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Anotace
Práce „K historii skupiny Carbon-Palcát se zaměřením na vzpomínky
popovických pamětníků“ je soutěžní prací SOČ v oboru historie. Jejím hlavním
cílem je na základě originálních spisů, dostupné literatury, ale především
z informací poskytnutých pamětníky popsat a přiblížit veřejnosti působení
partyzánské skupiny Carbon-Palcát během druhé světové války v obci Popovice
a osudy parašutistů Jaroslava Šperla a Vojtěcha Lukaštíka. Práce je doplněna
krátkým amatérským filmovým dokumentem, který zachycuje to nejpodstatnější
z tématu a je uveřejněn na webových stránkách obce Popovice.
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Summary
The work „History of partysan group Carbon Palcát with the memories of
witnesses of Popovice“ is one of the competing works of SOČ in the field of
history. The main idea of this work is to describe actions of group Carbon-Palcát
in the World War II that are recorded in official period writings, available
literary documents and information from witnesses. Another task is to acquaint
other citisens with the atmosphere in the village of Popovice during the war and
familiarize others with life stories of skydivers Jaroslav Šperl and Vojtěch
Lukaštík, who are partly associated with this group.
The work is enriched by a short amateur documentary film, which contains the
most important information from this work and it’s available on the website of
the village of Popovice.
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ÚVOD
Tématem mé práce v rámci SOČ je odbojová skupina Carbon-Palcát, která
působila v mé rodné vesnici Popovice. Důvodem, proč jsem si zvolil toto téma,
byla především má záliba v historii, zejména zájem o druhou světovou válku.
Historií odbojové skupiny Carbn-Palcát jsem se začal zabývat už v roce 2016,
avšak podrobně jsem studoval informace k tématu až v rámci SOČ. Zaujalo mě,
s jakým odhodláním partyzáni uskutečňovali odboj, a především jsem obdivoval
statečnost některých občanů Popovic, díky kterým byla skupina úspěšná.
Hlavními zdroji při tvorbě mé práce byly originální dobové písemné prameny
poskytnuté rodinou Švecových, dále informace čerpané např. z knih
„Uherskohradišťsko proti fašismu“, „Protektorátem po stopách parašutistů“ a
dokumentu „Jaro 45: Poslední výsadky v boji“. Dále to byl rozhovor
s pamětníky Zdeňkem a Annou Staškovými a s Antonínem Šnajdarem,
se kterým jsem rozhovor udělal už v roce 2016, a také s Vlastou Švecovou, která
je dcerou členky partyzánské skupiny. Pro doplnění informací jsem použil
kroniku obce Popovice.
Cílem mé práce je nejen zpracovat dostupné informace, ale také seznámit s
historií odbojové skupiny Carbon-Palcát občany Popovic i další zájemce o tuto
tématiku. Za tímto účelem jsem důležitá fakta k tématu zpracoval formou
krátkého dokumentárního filmu, který je po dohodě se starostou Popovic, panem
Martinem Slováčkem, dostupný na webových stránkách obce.
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1 HISTORIE TÉMATU
Při tvorbě této práce jsem se snažil čerpat především ze zdrojů, které nejsou
dostupné pro každého. Byly to tedy hlavně vzpomínky pamětníků a originální
spisy, které mně poskytla rodina Švecova. Spisy byly sepsány předky, kteří byli
přímo členy partyzánské skupiny (viz přílohy a seznam pramenného materiálu).
K odborné literatuře, která se tématu „Carbon-Palcát“ věnuje, patří především
kniha „Uherskohradišťsko proti fašismu“ od Ludvíka Buriána. Bohužel jsem
nenašel více knih, které by se zabývaly přímo a podrobněji partyzánskou
skupinou „Carbon-Palcát“. Informací o této partyzánské skupině však není ani
v této publikaci mnoho.
Více odborné literatury najdeme na téma Vojtěch Lukaštík, Jaroslav Šperl a
operace Carbon. Nejobsažnější knihy, které se mi na toto téma podařilo najít,
jsou: „Protektorátem po stopách parašutistů“ od Pavla Šmejkala, „Měli odvahu
žít“ od Miroslavy Polákové, „Doskočiště Protektorát“ od Jitky Neradové a
„Někomu život, někomu smrt“ od Jaroslava Čvančary.
Pokud zadáme do internetového vyhledávače pojem „Carbon-Palcát“, v podstatě
nedostaneme příliš mnoho výsledků. Jediným volně dostupným zdrojem, který
popisuje Carbon-Palcát podrobně, je kronika obce Popovice, zde se nachází
zpráva napsaná velitelem roty Josefem Konečným, popisující působení skupiny
od začátku do konce její existence. Z této zprávy lze vyčíst dostatek
potřebných informací k tomu, aby si každý dokázal udělat představu o
fungování skupiny v době války. Stejně jako u odborné literatury najdeme i na
internetu spíše více výsledků na téma Vojtěch Lukaštík, Jaroslav Šperl a operace
Carbon. Existují i jednotlivé webové stránky, které se daným tématem podrobně
zabývají. Je zde vypsaný průběh operace Intransitive a Tin i životní osudy
jednotlivých parašutistů. Já jsem se však snažil čerpat hlavně z původních spisů
a webové stránky jsem použil pouze pro doplnění informací.
Dalším volně dostupným zdrojem je krátký dokument „Jaro 45: Poslední
výsadky v boji“, ve kterém mimo jiné vzpomíná na válku kmotra Vlasty
Švecové, která mně poskytla spisy, paní Anna Malinová. Je to asi jediný ze
zdrojů, ve kterém můžeme alespoň trochu vidět situaci z pohledu normálního
občana, který v té době žil. Popisuje se zde především den, kdy gestapo hledalo
v Popovicích vysílačky
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O tématu se psalo i v tisku, konkrétně např. v regionálním deníku „Slovácká
jiskra“ (později „Slovácké noviny“ a dnešní „Slovácký deník“). Na pokračování
zde např. v roce 2006 vycházela série článků „Z pera hradišťských gymnazistů“,
kde mimo jiné byla zmíněna skupina Carbon-Palcát, operace Intranstitive a TIN
i život a osud parašutisty Vojtěcha Lukaštíka. Výstřižky jednotlivých článků
mně poskytla rodina Švecova.
Výpovědi pamětníků, s kterými jsem dělal rozhovory, nebyly doposud nikde
zveřejněny.
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2 PŘÍCHOD NĚMECKÝCH VOJÁKŮ DO POPOVIC
15. března 1939 přicházejí do Popovic první zprávy o tom, že se blíží německá
armáda. O 12 dní později, tedy 27. března, byly Popovice německou armádou
skutečně obsazeny. Němce tato obec zajímala mimo jiné i proto, že zde byla
vojenská střelnice, kde vojáci od počátku okupace až do konce války denně
trávili svůj čas.1
2.1 Změny v obci
Po příchodu armády Němci změnili některé věci, které v obci dosud platily. Od
počátku mohli občané Popovic pozorovat velký zájem Němců o veškeré zboží a
suroviny z obchodů, které Němci díky uměle zvýhodněnému kurzu marky ve
velkém skupovali. Velkou změnou bylo pro místní i následné zavedení
přídělových lístků. Od té doby bylo možné základní zboží (např. potraviny,
tabák, šaty…) kupovat pouze s přídělovými lístky, které dostávali občané každý
měsíc v omezeném a přesně určeném množství na úřadě. Pokud by někdo chtěl
dostávat „přídavkové lístky”, musel by si je nějak zasloužit, např. kolaborovat s
okupanty.2
„Oni udělali marku za deset korun. Za týden všechno vykoupili a začaly lístky.
Lístky na maso, na potraviny, na šaty, tabák, cigarety, prostě na všechno.
Dostals body, a když jsi něco kupoval, tak ti to odstřihli v obchodě“ 3
Změny se dotkly také škol.
„Všechny učebnice psané česky se musely přelepit a přepsat do němčiny. Od té
doby jsme se učili až po konec války dvakrát týdně pouze německy.“4
Pamětníci vzpomínají i na další okolnosti počátku okupace:
„Postupem času tady Němci neměli jen střelnici, ale také muniční sklady,
vojenské kasárny a lazarety. Vím, že jeden lazaret se nacházel na místě dnešního
kulturního domu.“5
„Němci tady bunkry neměli. Jen zákopy, a ty začali budovat, až když se válka
blížila ke konci. Do té doby se tady cítili bezpečně“6
1

