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Události ze září  1938 v  československo ‑německém pohraničí se dlouhodobě těší znač‑
né badatelské pozornosti. Tradiční narativ o  odevzdání pohraničí bez jediného výstřelu 
je již od 80. let 20. století postupně revidován a souběžně lze pozorovat úsilí o morální 
rehabilitaci příslušníků prvorepublikových ozbrojených složek,1 potažmo i  německých 
antifašistů,2 stejně jako o analýzu pohnutek pronacistických povstalců. Pro oblast české‑
ho Slezska bylo dosud nejpodrobněji zmapováno dění na Jesenicku,3 částečně též vývoj 
na specifickém území Hlučínska.4 Oproti tomu prostředí Osoblažského výběžku dosud 
* Předložená práce vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování na 
dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Slezské zemské muzeum (DKRVO, MK000100595).
1 Viz např. HOLUB, Ota: Stůj! : Finanční stráž! Praha 1987; MAREK, Jindřich: Smrt v celním pásmu: historické 
reportáže o ostraze čs. hranic v letech 1918–1948. Cheb 2000; PADEVĚT, Jiří: Krvavý podzim 1938. Praha 2020; 
Muži na hranici : Příběhy z roku 1938. Praha 2019.
2 Srov. Sudetští Němci proti Hitlerovi : Sborník německých historických studií. Praha 2008.
3 Srov. PROCHÁZKA, Petr: Příběhy z pohraničí. Jeseník 2007; HRADILOVÁ, Jana: „Domů do Říše!“ : Rok 1938 
ve světle literatury a pramenů SOkA Jeseník. Online, cit. 1. 12. 2021, dostupné na: http://www.archives.cz/zao/
resources/jesenik/domu_do_rise.pdf; DOHNAL, Miloň – FILIP, Zdeněk – SPURNÝ, František: Pátá kolona na 
severní Moravě. Ostrava 1969; GRAW, Julius: Die Stadt Zuckmantel, Kreis Freiwaldau und Umgebung in der Sude‑
tenkrise 1938. Cloppenburg 2004.
4 DOSTÁLOVÁ, Hana – KOLÁŘ, Ondřej: Obyvatelé Hlučínska před Mimořádným lidovým soudem v Opavě 
1945–1948. Historica Olomucensia 52, 2017, s. 163–188.
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převážně zůstávalo stranou pozornosti – a  to i přesto, že právě obsazení pohraničních 
výběžků patřilo k  hlavním prioritám druhé, organizovanější fáze povstání. Dosavadní 
povědomí o dění v prostoru Osoblažska je převážně redukováno na události v Liptani, jež 
vyústily ve smrt šesti příslušníků československého bezpečnostního aparátu a  tří míst‑
ních Němců.5

Předkládaná studie usiluje o  zasazení událostí na Osoblažsku a  v  přilehlém Městě 
Albrechticích do širšího kontextu strategických a politických cílů bojujících stran. Další 
cíl článku spočívá v doplnění a zpřesnění faktografických informací, stejně jako v identi‑
fikaci klíčových aktérů povstání a v pokusu o vhled do sociální struktury povstaleckého 
vedení. Již vícekrát popsané detaily liptaňské tragédie pro potřebu tohoto textu redu‑
kujeme na základní nástin událostí. Výzkum se opírá o  torzovitě dochovanou agendu 
československých správních orgánů z doby povstání, ale především o záznamy z pováleč‑
ného vyšetřování. Klíčovým je v tomto ohledu fond Mimořádného lidového soudu (dále 
MLS) v Opavě.6 Doplňkově jsou využity německé kroniky z doby okupace a dobový tisk.7 
Dílčí poznatky přinášejí také retrospektivní zprávy v časopisech vydávaných německými 
vysídleneckými sdruženími, stejně jako zmínky v agendě krnovského landrátu a kartotéce 
členů NSDAP.8

Henleinovskému povstání předcházela řada příprav, přesto však jeho první fáze 
zahájená 12. září 1938 měla do značné míry živelný charakter. Intenzivní boje z počát‑
ku probíhaly zejména v západních Čechách.9 Až 22. září propukla druhá etapa revolty, 
během níž se bojové operace rozšířily i do Slezska. Vedle spontánně utvářených 
lokálních polovojenských formací zde sehrály klíčovou úlohu organizované jednotky 
Sudetoněmeckého Freikorpsu, z velké části vyzbrojené a vycvičené v Říši.10

