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PROTINACISTICKÝ ODBOJ
V CHRÁSTU U PLZNÌ
Chrást patøí, v pomìru k jeho velikosti, mezi obce s nejvìtším
poètem obìtí z doby nìmecké okupace èeských zemí v letech
1939–1945. Jména 36 chrásteckých obèanù popravených, umuèených a zemøelých na následky vìznìní za druhé svìtové války pøipomíná v Chrástu památník na námìstí. U høištì stojí
památník za okupace popravených sportovcù. Památník, jemuž
dominuje parní kotel, pøipomíná originální úkryt zbraní. Na námìstí je i pomník s Hurvínkem k uctìní Josefa Skupy, jednoho
z chrásteckých odbojáøù.
Z 36 obìtí nacistické perzekuce uvedených na památníku
v Chrástu bylo 31 popraveno nebo umuèeno, zbylí zemøeli na
následky vìznìní. Kromì odsouzených k trestu smrti skonèila
vìtšina ze 134 zatèených chrásteckých odbojáøù v nacistických
žaláøích. Nìkolik odsouzených k smrti na sklonku války popravì uniklo, napøíklad po náletu na drážïanskou vìznici ve dnech
13. a 14. února 1945.
Na námìstí v Chrástu se také nachází památník padlých
z první svìtové války. S bojem za národní osvobození souviselo od konce 19. století budování pomníkù mistra Jana Husa.
K 500. výroèí Husova upálení se nìkde odhalovaly Husovy
památníky i za první svìtové války, ale ponejvíce v øadì míst až
po válce, v roce 1937 i v Chrástu.
Na zaèátku roku 1943 se stal Chrást jádrem odbojového
okrsku Èeskoslovenský osvobozovací výbor (ÈSOV-OK III.),
pøejmenovaného pak na Národnì revoluèní výbor, podle
instrukcí z pražského ústøedí KSÈ do Plznì vyslaného Karla
Sobotky. Již pøed jeho ustavením pùsobila v Chrástu od dubna
1942 odbojová organizace, v jejímž èele stál holiè Oldøich Fremer. Schùzky vedení se konaly v chatì Ladislava Boháèe za
železnièním mostem poblíž Smìdèic a pak v hasièské zbrojnici

a v chrástecké škole. Organizace byla rozdìlena do skupin.
V jejich èele stáli: vedoucí chrástecké skupiny Oldøich Fremer,
kominický mistr Václav Brejcha, obecní tajemník Josef Egrmajer, rolník František Nový, úøedník Václav Pasáèek,
konstruktér Škodovky Vojtìch Šedivec, úøedník Václav Štaif
mladší, kováø Julius Vanèura, dílovedoucí Škodovky Josef
Zalabák, Vlastimil Bláha, Václav Eret, uèitel Bohumil Dlouhý
a Jan Schmadl.
Kromì Prahy byla organizace pozdìji napojena také na Pøíbramsko. Chrástecké vedení mìlo pøímé spojení s odbojovou
skupinou v Koterovì, s odbojáøi z obcí Kyšice, Dolany, Starý
Plzenec, Šáhlavy, Smìdèice, Stupno, Tøemošná, Hrádek, Rokycany, kde byla z iniciativy Vojtìcha Šedivce z Chrástu ustavena mládežnická organizace vedená Josefem Slabým a Františkem Racesbergerem, a s odbojáøi z dalších míst. Zároveò byly
do této organizace zapojeny i nìkteré dílny Škodovky, náøaïovna, velká dìlovka, soustružna støel, slévárna a mechanické
dílny. V øíjnu 1943, tedy krátce pøed rozsáhlým zatýkáním,
to bylo již kolem ètyøiceti škodovákù.
Chrásteètí se soustøedili na opatøování zbraní a trhavin.
Vojenským vedoucím organizace se stal uèitel Bohumil Dlouhý. Rolník František Nový zakoupil starší parní kotel, který
kováø Julius Vanèura upravil tak, aby v nìm bylo možno ukrýt
zbranì a støelivo. V srpnu 1943 byly získané zbranì a munice
uloženy do upraveného kotle a ten pak byl v noci zahrabán na
poli rodiny Fremrovy, které se nalézalo nad Mží mezi Dolanským mostem a novým sportovním stadionem.
Výbušniny si chrásteètí odbojáøi opatøili ve spolupráci s koterovskou skupinou ze Salcmanova lomu v Koterovì. Výbušniny
byly využity pro výrobu tzv. textù, urèených pro destrukèní
a sabotážní èinnost. Byly to plechové nálože polité asfaltem,
které se mìly zamíchat na lokomotivách mezi uhlí. Po vhození
do ohnì pod kotel mìly explodovat a tak vyøadit lokomotivu
z provozu.

