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1. První pokus odchodu za hranice
Po násilném obsazení ČSR fašistickým Německem v březnu
1939 byla naše národní tragedie dovršena. Oči se upíraly za hranice.
Poslouchal se zahraniční rozhlas z Moskvy a Londýna.Bylo tomu tak
i ve Velkém Újezdě v hostinci U Zlatého jelena, kde hostinský
Kozelka umoţňoval tajný poslech velkoújezdským mladým
chlapcům. Dozvěděli se tak, ţe se tajně přecházejí hranice a tvoří se
odbojové skupiny v zahraničí, hlavně z příslušníků naší armády,
tehdy jiţ rozpuštěné. Jedním takovým místem pro nás nejbliţším
bylo Polsko.
Tyto kusé informace stačily, aby se Alois Fröhlich z čísla 95
a Jaroslav Švarc z čísla 101 rozhodli tajně opustit okupovanou vlast
a odejít za hranice. Nikdo o jejich záměrech nevěděl, ani doma
ne.Bylo to počátkem července 1939, kdyţ Alois Fröhlich (přezdívkou
„Šmil“) s Jaroslavem Švarcem (přezdívkou „Šoráň“) odjeli vlakem
z Lipníka do Ostravy. Vyhlédli si vhodné místo pro přechod
protektorátní hranice, počkali, aţ se setmí, a pak pod ochranou tmy
přebrodili potok Lučinu a byli v Polsku. Šli pěšky dále na východ
a chtěli se dostat do oblasti Krakova, kde se v té době soustředila
naše emigrace, a pak dál do Sovětského svazu. Neměli však štěstí.
Došli do Katovic, zde byli zadrţeni polskou policií, a poněvadţ
neměli osobní doklady, byli dopraveni zpět na protektorátní hranice
a z Polska vyhoštěni. Po čtrnácti dnech se oba opět objevili ve
Velkém Újezdě.
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2. Nové přípravy na útěk
V této době se prováděla kanalizace na Horecku. Zde pracovali
uţ před odchodem do Polska i po návratu Lojza s Jarošem. Třetím
v partě byl Bohumil Bednařík z čísla 129 (přezdívka „Čert“), který
ještě nevěděl, kde jeho kamarádi byli. Kdyţ se mu svěřili se svými
záměry, byl ihned rozhodnut: „Když to nešlo přes Polsko, tak to
třeba půjde přes Balkán. A já půjdu s vámi, hoši!“ Tím bylo vše
rozhodnuto. Slíbili si o věci zachovat naprosté mlčení.
Schylovalo se ke strašné válce, která 1. září 1939 vypukla
přepadením Polska Hitlerem. Jediná cesta, kam bylo ještě moţno
uprchnout, byl směr přes Slovensko na Balkán. Trojice Lojza, Jaroš
a Bohuš byla pevně rozhodnuta dostat se za hranice co nejdříve. Ale
jak? Moravsko-slovenské hranice byly střeţeny německými vojáky
a dostat se do jejich rukou by znamenalo smrt. Všichni tři byli vojáky
čsl. armády: četař Jaroslav Švarc – pěšák, četař aspirant Alois
Fröhlich – dělostřelec a poručík Bohumil Bednařík – pěšák. Na
všechny tři měla od mládí veliký vliv národní a vlastenecká výchova
v Sokole.
Pro přechod na Slovensko potřebovali propustku, a tak hledali
spojení. Mezitím Jaroslav Švarc prodal domek č. 101, který dostal po
rodičích, aby měli finanční prostředky na cestu, coţ je vlastně také
pozdrţelo. Lojza Fröhlich si vzpomněl, ţe má ve Stráţnici na jiţní
Moravě známou ze studií, Zdenku Močičkovou. Navázal s ní
písemné spojení a moţná, ţe ji navštívil i osobně. Znala bankovního
úředníka, který vyhotovoval falešné propustky na Slovensko. Bylo
s ní dohodnuto, ţe jim budou takové falešné německé propustky
vystaveny.
3. Druhý odchod z Újezda
Bylo to 24. prosince 1939, na Štědrý den, kdyţ Bohuš, Jaroš
a Alois s částečným vědomím rodičů v tichosti opustili svou rodnou
obec. Odjeli do Stráţnice a zůstali u paní Močičkové, matky Zdenky.
Čekali na propustky.V té době byly ve Stráţnici prohlídky a zatýkání
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gestapem. Paní Močičková měla strach přechovávat cizí osoby
a prosila chlapce, aby odešli a našli si jinou skrýš do 7. ledna 1940,
do doby, kdy měly být vyhotoveny propustky. Měli si je vyzvednout
v nádraţní restauraci v Rohatci na heslo.
Chlapci tedy odešli ze Stráţnice a přešli do Březolup
u Uherského Hradiště, kde měl Lojza známého spoluţáka Peška. Zde
se ukrývali aţ do Silvestra. Toho dne se Bohuš s Lojzou vrátili ještě
domů do Velkého Újezda a Jaroš zůstal v Přerově u Nováků. Bohuš
uţ nešel ani domů a přečkával s Lojzou celý týden u Fröhlichů
v malé světničce v prvém poschodí.
4. Třetí a poslední odchod z domova
Jak bylo domluveno, měly být padělané propustky vyhotoveny
7. ledna 1940. Den předtím opustil Lojza s Bohušem Velký Újezd,
tentokrát jiţ natrvalo. V Přerově přibrali Jaroše a jeli do Rohatce. Bez
zavazadel, jen tak, pouze s tím, co měli na sobě: silné boty, dvoje
ponoţky, manšestrové kalhoty, svetr, sako, zimník, placaté čepice
a peníze.
V Rohatci je čekalo překvapení. Propustky byly sice vystavené,
byly ale jiţ nepouţitelné, protoţe gestapo vydalo právě nové razítko.
Dříve vystavené propustky bez tohoto razítka byly neplatné. Co teď?
Buď čekat znova na nové padělky, nebo přejít hranice tajně bez
dokladů. Bylo rozhodnuto, ţe se půjde bez propustek.
Muţ – byl to asi onen bankovní úředník, co vystavoval falešné
propustky, je vedl z Rohatce aţ k Sudoměřicím. Zde jim předal dvě
hesla. S jedním se budou hlásit v hostinci v Sudoměřicích a s druhým
heslem ve Skalici uţ na Slovensku.V hostinci v Sudoměřicích si je
převzali na dané heslo dva muţi, byli to bratři, spojky určené pro
převádění přes hranici. Čekalo se, aţ se setmí. Trochu mrzlo, pole
pokrýval slabý poprašek sněhu, obloha byla zamračená. Asi v 19
hodin opustila pětičlenná skupina hostinec. Za vesnicí jeden
z průvodců odbočil s třemi uprchlíky ze silnice do polí a oklikou je
převáděl přes hranici, zatímco ten druhý bavil velmi hlučně německé
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vojáky u dřevěné pohraniční budky. Uměl dobře německy. Přechod
se zdařil. Zbývalo jen důkladně si očistit boty, aby nebyli ve vlaku
nápadní, a pospíchat do Skalice na nádraţí. Byli konečně na
Slovensku.
5. Na Slovensku
Ze Skalice jeli vlakem do Holiče. Zde se měli naši tři prchající
hoši hlásit v hostinci u Škrovánka. Poněvadţ přišli uţ pozdě, čekal je
pouze hostinský. Po pohoštění jim oznámil, ţe pan Škrovánek je uţ
doma, aby šli za ním do bytu. Odtud byli posláni do druhé hospody
k Velickému, zde znova pojedli a přespali. Za nic se neplatilo.
Ráno poslal Škrovánek naše chlapce k českému zahradníkovi.
Zde čekali aţ do odpoledne, kdy přijelo osobní auto a odvezlo je do
Podbrezové. Tu ještě přisedl škpt. Borecký a poručík Bunc (Borecký
uţ byl v Budapešti a pro Bunce se jen vracel). Tak uţ měla skupina
pět osob a dostala se „na linku“, po které odcházeli emigranti ven
z Protektorátu.
6. Cesta přes Maďarsko
Aţ večer všichni dojeli na nové slovensko-maďarské hranice.
Jeden místní člověk je kolem 20. hodiny, uţ za tmy, převedl přes
hranici aţ k maďarské ţelezniční stanici Pustá Fedymeš. Zde měli
přečkat noc a ráno si vyzvednout u pokladny poukázky na jízdu
vlakem do Budapešti. Noc přečkali skryti v malém chlévě
s dobytkem, bylo tam aspoň teplo, a po půlnoci před odjezdem
prvního vlaku si chtěli vyzvednout poukázky na vlak. Ale u pokladny
bavili maďarští vojáci zřízence, takţe poukázky se nedaly
vyzvednout. Vlak byl jiţ ve stanici. Nezbylo jiţ nic jiného, neţ
naskákat do posledního vozu rozjíţdějícího se vlaku bez jízdenek.
Zabalili se v kupé do kabátů a předstírali, ţe spí.
Brzy přišel průvodčí. „Jízdenky předložte, prosím!“ maďarsky
a opakovaně slovensky zněla výzva. Nikdo se ani nepohnul. Odhalil
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kabáty a poznal černé pasaţéry. „Kam jedete?“ „Do Budapešti,“
zněla nesmělá odpověď. „A jízdenky nemáte. Jistě také utíkáte, že?.
Jen seďte, já vám lístky do Budapešti obstarám“. Tak vyřešil
napjatou situaci sám průvodčí. Konečně nastal čas, kdy si mohli
všichni na chvíli oddechnout. Bylo krátce po poledni 9. ledna, kdyţ
vlak zastavil na hlavním nádraţí v Budapešti. Pětice odešla
nenápadně po dvou na francouzský konzulát. Zde dostali průvodce,