Právě 22.  září Hitler vydal Freikorpsu rozkaz k  obsazení pohraničních výběžků. 
V případě Slezska se jednalo zejména o Javornicko, Osoblažsko a Sudicko. Cílem bylo 
destabilizovat československou správu v  regionu a  urychlit stažení československých 
sil očekávané v  návaznosti na předchozí jednání z  Berchtesgadenu a  Bad Godesber‑
gu. Navenek měly nepokoje působit jako spontánní projev nespokojenosti sudetských 

5 KOLÁŘ, Ondřej: Poválečné vyšetřování tzv. liptaňské tragédie. Historica: Revue pro historii a příbuzné vědy 9, 
2018, č. 1, s. 56–73.
6 Srov. JANÁK, Dušan: Činnost mimořádného lidového soudu Opava v letech 1945–1948. Časopis Slezského 
zemského muzea: série B  – vědy historické 43, 1994, č.  3, s. 245–283; KOLÁŘ, Ondřej: Mimořádný lidový soud 
v Opavě a „velká“ retribuce v západním Slezsku 1945–1948. Opava 2021.
7 Řada kronik se ovšem nedochovala, z některých dochovaných (farní kronika v Liptani, obecní kronika v Bo‑
hušově, Slezských Rudolticích či Horních Povelicích) byly vytrhány stránky popisující události roku 1938 a na‑
cistické éry. V této souvislosti se nabízí otázka, zda byly tyto zdroje cíleně likvidovány německými obyvateli před 
příchodem fronty v roce 1945, nebo zda vytržení stránek měli na svědomí pováleční vyšetřovatelé, počínající si 
poněkud živelně. Této hypotéze by nasvědčoval fakt, že se v prvních letech po osvobození v tisku objevovaly údajné 
citace z liptaňské kroniky. Vzhledem k chaotickým poválečným poměrům a častým personálním a organizačním 
změnám v bezpečnostním a justičním aparátu se materiály nemusely dostat do vyšetřovacích spisů. Srov. KOLÁŘ, 
O.: Poválečné vyšetřování; TÝŽ: K činnosti Okresního soudu Jeseník 1945–1948. Historica Olomucensia 56, 2019, 
s. 215–233. Z dobového tisku byla excerpována periodika Freudenthaler Ländchen a Deutsche Post, jež však obsa‑
hují pouze povrchní texty proklamativního a oslavného charakteru. Rovněž studium poválečného vysídleneckého 
listu Troppauer Heimat ‑Chronik přineslo jen marginální a povrchní poznatky.
8 DORKO, Branislav: Okresní vedení NSDAP v Krnově 1938–1945 : Struktura a představitelé. Opava 2021.
9 Srov. KOLÁŘ, Ondřej: Státní pořádkové složky na Chebsku v době první Československé republiky. Praha 2016, 
s. 227–235; BRUŽŇÁK, Vladimír – MACKE, Josef: Morový rok: kronika tragického roku 1938 na Sokolovsku a Kar‑
lovarsku, 1: Sokolovsko. Cheb 2017.
10 KOLÁŘ, O.: Poválečné vyšetřování, passim.
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Němců s poměry v Československu, podpora z Říše byla tajena. Německá strana ovšem 
nepočítala s tím, že téhož dne v ČSR dojde k demisi Hodžovy vlády a následně k vyhlášení 
mobilizace.

V samotném Osoblažském výběžku byly československé ozbrojené složky rozptýleny 
do nepočetných osádek četnických stanic a  oddělení finanční stráže a  družstva Stráže 
obrany státu. Tyto izolované oddíly v počtu desítek či jednotek mužů neměly mnoho mož‑
ností povstalcům vzdorovat, byť nezřídka disponovaly těžkými zbraněmi. V širším okolí 
se však nacházely početné vojenské posádky v Bruntále, Opavě a Jeseníku. Do Bruntálu 
byl také z Krnova přemístěn četnický pohotovostní oddíl. V případě sledovaného regionu 
průběh událostí výrazně determinoval také charakter krajiny. Oproti sousednímu Jese‑
nicku zde státní hranice procházela spíše otevřeným terénem.