Mezi nejaktivnìjší odbojáøe patøili chrásteètí hasièi. Svou
legální organizací kryli odbojovou èinnost. Pod vedením
Václava Brejchy byla vytvoøena z øad hasièù tøi družstva, která
procházela vojenským výcvikem.
V Chrástu se odbojáøi též starali o ètyøi uprchlé ruské zajatce z pracovního tábora na Mostecku, které jim v èervnu 1943
pøedal Josef Ševèík z Dolan. Uprchlíci byli uschovaní v hasièské zbrojnici. Peèovalo o nì nìkolik obèanù, pøedevším
MUDr. Anna Burešová, která jim poskytla veškerou léèebnou
péèi. Za spolupráci s MUDr. Burešovou v protinacistickém
odboji byl uvìznìn i Prof. Dr. Kamil Krofta. Po dvou mìsících pøevezli Vojtìch Šedivec a Václav Brejcha uprchlíky po
domluvì s ústøedím do Prahy. Jeden ze zajatcù, Anatolij Bech,
se za nìjaký èas do Chrástu vrátil. Stal se pomocníkem kováøe
Vanèury, u nìhož se i ukrýval. Pozdìji byl spoleènì s chrásteckými odbojáøi také zatèen.
Organizace se rovnìž vìnovala rozšiøování ilegálních novin
a výrobì a distribuci vlastních tiskovin. Tiskli se na pøístroji,
který opatøil Václav Filip. Nìkteré rozmnožoval na psacím stroji obecní tajemník Josef Egrmajer. Vedení organizace se také
neúspìšnì pokusilo o zajištìní vysílaèky. Její výrobu dostal za
úkol Vlastimil Bláha, zamìstnaný v elektrotechnické provozovnì Erba v Plzni, v Koterovské ulici è. 40. Dùležitým úkolem
bylo opatøování náhradních dokladù, které zajišoval Miloslav
Fremer a Vojtìch Šedivec. Vybírání èlenských pøíspìvkù mìl na
starosti pokladník organizace Václav Eret.
Vedení organizace se z návodu instruktora Karla Sobotky
dopustilo øady konspiraèních chyb. Vedly se seznamy pøispìvatelù a pokladní kniha, dokonce byla zøízena kartotéka èlenù
organizace, kteøí mìli nastoupit pøi plánované mobilizaci. To pak
pøi likvidaci organizace velmi usnadnilo gestapu práci. A tak na
pøelomu let 1943–1944 došlo k rozbití chrástecké odbojové
organizace. V návaznosti na to byly rozsáhlým zatýkáním postiženy také organizace v Plzni, v Koterovì a jinde.

„Proti své vùli život dali, svobodné vlasti se nedoèkali.“
Pomník padlých z první svìtové války na námìstí v Chrástu.

Pomník mistra Jana Husa v Chrástu.

Pomník obìtí z druhé svìtové války v Chrástu odhalený
9. 5. 1967. Pamìtní deska však byla na námìstí v Chrástu
odhalena již 28. 10. 1946.

Památník z parního kotle, v nìmž odbojáøi ukrývali zbranì.
Vpravo památník osvoboditelù.

Památník popravených sportovcù.

Památník k uctìní Josefa Skupy, který byl za druhé svìtové
války zapojen v Chrástu do protinacistického odboje.

Památník obìtí z první, s pamìtní deskou z druhé, svìtové války
v Dýšinì.

Pamìtní deska obìtí z druhé svìtové války, na níž jsou uvedena
jména jako na památníku v Chrástu: Bruj Josef, Kunc Jan, Štrunc
Jan a Štruncová Anna.

Pamìtní deska v Koterovské ulici 44 v Plzni se jménem
Vlastimila Bláhy z Chrástu (uvedení odbojáøi však pracovali
v Koterovské 40 ve firmì Erba, Ing. Nechleba-Keflíø).

Pamìtní deska na Hlavním nádraží v Plzni se jménem
JUDr. Evžena Dosoudila – uveden je i na památníku v Chrástu.
Jeho jméno je také na pamìtní desce v Plzni v budovì Sokola 1.

Po druhé svìtové válce bylo na provozních budovách
plzeòské Škodovky odhaleno 26 památníkù se jmény obìtí
nacistické perzekuce. Na pamìtní desce z velké dìlovky (obrábìcí stroje) byli uvedeni škodováètí odbojáøi z Chrástu: Bøezina
Josef, Krátký Bohuslav (ten však na památníku v Chrástu chybí)
a Šedivec Vojtìch.
V 90. letech 20. století se pøi restrukturalizaci Škodovky
zhruba polovina pamìtních desek ztratila. Proto byl ve Škodovce
u V. brány odhalen 28. 11. 2017 nový památník se jmény všech
Škodovákù, kteøí za okupace pøišli násilnì o život. Z chrásteckých odbojáøù jsou zde uvedeni: Brožík Jaroslav z Chrástu,
Bruj Josef z Dýšiné, Bøezina Josef z Chrástu, Fiala Zdenìk
z Kyšic, Kroft Josef z Chrástu, Krátký Bohuslav z Chrástu,
Šedivec Vojtìch z Chrástu, Štaif Václav z Chrástu, Štrunc Jan
z Nové Hutì, Tùma Josef z Chrástu a Zalabák Josef z Chrástu.
(Foto na další stranì nahoøe.)

