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Rudolf Gazda se narodil 18. dubna 1919 
v obci Konská v okrese Český Těšín do 
rodiny hutníka Třineckých železáren 
Pavla Gazdy a jeho manželky Marie, 
rozené Borské (zemřela roku 1942). 
Měl čtyři sestry: Helenu, provdanou 
Trnovou, Marii, provdanou Schucke-
ovou, Evu, provdanou Adamíkovou, 
a nejmladší Annu.2

Vychodil pět tříd obecné a tři tří-
dy měšťanské školy, poté se v letech 
1935–1938 vyučil krejčím u Jana Kvíča-
ly v Kanadě, součásti Konské. Od října 
1938 pracoval jako tovaryš u firmy 
Koždoň v Třinci. Ve svém životopise 
uvedl, že po německém vpádu do Pol-
ska bojoval jako dobrovolník v polské 
armádě. Po její kapitulaci se vrátil  
17. října 1939 do Třince.3 Nastoupil jako 
krejčí k Janu Gregorovi, od 1. dubna 
1940 pracoval u krejčovské f irmy 
Kohut v Koňské. Dne 23. března 1943 
musel nastoupit jako dělník na dráze, 

kam jej poslal pracovní úřad. Působil 
v Karviné a Jablunkově.  Na začátku 
války se oženil s Emílií Maškovou, na-
rodil se jim syn Karel (1941) a dcera 
Věra (1943).

Vzhledem k tomu, že se na něj vzta-
hovala Volksliste (viz rámeček s. 100) 
3. stupně, narukoval 28. července 
1943 do Wehrmachtu. Po základním 
výcviku v Opavě ho poslali do fran-
couzského Castelnaudary u Toulouse. 
Odtud jej s jeho jednotkou přesunuli 
do Sospel u Nice. Dne 28. ledna 1944 
ho převeleli do italského Montesilvana 
k Feldersatz Batalion 334, spadající-
mu pod 44. Infanterie Division (pěší 
divizi). Umístili ho do krejčovské dílny 
jeho divize. Využil ovšem okamžiku, 
kdy byl služebně vyslán do Sant Be-
nedetta del Tronto, a během cesty  
1. srpna 1944 dezertoval. Celý měsíc 
se skrýval v oblasti Dicomano, kde se 
10. září přihlásil do britského zajetí. 

Jako důvod podpisu Volksliste uvedl 
strach o rodinu, která by mohla být 
vystavena nacistické perzekuci. Byl 
nejdříve umístěn do zajateckého 
tábora na území Alžírska, potom jej 
převezli do skotského Edinburghu. 
V zajetí se dobrovolně přihlásil do 
československého exilového vojska.4 

Příslušníkem Československé sa-
mostatné obrněné brigády se stal  
16. listopadu 1944, dostal tehdy evi-
denční číslo T-2711. Jeho první funkcí 
byl nabíječ tankového kanonu. Dne  
24. prosince 1944 byl vyslán do radio-
telegrafického kurzu MNO, potom ode-
šel na frontu k Dunkerque, kde bojoval 
jako tankista v rámci Motorizovaného 
přezvědného oddílu, součásti obrně-
né brigády. Od 5. do 18. února prošel 
výcvikem na střelce tanku Cromwell 
s výtečným prospěchem jako třetí ze 
čtyřiapadesáti frekventantů. Ke 2. rotě 
tankového praporu 3 jej přidělili dne 

1  BÁRTA, Milan – CVRČEK, Lukáš – KOŠICKÝ, Patrik – SOMMER, Vítězslav: Oběti okupace. Československo 21. 8. – 31. 12. 1968. ÚSTR, Praha 
2008.

2  VHA Bratislava, f. Sbírka kmenových listů, Rudolf Gazda, narozen 18. 4. 1919.
3  Informace je zaznamenána v jeho kmenovém listu a vojenská správa ji měla za věrohodnou. Jiný doklad k této etapě jeho života se ne-

dochoval a nemá jej ani jeho dcera, s níž jsme životní osudy Rudolfa Gazdy konzultovali.  
4  VHA Bratislava, f. Sbírka kmenových listů, Rudolf Gazda, narozen 18. 4. 1919.

V rámci dlouhodobého cíle zmapovat okupaci Československa jednotkami 
Sovětské armády včetně škod, které způsobila, jsme upřesnili počet obětí 
samotného vpádu v srpnu 1968 a následujících měsících1 a zdokumentovali  
i oběti z období takzvaného pobytu vojsk v letech 1969–1990. Vedle  
běžných občanů připravili okupanti o život také osoby, jež můžeme označit 
za opory režimu – komunistické funkcionáře, příslušníky Veřejné i Státní 
bezpečnosti, velitele věznice nebo vysokého důstojníka Česko slovenské lidové 
armády. Zahynuli však i účastníci druhého či třetího odboje. Toto je příběh 
jednoho z nich. 

Rudolf Gazda –  
životní souboj s totalitou
ivo PeJčocH, ProkoP Tomek
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10. března, u jednotky sloužil i poté, 
co byl prapor 1. června 1945 reorgani-
zován na 13. tankovou brigádu. 

Za účast v západním vojenském 
odboji byl 21. září 1945 vyznamenán 
Československou pamětní medailí 
se štítkem VB. Dne 1. října 1945 byl 
povýšen na svobodníka. Po návratu 
do osvobozené vlasti ještě kratší čas 
sloužil v armádě, do zálohy odešel  
1. ledna 1946. Odloučení od manžel-
ky a dětí však způsobilo rozpad jejich 
vztahu a Gazdovi se po válce rozvedli. 
V roce 1947 se Rudolf Gazda podruhé 
oženil s Dagmar Zrubeckou, v tomto 
manželství se narodila dcera Dag-
mara. Rodina se usadila v Předlicích 
u Ústí nad Labem.5

V únoru 1946 převzal národní sprá-
vu krejčovského podniku v Lipové 
u Šluknova. Vykonával ji až do září 
1948, kdy se jí vzdal a převzal národ-
ní správu nad jiným krejčovským 
podnikem v Ústí nad Labem. Tato 
činnost však byla zatížena vysokou 

daní, proto ji ukončil a nastoupil jako 
obchodní příručí v prodejně konfekce 
komunálního podniku Jednota v Ústí 
nad Labem.