který je zavedl do ubytovny v soukromém domě, pravděpodobně
u ţidovského majitele. Zdrţeli se tu pět dnů. Ubytování a strava byly
zdarma. Museli čekat na další přepravu „po lince“. Velitel ubytovny
sice nabízel přepravu auty, ale kaţdý měl jet sám. Chlapci chtěli být
pohromadě.
Po pětidenním čekání byli naši tři Moraváci připojeni k velké
skupině Poláků, těch bylo třicet i s velitelem. Důstojníci Borecký
a Bunc dále nepokračovali, zůstali ještě v Budapešti. Skupina dostala
zvláštní uzavřený vagón a odjela na jih na maďarsko-jugoslávskou
hranici do městečka Babocza. Zde se připravovali na ilegální přechod
státní hranice v oblasti řeky Drávy.
Poněvadţ večer, celou noc i příští den zuřila velká vichřice, byl
přechod odsunut aţ na další noc. V 19 hodin se dala třiatřicetičlenná
skupina s dvěma benátskými Němci jako průvodci na pochod. Byla
tmavá, sychravá noc, obleva, všude plno vody. Došli k řece Drávě,
která byla hranicí a tvořila v těchto místech veliký oblouk. Byla
zamrzlá, ale led byl zatopen vodou. Vedoucí zkoušeli tyčemi sílu
ledu a s velkým rizikem převedli skupinu na druhou stranu. Dále je
uţ nevedli z obavy, aby nebyli zadrţeni jugoslávskou pohraniční
stráţí. Jen řekli, aby šli stále dále, aţ narazí na jugoslávskou hlídku.
7. Na území Jugoslávie
Nastalo bloudění. Orientace ve tmě byla nemoţná, všude plno
vody a studený vítr. Kaţdý byl uţ důkladně promočený. Velitel
Poláků byl stále více nervóznější a po několikahodinovém
vyčerpávajícím bloudění se od našich chlapců se svou skupinou
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odtrhl a všichni zmizeli ve tmě. Jaroš, Bohuš a Lojza, ke kterým se
ze skupiny přidali čtyři Poláci, šli dále na vlastní pěst. Bylo uţ
k ránu, kdyţ se ze tmy proti nim ozvalo: „Stoj!“ Kdo tam?“
„Čechoslováci!“, zněla odpověď. Nastalo vítání a objímání
s jugoslávskou hlídkou. Čekali je a ptali se, kde jsou ostatní ze
skupiny Poláků. Celá skupina byla dopředu hlášena. Hlavní skupina
Poláků přišla o několik hodin později značně vyčerpána.
Po sepsání protokolu na stráţnici a po odpočinku byli všichni
odvedeni na velitelství pohraniční roty do Pitomače, asi hodinu
pěšky. Byli opět vřele přivítáni, zvláště Čechoslováci, a pohoštěni.
V doprovodu jugoslávského četníka pak odjeli vlakem do Záhřebu,
bylo to 17. ledna. Ve dvojstupu přešli ulicemi města na policejní
ředitelství. Cestou několik Poláků uteklo. Ti vyhledali polský
konzulát a pak přišli pro ostatní Poláky, které všechny převedli na
polský konzulát. Tak zůstali tři chlapci z Újezda opět sami. Dostali
první osobní legitimace s fotografií, takţe jejich další pohyb byl
alespoň částečně svobodnější.
Ze Záhřebu odjeli pak 20. ledna vlakem do hlavního města
Bělehradu. Zde je uţ převzala mezinárodní organizace YMCA. Bylo
třeba počkat, aţ se shromáţdí k dalšímu transportu z ČSR aspoň
třicet lidí. A těch přibývalo kaţdým dnem. Kdyţ byl počet doplněn,
převzal velení nad transportem major Ressel. Tak bylo vše
připraveno k další pololegální cestě do emigrace bojovat za
osvobození okupované vlasti.
8. Přes Řecko a Turecko do Sýrie
Naši krajané v Bělehradě zásobovali celou skupinu jídlem
a pitím na cestu. Jeli vlakem přes Skopji a jugoslávsko-řecké hranice
(uţ legálně) do řeckého přístavu Soluně. Po hotelovém přenocování
opět vlakem přes řecko-turecké hranice do Istanbulu a lodí přes úţinu
Bospor na půdu Malé Asie. Nocování opět v hotelu, stále se nic
neplatilo, a pak dlouhá cesta vlakem trvající dva dny a dvě noci. Přes
hornatá vnitrozemí Turecka, přes města Adana, Alepo a Homo do
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Bejrutu. Bejrut byl důleţitým přístavem ve východním středomoří
v tehdejší francouzské drţavě Syrii. Dnes je hlavním městem
Libanonu.
Po vystoupení z vlaku a přivítání francouzskými zástupci byl
nástup. Zazněl rozkaz: „Kdo je důstojník, vystupte!“ Bohumil
Bednařík, jako poručík, vystoupil z řady a byl společně s jinými
zařazen mezi důstojníky, kteří pak byli ubytováni v soukromém
hotelu. Bylo jich poměrně mnoho. Četař aspirant Alois Fröhlich
a četař Jaroslav Švarc byli ubytováni s muţstvem v koleji americké
univerzity. Tak se poprvé naše trojice rozešla.
9. Odjezd lodí do Francie
Pobyt v Bejrutu trval asi týden a byl vyplněn čekáním na
nalodění a odplutí do jiţní Francie. První odjel Lojza a Jaroš na
nákladní lodi se skupinou muţstva. O den později odplul i Bohuš se
skupinou důstojníků na francouzské osobní lodi „Chapolione“.
Plavba po Středozemním moři byla zpočátku klidná. Blízko
italských ostrovů Sicílie a Sardinie hlídkovala italská válečná
plavidla. Byl několikrát vyhlášen poplach a loď plula oklikou podél
afrických břehů. Před francouzským přístavem Marseille, kde obě
lodi přistály po třídenní plavbě dne 19. února 1940, bylo moře tak
bouřlivé, ţe lodi neměly povolen vjezd do přístavu a musely čekat na
širém moři celou noc.
10. Konečně opět vojáky československé armády
Po vylodění v Marseille byli všichni emigranti odvezeni do
francouzské pevnosti Saint Jean, výchozí základny cizinecké legie
pro Afriku. Příští den byly odvody před čsl. lékaři a důstojníky.
Pochopitelně všichni tři naši chlapci byli odvedeni a ještě téhoţ dne
odjeli vlakem do města Adge. Bylo to 20. února 1940.
V Adge byl výcvikový tábor pro čsl. příslušníky, kteří se hlásili
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do československé armády. Tento tábor byl pro pěšáky a byl
v provozu od 1. ledna 1940. Dříve byli Čechoslováci zařazováni do
cizinecké legie. Všichni dostali francouzský vojenský stejnokroj
a byli zařazeni do výcviku. V Adge byly tyto jednoty: 1. pěší pluk
a 2. pěší pluk. Organizoval se 3. pěší pluk. Bohumil Bednařík byl
u
5. roty 2. praporu 2. pluku, Jaroslav Švarc u 7. roty 2. praporu
2. pluku.
Dělostřelecký pluk měl výcvikový tábor asi hodinu od Adge
v Perpignanu. Sem byl zařazen Alois Fröhlich. Ve volných chvílích
se navštěvovali, koupali se v moři, sportovali a vzpomínali na
vzdálený domov.
11. Přepadení Francie a nástup na frontu
Kdyţ 10. května 1940 hitlerovské Německo zákeřně přepadlo
Holandsko a Belgii a zahájilo generální útok na Francii, nastaly těţké
dny a týdny jak pro Francii, tak i pro Anglii. Ukázala se však brzy
nemohoucnost a nepřipravenost francouzské armády, která
nezabránila postupu fašistických armád.
Proti těmto postupujícím německým vojskům byly v polovině
května nasazeny i dva československé
pěší pluky z Adge
i dělostřelecký pluk z Perpignanu. Tak se poprvé dostali na frontu
naši chlapci, aby zde bojovali za svobodu vlasti. Pěšáci byli naloţeni
do autobusů, dělostřelci na vagóny a co nejrychleji přepraveni přes
Lyon a Dijon aţ do blízkosti fronty. Pak pěším pochodem dorazili aţ
do obranných pozic na řece Marně.
12. Ústup z fronty
Při prvním kombinovaném útoku Němců se francouzská obrana
na Marně rozpadla. Naše jednotky, aby nebyly obklíčeny, musely
ustoupit. Po ostré přestřelce se stáhly jiţně na řeku Seinu. Zde se uţ
ani nenastoupilo do obranných pozic a stupovalo se pochodem ve
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dne i v noci za náletů fašistických hloubkových letadel na řeku Loiru,
kde se mělo nastoupit k obraně.
Francouzská města byla bombardována a hořela, silnice byly
přeplněny uprchlíky, všude zmatek. Francouzská armáda byla
v rozkladu. Za této situace zaţily naše jednotky další ústup i na Loiře
a za ostré střelby ustupovaly dále na jih. V Narbenu byly naloţeny do
vlaku a odvezeny do Adge. Zde, k velkému překvapení, chtěli
francouzští policisté naše vojáky odzbrojit. Nikdo však toto poníţení
vojáka nepřipustil. Ještě v noci nastoupily naše jednotky do
nákladních aut a odjely do přístavu Séte. Mezitím Francie
kapitulovala.
13. Rychlý odjezd z Francie
V Séte se čekalo na nalodění a odplutí do Anglie. Alois Fröhlich