Pùvodní pamìtní deska z vozidel (pozdìji elektrické lokomotivy),
z chrásteckých odbojáøù je zde uveden Václav Štaif.

Pamìtní deska se jmény obìtí z druhé svìtové války
z památníku na námìstí v Chrástu.

Bláha Vlastimil, Chrást 9,
nar. 6.7.1920, elektrotechnik,
popr. 23.5.1944 v Drážïanech

Brejcha Václav, Chrást 335,
nar. 23.7.1907, mistr kominický,
popr. 18.7.1944 v Drážïanech

Brožík Jaroslav, Chrást 211
nar. 17.4.1913, zámeèník,
popr. 20.12.1944 v Drážïanech

Bruj Josef, Dýšina 108,
nar. 19.1.1904, zámeèník, Škoda
opravna dìl (ozubená kola),
zem. r. 1945 v KT Mauthausen

MUDr. Bureš Jan, Chrást 386
nar. 13.1.1888, lékaø,
zastøelen 3.4.1945 v Lipsku

MUDr. Burešová Anna,
Chrást 386, nar. 29.10.1893,
lékaøka, popr. 23.2.1944
v Praze na Pankráci

Manželé Burešovi bydleli ve vile u chrásteckého nádraží.
Oba se zapojili do odbojového hnutí, pomáhali a podporovali
je penìzi, šatstvem, lékaøskou pomocí a osobním pøíkladem.
Dr. Burešová se chovala i po zatèení mimoøádnì stateènì a pøes
opakované výslechy na gestapu odmítla potvrdit napojení
Dr. Krofty na odbojáøe z Ejpovic. Pøi pováleèných výpovìdích
pøeživších odbojáøù a spoluvìzòù Dr. Burešové u tehdejších
Lidových soudù byla všemi zdùrazòována její stateènost a morální síla. Mimoøádné vlastence a obìtavé lékaøce nebylo nacisty
po odsouzení ani pøiznáno obvyklých 100 dní èekací doby a byla
popravena již za necelé dva mìsíce po vynesení rozsudku.

Bøezina Josef, Chrást 145,
nar. 7.1.1907, technický úøedník,
Škoda velká dìlovka (obr.stroje),
zem. 14.10.1944 ve vìz. Golnov

Èeèák Jan, Chrást 326,
nar. 15.6.1899, poštovní
zøízenec, popr. 26.1.1945

Dlouhý Bohumil
nar. 11.2.1908, uèitel,
popr. 3.10.1944 v Mnichovì

Dr. Dosoudil Eugen, Plzeò,
nar. 9.12.1899, rada øedit. ÈSD,
zem. 8.5.1942 ve vìz. Bayreuth

Egrmajer Josef, Chrást 315,
nar. 3.6.1905, tajemník obecního
úøadu v Chrástu, popr. 18.10.1944
v Drážïanech

Eret Václav, Chrást 289,
nar. 22.6.1921, uèitel, poštovní
úøedník, popr. 18.10.1944
v Drážïanech

Fiala Zdenìk, Kyšice 34,
nar. 6.11.1893, admin. úøedník,
Škoda odstøedívkárna,
popr. 23.2.1944 Praha Pankrác

Fremer Oldøich, Chrást 110,
nar. 28.3.1913, holiè,
popr. 18.10.1944 v Drážïanech

Honzík Jan, Chrást 306,
nar. 22.7.1895, dìlník,
popr. 26.1.1945 v Dážïanech

Høích František, Chrást 2,
nar. 15.12.1908, rolník, zemøel
po pochodu smrti 16.5.1945

Jílek Jaroslav, Chrást 114,
nar. 8.3.1926, studující, zemøel
po vìznìní v Mauthausenu
a pochodu smrti 18.5.1946

Jílek Vlastimil, Chrást 114,
nar. 22.2.1924, mlynáø,
popr. 23.2.1945 v Mnichovì

Jindrová Alžbìta, Chrást 29,
nar. 15.3.1886, v domácnosti,
zemøela 27.7.1944
v KT Rawensbrück

Kraft Josef, Chrást 63,
nar. 12.10.1906, zámeèník,
Škoda slévárna kovù (hutì),
popr. 23.2.1944 Praha Pankrác

Prof.Dr. Kamil Krofta, Ejpovice,
nar. 17.7.1876, profesor, zemøel
16.8.1945 na následky vìznìní

Plzeòský rodák, univerzitní profesor, èeský historik, politik a diplomat, Prof.
PhDr. Kamil Krofta, byl
stoupencem Edvarda Beneše. Za první republiky byl
vyslancem v italském království a u Svatého stolce
a pak v Berlínì. V letech
1936–1938 pùsobil jako
ministr zahranièních vìcí.
Aktivnì se zúèastnil protinacistického odboje. Zemøel
na následky vìznìní v terezínské Malé pevnosti.