V roce 1946 vstoupil do národně so-
cialistické strany a nijak netajil, že je 
příznivcem demokracie a svobodného 
podnikání. Podobné názory mu ovšem 
život v poúnorovém Československu 
nezjednodušovaly. V průběhu roku 
1949 došel k závěru, že komunistická 
republika mu nenabízí možnosti pro-
fesní ani osobní realizace a rozhodl se 
i s rodinou odejít do exilu. Na rozdíl od 
mnoha exulantů, kteří prchali do na-
prostého neznáma a neměli představu, 
jak se budou v zahraničí živit, si Rudolf 
Gazda předem vytvořil jasný plán. Již 
v letech války se totiž ve Francii se-
známil s krejčím ze severofrancouz-
ského města Hazebrouck, s nímž byl 
po celá poválečná léta v pravidelném 
písemném styku. Francouzský přítel 
mu opakovaně nabízel slušné místo 
v oboru, dokonce mu navrhoval, aby 

se stal společníkem v jeho krejčov-
ském salonu Wanties Goulcis. Rudolf 
Gazda uvažoval, že pokud by se mu 
podařilo překonat hranici do Spolkové 
republiky Německo, mohl by se snad 
vyhnout umístění do některého z tam-
ních uprchlických táborů a rovnou 
by zamířil za kamarádem do severní 
Francie. Jakmile by položil základ nové 
existence, pokusil by se dostat „ven“ 
manželku i s dcerou legální cestou. Byl 
přesvědčen, že počátek života v exilu 
by mu alespoň do jisté míry ulehčila 
jeho minulost spojeneckého vojáka 
a aktivní účast na osvobození Francie 
od nacistických okupantů.

V polovině dubna 1950 si koupil 
mapu Československa a prostudoval 
trasu, po níž by se podle svého uvá-
žení nejsnáze dostal přes hranici na 
bavorské území. Dne 22. dubna ode-
šel z domova. Později při výsleších 
trval na tom, že manželka o ničem 
nevěděla, myslela si, že jde do práce. 
V Ústí nad Labem došel na nádraží 

5  Tamtéž.

Rudolf Gazda jako příslušník Československé samostatné obrněné brigády ve Velké Británii a po návratu z války
Foto: VHA Bratislava a archiv Evy Břuskové
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a v 10.00 odjel rychlíkem přes Cho-
mutov a  Karlovy Vary do Chebu, 
odkud pokračoval osobním vlakem 
do Mariánských Lázní. Do lázeň-
ského města dorazil v 19.00, pěšky 
se vydal na Velké Hleďsebe a potom 
směrem ke Třem Sekerám. V prostoru 
této obce jej však následujícího rána  
23. dubna v 8.00 zatkla hlídka Pohra-
niční stráže. Byl předán do vyšetřo-
vací vazby Velitelství oddílu Státní 
bezpečnosti v Mariánských Lázních. 
Při osobní prohlídce u něj kromě mapy 
našli adresu krejčovského závodu ve 
Francii, vojenskou knížku z Británie, 
kopii vojenského kmenového listu 
a průkaz člena národně socialistické 
strany. Vyšetřovatelům vysvětlil, že 
si tyto doklady bral s sebou, aby mohl 
prokázat své působení v zahraničním 
odboji v letech druhé světové války.

Ve věznici byl Gazda zaměstnáván 
šitím a různými dalšími pracemi, při 

Přestože se o tom čtyřicet let od konce války v podstatě mlčelo, je dnes 
již známo, že českoslovenští vojáci, kteří bojovali spolu s polskými, 
francouzskými, britskými a sovětskými vojenskými jednotkami proti 
armádám evropské Osy, nebyli jedinými občany bývalé Československé 
republiky, kteří se účastnili bojových operací na frontách 2. světové války. 
Na druhé straně stály stovky či spíše tisíce jiných. Vedle příslušníků 
slovenské armády a jejích „Vzdušných zbraní“ tvořili nejpočetnější sku-
pinu někdejší českoslovenští občané německé národnosti, kteří sloužili 
v řadách německých ozbrojených sil.

Protože v této věci dosud panuje řada dohadů, jistě nebude od 
věci uvést, že bývalé československé státní občany, kteří narukovali 
do německých ozbrojených složek, je možné v zásadě rozdělit do čtyř 
základních kategorií:

1. Největší část tvořili obyvatelé z takzvaných Sudet, tedy příhranič-
ních oblastí přičleněných k nacistickému Německu na základě mnichovské 
dohody. Tito bývalí českoslovenští občané, kteří se hlásili k německé 
národnosti, získali příslušnost k třetí říši a plně se na ně začaly vzta-
hovat říšské zákony včetně branné povinnosti. Té podléhali od roku 
1939, pokud předtím sloužili v čs. armádě, byla jim zpravidla přiznána 
hodnost o stupeň nižší (někdy však stejná), než jakou měli v čs. armádě.

2. K dalším patřili Slezané, jimiž je třeba rozumět obyvatele žijící 
na území, které bylo po Mnichovu zabráno Polskem a po jeho porážce 
přičleněno k nacistickému Německu. Těm, kteří se chtěli přihlásit k české 
národnosti, ale nemohli prokázat domovskou příslušnost na území Protek-
torátu, byla nejprve v letech 1939–1940 uznávána slezská národnost. Ta 
jim však byla v roce 1941 odebrána a místo ní dostali většinou takzvanou 
Volksliste 3, tedy národnost ležící mezi Čechy a Poláky, nebo se z nich 