odplul s dělostřeleckým plukem v nákladní uhelné lodi o den dříve do
Gibraltaru. Pěší pluky však neměly povolení od francouzských úřadů.
Hrozilo nebezpečí, ţe neuniknou a budou zadrţeni. Zasáhl ale
přítomný stařičký francouzský generál Fauscher, který přímo nařídil
kapitánovi nákladní lodi „Rod el Farag“, aby vzal Čechoslováky na
palubu na jeho odpovědnost. Tak se i stalo a Bohuš s Jarošem odpluli
také do anglického válečného přístavu Gibraltaru.
Odtud byli převezeni po loďkách na velkou osobní loď „Viceroy
of India“, která kotvila před přístavem, a to oba pěší pluky
i dělostřelecký. Opět byli naši tři chlapci pohromadě. Byli umístěni
na nejhořejší palubě lodi. Směr plavby – Velká Britanie.
14. Cesta do Anglie přes Atlantický oceán
Cesta z Gibraltaru do Anglie vedla přes Biskajský záliv. Ten
však byl uţ střeţen německými ponorkami a hlídkovala nad ním
fašistická letadla. Po rychlé kapitulaci Francie 22.6.1940 nastala
„bitva o Anglii“. Pro lodi bylo nebezpečné se v těchto vodách
pohybovat. Proto loď, doprovázená čtyřmi anglickými torpédoborci,
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byla nucena plout hluboko na západ do Atlantického oceánu a pak
oklikou do Anglie. Torpédoborci měli několikrát poplach proti
ponorkám a letadlům.
Osobní loď „Viceroy of India“ vezla na palubě evakuované
anglické občany z Indie a jiných drţav. Naši vojáci si vezli veškerou
výzbroj včetně kulometů, minometů a děl. Jel s nimi i čsl. generál
Ingr, který byl velitelem transportu, a generál letectva Vicherek.
Po týdenní plavbě přistála loď v jihoanglickém přístavu
Plymouth. Bylo to 7. července 1940 v poledních hodinách.
15. Rozmístění našich jednotek v Anglii a výcvik
Angličané naše vojáky přivítali a pohostili. Ještě téhoţ dne odjeli
vlakem na sever do stanového tábora v Cholmondelley Parku
(Čolmly park). Byl to rozsáhlý zámecký park s připravenými stany
pro přechodné ubytování. Byli zde pěšáci, dělostřelci i naši letci
pohromadě. V prvých týdnech došlo k reorganizaci jednotek a začalo
se s výcvikem. Jevil se přebytek důstojníků. Z nich byla utvořena
nová protitanková jednotka. Tento stanový tábor mohl slouţit jen
přes léto a do doby, neţ byla ukončena reorganizace jednotek. V říjnu
se postupně tábor Cholmondelley Park likvidoval a jednotlivé čsl.
vojenské jednotky byly rozmístěny podle druhu zbraní do jiných míst
Velké Británie.
Tak pěší prapor č. 2 druhého pluku, u kterého byl Bohuš
Bednařík i Jaroslav Švarc, byl přemístěn do Walton Hall (Woltn Hol)
ve střední Anglii blíţe města Cowentry. Po roce byl přeměněn na
motorizovaný s pásovými vozidly. Dělostřelecký pluk, u něhoţ byl
Alois Fröhlich, byl přemístěn asi 2 km od Walton Hall, takţe všichni
tři velkoújezdští chlapci byli blízko sebe.
Českoslovenští letci, kteří zasáhli do bitvy o Anglii velmi
úspěšně, byli zase jinde.Naše jednotky prováděly samostatný výcvik
nebo taktická cvičení společně s anglickými vojáky a všichni čekali,
kdy dostanou příleţitost bojovat proti fašistickým okupantům. Zatím
Hitler bombardoval Anglii, násilně obsazoval další státy v Evropě,
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zřizoval nové koncentrační tábory a dne 22. června 1941 zákeřně
přepadl Sovětský svaz.
16. Parašutistický výcvik
Počátkem roku 1941 se mezi našimi vojáky v Anglii hledali
a získávali dobrovolníci do kurzů pro výcvik parašutistů. Výcvik byl
velmi náročný, seskoky padákem, práce s vysílačkou, výroba trhavin,
znalost trhavin i nepřítele, vyzvědačství, diverze, střelba atd. Výcvik
byl přísně tajný a prováděl se na různých místech v několika
turnusech. Stát se parašutistou, to znamenalo dostat se brzy do akce
proti fašistům na našem okupovaném území. Jinak se v Anglii jen
cvičilo, cvičilo a čekalo. Naši chlapci však šli za hranice, aby
bojovali se zbraní v ruce proti nepříteli.
Na jaře roku 1941 se přihlásil mezi prvními do parašutistického
výcviku Jaroslav Švarc. Nikomu nic neřekl, nikdo z kamarádů
nevěděl, kam chodí. Na otázku Bohuše, kam chodí, kdyţ je mimo
svou jednotku, odpověděl: „Co se ptáš? Neptej se!“ Tak také
o Jarošovi nikdo nic nevěděl, kdyţ v dubnu 1942 odletěl domů plnit
bojový úkol parašutisty a zde padl hrdinskou smrtí. V roce 1942
prodělal stejný parašutistický a zpravodajský výcvik i Bohumil
Bednařík.
17. První hrdina padl v boji
Parašutistické skupiny vysílané z Anglie měly převáţně
zpravodajský charakter a nikoliv bojový. Mezi desítkami skupin měly
zvláštní bojové určení pouze dvě: „Antropoid“ s Kubišem
a Gabčíkem, jejich úkolem bylo zlikvidovat R. Heydricha, a potom
skupina „Tin“, která měla odstranit Emanuela Moravce,
protektorátního ministra a zrádce.
Skupina Tin se skládala z rotného Jaroslava Švarce a Ludvíka
Cupaly. Při seskoku v noci 30. dubna 1942 v prostoru křivoklátských
lesů se J. Švarc zranil na noze a byl mu znemoţněn rychlejší pohyb.
Druhý člen skupiny Cupala dopadl aţ u rybníka nedaleko Třeboně.
Schovával se u příbuzných na jiţní Moravě, byl zde vypátrán
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gestapem a při přestřelce postřelen. Otrávil se, aby nebyl chycen
ţivý.
Jar. Švarc, který měl krycí jméno „Zelinka“, se dostal do Prahy
a podařilo se mu navázat spojení se skupinou Kubiš, Gabčík, Opálka,
Valčík. Tito jej zavedli do bytu učitele Zelenky na Ţiţkově, aby si
léčil nohu. Pro parašutisty dovezl z Londýna asi 45.000 říš. marek.
Kdyţ uţ mohl chodit, navštívil i svoji sestru na Ţiţkově.
Švarc – Zelinka nevěděl, co se stalo s Cupalem. Hledal jej proto
podle smluveného hesla, aby s ním mohl navázat spojení. Třikrát
uveřejnil v Národní politice toto oznámení: „Starožitný prsten
s monogramem J. Š. ztracen v Černém pivovaře 30.IV.1942.
Oznámení na značku Rodinný.“ Také on hledal v novinách smluvený
inzerát, ţe se „prodají staré housle,“ který měl dát do novin Cupal,
ale nedočkal se.
Atentát na Heydricha v Praze znamenal konec volného pohybu.
J. Švarc byl právě ten den u své sestry na Ţiţkově. Neměl ponětí
o tom, co bude Gabčík s Kubišem podnikat. Kdyţ se k jedenácté
vracel od sestry, stavil se u Zelenků, kde se pravděpodobně dověděl
o atentátu. Následujícího dne mu dal pan Zelenka teplé prádlo, triko,
holení, bochník chleba a Švarc odešel jako první do určeného krytu
v kryptě Cyrilometodějského kostela. Celou skupinu sedmi
parašutistů (Kubiš, Gabčík, Opálka, Valčík, Švarc, Bublík a Hrubý)
zradil člen jiné skupiny, zbabělec Karel Čurda.
Poslední noc před útokem fašistů na kryptu ze 17. na 18. června
1942 měl hlídku velitel Opálka, Švarc a Kubiš. Tito vlastenci bránili
kaţdý svůj úsek do posledních sil. První z nich padl na galerii kostela
Jaroslav Švarc. Po těţkém zranění si probil pravý spánek střelou
z vlastní pistole… Bylo mu 28 let. Atentát na Heydricha byl
připravován jako izolovaná akce. Proto odváţný čin parašutistů
nepřinesl takové výsledky, o nichţ oni sami byli přesvědčeni. Tak
padl první hrdina z naší trojice.
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18. Co se dělo mezitím doma
Ve Velkém Újezdě nebyla válečná léta nikterak lehká, tak jako
všude jinde. I kdyţ naši tři chlapci odešli z domova tajně a nikdo
o nich nic nevěděl, neobešlo se to bez pronásledování jejich rodin.
Paní Kolářová Ludmila, sestra Aloise Fröhlicha, o tom vypráví:
„Když přišlo gestapo do Velkého Újezda, jako první začalo slídit
v rodině Bohumila Bednaříka. Sestra mého manžela Františka
Hospůdková to viděla a přiběhla nás na Kopaninu varovat, že
u Bednaříků je gestapo. Naštěstí jsem byla sama doma. Manžel
Leopold pracoval na cestě a naše děti s maminkou na poli. Vidím to
úplně, jako by se to vše událo včera. Němci se ptali, kdo je Lojza
a kde je. Řekla jsem, že je to můj bratr, který po dokončení školy
nemůže zde u nás najít práci, proto zatím žije s námi. Před pár dny