Kunc Jan, Dýšina 91,
nar. 14.12.1908, holiè,
v Plzni na gestapu se obìsil
6.1.1944

Nový František, Chrást 11,
nar. 7.3.1900, rolník,
popr. 18.10.1944 v Drážïanech

Pasášek Václav, Chrást 21,
nar. 12.2.1912, dìlník,
popr.18.10.1944 v Drážïanech

Šedivec Vojtìch, Chrást 31,
nar. 11.12.1921, technik, Škoda
velká dìlovka (obrábìcí stroje),
popr. 18.10.1944 v Drážïanech

Ševèík Josef, Dolany 44,
nar. 9.5.1904, rolník,
popr. 23.2.1944 Praha Pankrác

Šimice Vojtìch, Chrást 336,
nar. 19.4.1903, dìlník,
popr. 26.1.1945 v Drážïanech

Štaif Karel, Chrást 239,
nar. 19.8.1910, klempíø,
popr. 25.10.1944 v Drážïanech

Štaif Václav, Chrást 59,
nar. 1.9.1901, zámeèník,
Škoda vozidla (el. lokomotivy),
popr. 6.11.1944 v Drážïanech

Štaif Václav, Chrást 217,
nar. 10.9.1921, úøedník,
popr. 18.10.1944 v Drážïanech

Štrunc Jan, Nová Hu 54,
nar. 15.5.1879, elektromontér,
odsouzen na 5 let, zemøel
ve vìznici Golnov 23.2.1945

Štruncová Anna, Nová hu 54,
nar. 3.7.1885, v domácnosti,
popr. 17.11.1944 v Drážïanech

Tùma Josef, Chrást 381,
nar. 19.4.1912, soustružník,
Škoda soustružna støel (válcovny),
popr. 17.7.1944 v Drážïanech

Vanèura Julius, Chrást 29,
nar. 12.5.1901, kováø,
popr. 18.7.1944 v Drážïanech

Vavroch Alois, Chrást 362,
nar. 4.2.1916, soustružník,
popr. 26.1.1945 v Drážïanech

Zalabák Josef, Chrást 176,
nar. 3.11.1914,
dílovedoucí Škoda el. ústøedna
(energetický závod),
popr. 18.10.1944 v Drážïanech

Krátký Bohuslav, Chrást, není
uveden na pomníku v Chrástu,
nar. 7.7.1914, technik, Škoda
velká dìlovka (obrábìcí stroje),
popr. 29.9.1944 v Drážïanech

Fikrle Jasmín, Chrást 224,
dùstojník letectva, po okupaci
uprchl do Velké Británie,
kde jako pilot bojoval proti
nacistickému Nìmecku

Fremer Miloslav, Chrást 27,
nar. 16.12.1919, technik,
odsouzen k trestu smrti, po
náletu na Drážïany 13.2.1945
uprchl z tamnìjší vìznice

Schmádl Jan, Chrást 347,
nar. 5.1.1908, výpravèí ÈSD,
odsouzen k trestu smrti, cestou
milosti trest zmìnìn na 7 let káznice

Josef Skupa, Chrást 300,
nar. 16.1.1892, profesor a loutkoherec, odsouzen na 2 roky
káznice, z vìzení uprchl po
náletu na Drážïany 13.2.1945

Kromì výše uvedených vlastencù byli do chrásteckého
odboje v rámci národnì osvobozenecké organizace v Chrástu
a Národnì revoluèního výboru zapojeni a vìtšinou i uvìznìni
mnozí další chrásteètí odbojáøi a jejich spolupracovníci. Nìkteøí
pùsobili i ve vojenské organizaci Obrana národa, Druhé lehké
tajné divizi, sokolské organizaci Jindra, v Ústøedním vedení
odboje domácího, Petièním výboru vìrni zùstaneme a škodováci
v dalších odbojových uskupeních ve Škodovce. Nìkteøí obèané
byli uvìznìni za poslech zahranièního rozhlasu, z rasových
dùvodù a jako pøíbuzní zahranièních odbojáøù. Jiní odešli
bojovat proti nacismu jako partyzáni a zúèastnili se i Slovenského národního povstání.
Na relativnì nevelkou obec Chrást u Plznì (v roce 1967 mìl
asi 1950 obyvatel) zde bylo neuvìøitelnì velké množství lidí
zapojeno do odboje a tomu také odpovídá množství tìch, kteøí
byli vystaveni represím nìmeckých okupantù. Tresty do vìzení
se za války nedávaly tak vysoké, jako v dobì míru. V mnoha
pøípadech se ale nepoèítalo s propuštìním, u odsouzeného pak
býval pøípis „návrat nežádoucí“. Než aby nìmecké soudy
trestaly na dobu delší než 10 let èi dokonce na doživotí, dávaly
rovnou trest smrti.
Následuje seznam vlastencù, uvedených i s portrétními
fotografiemi ve spisu Bouølivá léta, kteøí pøeèkali útrapy
nacistických žaláøù a dožili se osvobození.
Bártík Jan