stali tzv. Volksdeutsche. Tímto termínem byli označováni etničtí Němci 
z diaspor v zahraničí. Volksdeutsche podléhali říšské branné povinnosti 
od roku 1941. Na tomto místě je účelné stručně popsat problematiku 
zmíněné Volksliste, zvláštního právního statutu, spojeného s obdobím 
protektorátu. Podle představ nacistů měli žít na územích přičleněných 
k Říši pouze Němci. Etnicky hodlali tyto prostory vyčistit formou odsunu 
obyvatelstva a jeho nahrazení germánským živlem. V praxi to však nebylo 
v dohledné době možné. Jako schůdnější se jevilo poněmčení širokých 
skupin obyvatelstva, které odpovídalo nacistickým rasovým kritériím. Do 
této oblasti spadalo vedle polských území také Těšínské Slezsko. Nacisté 
na něm měli mimořádný zájem, jak pro jeho strategickou polohu při ústí 
Moravské brány, kudy vedly klíčové železniční spoje mezi hlavními městy 
středoevropského regionu, tak pro bohaté surovinové zdroje a rozvinutý 
těžký průmysl. Nacházela se tu řada podniků hutnického a chemického 
průmyslu i důlní díla, vše provázané s místní kvalifikovanou pracovní silou. 
Nacističtí ideologové hodlali využít skutečnosti, že obyvatelé se považovali 
v první řadě za Slezany a teprve v dalším gardu za příslušníky české, polské 
nebo německé národnosti. Prvním germanizačním krokem byla povinná 
registrace obyvatelstva v prosinci 1939, jejíž výsledky posloužily při akci 
německé Volksliste (Deutsche Volksliste, zkráceně DVL). Zápis do seznamů 
Volksliste byl pak od prosince 1941 vynucován na občanech, kteří se hlásili 
ke slezské národnosti. Proti osobám, jež se zdráhaly svůj podpis připojit, 
používaly úřady i silný nátlak. V zásadě existovaly čtyři kategorie obyvatel: 
Volksliste 1 zahrnovala ty, kteří vystupovali jako Němci již před okupací; 
museli prokázat členství v německých organizacích a německé vystupování 
za existence samostatného Československa či Polska. Volksliste 2 byla 
určena pro ty, kdo před okupací nevystupovali aktivně proněmecky, ale 

■  čechoslováci a říšské občanství

Rudolf Gazda na vězeňské fotografii Foto: NA

PD_02_2015.indb   100 27.01.16   10:18



Rudolf Gazda – životní souboj s totalitou

paměť a dějiny 2015/02 101

nichž se seznámil s jiným vězněným 
krejčím, Františkem Haberman nem. 
Dalšími jeho spoluvězni byli Leopold 
Švanda, zaměstnaný administrativní 
prací, a Němec Ernst Frank, pověře-
ný zhotovením výzdoby k májovým 
oslavám. Švanda se 6. května Gazdy, 
Habermanna a Franka dotázal, zda by 
byli ochotni připojit se k útěku z vězení 
a následnému přechodu do Západního 
Německa. Všichni souhlasili, podle 
plánu je po opuštění věznice měl do 
SRN převést Ernst Frank. Pocházel to-
tiž z Mariánských Lázní a velmi dobře 
znal místní terén, sám již v minulosti 
několikrát ilegálně přešel hranice. 
Německý převaděč se cítil sebejistý, 
uklidňoval ostatní, že jim stačí, aby 
se dostali na silnici za věznicí, potom 
že už je bezpečně odvede na Západ. 
Samotný útěk z vězení měl zabezpečit 
Švanda. Na kus papíru spoluvězňům 
načrtl svůj plán a jejich rozestavení 

zachovali si německou národní příslušnost. Stejně jako u první skupiny 
dostali okamžitě německou státní příslušnost a vztahovala se na ně práva 
říšských občanů. Volksliste 3 zahrnovala osoby německého původu, 
ovlivněné stykem s Poláky, ale schopné stát se opět plnohodnotnými 
příslušníky německého národa, osoby neněmeckého původu žijící ve 
smíšeném manželství s Němcem či Němkou a konečně osoby nemluvící 
německy, ale přiklánějící se k Němcům kulturní tradicí nebo rodovým 
původem. Německá státní příslušnost byla této skupině přiznána 
až 31. ledna 1942, ovšem podmínečně na deset let. Na Volksliste 4 
byli obyvatelé německého či slezského původu, kteří však politicky 
splynuli s Poláky, vystupovali protiněmecky a byli aktivní v polských 
organizacích. U nich mohla být německá státní příslušnost přiznána 
pouze ve výjimečných případech a výhradně na zkušební dobu deseti 
let. Příslušníkům této skupiny mohl být odebírán majetek i děti, určené 
k poněmčení. Na Těšínsku však byla zcela nepočetná. Největší procento 
obyvatel spadalo do kategorie Volksliste 3. Ti měli oproti Čechům či 
Polákům určité výhody včetně vyšších přídělů potravin, vztahovala se 
na ně však říšská branná povinnost. Z existenčních důvodů podepsala na 
Těšínsku Volksliste většina obyvatel, což pro dvacet tisíc mladých mužů 
znamenalo povinnost obléci německý vojenský stejnokroj. Několik tisíc 
jich padlo na frontách, na dva tisíce se jich však dostaly po přechodu 
fronty ke Spojencům a vstoupily do polského nebo československého 
exilového vojska. To byl zřejmý důkaz faktu, že většina takzvaných 
volkslistářů se připojila k tomuto právní aktu z donucení, nikoliv z ná-
klonnosti k nacistické ideologii nebo Němcům. Z tohoto důvodu nebyli 
„volkslistáři“ po válce považováni za kolaboranty a (samozřejmě pokud 

se nedopustili válečných zločinů) pohlíželo se na ně jako národnostně 
i právně bezúhonné občany.* 

3. Další kategorii představovali Češi s jedním rodičem Němcem, který 
se buď sám k německé národnosti přihlásil, nebo mu byla tato národnost 
německými úřady prokázána. Patřili sem případně i Češi původem ze 
Sudet nebo absolventi německých škol, kteří byli různými způsoby 
(často šlo o existenční důvody) nuceni přijmout německé občanství, na 
jehož základě pak byli odvedeni do německé armády. To se týkalo též 
Čechů ze Sudet, kteří po Mnichovu neoptovali ve stanovené lhůtě pro 
českou národnost a protektorátní příslušnost. Do armády byli odváděni 
od roku 1941 a službu většinou nastupovali až v roce 1942.