Kronika obce Popovice
Člověk, který spolupracuje s okupanty.
3
Vzpomínky pamětníka Antonína Šnajdara
4
Vzpomínky pamětníka Antonína Šnajdara
5
Vzpomínky pamětníka Antonína Šnajdara
2
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„Když se válka blížila ke konci. Tak si udělali z naší hospody vojenský lazaret.
Ty raněné Němce nám dávali do hospody, tak jsme ani pak už neprodávali. To
trvalo, dokud partyzáni jich nevyhnali z Popovic. Pak se to zrušilo“7
2.2 Situace z pohledu občanů
Každý obyvatel Popovic po příchodu Němců tušil, že obec i vlast čeká těžké
období. Přestože doufali, že tento stav nepotrvá věčně, nebylo snad podle
vzpomínek pamětníků nikoho, kdo by nezaslzel. Nebyl nikdo, kdo by na ulicích
vítal přijíždějící Němce s otevřenou náručí, spíše naopak. Lidé za okny zatínali
pěsti a s kamenným výrazem sledovali německá auta směřující k obecnímu
úřadu.8
Dorozumívání občanů s Němci bylo velmi složité. Zpočátku se s nimi domluvila
jen malá skupina obyvatel Popovic. Přestože však Němci zavedli v Popovicích
určité změny, které rozhodně poznamenaly obec, většinou se k občanům chovali
slušně a v Popovicích nenapáchali téměř žádné velké škody.9
„Já jsem s nimi ze začátku války nějak do kontaktu nepřišel, ale ke konci války
jsem se už dokázal s nimi domluvit.“10
„No, Němci byli takoví inteligentnější oproti Rumunům.“ 11
„Byli braní furt jako okupanti, musels jim vycházet vstříc. Ale zas když něco
chtěli, tak slušně poprosili a poděkovali“12
„My jsme je museli obsluhovat v hospodě, nešlo jim říct ne, to by byly jenom
problémy“13

Vzpomínky pamětníka Antonína Šnajdara
Vzpomínky pamětníka Zdeňka Staška
8
ROK 1938-1939 - Oficiální stránky obce Popovice. Obec Popovice - Oficiální stránky obce Popovice [online].
Copyright © 2019 [cit. 02.12.2019]. Dostupné z: https://www.popovice.cz/o-obci/kronika-obce/rok-1938-1939/
9
ROK 1938-1939 - Oficiální stránky obce Popovice. Obec Popovice - Oficiální stránky obce Popovice [online].
Copyright © 2019 [cit. 02.12.2019]. Dostupné z: https://www.popovice.cz/o-obci/kronika-obce/rok-1938-1939/
10
Vzpomínky pamětníka Antonína Šnajdara
11
Vzpomínky pamětnice Anny Staškové
12
Vzpomínky pamětníka Antonína Šnajdara
13
Vzpomínky pamětníka Zděňka Staška
6
7
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3 JAROSLAV ŠPERL
3.1 Život
Jaroslav Šperl se narodil 7. listopadu 1919 v Praze, rodina však žila v Litomyšli.
Otec Josef byl vrchním veterinárním komisařem a matka Julie byla v
domácnosti. Měl čtyři bratry a dvě sestry. V Litomyšli absolvoval v roce 1931
obecnou školu a započal studium na gymnáziu. Ve studiu pokračoval v Kostelci
nad Orlicí a Jičíně. Studium nedokončil, protože ještě před maturitou opustil 16.
února 1940 protektorát, aby se, stejně jako řada dalších mladých Čechoslováků,
mohl zapojit do boje proti Německu.14
Rozhodl se pro cestu přes Maďarsko, kde byl zadržen policií a tři měsíce držen
ve vězení v Budapešti. Poté byl vrácen zpět na slovenské území. Druhý pokus se
podařil a přes Jugoslávii se dostal do Francie. Zde byl 4. června prezentován u
československé zahraniční armády a zařazen k oddílu. Bojů o Francii se
nezúčastnil a po jejím pádu byl 7. července 1940 evakuován do Anglie. V Anglii
byl přidělen ke kulometné rotě. 23. dubna 1941 zde také dokončil svá
středoškolská studia. 19. září zahájil v hodnosti svobodníka výcvik pro plnění
zvláštních úkolů. Absolvoval sabotážní kurz, avšak při paravýcviku15 se zranil
na noze. Po doléčení se vrátil (již v hodnosti desátníka) ke svému útvaru. Od 2.
ledna do 27. března 1942 absolvoval školu pro důstojníky v záloze. 2. července
1942 byl povýšen na četaře aspiranta a od 27. srpna se (přes svůj nesouhlas)
začal školit na pozici radisty. V listopadu téhož roku dokončil parakurz a začal
se školit pro civilní zaměstnání elektrikáře. Od 5. června do 30. září 1943 již v
rámci paraskupiny16 Carbon absolvoval kurzy střelby, sabotáže a kurz přijímání
skupin. Výcvik byl završen dvěma dokončovacími cvičeními. Samostatně
prodělal třídenní spojovací výcvik. 24. října 1943 s výsadkem opustil Londýn a
12. ledna 1944 dorazili do Itálie do vyčkávací stanice.17

Jaroslav Šperl | battlefield. [online]. Copyright © 2015 Battlefield [cit. 02.12.2019]. Dostupné z:
https://csolzamecekpardubi.wixsite.com/battlefield/jaroslav-perl
15
Parašutistický výcvik
16
Parašutistická skupina
17
ŠMEJKAL, Pavel. Protektorátem po stopách parašutistů: vojáci - odbojáři - památníky. Praha: Academia,
2016. Průvodce (Academia). ISBN 978-80-200-2614-9.
14
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3.2 Operace Carbon
Operace Carbon byl krycí název pro paradesantní18 výsadek vyslaný z Anglie na
území protektorátu Čechy a Morava. Byl organizován zpravodajským odborem
exilového Ministerstva národní obrany a řazen byl do třetí vlny výsadků.19
3.2.1 Složení a úkoly

Výsadek Carbon byl tvořen: kpt.20 Františkem Bogatajem, radistou čet.21
Jaroslavem Šperlem a parašutisty Františkem Kobzíkem a Josefem Vancem.
Úkolem výsadku bylo ve spolupráci s domácím odbojem provádět
zpravodajskou činnost a po přiblížení fronty vyvolat ozbrojené povstání. Pro
spojení s Londýnem byl desant vybaven radiostanicí s krycím názvem Jarmila.22
3.2.2 Činnost skupiny Carbon

Oddíl byl vysazen 12. dubna 1944 mezi Ratíškovicemi a Vacenovicemi na
Hodonínsku (společně se skupinou Clay). Skupina se však nesešla. Kobzík a
Vanc našli úkryt až po třech týdnech v chatce jednoho rolníka. Ten je však udal
četníkům. Během přestřelky 7. května se oba parašutisté zastřelili. Bogataj se
ukryl v Bzenci u příslušníka odboje, který nevědomky pracoval v síti řízené
gestapem. Rada tří23 se o něm dozvěděla a zajistila Bogatajův přesun do bezpečí.
Jaroslav Šperl měl najít úkryt u jistého pana Hrabala bydlícího ve Véskách.
Šperl netušil, že Hrabala nedávno nacisté popravili, a tak ho manželka pana
Hrabala poslala do obce Popovice, kde začal spolupracovat s učitelem Josefem
Konečným a pověřil ho velením nad nově vzniklou odbojovou skupinou
Carbon-Palcát. Poté, co se Bogataj se Šperlem znovu sešli, navázali bližší
kontakt s Radou tří a společně s výsadky Clay a Calcium navázali spojení s
Londýnem prostřednictvím vysílaček sestavených jedním z odbojářů. Skupina
se později spojila s partyzánským oddílem ze Slovenska. V lesích u Míkovic
vybudovali bunkry a stanovili plochy pro shozy materiálu z letadel. Základna
však byla přepadena gestapem24 a zlikvidována.25

Druh pozemního vojska speciálně vycvičeného k vysazení ze vzduchu
Jaroslav Šperl | battlefield. [online]. Copyright © 2015 Battlefield [cit. 02.12.2019]. Dostupné z:
https://csolzamecekpardubi.wixsite.com/battlefield/jaroslav-perl
20
Kapitán
21
Četař
22
Originální spisy poskytnuté rodinou Švecových
23
Významná odbojová organizace na území protektorátu
24
Tajná policie nacistického Německa
25
Originální spisy poskytnuté rodinou Švecových
18
19