Chrást 412, nar. 25.11.1917, zedník,
odsouzen na 3,5 roku káznice

Bartovský Vladimír Chrást 65, nar. 3.11.1920,
elektromechanik, ve vyšetøovací vazbì
pøes 3 mìsíce
Bejèek Jaroslav

Chrást 167, nar. 14.5.1909, rolník,
dìlník, odsouzen na 5 let káznice

Chrást 126, nar. 13.4.1908, truhláø,
technik, odsouzen na 4 roky káznice
Bláha František
Dýšina 178, nar. 9.3.1898, truhláø,
odsouzen na 5 let káznice
Boháè Ladislav
Chrást 211, nar. 12.5.1917,soustružník,
technik, odsouzen na 5 let káznice
Borna Josef
Chrást 160, nar. 3.9.1905, knihaø,
dìlník, odsouzen na 5 let káznice
Brožík Václav
Chrást 243, nar. 24.4.1892, cementáø,
uvìznìn, že se nerozvedl s Židovkou
Brožíková Marie
Chrást 243, nar. 24.8.1900, v domácnosti,
vìznìna z rasových dùvodù
Brujová Julie
Dýšina 108, nar. 20.6.1909, v domácnosti,
uvìznìna 5 mìsícù za ukrývání manžela
Businská Jarmila Chrást 224, nar. 19.5.1898, úøednice, 3 roky
vìznìna, bratr J. Fikrle byl pilot v Anglii
Carda Václav
Chrást 356, nar. 5.7.1907, zámeèník,
uvìznìn bez soudu na 2 roky a 2 mìsíce
Ciegler Ladislav
Chrást 220, nar. 10.9.1902, soustružník,
úøedník, odsouzen na 6 let káznice
Èáp Josef
Chrást 8, nar. 9.3.1907, zámeèník,
odsouzen na 10 let káznice
Èechura František Chrást 17, nar 29.11.1908,
odsouzen na 5 let káznice
Èermák Jaroslav
Chrást 143, nar. 24.3.1921, úøedník,
dùstojník, partyzán na Slovensku
Èermák Václav
Chrást 223. nar. 25.9.1912, dìlník ÈSD,
odsouzen na 5 let káznice
Fikrlová Rùžena
Chrást 224, nar. 16.11.1873,
v domácnosti, uvìznìna, syn pilot
bojoval v Anglii
Fryèek Josef
Smìdèice 58, rolník, øidiè, souzen nebyl,
vìznìn 11 mìsícù
Beneš Josef