odjel do Ostravy, aby si našel nějaké zaměstnání, abychom ho
nemuseli živit. Slyšeli jsme, že v Ostravě byl nálet, tak se bojíme, zda
se mu něco nestalo, protože od té doby o něm nemáme žádné zprávy.
Gestapáci chtěli fotografii, ale řekla jsem, že mám jen z maturitního
tabla a že na jiné focení nebyly peníze. Hromadná fotka se jim
nehodila, a tak mi řekli, jestli nějakou najdu, ať ji pošlu do Přerova
na gestapo.“ V duchu si myslela: „ No, to určitě!“ „Říkala jsem si,
že si vše musím přesně zapamatovat a říct to potom rodině, kdyby se
ještě ptali, ať všichni mluvíme stejně. Lojzík než odjel, tak nám
přikázal, že kdyby se někdo ptal, musíme vždy mluvit jen o něm
a nikdy o žádných kamarádech. To jsem měla stále na mysli. Vůbec
jsem se tehdy nebála a odpovídala jsem úplně klidně, tak se mi
podařilo Němce přesvědčit, že opravdu o bratrovi nic nevím, a naše
rodina tak díky Bohu zůstala uchráněna dalšího pronásledování.
Když mě vyslýchali, celou dobu jsem měla obavy, ať se nevrátí někdo
z rodiny domů. Později jsem se dozvěděla, že zatímco probíhal
výslech, teta Hospůdková vyhledala maminku s dětmi a ukryla je
u Himrů v č. 92. Tak se naštěstí k výslechu nikdo další nepřipletl
a Němci měli jen tyto informace.“
Horší to bylo u Bednaříků. Tam byli doma všichni, a tak je
Němci mohli více znervóznět. Asi se jim jejich odpovědi nezdály,
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protoţe později Bohumilovy rodiče, Josefa a Antonii, a mladší sestru
Marii zatklo gestapo. Ostatní sourozenci nebydleli v Újezdě. Všichni
tři zatčení byli odvezeni do věznice v Lipníku, kde zůstali 14 dnů.
Pak matka s dcerou byla převezena do internačního tábora ve
Svatobořicích u Kyjova na jiţní Moravě. Otec byl přetransportován
do pověstných Kounicových kolejí v Brně. Zde byl vyslýchán
a mučen tři měsíce. Další tři měsíce v Brně – Veveří a potom
převezen také do tábora ve Svatobořicích. Byl k nepoznání, váţil
pouhých 40 kg. Nejdříve byla propuštěna matka Antonie
Bednaříková pro nemoc, a to 18. července 1943, o měsíc později pak
její manţel a dcera Marie.
Jaroslav Švarc neměl ve Velkém Újezdě z rodiny nikoho. Jeho
tři sestry bydlely trvale v Praze a na prodaném domku č. 101 bydlel
nový majitel J. Mazur z Ostravy.
19. Bojové nasazení Bohumila Bednaříka
Poručík B. Bednařík byl povýšen na nadporučíka. Po ukončení
parašutistického výcviku čekal na rozkaz k akci. Znal jiţ tragický
osud svého kamaráda Jaroslava Švarce. Na všech frontách zuřila
válečná vichřice. Bomby kosily nevinné a v koncentračních táborech
umírali hrdinové. Poráţka fašistů u Stalingradu však utvrdila víru ve
vítězství. Trasa letů s výsadky z Anglie nad naše území přes Francii
a Mnichov byla spojena s velkým rizikem. Zde měli Němci velmi
silnou protileteckou obranu. Proto byla později trasa změněna.
Startovalo se ze severní Afriky přes Itálii k nám. Zde nebyla tak silná
protivzdušná obrana.
Bylo to v měsíci září roku 1943, kdy sedm našich parašutistů
z výcvikového střediska ve Walton Hall v Anglii dostalo rozkaz
k akci. Mezi nimi byl i B. Bednařík. Těchto sedm muţů tvořilo dvě
samostatné výsadkové skupiny. Jedna byla tříčlenná s velitelem npor.
Horákem, druhá čtyřčlenná s velitelem npor. Bohumilem
Bednaříkem. Po vybavení potřebnou výstrojí a výzbrojí odletěly obě
skupiny z Anglie přes Atlantický oceán do Alţíru v Africe. Po
dvouměsíčním pobytu v městě Alţíru a čekání na start, byly obě
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skupiny přemístěny na letiště v Tunisu. Čekalo se na jasné měsíční
noci, seskoky se prováděly nejlépe za svitu měsíce.
20. První nezdařený let domů
Startovalo se z tuniského letiště před setměním. Bylo to
v prosinci roku 1943 před Vánocemi. Anglické vojenské
čtyřmotorové letadlo zn. Halifax s přídavnými nádrţemi mělo
kanadskou posádku a našich sedm parašutistů. Směr letu:
Středozemní moře, Itálie, Alpy, Rakousko a pak výsadek v jiţních
Čechách ve velkém ohybu Vltavy jiţně od Kamýku. Let byl klidný,
jen nad Vídeňským Novým Městem zastihla letadlo opoţděná
protiletadlová palba. Nad jiţními Čechami byla obloha zamračená
a velitel letadla nenašel určené místo k seskoku. Proto nedal povolení
ţádné ze dvou skupin k seskoku, ale rozkaz k návratu. Hledáním
místa k vysazení se prodlouţila letová doba a tím se zvýšila spotřeba
pohonných hmot. Proto se letadlo nemohlo vrátit na výchozí letiště
v Tunisu. Vracelo se přes Itálii a v 7 hodin ráno přistálo na letišti
v Torontu v jiţní Itálii. Po doplnění pohonných hmot pokračovali
v letu na ostrov Malta a po odpočinku příští den se vrátili na výchozí
letiště v Tunisu. Prvý let se tedy nezdařil.
21. Nové přípravy
Fašisté ustupovali na všech frontách. Těţké poráţky na východní
frontě a nezadrţitelný postup Rudé armády přinášel postupně
svobodu okupovaným zemím. Fronta v Itálii se jiţ posunula nad
hlavní město Řím. Naši parašutisté byli proto přemístěni blíţe za
frontu do nové základny v Brindisi na pobřeţí Jaderského moře. Byl
leden 1944. Obě skupiny byly ubytovány v horské vesničce. Po celou
dobu emigrace dostávali ţold v té měně, v které zemi právě byli.
V Brindisi opět čekali na příhodnou dobu k novému startu.
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22. Druhý let domů
Druhý let, který byl úspěšný, byl podniknut o Velikonocích na
Bílou sobotu roku 1944 (v noci z 8. na 9. dubna). Odlet byl z letiště
v Brindisi opět na letadle Halifax s polskou posádkou, navigátorem
a šesti parašutisty ve dvou skupinách.
První skupina s krycím názvem SULPHUR (síra) měla jen dva
členy. Třetího odmítli před odletem vzít. Velitelem byl npor. Adolf
Horák, pozdější zrádce, druhý člen rotm. Janko.
Druhá čtyřčlenná skupina měla krycí název CHALK (křída).
Tvořili ji parašutisté: velitel skupiny npor. Bohumil Bednařík, radista
rt. Frant. Nedělka, zpravodaj četař Josef Künzel a ochránce rt. Vlad.
Hauptvogel.
Trasa a cíl letu byl stejný jako poprvé - jiţní Čechy, ohbí řeky
Vltavy jihovýchodně od Kamýka nad Vltavou mezi obcemi Větrov
a Smolotely. To bylo místo seskoku pro skupinu CHALK, skupina
SULPHUR byla vysazena o čtvrt hodiny dříve na jiném místě
v západních Čechách. Akce proběhla hladce a všichni čtyři
parašutisté skupiny CHALK přistáli po dlouhé době na půdě své
vlasti na rovné louce asi 1 km od Vltavy.
23. Čím byla vybavena skupina CHALK a její poslání
Kaţdý parašutista měl s sebou jídlo na 3 dny, jedny civilní
pracovní šaty, balík peněz (německé marky), pytlík tabáku na
kroucení cigaret, falešné osobní doklady (Bohuš měl doklady na
jméno „Brauner“). Dále měli tři adresy českých lidí v okolí, kteří by
mohli parašutisty schovat a poskytnout jim pomoc. Skupina měla
krátkovlnnou vysílací a přijímací stanici s volacím znakem
LUDMILA a radarový naváděcí přístroj, tzv. EUREKU. Kaţdý měl
v pouzdře pod levou paţí pistoli, a Hauptvogel jako ochránce měl
ještě jednu pistoli v pouzdře vpředu pod pasem a zásobu nábojů.
Úkol skupiny byl čistě zpravodajský. Podávat zprávy o rozmístění,
pohybech a síle německých vojsk, o válečném průmyslu, o politické
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situaci v Protektorátu. Podle práce skupiny by se mohly úkoly
rozšířit.
24. První hodiny doma
Přesně o půlnoci z 8. na 9. dubna dopadl Bohuš Bednařík, který
skákal první, celkem nešťastně na záda a omdlel. Po deseti minutách
přišel k sobě a kamarádi ho uţ hledali. Celá skupina přistála v rozpětí
asi 100 metrů na louce. Shromáţdili se v bezpečí a prvním úkolem
bylo zbavit se nepotřebných věcí. Letecké kombinézy, helmy
a padáky dali do pytle, potřebné věci zase do batohu na záda. Přešli
k Vltavě, pytle zatíţili kameny a hodili do rozvodněné řeky. Pak
podle mapy zjistili, ţe jsou na správném místě. Stáhli se do blízkého
lesa ještě před svítáním a celý příští den přečkali v lesním úkrytu.