4. Češi z Protektorátu stejně jako všechny ostatní osoby neněmecké 
národnosti do Wehrmachtu povoláváni nebyli, neboť nacisté nemínili 
„opakovat legionářskou historii“. Výjimku z tohoto pravidla předsta-
vovali ti, jež požádali o přiznání německého občanství (byli zařazeni 
do kategorie Volksdeutsche) nebo se přihlásili ke službě v ozbrojených 
silách dobrovolně. Mezi českými a moravskými dobrovolníky, žádajícími 
o povolení vstupu do Wehrmachtu či Waffen-SS, nacházíme nejednou 
fanatické příslušníky různých politických či paramilitárních formací 
protektorátních nacistů, jakými byly například Vlajka, Moravská na-
cionální sociální strana, Zelené hákové kříže nebo třeba Kuratorium 
pro výchovu mládeže. Zřejmě nejznámější z této kategorie byli dva 
starší synové nejvíce nenáviděného českého kolaboranta, obávaného 
protektorátního ministra školství a osvěty Emanuela Moravce. Nejstarší 
z jeho synů Igor se stal příslušníkem Waffen-SS, prostřední Jurij zase  
vojákem Wehrmachtu.**

* Viz BORÁK, Mečislav: Fenomén německé volkslisty. In: PEJČOCH, Ivo – PLACHÝ, Jiří a kol.: Okupace, kolaborace, retribuce. VHÚ, Praha 2010, s.111–119.
** Více o synech Emanuela Moravce viz PEJČOCH, Ivo – PLACHÝ, Jiří: Synové Emanuela Moravce. Historie a vojenství, 2009, roč. 58, č. 1, s. 79–89.

Vězeňská fotografie Ernsta Franka Foto: NA
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a úkoly při jeho provedení. Gazda s Ha-
bermannem měli večer vylákat služ bu 
konajícího dozorce do přístěnku pod 
záminkou, aby si tu vyzkoušel nově 
ušitý kabát. Gazda pak měl zhasnout 
a spolu s Habermannem bachaře rych- 
le odzbrojit a svázat provazem, který 
přinesl Švanda z koupelny. Ten ostat-
ní uklidňoval, že odzbrojit a svázat 
dozorce  nebude problém. Měl s tím 
bohaté zkušenosti ještě z doby druhé 
světové války a svého působení v par-
tyzánském oddíle. 

Švanda jako první datum akce sta-
novil 14. květen, dozorce Šindelář, 
jehož hodlali odzbrojit, však měl ve 
věznici nečekaně na návštěvě man-
želku, jíž by bylo třeba rovněž svázat, 
proto vězni útěk odložili na následující 
den. Po večeři 15. května odsouhlasili, 
že ještě ten večer utečou. Frank totiž 
dostal rozsudek a bylo pravděpodobné, 
že jej záhy odvezou z vazby do některé 
věznice. Službu měl dvaačtyřicetiletý 
štábní strážmistr Antonín Hlaváček, 
jemuž Gazda v té době opravoval sako. 
Uprchlíci čekali, až věznici opustí i její 
velitel a oni budou moci spustit akci. 
Hlaváčka chtěli spoutat a potom přivá-
zat k posteli, pusu mu hodlali zavázat 
ručníkem, aby nemohl přivolat pomoc. 

Po 22.00 Gazda přivolal Hlaváčka 
s tím, že mu chce sako vyzkoušet 
kvůli rukávům. Nic netušící dozorce 
tedy přišel jen v košili, aby se nemu-
sel zbytečně svlékat. Gazda mu oblékl 
sako a začal naoko kontrolovat rukáv. 
Švanda a Frank nenápadně přistoupili 
k dozorci každý z jedné strany. Náhle 
ho oba chytli za ruce a porazili na zem, 
Gazda zhasl a Habermann přiskočil 
s přichystaným provazem a spoutal ba-
chaři nohy. Gazda se mu snažil nacpat 
do pusy látku, přes niž žehlil saka, 
ale nepovedlo se mu zabránit, aby 
se dozorce rozkřičel, a v tu chvíli se 
ozvalo zvonění. Gazda vyšel na chod-
bu v domnění, že někdo volá dozorce 
telefonem, nic se však už neozvalo. 
Švanda mezitím vyšel ven s tím, že 
cesta je volná, a ukázal Gazdovi svazek 
vězeňských klíčů. Uprchlíci však měli 
neuvěřitelnou smůlu: než se jim po-
dařilo najít správný klíč a odemknout 
mříže, objevili se příslušníci SNB, kteří 
nečekaně přijeli do věznice. Na Švan-

■  leopold Švanda se narodil 27. května 1914 ve Vídni. Když vypukla první světová válka, 
musel jeho otec narukovat do rakousko-uherské armády a malého Leopolda dali na vychování 
k příbuzným v Dolních Rakousích. Po válce otec získal místo poštovního zřízence v Chrudimi, 
kam se za ním manželka s malým synem odstěhovala. Leopold zde po pěti třídách obecné školy 
absolvoval pět let reálného gymnázia a čtyři roky obchodní akademie, na níž složil maturitu. 
Pracoval potom jako úředník v účtárně obuvnické firmy Polický a Popper v Chrudimi. Roku 1935 
nastoupil vojenskou prezenční službu k pěšímu pluku 2 v Ružomberoku, během níž absolvoval 
Školu pro důstojníky pěchoty v záloze. Do civilu se vrátil roku 1937 v hodnosti podporučíka 
v záloze. Žil opět v Chrudimi, kde si našel místo úředníka v Občanské záložně. 

Roku 1938 se účastnil obou mobilizací, v květnu byl povolán na mimořádné jednoměsíční 
cvičení a v dramatickém období Mnichova sloužil od 15. září do 21. listopadu. Vrátil se pak 
ke svému povolání, oficiálně z existenčních důvodů však koncem roku 1939 nastoupil do Rol-
nického akciového pivovaru v Uherském Ostrohu. Ve skutečnosti se však po okupaci zapojil 
do podzemní organizace plánující a realizující ilegální odchody do zahraničí a nové povolání 
mu jeho roli v odboji usnadňovalo – z Uherského Ostrohu po okupaci snáze organizoval tajné 
přechody běženců přes slovenskou hranici. V květnu 1941 nastoupil nové zaměstnání jako účetní 
u výrobce prádla Vladimíra Černockého ve Zlíně. Pracoval tu až do roku 1943 a souběžně po 
pracovní době provozoval vlastní malou firmu Leopold Švanda, kancelář pro moderní účetnictví. 
Během této doby se 7. července 1941 oženil s Věrou, rozenou Štechrovou, a během války se jim 
narodily dvě děti. Stále však spolupracoval s odbojem, což vedlo 27. ledna 1944 k jeho zatčení 
německou tajnou policií. 