Havel Václav

Chrást 61, nar. 29.5.1920, rolník,
souzen nebyl, vìznìn 4 mìsíce

Hec Josef

Smìdèice 55, nar. 19.5.1910, úøedník,
odsouzen na 5 let káznice

Hegner Jaroslav

Chrást 194, nar. 14.8.1921, automechanik,
odsouzen na 5 let káznice

Honzík Jaroslav

Chrást 56, nar. 2.10.1899, zámeèník,
odsouzen na 7 let káznice

Honzík Josef

Dýšina 126, nar 12.1.1899, øidiè,
odsouzen na 3 roky káznice

Holý Karel

Chrást 436, nar. 2.1.1908, úøedník,
odsouzen na 6 let káznice

Holub Karel

Dýšina 110, nar. 2.8.1909, technik
ve Škodovce, odsouzen na 4 roky káznice

Homoláè Karel

Dýšina, èetnický strážmistr,
uvìznìn do konce války bez soudu

Hrubý Josef

Chrást 316, nar. 25.3.1923, dìlník,
pøes Polsko uprchl k slovenským
partyzánùm

Hrùza František

Chrást 341, nar. 27.11.1910, rolník,
vìznìn bez soudu 3 mìsíce

Hrùza Václav

Chrást 14, nar. 3.1.1921, rolník,
odsouzen na 4 roky káznice

Jehlièka Hynek

Chrást 243, nar. 22.6.1917, úøedník,
vìznìn z rasových dùvodù

Jeníèek Josef

Chrást 430, nar. 27.7.1911, øezník,
odsouzen na 2,5 rokù káznice

Jílek Jaroslav

Chrást 114, nar. 8.10.1881, mlynáø,
odsouzen na 1,5 roku káznice

Jílková Marie

Chrást 114, nar. 22.10.1895, v domácnosti,
odsouzena na 1,5 roku káznice

Chrást 393, nar. 24.12.1901, zámeèník,
odsouzen na 5 let káznice
Kabát Josef
Dýšina-Horomyslice 14, soustružník,
odsouzen na 2,5 roku káznice
Koèka Stanislav
Chrást 135, nar. 17.8.1917, reklamní
kresliè, uèitel, vìznìn bez soudu
Koèka Václav
Chrást 135, nar. 27.7.1914, dìlník,
odsouzen na 2,5 roku káznice
Körner Václav
Chrást 12, nar. 27.3.1923, rolník,
odsouzen na 5 let káznice
Kovanda Josef
Chrást 100, nar. 14.8.1899, úøedník ÈSD,
odsouzen na 1 rok a 4 mìsíce
Král Josef
Chrást 264, nar. 20.7.1920,
soustružník, odsouzen na 5 let káznice
Kraus Josef
Chrást 373, nar. 15.2.1899, konstruktér,
uvìznìn na 1,5 roku bez soudu
Kreutzer Jaroslav Chrást 68, nar. 7.3.1909, øidiè,
odsouzen na 5 let káznice
Køivohlavý Hynek Chrást 165, nar. 28.6.1912, pøíruèí,
odsouzen na 2,5 roku káznice
Liška František
Chrást 357, nar. 19.7.1910, knihaø,
odsouzen na 3,5 roku káznice
Loudínová Julie
Chrást 165, nar. 14.4.1886, v domácnosti,
odsouzena na 3 roky káznice
Majer Václav
Chrást 175, nar. 3.6.1912, brusiè kovu,
odsouzen na 2 roky káznice
MUDr. Možný Vilém Chrást 157, nar. 7.2.1914, lékaø,
odsouzen na 5 let káznice
Netrval Václav
Chrást 128, nar. 14.9.1909, truhláø,
odsouzen na 6 let káznice
Netrval Vratislav
Chrást 408, nar. 14.10.1902, úøedník,
odsouzen na 3 roky káznice
Kaas Adam

Chrást 295, nar. 26.7.1913, brusiè skla,
odsouzen na 3 roky káznice
Peleška František
Chrást 185, nar. 14.8.1917, kováø ÈSD,
odsouzen na 5 let káznice
Pelikán Josef
Chrást 183, nar. 10.1.1894, úøedník,
odsouzen na 3,5 roku káznice
Poèický Josef
Chrást 71, nar. 13.7.1923, zámeèník,
odsouzen na 5 let káznice
Polcar František
Chrást 248, nar. 24.11.1893, øeditel
školy, odsouzen na 5 let káznice
Polcarová Marie
Chrást 248, nar. 14.12.1894, zdravotnice,
odsouzena k 11 mìsícùm vìzení
Rous Alois
Chrást 15, nar. 8.1.1915, rolník,
odsouzen na 5 rokù káznice
Rous Ladislav
Nová Hu 85, nar. 5.3.1914, øidiè,
odsouzen na 3 roky káznice
Ryba Oldøich
Chrást 325, nar. 2.5.1894, pokrývaè,
odsouzen na 3 roky káznice
Øezanka Josef
Dýšina 138, nar. 14.2.1889, truhláø,
odsouzen na 1 rok a 7mìsícù
Suchá Šárka
Nová Hu 36, nar. 26.2.1923, švadlena,
Ing. chemie, byla 1 mìsíc ve vazbì
Suchý Miloslav
Chrást 181, nar. 6.2.1923, student, Ing.,
strávil 14 dní ve vyšetøovací vazbì
Šimicová Magdalena Dýšina 142, nar. 17.4.1903,
v domácnosti, odsouzena na 7 let káznice
Škopek Jan
Chrást 138, nar. 19.6.1921, pekaø,
odsouzen na 5 let káznice
Šroubek František Nová Hu 57 (pak 73), nar. 13.11.1890,
dùchodce, odsouzen na 5 let káznice
Štaif Václav
Chrást 157, nar. 2.10.1919, øezník,
odsouzen na 6 let káznice
Pasáèek Karel

Štrunc František
Štrunc Jindøich
Štrunc Václav
Štruncová Anna

Štembera Libor
Štembera Miloslav
Švec Antonín
Švehla František
Ulè Josef
Vágner Václav
Vìtrovský Jan
Vrba Václav
Wolf Václav
Zalabák Karel
Zíka Václav
Zoubek Karel

