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S Moskvou za zády

č. 75

   Na Velikonoční pondělí 2. dubna 1945, když probíhala nacistická prohlídka Horní a Dolní 
Kalné, narazila část výsadku CHAN II na německého obyvatele Zálesní Lhoty Johanna Hamat-
schka,525 který se vydával za Čecha, což mu díky dokonalé znalosti češtiny nedělalo potíže. 
Velitel výsadku však muži nevěřil a nechal ho hlídat jedním z mužů. V nestřežené chvíli však 
Hamatschek526 utekl a o parašutistech informoval místního velitele Volkssturmu Gustava 
Schwandu.527 Ten telefonicky zastavil oddíl wehrmachtu, který se již vracel do Jičína. 
Německým vojákům se podařilo uzavřít prostor od Studence přes Bukovinu po Čistou u Horek. 

ZÁLESNÍ LHOTA (Huttendorf) 2

525    Šlo o aktivního nacistu a člena Volkssturmu. Narodil se v roce 1898 a bydlel v č. 6. 

526    Zatčen byl 6. 5. 1945 a téhož dne z rozkazu velitele výsadku CHAN II zastřelen Ivanem Petrovičem Kuzmenkem, kterému 
            v dubnu utekl.

527    Bydlel v domě č. 170.

Pomník Jozefa Segeně v Bukovině u Čisté
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Liberecký kraj

   Spolu s vojáky se akce zúčastnil místní Volkssturm, jenž v rojnici postupoval od Zálesní 
Lhoty. Parašutisté tak byli sevřeni v obklíčení, z něhož se jim podařilo uniknout jen náhodou. 
Zahynul pouze rotmistr Jozef Segeň,528 který v bezvýchodné situaci volil raději sebevraždu. 
Jeho tělo bylo zahrabáno na hřbitově do neoznačeného hrobu.
   Dne 1. 5. 1945 se místo posledního odpočinku Jozefa Segeně stalo místem odbojové akce 
členů výsadku CHAN II, kteří na toto místo umístili československou a sovětskou vlajku a dva 
věnce s nápisy „Vzpomínáme a nezapomínáme“ a „Čeští partyzáni“. 

č. 7 

   Student Oldřich Klazar (nar. 23. 7. 1923) spolupracoval od 2. 4. 1945 s výsadkem CHAN II. 
Tehdy se prvně setkal se dvěma členy529 výsadku, kteří prchali z místa prohledávaného 
Volkssturmem a jednotkami wehrmachtu a dal jim potřebné informace o jejich pronásledova-
telích. 
   Předával zprávy o pohybech skupin místního Volkssturmu a v květnu se účastnil bojových 
akcí.530

BUKOVINA U ČISTÉ (Bukowina bei Tschiest)3

528    Krycí jméno Viktor či Nitra. 

529    Ivan Boldaňuk a Alexandr Nikolajevič Manzjuk.

530    Vložka čís. 74 k seznamu spolupracovníků čs. parašutistické skupiny CHAN východní armády. Ze dne 30. 3. 1947, 
            VHA 308-123-33/152.

Bukovina u Čisté 
na historické pohlednici
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Průvodce protektorátní PrahouS Moskvou za zády

č. 92 

   Poté, co pobývali přibližně deset dní v Roudnici u Miloslava Hartiga, vrátili se zbylí čtyři 
parašutisté z výsadku CHAN II do Horní Kalné a odtud dorazili do Martinic, kde se o ně posta-
rali bratři Josef a Miroslav Nepolští. 
   Parašutisté byli ukryti v tomto domě krejčího Miroslava Nepolského (nar. 15. 3. 1921), který 
pro ně od 3. 4. 1945 zajišťoval i stravu a také zpravodajské informace z okolí. Po vypuknutí 
povstání v květnu 1945 se do něj aktivně zapojil.531 
   V podpoře výsadku CHAN II mu pomáhal bratr Josef Nepolský z Vrchlabí, který byl řezníkem 
a podílel se na zásobování skupiny potravinami. 
   Také on se aktivně zapojil do květnového povstání a byl oceněn Čs. vojenskou medailí 
Za zásluhy II. stupně. 
   Již rok předtím byli zatčeni jejich rodiče Marie a Josef Nepolští za pomoc uprchlým sovět-
ským válečným zajatcům.532 K zatčení došlo 11. 2. 1944 a krátce nato byla Marie Nepolská 
(nar. 1900) ubita ve věznici ve Vrchlabí.533

   Její památku připomíná pomník stojící na místním hřbitově.

MARTINICE V KRKONOŠÍCH (Merzdorf)4

Pomník v Martinicích
v Krkonoších připomíná
i jméno Marie Nepolské.