Ve vazbě se setkal se slovenským právníkem JUDr. Gustavem Kusým, s nímž se znal z dřívější 
ilegální činnosti. Díky advokátovi spoluvězně Kusého se podařilo pro Švandu vymoci podmínečné 
propuštění z vazby pro vážný zdravotní stav. Přestože byl odsouzen na 16 měsíců káznice, dostal 
zdravotní odklad nástupu trestu, během něhož se mu podařilo ukrýt rodinu u sedláka Oškery 
v Deštné a sám odešel k partyzánskému oddílu Jana Žižky. Na konci války se v partyzánském 
prostředí seznámil s Josefem Vávrou-Staříkem, jednou z nejkontroverznějších postav přelomu 
čtyřicátých a padesátých let.* 

Po osvobození působil u svého oddílu až do 15. srpna 1945, kdy byla jednotka včleněna 
do 1. tankové brigády. Na 2. oddělení jejího štábu působil Leopold Švanda jako zástupce 
velitele předsunuté zpravodajské ústředny, v hodnosti nadporučíka odešel na vlastní žádost 
31. prosince 1945 do zálohy. Převzal pak národní správu textilního obchodu Hildegard Kroček 
v Českém Těšíně, již vykonával až do konce roku 1948. Manželka a děti však zůstaly ve Zlíně 
a roku 1946 bylo manželství rozvedeno. V roce 1947 se znovu oženil s Jindřiškou Gaurovou 
a v tomto manželství se narodilo jedno dítě. 

V poválečné euforii vstoupil Leopold Švanda 1. července 1946 do KSČ, od roku 1948 dokonce 
zastával několik funkcí a byl dokonce členem Okresního výboru KSČ v Českém Těšíně. Na 
sklonku roku 1949 se podle svých slov dostal do sporu s revizními úředníky Československých 
keramických závodů, pro něž objednal několik výkonných účtovacích strojů. Přestože si je podnik 
objednal a kontrakt byl předem schválen, úředníci se rozhodli stroje neproplatit. Následovaly 
vzájemné výhrůžky trestním oznámením. Je těžké určit, na čí straně byla pravda. Skutečností je, 
že se znechucený Švanda rozhodl situaci vyřešit odchodem do exilu. Když se 14. dubna pokusil 
přejít hranici, byl u Lázní Kynšperk zatčen hlídkou SNB a umístěn do vazby v Mariánských 
Lázních, kde se poznal s Rudolfem Gazdou. 

*  Josef Vávra, krycím jménem Stařík (29. 10. 1902 Lhota – 27. 8. 1953 Praha-Pankrác), původně řídící učitel 
z Moravského Slovácka, se v letech okupace stal funkcionářem kolaborantské organizace Národopisná 
Morava, pak se ale připojil k protinacistickému odboji a velel partyzánskému oddílu. Po komunistickém 
převratu odešel do exilu a začal organizovat frontu odpůrců nového režimu. Bohužel pro něj se mezi nimi 
objevil mladík Miloslav Choc, kontroverzní a naprosto nevyrovnaná osoba. Choc se vrátil do Prahy, kde 
z nejasných příčin a z vlastní vůle zavraždil komunistického funkcionáře Augustina Schramma. Když byl 
Vávra-Stařík později komandem StB unesen do Československa, režimu se hodilo připsat mu i organizaci 
Schrammovy vraždy, s níž však prokazatelně neměl nic společného. Jeho život skončil na popravišti ve 
věznici Praha-Pankrác.
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du pro výstrahu vystřelili a vězňům 
nezbylo než se vzdát, Frank s Ha-
bermannem ještě předtím rozvázali 
zajatého Hlaváčka. Vzápětí čtveřice 
skončila v poutech, v různých celách. 

Vyšetřování převzala Státní pro-
kuratura v Praze. Stal se z něj exem-
plární případ, který měl ostatní po-
litické vězně odradit od podobných 
experimentů. Prokurátor totiž vytvořil 
pozoruhodnou konstrukci, podle níž 
šlo ve skutečnosti o velezrádné spik-
nutí a špionáž – dovozoval, že vězni by 
se při úspěšné realizaci svého plánu 
nepochybně zapojili do protisocialis-
tických aktivit štvavých exilových 
center. Čtveřice se měla dopustit i po-
kusu vraždy, spočívající ve spoutání 
dozorce Hlaváčka. Podle vyšetřovací 
zprávy prý stačila pouhá čtvrthodina 
a příslušník Sboru nápravné výchovy 
by zemřel. Co by však mělo být pří-
činou tak náhlé smrti, materiály ani 
náznakem nezmiňují. Lékařská zpráva 
totiž obsahuje pouze popis povrcho-
vých oděrek a konstatování, že pokud 

by byl dozorce rdoušen a škrcen, mohl 
do patnácti minut zemřít. Vězni jej 
však neměli v úmyslu uškrtit, pouze 
svázat a převázat mu ústa, takže obvi-
nění i lékařská zpráva působí značně 
účelovým dojmem. 

Státní prokurátor v Praze sestavil 
proti čtveřici mužů žalobu, datovanou 
dnem 9. října 1950. Měli se dopustit 
velezrady (§ 1 odst. 1 zákona 231/48 
Sb.) a veřejného násilí (§ 81 trest-
ního zákona). Případ pak postoupil 
Státnímu soudu v Praze. Ten zasedl 
nad kauzou označovanou Leopold 
Švanda a spol. 21. listopadu 1950. 
Prohlásil je vinnými z žalovaných 
trestných činů. V rozsudku mimo jiné 
stojí, že se … spolčili, aby se pokusili 
zničit a rozvrátit lidově demokratické 
zřízení, společenskou a hospodářskou 
soustavu republiky, zaručenou ústavou. 
Výše trestů byla zcela absurdní, ale 
dobře ilustruje dobu, v níž byl roz-
sudek vynesen: Leopold Švanda byl 
odsouzen k 17 letům odnětí svobody, 
Rudolf Gazda k 15 letům, Ernst Frank 

ke 14 rokům a František Habermann 
na 6 let. V odůvodnění předseda sou-
du uvádí: Pokusili se opustiti území 
republiky a uchýliti se do západního 
Německa, ovládaného západními impe-
rialisty a kapitalistickou reakcí, která 
trvale vystupuje nepřátelsky proti zemím 
lidových demokracií, tedy i ČSR, a snaží 
se všemi prostředky o zničení lidově de-
mokratických režimů těchto zemí. Je tedy 
notoricky známo, že do západní Evropy 
prchali nepřátelé lidově demokratického 
řádu ČSR, aby se tam zapojili do této 
nepřátelské činnosti. Není pochyby 
o tom, že obvinění všichni také věděli, 
jaké osoby prchají do zahraničí a kam 
směřuje úsilí československé zahraniční 
emigrace. Přesto se rozhodli ke svému 
zločinnému skutku, spolčili se navzájem 
a hodlali vejíti v přímý styk se zrádnou 
emigrací. Svým činem jasně projevili 
záporný postoj k lidově demokratické-
mu zřízení a zájmům československého 
pracujícího lidu.6