14

Bogatajovi se podařilo najít nová místa pro shozy. Postupně se členům skupiny
podařilo převzít zbraně a materiál ze 7 shozů, 11 shozů bylo ztraceno. 28. března
byla vysílačka skupiny zaměřena a došlo k ozbrojenému střetu s gestapem. Šperl
se prostřílel, těžce zraněný Bogataj byl zatčen.26
Díky výzbroji získané z Londýna prováděla skupina sabotáže a útoky na
německé transporty (přepadla např. sklad továrny Avia v Kunovicích). Skupina
společně s domácím odbojem zorganizovala a provedla celkem 44 sabotážních
akcí a před příchodem Rudé armády 27. dubna 1945 osvobodili obec
Popovice.27
3.3 Po válce
Od 1. června 1945 byl Jaroslav Šperl přidělen ke 2. oddělení MNO28. Postupně
byl povýšen do hodnosti poručíka pěchoty. K 5. srpnu 1945 odešel z armády a
nastoupil v knihtiskárně v Litomyšli a v roce 1947 se oženil. Z manželství se
narodila dvojčata. S rodinou po únorovém převratu opustil 22. května 1948
Československo. Sedm let žil s rodinou v Německu, než se v roce 1955 dostali
do USA. Tam pracoval u výroby papírenských strojů. Do své smrti, 11. dubna
2005, žil v Beloitu ve státě Wisconsin. Dne 16. října 1990 byl povýšen do
hodnosti plukovníka pěchoty.29
3.4 Vyznamenání
1944 Pamětní medaile čsl. armády v zahraničí se štítky Francie a Velká Británie
1945 Československý válečný kříž 1939
1945 Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem
1945 Československá medaile Za zásluhy I. stupně
30
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4 VOJTĚCH LUKAŠTÍK
4.1 Život
Narodil se 11. července 1921 v Chropyni, okr. Kroměříž. V roce 1939 se
nesmířil s nacistickou okupací a odešel do Polska, kde se přihlásil k čs. 31
jednotce v Krakowě, kde se mimo jiné seznámil s Ludvíkem Cupalem. Odtud
zamířil na lodi Chrobrý do Francie, kde nejprve vstoupil do cizinecké legie, s
níž byl odeslán do Tunisu. Když to situace umožnila, byl koncem září 1939 v
Agde odveden do čs. vojska ve Francii. Zde byl přidělen k 1. pěšímu pluku, s
nímž prodělal ústupové boje. V nich se projevil jako výborný voják. Za své
působení a statečnost byl vyznamenán francouzským válečným křížem. Po pádu
Francie odplul na lodi Rod el Farag do Anglie, kde se zformovala 1. čs. smíšená
brigáda. Byl zařazen k 3. rotě 1. pěšího praporu. Začátkem roku 1941 byl
povýšen na desátníka a ještě v polovině roku odeslán do sabotážního kurzu ve
Skotsku (ST-26). Poté na STS-51 v Ringway prodělal výcvik v seskoku
padákem. V roce 1942 byl povolán k výcviku pro zvláštní úkoly ve vlasti a po
absolvování dodatečných kurzů a školení přidělen k výsadkové skupině
Intransitive.32
4.2 Intransitive
Intransitive byl krycí název pro paradesantní výsadek vyslaný z Anglie do
protektorátu Čechy a Morava. Organizoval ho zpravodajský odbor exilového
Ministerstva národní obrany a byl řazen do první vlny výsadků. Výsadek tvořili
nadpor.33 Václav Kindl, četař Bohuslav Grabovský a desátník Vojtěch Lukaštík.
Hlavním úkolem výsadku bylo poškodit rafinérii minerálních olejů v Kolíně a
další sabotážní a destrukční úkoly na území protektorátu. Skupina byla vysazena
spolu s dalším výsadkem TIN 29. dubna 1942 bombardérem typu Halifax
nedaleko osady Padrť na Rožmitálsku (vojenská střelnice Brdy). Společně
s parašutisty byly po padácích vysazeny destrukční a ostatní vojenské materiály.
Bohužel seskok provázela od počátku smůla, rozptyl doskoku obou skupin byl
příliš velký a většina parašutistů se nesešla. 34

Československé
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Des.35 Lukaštík narazil jen na těžce zraněného rtn.36 Ludvíka Cupala z TINu,
který se při doskoku vážně poranil o pařez a dopravil ho nejprve k ošetření do
Rokycan a poté k jeho příbuzným na Velehrad do cihelny. Zde se chtěl Cupal
doléčit ze svého zranění a pomocí smluveného hesla v novinách najít svého
druha Jaroslava Švarce. Cupal sice zachytil heslo v novinách, avšak v té době
neměl možnost navázat spojení a bohužel pár dní na to se Švarc schoval do
krypty chrámu Cyrila a Metoděje, kde padl společně s dalšími parašutisty
v souboji s Němci37.
4.2.1 Ztráta vojenského materiálu

Čet. Grabovský objevil část shozeného materiálu a ukryl jej. Později se sešel se
zbylými členy Intransitivu a společně se pokusili materiál vyzvednout, avšak ten
již mezitím objevilo gestapo, čímž skupina přišla o potřebný materiál pro
sabotážní činnost.38
4.3 Lukaštík v Popovicích
Po ztrátě potřebného materiálu se Lukaštík rozhodl vrátit zpět na Moravu,
konkrétně do Chropyně ke své tetě. V tu dobu zrovna probíhaly celostátní
prohlídky kvůli heydrichiádě39. Rozhodl se tedy najít nový úkryt, konkrétně
zavítal do obce Popovice, kde bydlela jeho matka společně s jeho nevlastní
sestrou Ludmilou. Během pobytu se Lukaštík snažil navázat spojení s Cupalem
pomocí jistého pana Šturma z Rokycan. V Popovicích se však o něho začala
zajímat rodina Blahova, která kolaborovala s nacisty. Rozhodl se tedy najít nový
úkryt, konkrétně v Chřibech.40
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4.4 Pobyt v Chřibech
Lukaštík si vybudoval úkryt v lese nedaleko obce Jankovice. Byl zároveň
v blízkosti Cupala, který se taky v okolí ukrýval. Zpočátku o tom nevěděl,
dozvěděl se to, až se mu podařilo prostřednictvím pana Šturma uskutečnit
s Cupalem schůzku na hradě Buchlově. Dohodli se na vzájemném kontaktu a
setrvání ve svých úkrytech. Následně spolu naplánovali destrukci na blízké
železnici.41
4.5 Vztah s Ludmilou Remešovou
Vojtěch Lukaštík, vystupující pod jménem Vojtěch Bříza (na toto jméno měl
vystaveny doklady), se seznámil s jistou Ludmilou Remešovou z Jankovic.
Chodila totiž na trávu do blízkosti Lukaštíkova úkrytu. Představil se jí jako
Vojtěch Bříza a pro jistotu tvrdil, že je utečenec z Německa. Ludmila mu do
úkrytu pravidelně donášela jídlo a později ji využíval jako spojku mezi sebou a
svou rodinou. Rodina ho pravidelně zásobovala jídlem, čistým oblečením a
jiným materiálem. Do Ludmily se pak následně zamiloval.42
4.5.1 Přípravy na destrukční akci

Po heydrichiádě začal Lukaštík situace poněkud zneužívat a pravidelně opouštěl
úkryt, začal navštěvovat svoji rodinu a také někdy dokonce přespával u rodiny
Remešových. Ludmila ho následně seznámila se svou kamarádkou Marií
Škrabalovou, která se mu jevila jako odvážná dívka, proto ji také použil jako
spojku s velitelem. Plánovali totiž s Cupalem sabotážní akci a potřebovali
materiál. Vyslali tedy Marii do Bernartic v Čechách, kde měla navázat spojení
s Lukaštíkovými kamarády z výsadku. Marie sice cestu do Bernartic
uskutečnila, avšak kontakt se jí navázat nepodařilo z důvodu velkého zatýkání
odbojových pracovníků v souvislosti s ukrýváním parašutistů. Jen se štěstím
pronikla bez zatčení. Poté ji Lukaštík vyslal dvakrát do prostoru svého seskoku
k vyhledání materiálu, ten však byl už dávno zabaven.43
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4.6 Destrukční akce
Lukaštíkovi se podařilo prostřednictvím občanů Jankovic sehnat plastickou
trhavinu, která mohla být použita k akci. Dne 18. září 1942 položil společně s
Cupalem trhavinu na trať u Moravského Písku. Akce se však nepovedla z toho
důvodu, že vybuchla pouze rozbuška. Gestapo tím pádem bylo informováno o
ilegální činnosti.44
4.7 Gestapo a Lukaštík
Po nezdařilé akci Lukaštík opět prostřednictvím Marie Škrabalové navázal
spojení s domácím odbojem. Byl napojen na dlouholetého člena KSČ,45 Petra
Kadlece z Traplic. Přes Petra Kadlece chtěl navázat spojení přes Moskvu do
Anglie, aby informoval o stávající situaci. Avšak v den, kdy se měla konat
schůzka, gestapo zadrželo jistého pana Čechmánka, který patřil také do odboje.
Ačkoliv věděl o výskytu dvou parašutistů v okolí, u výslechu nic neprozradil, i
když už platila vyhláška „smrtí se trestá, kdo napomáhá nebo ví o nepřátelích
Říše“. Při dalším zatýkání příslušníků ilegální sítě KSČ dne 6. a 7. ledna 1943
byl zatčen také Petr Kadlec. Gestapo tak získalo dostatečné množství informací
o Vojtěchu Lukaštíkovi.46
4.7.1 Udání rodinou Blahových