25. Parašutisté hledají lidi
Bez pomoci civilního obyvatelstva je činnost parašutistů
v nepřátelském týlu nemoţná. Následující noc se vydali do obce
Chrastíčky, kde měli podle adres nalézt pomoc. Prvý i druhý adresát
však jiţ neţil a třetí jim zase odmítl pomoci, ţe s nimi nechce nic mít.
Nastaly prvé potíţe. Bylo třeba najít ubytování a prostor pro vysílání.
Těmito problémy se zabývala skupina CHALK aţ do konce dubna.
Konečně našli podporu u malého zemědělce Josefa Konta
v Holušicích, který je zásoboval jídlem. Náhodně se seznámili v lese
s hajným Fišerem, který jim poradil úkryt v lesním krmelci pro zvěř
a slíbil nějaké jídlo. Spojení s Londýnem bylo navázáno aţ 8. května
1944 ze stodoly Josefa Konta. V depeši sdělil radiotelegrafista
Nedělka pomocí vysílačky LUDMILA situaci parašutistů takto:
„Dvě adresy mrtvé, třetí nechce pomoci.
Prostor působnosti – lesy jižně Kamýku západně Vltavy.
Vysazení dobré.
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Lidé dávají najíst, nechtějí přechovávat.
Jsou velmi zastrašení. Udávají. Dvě udání.
Pobyt mimo lesy zatím nemožný pro časté kontroly.“ Dále
skupina poţadovala shození potřebného materiálu, zbraní a také
vysílání hesla potřebného pro ověření.