Rudolf Gazda se proti výši rozsud-
ku odvolal k Nejvyššímu soudu, kte-
rý jeho odvolání projednal 9. května 
1951. Označil je za nedůvodné a zamítl 
je – výše trestu tedy pro tohoto ve-
terána druhé světové války zůstala 
nezměněna. V odůvodnění se mimo 
jiné uvádí: Věděl, že naše zahraniční 
emigrace usiluje v cizině o násilný zvrat 
lidově demokratického zřízení v ČSR, 
že za tím účelem posílá k nám špióny, 
agenty a teroristy.7

Trest se Rudolfu Gazdovi započí-
tával od 23. dubna 1950. Za mřížemi  
strávil celé desetiletí, na svobodu se 
dostal až v rámci velké prezidentské 
amnestie 10. května 1960.8 Jeho spo-
lečníci byli propouštěni v různých 
obdobích, František Habrmann na 
podmínku již 24. listopadu 1953, Ernst 
Frank až 12. května 1960, dva dny po 
Rudolfu Gazdovi.9

Zvláště dramatický osud však měl 
čtvrtý ze skupiny, označovaný za její-
ho vůdce. Leopold Švanda se ve vězení 

6  ABS, f. Vyšetřovací spisy – Plzeň (PL – V), vyšetřovací spis a. č. V-10505 Plzeň, Leopold Švanda a spol., Rozsudek Státního soudu Praha 
z 21. 11. 1950, sp. zn. Ts I/II 136/50.

7  Tamtéž, Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 9. 5. 1951.
8  NA, f. S SNV – nezpracováno, osobní spis vězně Rudolfa Gazdy, Protokol o propuštění z výkonu trestu. 
9  Tamtéž, osobní spis vězně Ernsta Franka, Protokol o propuštění z výkonu trestu.

■  František Habermann se narodil 23. září 1921 v Břevanci v okrese Šternberk do rodi-
ny lesního dělníka. Po základním vzdělání se vyučil krejčím. Totálnímu nasazení na práci 
v Německu se mu podařilo vyhnout a až do konce války se živil svou profesí. Po osvobození 
absolvoval zkrácenou vojenskou službu, po návratu do civilu byl však odsouzen ke třem 
měsícům vězení (než trest nastoupil, osvobodila ho amnestie). Důvod byl absurdní, avšak 
zcela v intencích doby: mladík totiž za války i po ní žil s dívkou s německým občanstvím 
a měl s ní dvě děti, odsoudili jej tedy pro intimní styky s Němci. Když se s ní chtěl roku 
1949 oženit, nedostal úřední povolení. Dne 13. dubna 1950 nakonec jeho přítelkyni i s dětmi 
odsunuli do Německa a Habermann se za nimi o týden později, 21. dubna, pokusil ilegálně 
odejít, byl však zatčen hlídkou Pohraniční stráže.

■  ernst Frank pocházel z Duchcova, kde se 21. ledna 1911 narodil do rodiny strojvůdce. Po 
základním vzdělání se vyučil obchodním příručím a počátkem třicátých let odjel za prací do 
Francie, kde obchodoval s papírem. Tady se oženil a s francouzskou manželkou měl tři děti. 
Roku 1938 se přestěhovali za novým zaměstnáním do Mariánských Lázní. Za války musel 
narukovat do Wehrmachtu, kde dosáhl hodnosti Obergefreiter (desátník), sloužil u 342. In-
fanterie Regiment. Jeho žena po válce pracovala jako sekretářka francouzského velvyslance 
v Praze, zatímco Frank se podle všeho zabýval pašováním přes česko-bavorskou hranici a po 
únoru 1948 možná působil i jako převaděč. Při jednom z přechodů byl zatčen a umístěn do 
vazby v Mariánských Lázních, kde se poznal s ostatními třemi.
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projevoval jako odhodlaný odpůrce ko-
munistického režimu, roku 1954 byl 
vyšetřován, neboť se dal při práci do 
hovoru s civilními osobami a popisoval 
jim praktiky socialistického vězeňství, 
za což byl odsouzen k dalším třem 
letům vězení za údajné prozrazení 
státního tajemství. Roku 1959 pak 
pomáhal organizovat nezdařený po-
kus skupiny vězňů o útěk. Podle Sbo-
ru nápravné výchovy se k bachařům 
choval drze a byl nenapravitelným 
stoupencem křesťanské demokracie. 
Na svobodu byl podmínečně propuštěn 
až 8. května 1964.10 

S Rudolfem Gazdou se v době věz-
nění rozvedla manželka, on se však 
po návratu na svobodu opět sblížil se 
svou první ženou Emílií, znovu se vzali 
a roku 1962 se jim narodila dcera Eva.11 
S rodinou pak bydlel v Karviné, praco-
val jako kontrolní zámečník na dole  
1. máj. Obvodní vojenská správa na 
jeho evidenční kartu přičinila po-
známku „Politicky nespolehlivý“. Hr-
dinu z bojů proti nacismu dokonce 25. 
října 1962 degradovali ze svobodníka 

na vojína v záloze, což byla jen jedna 
z mnoha hořkých pilulek, jež byl Gazda 
ve svém životě donucen spolknout.12

V neděli 5. července 1970 odpoled-
ne jel Rudolf Gazda s rodinou z Byšic 
u Mladé Boleslavi do Karviné. Řídil 
vlastní osobní automobil Škoda 100. 
Spolu s ním jeli ve voze manželka 
Emílie, dcera Eva a vnuci Gazdových, 
pětiletý Jaroslav Gazda a čtyřletý Libor 
Cieslar (syn starší dcery Věry).  