Vojtěch Lukaštík společně s Ludmilou se vydali navštívit štěpánskou zábavu do
Traplic. Ta se mu však stala osudnou. Zde potkal tehdy patnáctiletou Anastázii
Blahovou z Popovic, která sloužila ve mlýně v Kudlovicích a ihned Lukaštíka
poznala, prý si s ní dokonce i zatančil.47
Anastázie se doma pochlubila, koho na zábavě potkala. Její otec však věděl, že
Lukaštík je hledán, proto všechny informace předal gestapu, díky čemuž mohlo
gestapo provést na Lukaštíka zátah. Rodina Blahových společně s Karlem
Gamberským byli v Popovicích známí pro svou kolaboraci. Po válce byli za
spolupráci s okupanty popraveni, pouze Anastázie Blahová dostala jen několik
let vězení.48

Originální spisy poskytnuté rodinou Švecových
Komunistická strana Československa
46
Originální spisy poskytnuté rodinou Švecových
47
Originální spisy poskytnuté rodinou Švecových
48
Originální spisy poskytnuté rodinou Švecových
44
45

19

4.8 Smrt Lukaštíka
Zlínské gestapo dne 8. ledna 1943 provedlo na Lukaštíka zátah. Obklíčili dům
Remešových, ve kterém našli Lukaštíkův úkryt. Padl po hrdinském boji a
přestřelce s přesilou gestapa. Po jeho smrti byli zatčeni všichni příslušníci jeho
rodiny společně se všemi lidmi, kteří mu jakkoli pomáhali.49
4.8.1 Vystopování Cupala

Na základě krutých výslechů všech zatčených na gestapu vyšlo najevo, že
v prostorách Chřibů, pravděpodobně na Velehradě, se nachází další parašutista,
konkrétně to byl Ludvík Cupal. O Cupalovi mělo gestapo informace již od roku
1939. Zadrželi tedy všechny příslušníky jeho rodiny a začal tvrdý výslech. Dne
15. ledna 1943 byla obklíčena velehradská cihelna a odhalen Cupalův úkryt.
Cupal během přestřelky usoudil, že z této situace nebylo východisko, tak se na
místě zastřelil. Rodina Přečkových, která Cupala ukrývala, se v době zátahu
otrávila pilulkou „L“50.51
4.9 Následky
Po těchto událostech gestapo zadrželo a pozatýkalo několik desítek rodin, které
jakkoli spolupracovaly s parašutisty. Dne 17. března 1943 byl soudem
v Uherském Hradišti vynesen rozsudek. Na smrt bylo odsouzeno celkem 25 lidí,
10 osob bylo posláno do koncentračních táborů. Poprava byla provedena dne
30. června 1943. Smrti neušla například ani těhotná Cupalova sestra Anna nebo
například krejčí, který Lukaštíkovi šil kabát a nechal na něm svoji cedulku.52
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5 CARBON-PALCÁT
5.1 Rok 1944
5.1.1 Začátek odboje

V červnu 1944 přichází Jaroslav Šperl na krátkou dobu do Popovic a tou dobou
se zároveň podaří učiteli Josefu Konečnému navázat spojení s parašutisty
Jaroslavem Konečným a Františkem Bogatajem, kteří byli vysazeni z Anglie za
účelem řídit odboj pod krycím jménem Carbon. Josef Konečný byl zvolen
československou vládou v exilu v Londýně velitelem skupiny odboje v oblasti
Popovice, Podolí, Míkovice a Vésky. Krycí jméno pro tuto skupinu bylo
„Palcát“. Jeho zástupcem se stal Jaroslav Cigánek z četnické stanice v
Kunovicích.53
5.1.2 Zpravodajská činnost

Odbojová skupina měla v roce 1944 za úkol provádět zpravodajskou činnost a
přípravu plochy pro shoz zbraní. Do místní školy měla být začátkem července
umístěna vysílačka, avšak ve škole nebylo dostačující vedení, takže by vysílačka
nefungovala správně. Nakonec tam byla instalována až před Vánocemi roku
1944. Přes vysílačku byl navazován kontakt s Londýnem.54
5.2 Rok 1945
5.2.1 Přesunutí vysílačky

Popovická škola se nacházela v blízkosti domku rodiny kolaborující s Němci.
Proto byla sestavena nová vysílačka a zároveň přemístěna na výhodnější pozici,
konkrétně do domu Malinových č. p. 211. Důvodem k výběru tohoto domu byla
dobrá poloha, dům se totiž nacházel mezi sedláckými stodolami. Vysílačku
rodina ukryla do sýpky55. K přesunu vysílačky došlo 28. ledna 1945.56
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5.2.2 Gestapo v Popovicích

„Večer jsme šly s matkou drhnout peří do dědiny, a jak jsme se vracely, tak před
starostovým svítila auta. Mamka mně říkala, ať se jdu podívat, proč tam svítí
tolik aut, ale nakonec jsem nešla.
Došly jsme domů a mamka se šla sama podívat, co se děje. Přišla domů a začala
se s tatínkem hádat. Pak došli do kuchyně a byl klid. Nevěděla jsem, co přede
mnou tají. A pak jsem se dozvěděla, že máme v domě vysílačku. Mamka šla na
sýpku povytahovat všechny kabely a šli jsme spát.
Ráno jsme se dozvěděli, že po uličkách všude bylo gestapo a hledali vysílačku.
Všude byli, jenom u nás nebyli. To bylo štěstí.“57
Pro Popovice byl toto jeden z nejdůležitějších momentů v jejich historii. Kdyby
nebylo dobré polohy domu a gestapo vysílačku zaznamenalo, s největší
pravděpodobností by to znamenalo pro celou obec definitivní konec.
5.2.3 Vysílačka v Kunovicích

Po prohlídce jednotkou gestapa byla vysílačka opět přemístěna, a to konkrétně
do Kunovic, do domu rodiny Králíkových. Dne 28. března 1945 obklíčilo
gestapo dům Králíkových, přičemž došlo k prvnímu ozbrojenému konfliktu
mezi partyzány a gestapem. Při přestřelce byl zastřelen jeden člen gestapa a
vysílačka byla zničena. Nikdo z partyzánů kromě telegrafisty Aloise Všetečky
nebyl raněn. Ten padl do rukou gestapu stejně jako majitelka domu, paní
Králíková. Všetečka byl poté převezen do uherskohradišťské nemocnice, odkud
se ho partyzáni sice snažili dostat, avšak dříve, než se to podařilo, byl Všetečka
převezen gestapem do Brna. Zjistilo se však, že v nemocnici se ukrývá také jistý
pan Vratislav Slováček, avšak podle výpovědi lékaře měl tento člověk jen malou
šanci na přežití, proto ho partyzáni nechali v nemocnici.58
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5.2.4 Příjem vojenského materiálu