Chrást 64, nar. 26.6.1910, zámeèník,
odsouzen na 3,5 roku káznice
Nová Hu 54, nar. 11.7.1924, úøedník,
odsouzen na 3 roky káznice
Chrást 55, nar. 30.4.1911, rolník,
byl ve vyšetøovací vazbì 8 mìsícù
Nová Hu 53, nar. 24.10.1922,
studentka, Ing., odsouzena na 4 roky
káznice
Chrást 137, nar. 11.11.1921, úøedník,
odsouzen na 3 roky káznice
Chrást 137, nar. 6.12.1925, pøíruèí,
strávil rok ve vyšetøovací vazbì
Chrást 185, nar. 1.11.1898, poštovní
zøízenec, odsouzen na 7 rokù káznice
Chrást 424, nar. 6.12.1907, stavitel,
odsouzen na 5 let káznice
Chrást 195, nar. 2.1.1915, zámeèník,
odsouzen na 5 let káznice
Chrást 336, nar. 29.7.1906, kováø,
odsouzen k trestu 18 mìsícù
Chrást 26, nar. 16.9.1898, dìlník,
odsouzen na 2,5 roku káznice
Chrást 191, nar. 11.9.1896, továrník,
odsouzen na 7 let káznice
Chrást 388, nar. 26.7.1901, úøedník ÈSD,
odsouzen na 5 let káznice
Chrást 180, nar. 14.6.1918, zámeèník,
odsouzen na 5 let káznice
Dolany 1, nar. 9.8.1922, uèitel,
odsouzen na 3 roky káznice
Chrást 144, nar. 3.8.1904, zámeèník,
odsouzen na 5 let káznice

Citace ze spisu Karla Melichara „Bouølivá léta“:
„Pøes všechny hrùzy násilí neklesal náš lid na Plzeòsku do
bezmocnosti a chápal se každé pøíležitosti, kterou se mohl projeviti jako aktivní èinitel odporu proti nacistùm. Nepøetržitì,
poèínaje obsazením vlasti 15. bøezna 1939 až do skonèení svìtové války, se ustavovaly a byly v èinnosti ilegální organizace
mající za cíl vést všemi prostøedky národ opìt ke svobodì.
V tomto duchu vznikla a svoji èinnost vyvíjela odbojová skupina v Chrástu, Koterovì, ve Škodovce a po celém našem kraji.
Naprostou vìtšinu našeho lidu, který šel do odboje, hnalo jedinì
vlastenectví. Nic jiného jej nenutilo, protože okupaèní režim –
a to je typické zejména pro náš odboj – nenutil bezprostøednì
jednotlivce, aby pozvedli zbraò. Jedinì morální princip a to je
dùkazem vysoké morálky a vlastenectví našeho lidu, který šel
do odboje.
Pro tento boj nebyly zkušenosti a neznaly se metody gestapa.
Proto každý, kdo tuto dobu neprožíval, zjistí, že v tomto boji
pøišlo o život mnoho lidí proto, že jsme nemìli zkušenosti.
Vìtšina vedoucích skupin odboje na vnitøní frontì neznala
plnì sebe sama a pøeceòovala své osobní vlastnosti a mìli
vìdomí, že není moc, která by z nich dostala informace. Jak se
tato skuteènost zmìnila, ukázaly hrubé, sadisticky násilné
výslechy, po kterých pak gestapáci pozatýkali celé odbojové
skupiny. Nedodržovala se též zásada, aby každý bojovník na
vnitøní frontì znal jenom ty vìci, které se týkají jeho osoby a tím
se mnoho našich bojovníkù dostalo do rukou gestapa.
Nejstrašnìjší metlou proti bojovníkùm na vnitøní frontì byli
konfidenti. Sami gestapáci v roce 1945 øíkali, že nebýt konfidentù, byli by bezmocni. Tito zrádci našeho národa, kteøí sice
také mìli v žilách èeskou krev, ale zloèinné srdce i svìdomí
páchat násilí na svých spoluobèanech, byli skvrnou ve velikém
a stateèném boji všech vlastencù.

Konfidenty získalo gestapo zatèením bojovníkù, kteøí ztratili
morální vlastenecký profil a aby zachránili sami sebe, obìtovali
zradou své spolupracovníky. Jiné konfidenty získalo gestapo
z øad èeského lidu, kteøí byli politicky vychováni pro všechny
extrémy (vlajkaøi). K tìmto se zaøadily politicky neuvìdomìlé
osoby, které si konfidentstvím vyrovnávaly osobní úèty s lidmi,
které nemìli rády.
Pøes všechny tyto záporné znaky mìli jsme krásný a stateèný
lid, který hrdì nesl vlastenecký a prorocký odkaz J. A. Komenského: Vìøím i já, že po pøejití vichøice hnìvu, vláda vìcí Tvých
do rukou Tobì se navrátí ó lide èeský…
Bojová cesta na vnitøní frontì je prosáklá stateènou krví
nejlepších kvìtù našeho národa, synù a dcer, kteøí hrdì šli na
popravy za lepší zítøek našeho národa a vlasti.“
Je smutnou skuteèností, že zásadní roli pøi rozkrytí chrástecké
odbojové organizace, ale nejen té, ale i mnoha dalších, sehrál
ten, podle jehož instrukcí byla založena a øízena – konfident
a spolupracovník gestapa – Karel Sobotka. Muèením pøimìlo
gestapo k výpovìdím i další zatèené odbojáøe, ale nesuïme je
my, kteøí jsme nebyli vystaveni krutým výslechùm jakými prošli
oni. Ale jméno Karla Sobotky budiž zde uvedeno jako pøíklad
ochotného spolupracovníka s gestapem, vedoucí osoby, která
toho vìdìla a tudíž i mohla a taky vyzradila nejvíc. Byl to také
on, kdo proti všem konspiraèním zásadám požadoval od odbojáøù zhotovovat jmenné seznamy. Tím, a už z nezkušenosti èi
dokonce z nìjakých podezøelých dùvodù, usnadnil gestapu práci
pøi pozdìjším rozkrývání odbojové èinnosti.