26. CHALK padá do pasti
Udání, o nichţ se parašutisté dozvěděli, ale hlavně zatčení dvou
členů skupiny SULPHUR Horáka a Janka gestapem brzy po seskoku,
dala fašistům moţnost upřesnit prostor pobytu parašutistů ze skupiny
CHALK. Posledních čtrnáct dnů pátral zrádce Horák, to jiţ ve
sluţbách gestapa, v okolí po skupině Bednaříka a vyzvídal u lidí. Po
těchto zjištěných skutečnostech bylo nařízeno klatovskému gestapu,
aby provedlo velkorazii na parašutisty v prostoru Kolárovice –
Chraštice – Chraštíčky.
V noci z 12. na 13. května byl celý prostor neprodyšně uzavřen.
Nešťastnou shodou okolností uvízl v obklíčení i radista František
Nedělka. Ten se té osudné noci pokoušel ve stodole Josefa Konta
v Chraštíčkách navázat spojení, a kdyţ neuspěl, chtěl své vysílání
opakovat v poledne. Ráno však byl při pokusu projít obklíčením
gestapáky zadrţen. Okamţitě byl podroben výslechu. Nedělka
zapíral. Domníval se, ţe gestapo o jeho skupině nic neví. Mezitím
však přijel z Prahy komisař Leimer a k překvapení Nedělky hovořil
o všech podrobnostech před odletem skupiny CHALK, o jejich letu
a seskoku. Nakonec přivedl ještě zrádce Horáka, coţ znamenalo pro
zatčeného parašutistu konec zapírání. Horák bývalého kamaráda
přesvědčoval, aby vše řekl, ţe tím zachrání celou vesnici. Nedělka
nakonec kapituloval před beznadějí a na mapě ukázal místo, kde se
ukrývají jeho tři druhové.
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27. Čtyři stateční
Nyní mělo gestapo všechny trumfy v rukou. Komisař Leimer
převzal velení nad celou akcí sám. Obkličovací kruh uzavřel ve svém
středu nic netušící zbývající tři parašutisty, kteří nocovali v lese
v krmelci pro zvěř – Bednaříka, Künzela, Hauptvogla.
Při rozednívání se pod krmelcem ozval známý hlas: „Bohušu,
jste tam?“ Hauptvogel se nadzvedl a škvírou viděl, ţe je to Horák.
„Vzdejte se,“ volal dále Horák, „nic se vám nestane a zachráníte
všechny lidi, co vám pomáhali! Nedělka už byl zatčen.“ Horák nás
zradil, projelo hlavou všech. Co teď? „Jste obklíčeni, Bohušu. Váš
odpor je marný!“ přesvědčoval parašutisty zrádce. V krmelci bylo
ticho. Zrada. Vše ztraceno. Velitel pohledem kolem konstatoval, ţe
jsou obklíčeni německými vojáky se samopaly a kulomety. Odpor
byl marný. Zahájit nerovný boj by mělo v důsledku odvetu mezi
obyvateli ve vesnicích. Vzdali se. Nepřestanou však bojovat, i kdyţ
budou odzbrojeni, a nezradí.
Mezitím, co Horák přesvědčoval velitele Bednaříka a jeho druhy
o nezbytnosti kapitulace, jel radista Nedělka pod dohledem gestapa
do lesa pro ukryté věci. Zde vyhrabali radarový naváděcí přístroj
EUREKU, akumulátor, náhradní pistole a náboje. Náloţ, kterou
upevnili před ukrytím na EUREKU, se nepodařilo odpálit, poněvadţ
Lindnerem vedení gestapáci mu k tomu nedali příleţitost. Pak byl
Nedělka odvezen. Tři ze skupiny CHALK byli Němci odzbrojeni.
U kaţdého našli jednu pistoli. Hauptvogelovi se však podařilo druhou
pistoli pod pasem zatajit. Byli naloţeni do auta a pod dozorem
gestapa nespoutaní přepravováni do Prahy. Tříčlennou posádku auta
tvořili: komisař Leimer, gestapák Freylach a řidič Wodicka.
Hauptvogel, sedící na zadním sedadle u dvířek, vyuţil při jízdě
okamţiku, kdy v zatáčce řidič zmírnil rychlost, a bleskově vyskočil
z vozu. Wodicka s Freylachem se dali do pronásledování. Freylach
pro objemnou postavu brzy odpadl. Na pokraji lesa pronásledovaný
zůstal náhle stát a dal ruce nad hlavu, jako ţe se vzdává. Chtěl se
zřejmě zbavit svého pronásledovatele. Kdyţ ale Wodicka přiběhl
blíţe, Hauptvogel se náhle sehnul, vytáhl z pod pasu utajenou pistoli
a postřelil pronásledovatele. Pak se ztratil v lese. Bohuţel prchal
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směrem ke Zbenicím a zde narazil na příslušníky vojenských SS.
Jednoho z nich se mu podařilo sice zastřelit, ale při útěku přes pole
smrtící střely zasáhly i jeho. Tak padl v nerovném boji jeden ze
statečných. Zbylým dvěma v autě byla dána na ruce pouta a byli
odvezeni do Prahy.
Tak byl 13. května, bylo to v sobotu, zlikvidován výsadek
skupiny parašutistů CHALK. Pro gestapo skončila akce úspěchem
díky zrádci Horákovi. Leimerovu radost však kalila skutečnost, ţe
parašutisté Bednařík a Künzel během vzniklého zmatku při
Hauptvogelově útěku poškodili EUREKU, vezenou s nimi v autě.
S jejím vyuţitím totiţ gestapo zamýšlelo získat další úspěchy v boji
proti jiným výsadkům.
28. Gestapo osnuje další plány
Gestapo chtělo vyuţít rádiového spojení parašutistů s Londýnem
pro sebe. A k tomu je potřebovali. Ihned po převozu do Prahy byli
všichni tři ze skupiny CHALK uvězněni v pankrácké věznici.
A hned zde se gestapáci naštěstí dopustili hrubé chyby. Dali totiţ do
jedné společné cely npor. Bednaříka i četaře Künzla a do sousední
rt. Nedělku. Tím umoţnili prvým dvěma, aby se dohodli na způsobu
výpovědi.
Díky tomu se parašutistům podařilo utajit skutečné způsoby
varování pro Londýn. Gestapu namluvili, ţe Londýn při rádiovém
spojení vyšle určité otázky a pokud na ně parašutisté odpoví mylně,
pak ţe to znamená, ţe jsou pod kontrolou gestapa. Ve skutečnosti
měl být postup opačný, tedy správné a pravdivé odpovědi. Toto
oklamání Němců se zdařilo také proto, ţe rt. Nedělka vypovídal
stejně.
Několikrát byli převezeni do Petschkova paláce k výslechu. Byly
to výslechy formální a gestapáci jim dávali najevo, ţe o nich jiţ
všechno vědí a snaţili se u nich způsobit depresi a té pak vyuţít při
vlastním výslechu. Hlavní jejich zájem byl soustředěn na ony
varovací znaky skupiny CHALK. Teprve po jejich poznání mohla být
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zahájena vlastní rádiová protihra Němců se zahraniční centrálou
v Londýně. Prostřednictvím vysílače LUDMILY chtělo gestapo
udrţovat spojení s Londýnem a pouţít ho proti domácímu odboji.
29. Protihra „SENI“ začíná
Protihru SENI, tak označil Berlín krycím názvem rádiovou
protihru pod kontrolou gestapa, zahájila vysílačka LUDMILA
několika spojeními. Tak dne 24. srpna 1944 londýnská centrála
ţádala:
„Podle dohody odpovězte obratem na tento dotaz:
1.