Severně od Popovic Josef Konečný vyznačil souřadnice, které poslal do Anglie
a díky nimž mohl být do Popovic dopraven vojenský materiál. Pro příjem bylo
potřeba třicet mužů. Aby se předešlo komplikacím, tak partyzáni přepadli ještě
před převzetím materiálu maďarskou vojenskou jednotku za účelem ozbrojení.
Partyzáni tak získali kulomet, pušky, pistole, granáty a náboje. Příjem materiálu
se měl uskutečnit na velikonoční pondělí, úterý a středu. Hesla, která měla na
zakázaném londýnském vysílání dodávku ohlásit, byla: hodná holka, modré
nebe, rozkvetlá jabloň, víra tvá tě uzdraví, rodinný krb. Akce se uskutečnila
1. dubna 1945 kolem 23:30. Materiál zakopali partyzáni v lese a během dalších
dvou dnů vozili tajně do vesnice, kde byl rozdělen. Celkově zde bylo přesně 35
automatických zbraní, 4 kulomety, 30 pušek, 100 granátů a 5 třaskavin. Část
výbušnin byla předána odbojářům z Kunovic za účelem rušení železniční
dopravy mezi Kunovicemi a Uh. Ostrohem (konkrétně pro sabotáže na vlaky se
zbožím dodávaným Němcům). Po příjmu všeho dodaného materiálu J. Konečný
obdržel z Londýna zprávu „Palcátem se musí útočit“, což byl zašifrovaný povel
k zahájení bojové činnosti.59
„Byla jsem zrovna na rande a doběhl strýček Vlčnovský a říkal, že hlásili modré
nebe. To byla značka, že doletí zbraně.
S tatínkem jsme se jen dívali, jak letí letadlo, bylo zrovna jasné nebe.
Zrovna ty zbraně zakopávali do země, a potom to sedláci převáželi skryté ve
dřevě do dědiny. To byly nervy.“60
Žádné ztráty nebyly a z dodaných zbraní nic nepadlo do rukou nepřítele, takže
akce byla úspěšná
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5.2.5 Činnost odboje

Každou noc probíhaly sabotáže mezi železničními tratěmi v úseku Uh. Brod –
Uh. Hradiště za účelem znemožnění přesunu vojska na Slovensko. Dále byla
sabotována telefonní vedení a dálkové komunikace.61
5.2.5.1 9. dubna 1945

Partyzáni přepadli se čtyřiceti muži skladiště Avia v Kunovicích za účelem
získání devíti leteckých palubních kulometů. Dva hlídači skladiště byli při tom
zajištěni spoutáním. Klíče od skladiště opatřil partyzánům strážmistr Cigánek,
který bydlel v témže domě. Nato byla rovněž jeho rodina nucena opustit bydliště
a ukrývat se. Téže noci partyzáni přepadli německý strážní oddíl v Derfli
(Sadech) o 12 mužích, kteří střežili skladiště min za obcí. Miny zde byly k účelu
zaminování území mezi Kunovicemi, Derflí a Véskami. Jednotlivé hromady min
byly vyhozeny třaskavými náložemi časovanými na 35 minut. Civilní
obyvatelstvo bylo varováno zvoněním na kostelní věži, střelbou a voláním, že
miny budou vybuchovat. Ukradeno zde bylo 12 pušek, 12 granátů a vojenská
výstroj společně s municí. Akce se obešla bez vlastních ztrát na životech62 .
5.2.5.2 19. dubna 1945

Byl přepaden německý transport na silnici mezi obcí Veletiny a Hradčovice
palbou ze dvou kulometů, pušek a granátů. Ukořistěno bylo: 11 pušek, munice,
4 granáty. Zároveň byl přepaden transport na silnici mezi Hlukem a
Kunovicemi. Ukořistěno bylo 7 pušek, munice a 24 granátů. Počet zraněných
nebo mrtvých Němců nebyl zjištěn. Vlastních ztráty nebyly.63

BURIÁN, Ludvík. Uherskohradišťsko proti fašismu. Uherské Hradiště: Okresní výbor Svazu protifašistických
bojovníků, 1984.
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5.2.6 Vytlačení Němců z Popovic

Část Němců ze strachu dne 26. dubna 1945 opustila obec. Jejich chování
nasvědčovalo, že válka je pro ně prohraná. 27. dubna 1945 Josef Konečný
obdržel zprávu od Cigánka, že směrem z obce Hluk do obce Kunovice postupuje
Rudá armáda. Byla proto svolána okamžitá schůze v domě Jana Vlčnovského,
kde se sešlo 120 mužů z Popovic a Podolí. Partyzáni měli za úkol přepadení a
odzbrojení německých vojáků ukrývajících se v Popovicích. Při této akci bylo
celkově zastřeleno 21 Němců. Hlavním cílem bylo pobití německého velitelství,
které se v Popovicích nacházelo. Po „vyčištění“ obce od Němců se jednotka
přesměrovala na zákopy a odstřelovačská hnízda v prostoru svahu mezi
Popovicemi a Podolím. Po hodině se podařilo „vyčistit“ i zákopy a boj byl nyní
směrován na cestu k vlakovému nádraží. Při útoku na nádraží se dva Němci
snažili vyhodit do povětří železniční most přes řeku Olšavu. Díky včasnému
zásahu most zůstal neporušen. Jeden z Němců byl zastřelen, druhému se
podařilo uprchnout. Zároveň se v ten okamžik Němci pokoušeli vyhodit do
povětří silniční most na území mezi Véskami a Míkovicemi, aby znemožnili
průchod ruských vojsk. Tento pokus byl taktéž neúspěšný, avšak v Kunovicích
se Němcům silniční most podařilo zničit. Po „ vyčištění” celé obce Popovice se
partyzáni rozdělili. Část zůstala v pohotovosti v Popovicích a další šli obsadit
obec Podolí.64
5.2.6.1 Z pohledu běžného občana

„Někteří nevycházeli ani z domu, nemohl jsi vědět, kdo by tě zastřelil.“65
„My jsme šli a kolem všude létaly granáty. Se svým sousedem, on byl o dva roky
starší, jsme utekli do Podolí, kde jsme měli rodinu. Tam jsme přečkali tři dny,
než se všechno uklidnilo.“66
5.2.7 Příchod rumunských vojsk

27. dubna 1945 v 16:00 hodin Josef Konečný navázal spojení s rumunskou
armádou blížící se k obci Popovice. Dal jim rozkaz, aby přestali střílet na obec,
protože ta byla téměř vyčištěná. Po příchodu rumunských vojsk v 18:00 začal
útok směrem na severní část Popovic. Němce se podařilo vytlačit směrem k obci
Javorovec a Mistřice. Za celý den bojů padli tři popovičtí partyzáni a čtyři byli
raněni.
Originální spisy poskytnuté rodinou Švecových
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5.2.7.1 Osvoboditelé z pohledu občana

„Když to řeknu upřímně, tak se chovali jako dobytek.“67
„Hned jak přijeli Rumuni, tak první, co je zajímalo, nebylo zaujmout pozice, ale
začali se shánět, co nejdřív vypít a sníst.“68
„My jsme jich měli v Podolí u babičky ubytované. A jak pak odešli, tak babička
musela z peřin vyklepávat blechy.“69
„Od otce jsem dostal úkol, abych hlídal sklep, protože by nám jinak vypili
všechno víno, co jsme tam měli.“70
5.2.8 Závěrečné boje s Němci
5.2.8.1 28. dubna 1945

Rumunský velitel požádal skupinu o útok přes les Bukovina směrem k obci
Javorovec. Němci zároveň v ten den podnikli zuřivý protiútok. V 9 hodin začal
hromadný boj. Byl zkomplikovaný těžkým terénem i maskováním Němců, navíc
zároveň pro partyzány vypadala situace kriticky z důvodu nedostatku munice. V
11 hodin se Němci vzdali a byli požádáni, aby vyšli na mýtinu s rukama nad
hlavou. Všichni uposlechli, pouze jeden z Němců znenadání sáhl po pušce a
postřelil J. Konečného do ramene. Nakonec byli dva Němci zastřeleni, dva se
vzdali a Josef Konečný byl odvezen do rumunského lazaretu ve Vlčnově. Po
převozu do lazaretu převzal velení J. Cigánek. Partyzáni postupovali dále
směrem k obci Javorovec společně s rumunskými jednotkami na pravém křídle a
konečně i s ruskými na křídle levém. Po celodenním boji partyzáni zaujali
obranné pozice u obce Javorovec. Ten den padli dva partyzáni a čtyři byli
raněni, všichni pocházeli z Popovic. Jeden muž byl těžce raněn a dva dny na to
zraněním podlehl. Němců bylo pobito 22.71
5.2.8.2 30. dubna 1945

Jednotky postupovaly až k obci Mistřice, část mužů byla pověřena úkolem
pročistit les mezi Míkovicemi a Hlukem, odkud bylo stříleno na ruské jednotky