SVAZ OSVOBOZENÝCH
POLITICKÝCH VÌZÒÙ

Nad mostem napravo od Mrakodrapu se v Plzni nacházela
køížkem oznaèená, dnes již neexistující budova, v níž sídlil
sekretariát Krajského výboru Svazu osvobozených politických
vìzòù.
V sekretariátu krajského výboru Svazu osvobozených
politických vìzòù v Plzni se po osvobození vyøizovaly žádosti
o pomoc bojovníkùm proti nacismu. Komise musela sledovat,
aby se nedostalo výhod a práv i lidem, kteøí sice byli za okupace vìznìni, ale ne z dùvodù politických, národních, rasových
neb náboženských. Vždy i Antonín Havelka, knìz a dlouholetý

arcidìkan v Plzni, který stál v èele plzeòské organizace Vlajka,
se dožadoval èlenství i práv ve Svazu osvobozených politických
vìzòù. Sice byl také za okupace v letech 1942–1945 nacisty
držen v klášterní internaci, ale pøesto byl v roce 1946 Lidovým
soudem odsouzen na 15 let.
Jednou ze znaènì odpovìdných prací krajské organizace bylo
právì rozkrývání èinnosti a stíhání váleèných zloèincù a kolaborantù. Krajským tajemníkem komise byl Karel Melichar, autor
spisu Bouølivá léta, z nìhož bylo èerpáno pøi sestavení této
publikace. O sepsání spisu se významnì zasloužil Ladislav
Boháè. S pøípisem „Ladislavu Boháèovi, stateènému bojovníku
proti okupantùm a spolupracovníkovi dokumentace historie
národa let 1939–1945“ je tomuto odbojáøi ètyøsvazkové dílo
Bouølivá léta autorem vìnováno.

Po válce se konaly k uctìní popravených hrdinù smuteèní
slavnosti a pohøby v Chrástu i na Ústøedním høbitovì v Plzni.
Na fotografii vidíme jeden z takových pohøbù v Chrástu
(u mlýna). Popravení vlastenci byli uloženi do hrobù v Dýšinì.

VZPOMÍNKA NA OSVOBOZENÍ

Památník s kopií desky, kterou vìnoval Dýšinì
generál Ernest N. Harmon.

Pùvodní deska byla instalována na nìmecké houfnici 5. 8. 1945.
V padesátých letech byla houfnice odstranìna.
V Amerièany osvobozené oblasti západních Èech zùstala do
èervna r. 1945 vojska V. sboru generála Clarence R. Huebnera.
Ten byl od èervna nahrazen XXII. sborem, jehož velitelem byl
generál Ernest N. Harmon. Sídlil se svým štábem v Nové Huti
ve vile è. 49. Tuto skuteènost pøipomíná pøed vilou památník.
Gen. Harmon mìl mimoøádnì pøátelský vztah k našemu obyvatelstvu a byl jím velmi oblíben. Kromì jiného lze zmínit
i pomoc americké armády pøi žních. V létì roku 1945 generála
Harmona navštívil generál George S. Patton.

Generál Ernest N. Harmon pøi dožínkách v Dýšinì 5. 8. 1945.

Pro slavnostní dožínky
v Dýšinì vyrobili bednáøi
z Plzeòského pivovaru
pivní korbel pro generála
Harmona, který oslavy
4. srpna 1945 zahájil.

Památník George S. Pattona v Dýšinì.

Použité prameny
K této publikaci byly použity fotografie ze spisu Karla Melichara Bouølivá léta,
fotografie Bohuslava Krátkého pochází z archivu Škoda, fotografie z roku 1945
z Dýšiny jsou od Josefa Syrového z Kyšic, autorem fotografií pomníkù ze souèasnosti je Jiøí Bukovský.
Textovì bylo èerpáno ze spisu Karla Melichara Bouølivá léta, z knihy Hrdinové
protifašistického odboje od V. Laštovky, V. Nìmce a R. Stránského a Nikdo nebude
zapomenut od J. Fišera a V. Laštovky.
Spis Bouølivá léta zapùjèil k využití pro tuto publikaci pøedseda ÈSBS ZO Chrást
Karel Štaif. Cenné informace poskytl Jaroslav Javùrek.
Autorem ilustrací na pøední stranì obálky a na str. 4 je Vojtìch Preissig, ilustrace
na zadní stranì obálky pochází ze spisu Bouølivá léta.
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