Když projížděli kolem 19.45 obcí 
Krchleby (okres Nymburk), vyrazil 
ze zatáčky ve směru od Nymburka 
sovětský nákladní automobil ZIL 157, 
který řídil vojín Valerij Alexandrovič 
Andrejev z posádky v Mladé Boleslavi. 
Nákladní vůz vjel v zatáčce v důsled-
ku vysoké rychlosti asi 70 km/h do 
protisměru. Poté až u krajnice narazil 
čelně do Gazdova automobilu. Násled-
ky byly tragické. Rudolf Gazda utrpěl 
smrtelné zranění hrudníku. Po pře-
vozu do nymburské nemocnice o dva 
dny později, 7. července 1970, zemřel. 
Těžké zranění s trvalými následky utr-
pěl i vnuk Libor Cieslar. Méně vážná 

zranění si odnesli ostatní cestující 
v osobním automobilu. 

Jak v průběhu následného vyšet-
řování Veřejné bezpečnosti shodně 
uvedla řada očitých svědků, místních 
občanů, po nárazu sovětský nákladní 
automobil drtil a tlačil osobní auto 
ještě asi deset metrů. Po zastavení 
zacouval a ve snaze objet havarova-
ný vůz a rychle z místa ujet do něj 
narazil znovu! Například Jindřich 
Král nehodu sledoval z okna svého 
bytu a popsal ji takto: Pojednou jsem 
uviděl, jak nákladní automobil zn. ZIL 
vjel na levou stranu vozovky ve směru 
od Nymburka a to až na krajnici, kde 
rychlostí kolem 55 km/h narazil do pro-
tijedoucího automobilu Škoda 100, který 
jel správně po své pravé straně, skoro 
až na krajnici od Mladé Boleslavi. Po 
nárazu ještě nákladní automobil nejmé-
ně 10 metrů tlačil automobil Škoda 100 
zpět. Po zastavení řidič nákladního 
automobilu sovětské armády couvl asi  
1 m zpět a ve snaze rychle ujet se rozejel 
a narazil znovu do osobního automobilu. 
Já jsem však již utíkal ven, abych zjistil 

10  Tamtéž, osobní spis vězně Leopolda Švandy, Protokol o propuštění z výkonu trestu, hodnocení, rozsudek.
11  AA, rozhovor s Evou Břuskovou, dcerou Rudolfa Gazdy.
12  VHA Bratislava, f. Sbírka kmenových listů, Rudolf Gazda, narozen 18. 4. 1919.

Havarovaný Gazdův automobil, místo nehody a sovětský nákladní automobil, jenž způsobil tragédii Foto: VÚA – VHA
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SPZ a poskytl pomoc. Na řidiče sovět-
ských vojsk jsem mával, aby zastavil, 
ale tento mi ujel.13  

Svědek Pavel Heral popisoval vy-
prošťování posádky osobního vozu: 
Rychle jsem utíkal k osobnímu auto-
mobilu, sbíhali se další lidé a pomáhali 
zraněným dostat se z auta. Viděl jsem, 
že řidič a vedle něj žena byli připoutáni 
ochrannými pásy. Museli jsme vyhnout 
okno dveří, a tímto oknem nám žena 
zezadu podala dítě, potom jsme oknem 
vytáhli ženu a obě děti zezadu a nakonec 
jsme vyprošťovali řidiče. Dveře u řidiče 
byly otevřeny, ale protože byla karose-
rie zdemolována, museli jsme nejdříve 
vyrovnat sloupky, abychom řidiče vůbec 
ze svého místa dostali. Mezitím někdo 
přivolal sanitu a bezpečnost.14 

Po nárazu tedy sovětský nákladní 
automobil z místa odjel, ale nakonec 
zastavil asi o 700 metrů dál, na silni-
ci směrem na obec Straky, a to až po 
upozornění a pronásledování občany. 
Podle Protokolu o nehodě v silničním 
provozu …jevil řidič Andrejev známky 
značného požití alkoholických nápojů. 
Naprostá netečnost a malátnost.15

Hostinský Josef Andrlík z Pohostin-
ství Jednota v Kovanicích vypověděl, že 
k večeru seděli v restauraci čtyři sovět-
ští vojáci s důstojníkem: V hostinci se 
zdrželi asi jednu hodinu, potom postupně 
odešli. Důstojník byl tak opilý, že se sotva 
držel na nohou, voják z Ukrajiny, které-

ho jsem se ptal, který je řidič, byl také 
hodně opilý, ale již méně. Na druhých 
sovětských vojácích jsem nepozoroval, že 
by byli opilí. Náš voják po jejich odchodu 
mi říkal, že se s nimi chtěl svézt, ale když 
viděl, v jakém jsou stavu, tak s nimi nejel. 
Vojáky jsem ale neviděl odjíždět, ani jsem 

13  VÚA – VHA, f. MNO 1971, Zmocněnec, k. 433, spis č. j. 241-71-Ž, Protokol o výslechu svědka, Král Jindřich, 6. 7. 1970. 
14  Tamtéž, Protokol o výslechu svědka, Heral Pavel, 13. 7. 1970. 
15  VÚA – SA AČR Olomouc, f. VOP Praha, spis č. j. 2 Opv 1517/70, Protokol o nehodě v silničním provozu č. j. VV-168/70.

Rudolf Gazda během nemocničního pobytu v 60. letech Foto: archiv Evy Břuskové
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neviděl jejich vozidlo. Cizí lidé potom mi 
v hostinci vypravovali, že je viděli jet, ale 
že je viděli jet velmi nebezpečně, že jeli 
od příkopu k příkopu a při tom značnou 
rychlostí.16 Vyšetřování potvrdilo, že 
posádka popíjela během odpoledne 
postupně v restauracích ve Vlkavě, 
Kovanicích a Lipníku. 