531    Vložka čís. 44 k seznamu spolupracovníků čs. parašutistické skupiny CHAN východní armády. Ze dne 30. 3. 1947, 
            VHA 308-123-33/122. 

532    Spolupracovali s manželi Pavlem a Martou Jechovými, v jejichž domě č. 65 byly uloženy věci, které byly následně předávány 
             ruským válečným zajatcům drženým v táboře ve Vrchlabí. Předávání se uskutečňovalo za pomoci několika lidí ze Staré Paky, 
            kteří ve Vrchlabí pracovali. Na toto zásobování však gestapo přišlo a 11. února 1944 byli manželé Jechovi zatčeni. Ve vězení se 
            však dočkali konce války.

533    Pamětní kniha obce Martinice (1925–1956), s. 152.
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Liberecký kraj

č. 124 

   Z Martinic se Peter Gaboda a Ivan Boldaňuk z výsadku CHAN II vydali do Roztok, kde byli 
ukryti na půdě domu Bohumila Farského (nar. 19. 5. 1909), který udržoval styk s členy zpravo-
dajské skupiny Mamut a od 8. dubna 1945 se podílel na zásobování parašutistů potravinami. 
Kromě toho byla v domě od 24. dubna 1945 ukryta i vysílačka.534 
   V jedné části domu měl Bohumil Farský řeznictví,535 ve druhé jeho otec hostinec, takže 
přítomnost dvojice neznámých mužů nepůsobila nepatřičně.
   Během květnového povstání bojoval Bohumil Farský se zbraní v ruce a po skončení bojů 
byl vyznamenán sovětskou medailí Za vítězství nad Německem ve Velké vlastenecké válce 
1941–1945.536

ROZTOKY U JILEMNICE (Rostok)5

Roztoky u Jilemnice na historické pohlednici

534    Vložka čís. 12 k seznamu spolupracovníků čs. parašutistické skupiny CHAN východní armády. Ze dne 30. 3. 1947, 
            VHA 308-123-33/90. 

535    20. 8. 1944 mu byla úředně zastavena živnost, znovu otevřít směl až 13. 3. 1945.

536    Vložka čís. 12 k seznamu spolupracovníků čs. parašutistické skupiny CHAN východní armády. Ze dne 30. 3. 1947, 
            VHA 308-123-33/90.
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Průvodce protektorátní PrahouS Moskvou za zády

č. 266 

   Na této adrese bylo obuvnictví Víta Vancla (nar. 18. 10. 1901), který zároveň provozoval 
i prodejnu fi rmy Baťa. Několikrát zde přespali Peter Gaboda a Ivan Boldaňuk. Skupině navíc 
sháněl potraviny a pro některé příslušníky obstaral novou obuv.537 
   Již delší dobu před příchodem parašutistů ukrýval ve svém domě Vít Vancl Josefa Krátkého, 
kterého pro ilegální činnost hledalo gestapo.
   Během povstání v květnu 1945 aktivně bojoval proti nacistům.

Obuvnictví Víta Vancla označuje charakteristické logo fi rmy Baťa, jejíž produkty prodával.

537    Vložka čís. 42 k seznamu spolupracovníků čs. parašutistické skupiny CHAN východní armády. Ze dne 30. 3. 1947, 
            VHA 308-123-33/120.
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Liberecký kraj

č. 194538 

   Ve mlýně, v němž byl mlynářem člen ilegální odbojové skupiny Flora Karel Straka 
(nar. 13. 9. 1906), se v dubnu 1945 ukrývali před svým přesunem do mlýna v Peřimově 
k Josefu Lukešovi dva členové výsadku CHAN II.539 Jejich úkryt zde domluvil MUDr. Anatolij 
Krivuc, který se s rodinou Karla Straky znal a léčil ji.
   Po vypuknutí povstání v květnu 1945 se mlynář Straka aktivně zapojil do bojů.540

538    V době války měl mlýn čp. 62.

539    Velitel Frolov a seržant Manzjuk.

540    Vložka čís. 57 k seznamu spolupracovníků čs. parašutistické skupiny CHAN východní armády. Ze dne 30. 3. 1947, 
             VHA 308-123-33/135.

541    Vložka čís. 43 k seznamu spolupracovníků čs. parašutistické skupiny CHAN východní armády. Ze dne 30. 3. 1947, 
            VHA 308-123-33/121.

č. 79 

   Příslušníci výsadku CHAN II byli od 25. 4. 1945 několik dní ukryti v tomto domě, v němž žila 
vdova Antonie Štěpánková (nar. 18. 10. 1899). Kromě ubytování poskytla parašutistům 
i potraviny.541

Mlynář Karel Straka, jemuž tento mlýn patřil, byl aktivním odbojářem.
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