20. století rostlo na-
pětí mezi Československem a  Německem. Situace se vyhrotila 
zejména v roce 1938, kdy došlo k několika klíčovým událostem.

Na sjezdu nejsilnější politické strany českého pohraničí – Su-
detoněmecké strany (SdP), vedené Konrádem Henleinem, došlo 
v Karlových Varech dne 24. dubna 1938 k vyhlášení osmi poža-
davků, z  nichž nejzásadnější byly požadavky na uznání rovno-
právnosti Němců s Čechy, na vymezení německého území v ČSR 
a jeho samosprávu.

Československá vláda nejprve v  květnu 1938 vyhlásila jako 
odpověď na sílící separatistické tendence částečnou a pak 23. září 
1938 všeobecnou mobilizaci. Během prvních 48 hodin nastoupi-
lo do zbraně 80 % záložníků, kteří chtěli bránit svou vlast. Početní 
stav armády činil téměř 1 250 000 mužů, mobilizační výzvy neu-
poslechli většinou jen občané německé národnosti (asi 100 000). 

To vše ale ukončila mnichovská dohoda podepsaná 29.  září 
1938. Na jejím základě bylo od 1.  do 10.  října 1938 k  Německu 
připojeno území, na němž žilo přes 3,5  milionu obyvatel, větši-
nou německé národnosti. S  územními nároky vystoupilo i  Pol-
sko a  Maďarsko. Z  pohraničí muselo odejít do vnitrozemí přes 
150 000 obyvatel české národnosti, dalších asi 130 000 jich přišlo 
ze Slovenska. 

Dne 5. října 1938 abdikoval prezident Edvard Beneš a o den 
později byla ustavena slovenská autonomní vláda v čele s Joze-
fem Tisem. Novým československým prezidentem se stal předse-
da Nejvyššího správního soudu Emil Hácha. Od 22. listopadu byl 
oficiální název státu Česko-Slovenská republika. 

Okupace ČSR
Dne 14. března 1939 slovenský sněm vyhlásil nezávislý slovenský 
stát. Prezident Emil Hácha byl téhož dne pozván do Berlína, kde 
pod nátlakem svěřil osud Čech a Moravy „do ochrany Říše”. V noci 
ze 14. na 15. března 1939 vstoupila okupační vojska na území 
tehdy již značně okleštěného státu a o den později byl vyhlášen 
Protektorát Čechy a Morava.

K  prvnímu střetu s  německými okupačními jednotkami do-
šlo ale již 14. března 1939 večer ve Frýdku-Místku, kudy projížděli 
od hranic první němečtí vojáci. Rozkazu vydat kasárna se odmítli 
podřídit příslušníci 8. pěšího pluku a došlo k přestřelce. 

Druhou oblastí, kde bojovaly československé jednotky, byla 
Podkarpatská Rus. V noci ze 14. na 15. března 1939 překročili Ma-
ďaři hranice a ihned nato vypukly boje v okolí Mukačeva. 

Proti maďarským jednotkám stáli ve zbrani jak českoslovenští 
vojáci, tak příslušníci stráže obrany státu. Československé oddíly 
se bránily maďarské přesile ještě 25. března, poté musely ustou-
pit do hor nebo přejít na rumunské území. Podkarpatští Rusíni, 
kteří prchali před maďarskou okupací na území Sovětského sva-
zu, byli zatýkáni jako špioni a posíláni do pracovních táborů.

Československé jednotky na východní frontě
Brzy po 15. březnu 1939 začaly odcházet tisíce Čechů a  Slová-
ků za hranice, aby se aktivně zapojily do boje za svobodu vlasti. 
Jejich cesta vedla nejprve do Polska, kde byl v Krakově v květnu 
1939 vytvořen tzv. československý legion. Ten se brzy přesunul 
do tábora v  Malých Bronovicích. Odtud řada československých 
vojáků odešla se souhlasem francouzské vlády do cizinecké legie, 
další pak na Střední východ a do Palestiny. 

Zbytek legionu se přesunul do tábora v  Lešné u  Baranovic. 
Po vypuknutí války však musel ustoupit na sovětské území, zde 
byl sovětskými vojáky zajat a internován. Po obsazení Polska pak 
uprchlíci z protektorátu odcházeli tzv. jižní cestou – přes Sloven-
sko, Maďarsko a Jugoslávii na Střední východ a do Francie. 

Podpis československo-sovětské vojenské úmluvy z  27.  září 
1941 umožnil organizaci československé vojenské jednotky na 
sovětském území. Od 8. prosince 1941 se v Buzuluku začala for-
movat československá vojenská jednotka. 

Sovětská vláda přislíbila propustit z gulagů ty československé 
občany, kteří se přihlásí do nově vznikající československé jednot-
ky. Dne 15. července 1942 byl oficiálně vytvořen 1. českosloven-

Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava odcházela řada vojáků do Polska 
s cílem bojovat v zahraničí  za svobodu vlasti. Přes Beskydy převedl mnoho 
československých letců učitel Cyril Mach z Hutiska (1. vpravo)

Soustřeďovacím místem pro uprchlíky z protektorátu byl zpočátku 
československý konzulát v Krakově

Ihned po okupaci obsadily německé jednotky důležité průmyslové podniky 
v Ostravě – zde němečtí vojáci ve Vítkovických železárnách 15. března 1939

Od 19. června 1939 velel čs. vojenské skupině v Malých Bronovicích  
pplk. L. Svoboda. Po napadení Polska jeho skupina ustoupila na území 
Sovětského svazu, kde byla internována.

Dva z nejúspěšnějších stíhacích pilotů ve Francii – Alois Vašátko (vlevo)  
a František Peřina, jaro 1940

Gen. Karel Klapálek, velitel čs jednotek na 
Středním východě a na konci války velitel 
1. čs. armádního sboru v SSSR

Jan Kubiš, příslušník paravýsadku 
Anthropoid, který provedl atentát  
na Reinharda Heydricha 27. 5. 1942

Npor. Otakar Jaroš, příslušník 1. čs. polního praporu, který padl při 
obraně Sokolova 8. března 1943. Za svou odvahu obdržel jako jeden  
z prvních cizinců titul Hrdina SSSR

Přes Polsko odjížděli čs. vojáci do Francie, kde řada z nich podepsala závazek 
vstupu do Cizinecké legie. Na snímku vstupní brána do pevnosti Fort Saint 
Jean v Marseille.

Prezident E. Beneš a ministr londýnské exilové vlády Sergěj Ingr (vpravo vedle 
E. Beneše) na návštěvě u čs. pilotů krátce po zformování 310. čs. stíhací perutě 
RAF, Duxford 6. 8. 1940
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