Autonehodu vyšetřovala Skupina 
vyšetřování VB v Nymburce, jejíž 
vyšetřovatel 5. července 1970 zahá-
jil trestní stíhání vojína Andrejeva.17 
Veřejná bezpečnost předala formálně 
spis Vojenskému obvodovému proku-
rátorovi v Praze a ten pak 29. července 

1970 vojenskému prokurátorovi Střed-
ní skupiny sovětských vojsk.18 Řidiče 
Andrejeva odsoudil sovětský vojenský 
soud v Mladé Boleslavi 23. září 1970 na 
sedm let pracovního tábora. Velitele 
vozidla poručíka Valerije Nikolajeviče 
Taraněce poslal soud do vězení na osm 
let. Soud zjistil, že jízdu mimo útvar 
svévolně nařídil právě poručík Tara-
něc, který byl opilý už na útvaru. Mezi 
15.00 a 20.00 se posádka zastavila ve 
třech restauracích. Na náklaďáku se 
vezli ještě vojíni Krečetov a Korobov. 
Řidič Andrejev vypil po restauracích 
150 gramů vodky a pět až šest piv.19 

Pro rodinu Gazdových pak nastaly 
několikaleté tahanice s úřady. Částeč-
ná náhrada škody byla rodině vypla-
cena až počátkem roku 1974. Sovětské 
vozidlo totiž nebylo na služební jízdě, 
takže náhrada musela být vymáhá-
na přímo na řidiči Andrejevovi. Stát 
prostřednictvím Ministerstva zdra-
votnictví ČSR dokonce souhlasil se 
snížením regresní náhrady vymáhané 
státem na vojínu Andrejevovi, z vymě-
řených 20 000 na 10 000 Kčs20 s tím, 
že Andrejev byl prý přísně potrestán 
a je povinen uhradit nejen občansko-
-právní škodu poškozeným, ale také 
škodu na motorovém vozidle.21  

Dramatický život Rudolfa Gazdy 
je příběhem skutečného, byť neo-
kázalého hrdiny, který se zapojil do 
boje proti nacistické i komunistické 
totalitě. O to tragičtější je závěr jeho 
života. Bohužel, následky bezohled-
nosti sovětských vojáků si nesla do 
budoucna i celá jeho rodina.   

Smrt Rudolfa Gazdy nebyla nijak 
ojedinělá. Jen v roce 1970 zemřelo  
16 československých občanů v dů-
sledku dopravních nehod s účastí 
sovětských vojáků. Jedna žena byla 
zavražděna a jeden muž zastřelen. Za 
období od 1. ledna 1969 do 21. června 
1991 zahynulo v souvislosti s pobytem 
sovětských vojsk v Československu 
267 civilistů. Z nich bylo dvanáct za-
vražděno, čtyři zabity, 248 zahynulo 
v důsledku autonehod a tři za jiných 
okolností. To znamená každý měsíc 
okupace jedna oběť na životě.

Rudolf Gazda je pochován na hřbi-
tově v Oldřichovicích.

■  Pohyb okupantů po čSSr a jeho důsledky 

Již na začátku přítomnosti sovětských vojsk v Československu, na podzim 1968, navrhovali 
vojenští experti československé strany při sjednávání podmínek jejich pobytu podřídit přesuny 
těchto vojsk na území Československa souhlasu vlády ČSSR. Důvodem byla snaha omezit 
škody na komunikacích způsobené provozem pásových vozidel. Tento návrh nebyl na jednání 
vojenské komise 10. října 1968 v Moskvě pro prudký odpor sovětské strany přijat. Ministr 
obrany SSSR maršál Andrej Antonovič Grečko s ním nesouhlasil, protože jej považoval za snahu 
o kontrolu pohybu sovětských vojsk v Československu. Zato přislíbil, že sovětským vojskům 
budou dány směrnice zavazující velitele k maximálnímu omezení škod. Sovětská vozidla se 
tak mohla pohybovat kdekoliv a kdykoliv na území ČSSR bez předchozího ohlášení. Proto byli 
českoslovenští občané v permanentním nepředvídatelném ohrožení na silnicích i v ulicích 
měst a vesnic po celém území státu. 

Naprostou většinu škod způsobených čs. občanům totiž v důsledku rozmístění Sovětské 
armády na území Československa tvořily autonehody. Jejich četnost byla relativně vysoká. 
Nehody a další incidenty s účastí sovětských vojáků nechyběly prakticky v žádné situační 
zprávě FMV a staly se fakticky každodenní součástí života společnosti. Většinu těchto nehod 
způsobili sovětští vojáci. Podílelo se na nich několik faktorů. Významným důvodem byly jejich 
malé řidičské zkušenosti. Řidiči, převážně vojáci základní služby, pocházeli mnohdy z odlehlých 
částí SSSR a nebyli zvyklí na hustý provoz ve střední Evropě. Ale snad ještě důležitější roli hrál 
alkohol. Asi i proto, že se sovětští vojáci obtížně dostávali ven z vojenských objektů, konzumaci 
alkoholu v restauracích často silně přeháněli. Další příčinou byla konstrukce vozidel, která 
byla určena především do bojových podmínek, a ne na úzké silnice.  

16  VÚA – VHA, f. MNO 1971, Zmocněnec, k. 433, spis č. j. 241-71-Ž, Protokol o výslechu svědka, Andrlík Josef, 13. 7. 1970.
17  Tamtéž, Usnesení vyšetřovatele ČVS: VV-168/1970.
18  Předání vyšetřování činu sovětských vojáků do sovětské jurisdikce bylo naprosto běžné a dělo se na základě „Smlouvy mezi vládou 

Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách dočasného pobytu sovětských 
vojsk na území Československé socialistické republiky“, podepsané 16. října 1968. 

19  VÚA – VHA, f. MNO 1971, Zmocněnec, k. 433, spis č. j. 241-71-Ž, Prigovor imenem Sojuza sovětstkich socialističeskich respublik, 23. 
sentjabrja 1970 goda; VÚA – SA AČR Olomouc, f. VOP Praha, sp. zn. 2 Opv 1517/70. 

20  Regresní náhrada byla částka, která státu kompenzovala náklady vynaložené na léčbu a řešení důsledků smrti jeho občana, ale také 
ztrátu pracovní síly a investice do něj vložené za života. V případě zranění pak stát vyžadoval jako regresní náhradu jen prostředky 
skutečně vynaložené na léčbu konkrétního zranění. Regresní náhradu i odškodnění vyžadoval po sovětské straně čs. vládní zmocněnec.  
Pokud pachatel úmrtí zavinil mimo výkon služby, regresivní náhradu pak vymáhaly sovětské úřady na něm.

21  VÚA – VHA, f. MNO 1971, Zmocněnec, k. 433, spis č. j. 241-71-Ž, Věc: Úraz Rudolfa gazdy a členů jeho rodiny – regresní náhrada proti 
sovětské straně, Ministerstvo zdravotnictví ČSR, 17. 12. 1973.
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