Vzpomínky pamětnice Anny Staškové
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do zad. Dva Němci zde byli zastřeleni a dva zajati, podařilo se zároveň získat
potřebné zbraně. Akce se obešla bez vlastních ztrát.72
5.2.9 Po vyhnání Němců

1. května 1945 se konal pohřeb šesti padlých partyzánů, při kterém byla účast
více než čtyř tisíců lidí. Na pohřbu zazněla československá, rumunská i ruská
(sovětská) hymna. 2. května 1945 stále probíhalo pročišťování lesu Bukovina.
Poté se všechny zbraně uskladnily a byly použity jen pro stráž. 7. května 1945
bylo podáno konečné hlášení do Břeclavi o působení odboje. Toto hlášení podal
velitel Josef Konečný.73
5.2.10 Boje v číslech

Celkově zemřelo sedm partyzánů, sedm bylo raněno. V úseku roty bylo pobito
asi 67 Němců. Rumunským či ruským jednotkám bylo předáno dvanáct zajatých
Němců.74
5.2.11 Ocenění

Roku 1971 byla obci Popovice udělena Československá cena míru a v roce 1975
byla obec vyznamenána Řádem rudé hvězdy. Byl jí také propůjčen čestný název
„Partyzánská obec“.75
5.3 Stinná stránka partyzánské skupiny
Historie se neskládá jen z pozitivních událostí, má i svoji temnou stránku.
Carbon-Palcát není výjimkou. I přes mnoho odvážných akcí, které v průběhu
války skupina podnikla, se najdou události, které nelze hodnotit pozitivně.
Z důvodu objektivity jsem se rozhodl tyto informace od pamětníků nevynechat,
aby bylo svědectví o dané době co nepřesnější.
Za zmínění stojí například způsob, jakým partyzáni zastrašili hostinského
(dědečka pamětníka Zděňka Staška).
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„K nám došli ve 4 hodiny ráno partyzáni a bouchali na dveře. Jak jsme jim
otevřeli, tak začali dědečka mlátit pistolemi a puškami za to, aby nevyzradil
něco Němcům, protože my jsme prodávali v kantýně, kde chodili Němci. Mělo to
být zastrašení.“76
„Na druhý den, když se ho Němci vyptávali, musel zalhat, že je potlučený,
protože spadl z půdy.“77
V obci Popovice se vyskytovalo pár lidí, o kterých bylo známo, že kolaborují
s Němci. Partyzáni to věděli moc dobře například o jistém panu Miklasovi.
Jedné noci ho partyzáni vzbudili a ozbrojení ho zavedli do lesa, kde mu přikázali
si vlastnoručně vykopat hrob. Poté jej zastřelili a pohřbili.78
Za nejhorší čin však lze považovat zastřelení bezbranného Rakušana. Jan
Vlčnovský, jeden z hlavních představitelů partyzánské skupiny Carbon-Palcát,
po válce zastřelil vojáka pocházejícího z Rakouska. Voják byl dle slov Antonína
Šnajdara bezbranný a prosil o milost. Jan Vlčnovský však vojáka jako pomstu za
svého bratra, kterého Němci popravili na Pankráci, nelítostně zastřelil.79
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6 TVORBA DOKUMENTU
Součástí mé práce v rámci SOČ je také amatérský filmový dokument zabývající
se daným tématem. Smyslem realizace dokumentu bylo zpřístupnění
popisovaných událostí veřejnosti, a proto je dokument dostupný z webových
stránek obce Popovice.
Dokument pod názvem “Partyzánská skupina Carbon-Palcát” je rozdělen na
dvě hlavní část. První část se stručně zabývá obcí Popovice za druhé světové
války a druhá část věnuje pozornost přímo partyzánské skupině. Časový rozsah
dokumentu je 7 minut a 42 sekund. Film byl vytvořen v editorském programu
Wondershare Filmora9 a jsou v něm použity fotografie, jejichž popis a zdroje
najdeme v příloze mé práce. Na scénáři dokumentu, nahrávce průvodního slova
i na celé technické realizaci jsem pracoval sám.
Součástí filmu jsou také výpovědi pamětníků, jejichž nahrávky jsem pořídil.
Výjimkou je pouze několik desítek sekund trvající ukázka s výpovědí paní
Malinové, převzatá z dokumentárního filmu České televize „Jaro 45: Poslední
výsadky v boji“.
6.1.1 Scénář dokumentu, část první

„Carbon Palcát. Partyzánská skupina z druhé světové války, která působila na
Moravě na Uherskohradišťsku, konkrétně v obcích Popovice, Podolí, Míkovice a
Vésky. Ačkoliv se o ní tolik nemluví, patří k nejúspěšnějším odbojovým oddílům,
a to především díky odvaze jednotlivých partyzánů a všech místních občanů,
kteří se aktivně zapojovali do odboje.“
„Skupina Carbon-Palcát byla založena v obci Popovice. Abychom si přiblížili,
jak riskantní bylo vytvářet odboj právě v této obci, je zapotřebí představit ve
stručnosti Popovice za druhé světové války.“
„Píše se rok 1939. 15. březen téhož roku se pro občany Popovic stává
přelomovým, protože se objevují první zprávy ohledně příchodu německé
armády. O 12 dní později, tedy 27. března, do obce německé jednotky opravdu
přicházejí. Hlavním důvodem, proč byly Popovice pro německou armádu
zajímavé, byla vojenská střelnice, kde Němci denně trávili svůj čas.“
„Příchod Němců znamenal pro obyvatele řadu změn, jako například zavedení
potravinových lístků.“
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*zvuková ukázka – potravinové lístky
„Po zahájení německé okupace přišla i řada dalších změn, k nim patřilo
zavedení německých učebnic do školy nebo vybudování vojenských kasáren,
muničních skladů a lazaretů.“
*zvuková ukázka – z hospody lazaret
6.1.2 Část druhá