Kdo vás učil v Anglii šifrovat?

2.

Udejte zemi vašeho pobytu těsně před odletem domů.“

Parašutisté Němcům odpověděli na otázky pravdivě. Gestapo si ještě
zjistilo u jiného zatčeného parašutisty Lepaříka, kdo je učil šifrovat
a odkud skupina startovala, coţ jim bylo jiţ také známo od Horáka.
Domnívali se tedy, ţe na obě otázky mohou klidně odpovědět.
Vysílačka LUDMILA Londýnu odpověděla:
1.

Šifrovat nás učil npor. Knotak.

2.

Odletěli jsme z Itálie.

A právě v tomto sdělení byl počátek neúspěchu gestapa. Podle
dohody Londýn uţ tedy věděl, ţe vysílačka LUDMILA je pod
kontrolou Němců. V Londýně chtěli mít absolutní jistotu, a tak
opakovali 29. září 1944 svůj dotaz ještě jednou s další doplňující
otázkou:
„Komu mají být vyplaceny Bednaříkovi osobní peníze v případě, že
by nemohly být doručeny jeho příbuzným?“ Po novém doplňujícím
výslechu Bohumila Bednaříka, který řekl pravdivě, komu mají být
jeho peníze předány, vysílačka odpověděla 16. října takto:
„Osobní peníze Bohumila Bednaříka mají být odevzdány, v případě
že by nemohly být doručeny jeho příbuzným, tělocvičné jednotě Sokol
Velký Újezd.“
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Tímto měl Londýn jistotu, ţe vysílačka je v rukou Němců.
30. Zachránili si život
Touto depeší skončila definitivně naděje gestapa na vyuţití
protihry SENI proti domácímu odboji. Aniţ to fašisté věděli, dostalo
se zahraničí varování, ţe vysílačka pracuje pod kontrolou.Vysílačka
LUDMILA však pracovala dále, protoţe Londýn nesměl přerušit
ihned spojení, aby zatčené parašutisty neohrozil.
Gestapo nezískalo rádiovou protihrou SENI vůbec nic, zatímco
parašutisté Bednařík, Nedělka a Künzel svou statečností oklamali
fašisty, aniţ tito o tom věděli, a tak si zachovali ţivot. V případě
prozrazení jejich podvodu by byli nemilosrdně popraveni. Naštěstí
jim jejich velká hra vyšla, ani jeden z nich neselhal. Kdyţ jiţ nemohli
bojovat proti okupantům se zbraní v ruce, neslouţili jim a zmařili
moţnost rozvinutí rádiového spojení v jejich prospěch. Byli vězněni
aţ do 7. května 1945 na Jenerálce v Praze, odkud je vysvobodilo
Praţské povstání.
31. Vzpomínka na hrdiny
Skončila strašlivá válka. Po rušném roce, který proţili zbylí tři
příslušníci parašutistické skupiny CHALK mimo své domovy, se
rozhodli, ţe navštíví ta místa, kde byli vysazeni, kde se skrývali i byli
zrazeni, a jak to tam tehdy vše dopadlo. Navštívili vesnice a mluvili
s lidmi, kteří jim tehdy pomáhali. Dověděli se, ţe oné osudné noci
bylo v obcích mnoho zatčených. Byl uvězněn Josef Konta, hajný
Fišer zahynul v koncentračním táboře. Dověděli se, ţe tehdy po kraji
chodil zrádce Adolf Horák a vyzvídal, kde je úkryt parašutistů a kdo
jim pomáhá. Se zrádcem Horákem se vypořádali Němci sami, před
koncem války byl popraven v Terezíně.
Nakonec zašli všichni tři hrdinové aţ na místo, kde padl jejich
věrný druh v boji ochránce rt. Hauptvogel, a dali v těchto místech
postavit pomníček, který tam stojí dodnes.
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Bohumil Bednařík ţil mezi námi ve váţnosti a úctě aţ do
28. února 1973, kdy zemřel jako těţký invalida ve věku 62 roků
a byl pohřben na místním hřbitově.
32. Poslední hrdina nastupuje do nelítostného boje
Třetí z naší trojice Alois Fröhlich měl neméně dramatický
a nakonec tragický osud. Jako příslušník dělostřeleckého pluku byl
drţen v Anglii v nečinnosti nejdéle. Zůstal sám, kdyţ oba jeho
kamarádi odešli plnit bojové úkoly proti fašistům.
V květnu roku 1942 se seznámil s anglickou dívkou jménem
Andrey Beatrice Champan. Po půldruhém roce dne 2. října 1943 se
s ní oţenil v kostele sv. Petra v County of Warnick. To uţ znal
dokonale anglicky.
V červenci 1944 přišla na čsl. Ministerstvo národní obrany
v Londýně naléhavá výzva z Moskvy. Velitel 1. československého
armádního sboru v Sovětském svazu plukovník Ludvík Svoboda
ţádal větší počet vyšších i niţších velitelů pro nově se utvořivší
československé vojenské jednotky z řad volyňských Čechů
v Sovětském svazu. Bylo známo, ţe v našich jednotkách v Anglii byl
od počátku války přebytek důstojníků. A čsl. armádní sbor v SSSR
měl být v nejbliţších týdnech nasazen do nových bojů při postupu
k našim státním hranicím. Výzva měla velký ohlas. Vţdyť mnoho
našich vojáků a důstojníků pociťovalo, jak je nahlodává nečinnost.
Přáli si dostat se na sovětskou frontu.
33. Odjezd do Sovětského svazu
Konečně se naskytla příleţitost i pro podporučíka Aloise
Fröhlicha, který byl mezitím povýšen na poručíka, účastnit se aktivně
boje proti úhlavnímu nepříteli. Přihlásil se bez váhání spolu s řadou
dalších důstojníků-velitelů. Urychleně byl připraven transport na
dalekou cestu.
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Před odjezdem
do Sovětského svazu promluvil
k nastoupeným velitelům zástupce čsl. vlády v Londýně. Mimo jiné
řekl: „Odcházíte do země, kde každý její obyvatel je hrdinou. Tito
sovětští lidé neznají nic jiného, než konečné vítězství nad fašismem,
a pro to vítězství obětují vše. Doufám, že ani vy nezklamete!“
Odjezd z Liverpoolu byl v sobotu 15. července 1944.
Transport byl dopravován lodí přes Atlantický oceán do Gibraltaru,
pak přes Středozemní moře do Port Saidu, vlakem do Jeruzaléma,
odtud poslal manţelce do Anglie Lojza několik posledních dopisů,
a přes Damašek a Bagdad do přístavu Basry a ještě dále aţ do
Teheránu v Iránu. Odtud jiţ sovětskými letadly přes Baku
a Stalingrad do Moskvy.
Po téměř dvouměsíční cestě (asi 12.500 km) přiletěla skupina
s Aloisem Fröhlichem do Moskvy 10. září. Asi čtrnáct dnů před nimi
sem doletěla z Anglie skupina vyšších velitelů čsl. armády, mezi nimi
také plukovníci, později generálové, Boček, Klapálek a Sázavský
(Vedral).
34. Karpatsko-dukelská operace
Po dvoudenní zastávce v Moskvě pokračovala skupina přes
Kyjev do Rovna na Volyni a pak dále přes Lvov k náhradnímu pluku
v Černovicích. Zde byli přiděleni jako velitelé ke svým jednotkám.
Poručík Alois Fröhlich byl pověřen velením 4. minometné baterie
III. dělostřeleckého pluku. Ihned následoval přesun do oblasti fronty.
Dne 26. září 1944 přijel ve večerních hodinách por. Fröhlich se svou
jednotkou do štábu 1. čsl. armádního sboru v SSSR poblíţ Krosna.
To uţ začala veliká a krvavá bitva o Dukelský průsmyk a na pomoc
Slovenskému národnímu povstání.
Nebyl čas na formality ani na seznámení nových velitelů se
sovětskou vojenskou taktikou, velením a situací na frontě. Okamţitý
nástup do frontové linie – do ohně!
Urputné boje se velmi pomalu posunovaly k našim státním
hranicím. Alois Fröhlich, povýšený na nadporučíka, útočil se svou
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baterií na poslední obec na polské straně Barwinek. Za touto vesnicí
uţ byl Dukelský průsmyk a rodná vlast, kterou tolik miloval a za jejíţ
svobodu šel do boje. Naše jednotky po boku se sovětskými
hrdinnými bojovníky sváděly urputný zápas na ţivot a na smrt
s krvelačným fašistickým nepřítelem.
35. Druhý náš hrdina padl v boji
Boje byly stále neobyčejně těţké a bohaté na ztráty.
Průzkumné hlídky jiţ dosáhly státní hranice. Konečně! Po tolika
letech, po tolika bojích a utrpení opět na rodné půdě. Minometná
baterie nadporučíka Aloise Fröhlicha se právě přemisťovala kupředu,
aby kryla postupující samopalníky. Při této operaci dopadla na
dukelskou silnici německá mina, zranila npor. Ševčíka a npor.
Plonera. Nadporučík Alois Fröhlich, který postupoval asi 10 kroků za
nimi, byl zasaţen z bezprostřední blízkosti střepinami miny a na
místě usmrcen. Bylo to právě toho památného 6. října 1944, v pátek
dopoledne, kdy naše jednotky poprvé stanuly na půdě své vlasti.
Tak obětoval svůj mladý ţivot v boji proti smrtelnému
nepříteli náš druhý hrdina Alois Fröhlich. Bylo mu 29 let.
Původně byl pohřben na místě, kde padl, několik metrů od
hranice na polském území. O několik dnů později vykopal jeho tělo
škpt. Hruban a sám je přenesl na malý hřbitůvek jiţ na našem území.
Zde byl téţ pohřben velitel 1. brigády generál Sázavský, jehoţ auto
téhoţ dne 6. října 1944 najelo na německou minu.
Kdyţ byl později zbudován Dukelský památník, byli sem
přeneseni všichni padlí hrdinové z bojů o Dukelský průsmyk. Npor.
Alois Fröhlich leţí ve společném hrobě s Vítem Nejedlým v prvé
řadě hrobů hned za památníkem uprostřed.
Jeho kamarádi v boji po návratu přivezli rodině do Velkého
Újezda jediné památky na něho: frontový zápisník, osobní doklady
a sovětské bankovky, kterými pronikly smrtící střepiny miny.
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Ještě ráno 6. října 1944 přijal písemné hlášení o ztrátách
baterie z minulého dne, kde se píše: „… byli zabiti tři koně, další tři
zraněni, ztracen jeden vůz. Vojín Jaroslav Volf (narozen 7. 11. 1904)
padl při dělostřeleckém přepadu a svobodník Juraj Štulak (narozen
9. 11. 1921) je nezvěstný…“
Poslední zápis, který npor. Alois Fröhlich napsal do bojového deníku,
zní (psáno asi 5. října):
Návrh na vyznamenání: vojín Otto Janča,
telefonista II/3 odd.
Dne 1. října byl mi přidělen voj. Janča Otto, telefonista II. odd. jako
služba u telefonu pro zajištění spojení styčného důstojníka děl. mezi
pěším praporem 4 a děl. odd. II. Pěší prapor 4 se nalézal asi 150 m
od vesničky Zyndranowa směrem od Z na kotu 460. Ve
4 hodiny
odpoledne prostor praporu byl ostřelován nepřátelským
dělostřelectvem, při čemž byl zraněn příslušník…..(nedopsáno)
Na závěr svého vzpomínání paní Kolářová hovořila o jedné zajímavé
události: „6. října v noci mě ze spaní probudila rána. Kdyţ jsem
rozsvítila, abych zjistila, co se děje, uviděla jsem, ţe obrázek Panny
Marie, který visel nad postelí za mou hlavou, spadl na zem.
S manţelem jsme nad tím kroutili hlavami, protoţe byl dobře
připevněn. Ráno jsem to říkala mamince. Ta mi povídala, ţe se také
probudila ze spaní. Zdálo se jí, ţe Lojza hází do okna kamínek a volá,
ať mu jde otevřít. Kdyţ se vracel pozdě domů, vţdy to tak dělával.
Maminka se zaradovala, ţe se snad opravdu vrátil. Kdyţ ale vyhlédla
z okna, nikdo dole nestál. Bylo to vše tak přesvědčivé, ţe si všichni
pamatovali den, kdy se to stalo. Aţ později se dozvěděli, ţe ten den
Lojza padl v Dukelském průsmyku. Snad se tehdy jeho duše přišla
domů rozloučit, kdo ví.
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Tímto končí vyprávění o třech obyčejných, ale statečných
velkoújezdských chlapcích, kteří šli s těmi nejčestnějšími úmysly za
hranice do boje proti nepříteli. Dva obětovali to
nejcennější – své
mladé, nadějné ţivoty. Jen z jejich osudů si představíme, jak boj byl
strašně těţký a jakým zlem a neštěstím je válka.
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Podle vyprávění Bohumila Bednaříka a z jiných dokumentů, jak to zapsal učitel
Karel Domes, a z vyprávění Ludmily Kolářové, sestry Aloise Fröhlicha, jak to
zapsala Eva Tomková, přepsal František Tomek; fotoarchiv: Ludmila Kolářová,
Jasna Skotáková , Jaroslav Čvančara /VHÚ Praha/, grafická úprava a tisk Ing. Jiří
Čekan.
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Jaroslav Švarc (uprostřed)