„Všechno to začalo výsadkem parašutistů Kobzíka, Vance, Bogataje a Šperla.
Tento výsadek nesl krycí jméno Carbon a měl za úkol řídit odboj v určené části
Protektorátu pomocí zpravodajské činnosti a po přiblížení válečné fronty
vyvolat ozbrojené povstání. Skupina však byla okolnostmi donucena se rozdělit a
každý parašutista si musel najít soukromý úkryt.“
„Konkrétně Jaroslav Šperl byl poslán k jistému panu Hrabalovi, který bydlel ve
Véskách. Dozvěděl se však, že Hrabal byl zatčen gestapem, a proto přišel do
Popovic, kde začal spolupracovat s učitelem Josefem Konečným, a vznikla tak
nová partyzánská skupina nesoucí jméno Carbon-Palcát.“
„Hlavními členy partyzánksé skupiny byli: učitel Josef Konečný, jeho zástupce
Jaroslav Cigánek a tehdejší starosta Popovic Jan Vlčnovský.“
„Zpočátku se skupina věnovala zpravodajské činnosti. V dokumentu České
televize „Jaro 45: Poslední výsadky v boji“ popovická pamětnice Anna
Malinová vzpomíná, jak gestapo jednoho dne hledalo v Popovicích vysílačky.“
„Zpravodajské činnosti se skupina věnovala až do 1. dubna 1945, kdy se
uskutečnil shoz zbraní a vojenského vybavení z Anglie. Od toho okamžiku se
partyzáni začali pouštět přímo do boje s Němci.“
„Mezi nejznámější akce patřilo: přepadení skladiště Avia v Kunovicích,
přepadení německého strážného oddílu v Derfli (dnešních Sadech), sabotážní
akce na železniční trati, telefonním vedení a dálkové komunikaci či přepadávání
německých transportů.“
„Carbon-Palcát byla jednou z mála skupin, které dokázaly vytlačit Němce z
obce bez pomoci spojenecké armády. Stalo se tak 27. dubna 1945. Popovičtí
partyzáni kompletně vyčistili obec od Němců. Po příchodu rumunské armády,
partyzáni přesunuli útok na les Bukovina a začali vytlačovat Němce směrem k
obci Javorovec.“
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*zvuková ukázka – útěk z obce
„28. dubna pokračoval útok přes les Bukovina. V ten den podnikli Němci i
zuřivý protiútok, navíc situace pro partyzány vypadala kriticky z důvodu
nedostatku munice. Přesto se v 11 hodin Němci vzdali a partyzáni pak zaujali
obranné pozice u obce Javorovec.“
„30. dubna 1945 jednotky postoupili až k obci Mistřice a část jednotky byla
pověřena úkolem pročistit les mezi Míkovicemi a Hlukem. To byla zároveň
poslední bojová akce partyzánů.“
„Celkově zemřelo 7 partyzánů, 7 jich bylo raněno. V úseku roty bylo pobito asi
67 Němců. Rumunským či ruským jednotkám bylo předáno 12 zajatých Němců.“
„Roku 1971 byla obci Popovice udělena Československá cena míru a v roce
1975 byla obec vyznamenána Řádem rudé hvězdy. Byl jí také propůjčen čestný
název „Partyzánská obec“.“
„Partyzáni oddílu Carbon-Palcát, se výrazně zapsali do dějin obce Popovice a
díky odvážným akcím alespoň minimálně přispěli k ukončení války.“
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ZÁVĚR
Cílem mé práce bylo zvýšit povědomí veřejnosti o partyzánské skupině, která se
nacházela v obci Popovice, kde bydlím, a zároveň vyzdvihnout jména těch
spoluobčanů, kteří díky své statečnosti pomohli k porážce Třetí říše a jejichž
zásluhou vlastně můžeme žít. K tomuto účelu by měl posloužit hlavně
dokumentární film, který je veřejnosti dostupný na webových stránkách obce
Popovice. Zájemcům o podrobnější informace k tématu je k dispozici i tištěná
podoba mé práce v pobočce knihovny v Popovicích.
Při tvorbě své práce i krátkého filmového dokumentu jsem vycházel především
z výpovědí pamětníků a zaznamenával jsem jejich autentické vzpomínky.
Vylíčil jsem tedy události z pohledu běžných obyvatel obce či rodinných
příslušníků odbojářů a doplnil je fakty z dobových spisů a literatury.
Domnívám se, že bych ve své práci mohl pokračovat vytvořením dalších
krátkých dokumentů, které by se podrobněji věnovaly osudům jednotlivých
odbojářů (např. Vojtěchu Lukaštíkovi) a byly rovněž přístupné na webových
stránkách.
Jako hrdý občan Popovic jsem rád, že mohu tímto způsobem poděkovat a vzdát
hold členům partyzánské skupiny Carbon-Palcát i ostatním místním lidem, kteří
se zapojovali do odboje.
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JMENNÝ REJSTŘÍK
Carbon-Palcát
Josef Konečný – velitel partyzánské skupiny Carbon-Palcát
Jaroslav Cigánek – zástupce Josefa Konečného
Jan Vlčnovský – starosta obce za války
Carbon
kapitán František Bogataj – parašutista
radista četař Jaroslav Šperl – parašutista
František Kobzík – parašutista
Josef Vanc – parašutista
Intrasitive
nadporučík Václav Kindl – parašutista
četař Bohuslav Grabovský – parašutista
desátník Vojtěch Lukaštík – parašutista
TIN
rotný Ludvík Cupal – parašutista
rotný Jaroslav Švarc – parašutista
OSTATNÍ JMÉNA

Ludmila Remešová – přítelkyně Vojtěcha Lukaštíka
Marie Škrabalová – kamarádka Vojtěcha Lukaštíka, spojovatelka
Pamětníci
Antonín Šnajdar
Anna Stašková
Zdeněk Stašek

33

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
Použitá odborná literatura:
BURIÁN, Ludvík. Uherskohradišťsko proti fašismu. Uherské Hradiště: Okresní
výbor Svazu protifašistických bojovníků, 1984.
POLÁKOVÁ, Miroslava. Měli odvahu žít: odboj na Uherskobrodsku v letech
1939-1945. Praha: Academia, 2018. 1938-1953. ISBN 978-80-200-2832-7.
ŠMEJKAL, Pavel. Protektorátem po stopách parašutistů: vojáci – odbojáři –
památníky. Praha: Academia, 2016. Průvodce (Academia). ISBN 978-80-2002614-9.
NERADOVÁ, Jitka. Doskočiště protektorát. Praha: Jalna, 2016. ISBN 978-8086396-86-6.
ČVANČARA, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt: československý odboj a
nacistická okupační moc 1941-1943. Praha: Proxima, 1997. ISBN 8090107141.
Použité internetové zdroje:
Nezdolný Carbon - neuvěřitelná historie nejúspěšnější čs. paraskupiny ze
Západu | SECURITY MAGAZÍN. SECURITY MAGAZÍN [online]. Copyright
© 2014 [cit. 16. 12. 2019]. Dostupné z:
https://www.securitymagazin.cz/historie/nezdolny-carbon-neuveritelna-historienejuspesnejsi-cs-paraskupiny-ze-zapadu1404059708.html?fbclid=IwAR2qmO1ieFWd53bdBTMInryuLvHB3TWSX38XRQVN8S4o4GuVS8aUFt84tE
ROK 1938-1939 - Oficiální stránky obce Popovice. Obec Popovice - Oficiální
stránky obce Popovice [online]. Copyright © 2019 [cit. 16. 12. 2019]. Dostupné
z: https://www.popovice.cz/o-obci/kronika-obce/rok-1938-1939/
ROK 1940-1941 - Oficiální stránky obce Popovice. Obec Popovice - Oficiální
stránky obce Popovice [online]. Copyright © 2019 [cit. 16. 12. 2019]. Dostupné
z: https://www.popovice.cz/o-obci/kronika-obce/rok-1940-1941/
ROK 1942-1944 - Oficiální stránky obce Popovice. Obec Popovice - Oficiální
stránky obce Popovice [online]. Copyright © 2019 [cit. 16. 12. 2019]. Dostupné
z: https://www.popovice.cz/o-obci/kronika-obce/rok-1942-1944/

34

PŘÍLOHA KRONIKY OBCE- Organizační a bojová činnost partyzánské roty
Popovice - Oficiální stránky obce Popovice. Obec Popovice - Oficiální stránky
obce Popovice [online]. Copyright © 2019 [cit. 16. 12. 2019]. Dostupné z:
https://www.popovice.cz/o-obci/kronika-obce/priloha-kroniky-obceorganizacni-a-bojova-cinnost-partyzanske-roty-popovice/
ROK 1945 - Oficiální stránky obce Popovice. Obec Popovice - Oficiální stránky
obce Popovice [online]. Copyright © 2019 [cit. 16. 12. 2019]. Dostupné z:
https://www.popovice.cz/o-obci/kronika-obce/rok-1945/
Kramerius. Kramerius[online]. Dostupné z:
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:50233990-6365-11e4-8b87001018b5eb5c?page=uuid:720cc6a0-639e-11e4-9ab5-5ef3fc9ae867
Jaroslav Šperl | battlefield. [online]. Copyright © 2015 Battlefield [cit. 16. 12.
2019]. Dostupné z: https://csolzamecekpardubi.wixsite.com/battlefield/jaroslavperl
Kramerius. Kramerius [online]. Dostupné z:
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:ac55c620-9a6e-11e4-a2db005056825209?page=uuid:b195d160-9a7e-11e4-b7ae-001018b5eb5c
JARO 45: POSLEDNÍ VÝSADKY V BOJI — ČESKÁ TELEVIZE. ČESKÁ
TELEVIZE [ONLINE]. COPYRIGHT © [CIT. 02. 12. 2019]. DOSTUPNÉ Z:
HTTPS://WWW.CESKATELEVIZE.CZ/PORADY/11059888231-JARO45/215411033110002/
Věra Hendrychová: Paraskupina Carbon pomáhala osvobodit Popovice i
Hradiště - Slovácký deník. Slovácký deník - informace, které jsou vám nejblíž
[online]. Copyright © [cit. 16. 12. 2019]. Dostupné z:
https://slovacky.denik.cz/tydenik_slovacko/vera-hendrychova-paraskupinacarbon-pomahala-osvobodit-popovice-i-hradiste-20140.html

Ostatní zdroje:
Vzpomínky pamětníků Zdeňka a Anny Staškových
Vzpomínky pamětníka Antonína Šnajdara
Oficiální spisy sepsané Františkem Malinou za války
Spisy poskytnuté rodinou Švecových
35

OBRÁZKOVÉ PŘÍLOHY
Příloha 1 - Josef Konečný .................................................................................. 40
Zdroj: ROK 1945 - Oficiální stránky obce Popovice. Obec Popovice - Oficiální
stránky obce Popovice [online]. Copyright © 2019 [cit. 02.12.2019]. Dostupné
z: https://www.popovice.cz/o-obci/kronika-obce/rok-1945/
Příloha 2 - Jaroslav Šperl.................................................................................... 41
Zdroj Fotografie z originálních spisů poskytnutých rodinou Švecových
Příloha 3 - Jaroslav Šperl.................................................................................... 41
Zdroj: Jaroslav Šperl | battlefield. [online]. Copyright © 2015 Battlefield [cit.
02.12.2019]. Dostupné z:
https://csolzamecekpardubi.wixsite.com/battlefield/jaroslavsperl?lightbox=image_1lir
Příloha 4 - František Bogataj .............................................................................. 42
Zdroj: Jaroslav Šperl | battlefield. [online]. Copyright © 2015 Battlefield [cit.
02.12.2019]. Dostupné z:
https://csolzamecekpardubi.wixsite.com/battlefield/jaroslavperl?lightbox=image_1euz
Příloha 5 - František Bogataj ............................................................................. 42
Zdroj: Jaroslav Šperl | battlefield. [online]. Copyright © 2015 Battlefield [cit.
02.12.2019]. Dostupné z:
https://csolzamecekpardubi.wixsite.com/battlefield/jaroslavperl?lightbox=image_1fmc
Příloha 6 - Josef Vanc ........................................................................................ 43
Zdroj: Jaroslav Šperl | battlefield. [online]. Copyright © 2015 Battlefield [cit.
02.12.2019]. Dostupné z:
https://csolzamecekpardubi.wixsite.com/battlefield/jaroslavperl?lightbox=image_wn7
Příloha 7 - František Kobzík ............................................................................. 44
Zdroj: Kobzík, František : K. Valka.cz | Homepage [online]. Copyright © ISSN
[cit. 02.12.2019]. Dostupné z: https://www.valka.cz/Kobzik-Frantisek-t61367

36

Příloha 8 - Vojtěch Lukaštík .............................................................................. 45
Zdroj: [online]. Copyright © [cit. 02.12.2019].
Dostupnéz:https://rotanazdar.cz/wpcontent/uploads/2019/01/Foto_tydne_Vojtech_Lukastik.jpg
Příloha 9 - Vojtěch Lukaštík ............................................................................. 45
Zdroj: Fotografie z originálních spisů poskytnutých rodinou Švecových
Příloha 10 - dům Remešových v Jankovicích .................................................... 46
Zdroj: Článek „Z pera Hradišťských gymnazistů“
Příloha 11 - Marie Škrabalová ........................................................................... 46
Zdroj: Článek „Z pera Hradišťských gymnazistů“
Příloha 12 - Ludmila Remešová ......................................................................... 47
Zdroj: Textový dokument poskytnutý panem Tomaštíkem
Příloha 13 - oficiální fotografie ze zátahu na Lukaštíka .................................... 48
Zdroj: Textový dokument poskytnutý panem Tomaštíkem
Příloha 14 - Ludvík Cupal .................................................................................. 49
Zdroj Fotografie z originálních spisů poskytnutých rodinou Švecových
Příloha 15 - Ludvík Cupal .................................................................................. 49
Zdroj Fotografie z originálních spisů poskytnutých rodinou Švecových
Příloha 16 - Cihelna, kde se ukrýval Ludvík Cupal ........................................... 50
Zdroj: Textový dokument poskytnutý panem Tomaštíkem
Příloha 17 - Pamětní deska věnovaná lidem, popraveným v důsledku vypátrání
Lukaštíka ............................................................................................................. 51
Zdroj: Textový dokument poskytnutý panem Tomaštíkem
Příloha 18 - pomník padlých partyzánů v Popovicích ....................................... 52
Zdroj: Vlastní fotografie
Příloha 19 - Pomník padlých občanů Popovic ................................................... 53
Zdroj: Vlastní fotografie
Příloha 20 - Pomník partyzána umučeného v koncentračním táboře ................ 54
Zdroj: Vlastní fotografie
Příloha 21 - Pomník neznámých vojáků na hřbitově v Popovicích ................... 55
37

Zdroj: Vlastní fotografie
Příloha 22 - pomník v Uherském Ostrohu věnovaný Carbonu .......................... 56
400 Bad Request. obecni – seznam alb na Rajčeti [online]. Dostupné z:
https://obecni.rajce.idnes.cz/vzpominkova_slavnost_Carbon/#IMG_3440.jpg
Příloha 23 - Muniční sklad v chalupě J. Vlčnovského ....................................... 57
Zdroj: ROK 1945 - Oficiální stránky obce Popovice. Obec Popovice - Oficiální
stránky obce Popovice [online]. Copyright © 2019 [cit. 02.12.2019]. Dostupné
z: https://www.popovice.cz/o-obci/kronika-obce/rok-1945/
Příloha 24 - Vratislav Slováček - napravo ......................................................... 58
Zdroj Fotografie z originálních spisů poskytnutých rodinou Švecových
Příloha 25 - Carbon - foto z roku 1945 .............................................................. 59
Zdroj Fotografie z originálních spisů poskytnutých rodinou Švecových
Příloha 26 - Carbon - foto z roku 1990 .............................................................. 59
Zdroj Fotografie z originálních spisů poskytnutých rodinou Švecových
Příloha 27 - spisy sepsané za války Aloisem Šáchou ........................................ 60
Zdroj: Vlastní fotografie
Příloha 28 - Osvědčení - Marie Šáchová............................................................ 61
Zdroj: Vlastní fotografie
Příloha 29 - Osvědčení - Alois Šácha ................................................................ 62
Zdroj: Vlastní fotografie
Příloha 30 - článek o Carbon-Popovice (Palcát) ve Slováckých novinách ....... 63
Zdroj: Vlastní fotografie
Příloha 31 - pamětník Zdeněk Stašek ................................................................. 64
Zdroj: Vlastní fotografie
Příloha 32 - manželé Staškovi (pamětníci) ........................................................ 64
Zdroj: Vlastní fotografie
Příloha 33 - pamětník Antonín Šnajdar .............................................................. 65
Zdroj: Vlastní fotografie

38

Příloha 34 - pamětnice Anna Malinová ............................................................. 66
Zdroj: JARO 45: POSLEDNÍ VÝSADKY V BOJI — ČESKÁ TELEVIZE.
ČESKÁ TELEVIZE [ONLINE]. COPYRIGHT © [CIT. 02. 12. 2019].
DOSTUPNÉ Z:
HTTPS://WWW.CESKATELEVIZE.CZ/PORADY/11059888231-JARO45/215411033110002/

39

Příloha 1 - Josef Konečný

40

Příloha 2 - Jaroslav Šperl

Příloha 3 - Jaroslav Šperl

41

Příloha 4 - František Bogataj

Příloha 5 - František Bogataj

42

Příloha 6 - Josef Vanc

43

Příloha 7 - František Kobzík

44

Příloha 8 - Vojtěch Lukaštík

Příloha 9 - Vojtěch Lukaštík

45

Příloha 10 - dům Remešových v Jankovicích

Příloha 11 - Marie Škrabalová

46

Příloha 12 - Ludmila Remešová

47

Příloha 13 - oficiální fotografie ze zátahu na Lukaštíka

48

Příloha 14 - Ludvík Cupal

Příloha 15 -49
Ludvík Cupal

Příloha 16 - Cihelna, kde se ukrýval Ludvík Cupal

50

Příloha 17 - Pamětní deska věnovaná lidem, popraveným v důsledku vypátrání Lukaštíka

51

Příloha 18 - pomník padlých partyzánů v Popovicích

52

Příloha 19 - pomník padlých občanů Popovic

53

Příloha 20 - pomník partyzána umučeného v koncentračním táboře

54

Příloha 21 - pomník neznámých vojáků na hřbitově v Popovicích

55

Příloha 22 - pomník v Uherském Ostrohu věnovaný Carbonu

56

Příloha 23 - Muniční sklad v chalupě J. Vlčnovského

57

Příloha 24 - Vratislav Slováček – napravo

58

Příloha 25 - Carbon - foto z roku 1945

Příloha 26 - Carbon - foto z roku 1990

59

Příloha 27 - spisy sepsané za války Aloisem Šáchou

60

Příloha 28 - Osvědčení – Marie Šáchová

61

Příloha 29 - Osvědčení – Alois Šácha

62

Příloha 30 - článek o Carbon-Popovice (Palcát) ve Slováckých novinách

63

Příloha 31 - pamětník Zdeněk Stašek

Příloha 32 - manželé Staškovi
(pamětníci)

64

Příloha 33 - pamětník Antonín Šnajdar

65

Příloha 34 - pamětnice Anna Malinová

66