Jaroslav Švarc – cvičné jízdy
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Jaroslav Švarc (vlevo dole) na vojenském cvičení v Anglii

Místo smrti Jaroslava Švarce – krypta pravoslavného kostela
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Svatba Aloise Fröhlicha v Anglii 2.10. 1943
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Původní hřbitov dukelských padlých

Památník na Dukle

Nový hřbitov
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Cestovní pas Aloise Fröhlicha

Povely pro rušivou
střelbu Aloise
Fröhlicha
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Památník, který byl postaven ve vojenském táboře v BEYRUTU

Bohumil Bednářík se svoji manželkou (vlevo)
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Udělená vyznamenání
Jaroslav Švarc:
2x Československý válečný kříţ 1939
1x Československý vojenský řád Za svobodu-zlatá hvězda
1x Československá pamětní medaile se štítky F-VB
1x Řád rudé zástavy
Alois Fröhlich:
1x Československý válečný kříţ 1939
1x Dukelská pamětní medaile
1x Medaile Československé armády v zahraničí 1939-1945
Bohumil Bednářík:
1x Československá medaile za chrabrost
2x Československý válečný kříţ 1939
1x Čs. vojenská medaile za zásluhy 1.stupně
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OBEC VELKÝ ÚJEZD
783 55 Velký Újezd 15

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní akt
u příležitosti odhalení pamětní desky rodákům z Velkého
Újezda – účastníkům zahraničního odboje

pplk. Jaroslavu Švarcovi,
škpt. Aloisi Fröhlichovi,
škpt. Bohumilu Bednáříkovi,
který se koná dne 15. června 2007 v 16.00 hodin na
náměstí ve Velkém Újezdě .

Lubomír Bršlica

Ing. Jiří Čekan

starosta obce Velký Újezd

místostarosta obce Velký Újezd
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