Samotným bojovým akcím předcházely  – dodnes jen torzovitě dokumentované  – 
přípravy. Poválečné prameny retrospektivně zmiňují pašování zbraní přes pohraniční 
obec Pelhřimovy.11 Krátce před povstáním policie odhalila zásilky zbraní v Linhartovech 
a Městě Albrechticích.12 Jedním z pašeráků byl Karl Lux, rolník ze Starých Purkartic a poz‑
dější okupační starosta Milostovic. Podle jeho poválečné výpovědi bojůvkářům předávali 
zbraně němečtí vojáci na říšském území nedaleko hranice u Linhartov. Lux účelově vypo‑
vídal, že zbraně nebyly určeny pro boj s československými ozbrojenými složkami, ale na 
ochranu […] proti rudým lupičským bandám, které, jak tvrdilo říšské rádio, v pohraničním 
území řádily. Daný argument lze brát se značnou rezervou, Lux jistě musel poměry v re‑ 
gionu znát natolik, aby si uvědomoval, že zkazky o lupičských bandách nemají pravdivý 
základ.13 Obdobnou rétoriku po válce používali i další trestně stíhaní účastníci povstání 
ze září 1938.

Pro samotné bojové operace povstalců na Osoblažsku se stalo zásadním ovládnutí 
Města Albrechtic. Předně šlo o sídlo okresního soudu a státní policejní expozitury, tedy 
důležité správní centrum. Strategický význam města posilovala také jeho poloha na sil‑
nici mezi Krnovem a  Osoblahou a  na železniční trati spojující Jesenicko a  Osoblažsko 
(tedy dvě těžiště povstaleckých aktivit ve Slezsku) s  Krnovem a  Opavou jako centry 
československé ozbrojené i  civilní správy v  době povstání. Ovládnutí Města Albrechtic 
22.  září  1938 spolu s  obsazením Zlatých Hor14 téhož dne tedy znamenalo faktické 
odříznutí osoblažského výběžku od vnitrozemí. Ve svých důsledcích tak dění ve Městě 
Albrechticích výrazně přispělo k ovládnutí Osoblažska rebely.

Dění ve Městě Albrechticích je  – oproti vývoji v  jednotlivých obcích Osoblažska  – 
poměrně podrobně dokumentováno množstvím dochovaných materiálů. Ty vedle hlášení 
československých úřadů z  roku 193815 a  záznamů z  poválečného vyšetřování zahrnují 
také podrobnou německou kroniku města16 a  pamětní text sepsaný jedním z  henlei‑

11 Zemský archiv v Opavě (ZAO), fond Mimořádný lidový soud Opava (dále MLS Opava), sign. Ls1560/46.
12 BROTHÁNEK, Jan: Poslední rok v československém Bruntále. Bruntál 2005, s. 43–48; HOLUB, O.: Stůj! : 
Finanční stráž!, s. 144–152.
13 ZAO, fond MLS Opava, sign. Ls230/45.
14 Srov. GRAW, J.: Die Stadt Zuckmantel, passim.
15 Tyto dokumenty částečně excerpuje KOLÁŘ, Ondřej: Státně ‑bezpečnostní opatření nevojenských složek 
v  československo ‑německém pohraničí: pokus o  analýzu. In: TÝŽ (ed.): Státní hranice a  pohraniční regiony ve 
střední Evropě 1918–1989. Opava 2021, s. 175–200.
16 Státní okresní archiv (dále SOkA) Bruntál se sídlem v Krnově, fond Archiv města Město Albrechtice (dále AM 
Město Albrechtice), inv. č. 16, Pamětní kniha obce 1933–1943.
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novských předáků dr. Rudolfem Steinerem.17 Můžeme tak sledovat, jak byla událost 
interpretována a vnímána přímými aktéry ve své době, za okupace a po skončení války. 
Soubor dochovaných svědectví umožňuje vhled do mentalit povstalců i do vztahů uvnitř 
lokálních iredentistických uskupení.

Úřad albrechtického starosty tehdy zastával pětašedesátiletý Ludwig Richter, bývalý 
křesťanský sociál a nyní člen Sudetoněmecké strany. Ten se patrně v době vyostřujícího 
se napětí během léta 1938 choval spíše pasivně. K vrcholným představitelům veřejné‑
ho života patřil obchodník Karl Gross, narozený roku 1895 a mnohými považovaný za 
pretendenta starostenského úřadu. Gross se již od roku 1930 angažoval jako radní za 
DNSAP, později SdP. Šéf albrechtické policejní expozitury dr. Antonín Tkadlec po válce 
uvedl, že Gross se sice navenek projevoval umírněně a  příležitostně policii poskytoval 
informace o svých radikálnějších spolustranících. Vesměs však šlo o marginální zprávy, 
takže Tkadlec považoval Grossovo počínání za zástěrku. Ostatně když po nálezu pašo‑
vaných zbraní v Linhartovech krátce před pučem policie prováděla domovní prohlídky, 
ukázalo se, že zbraně ukrývali právě mnozí z těch henleinovců, kteří se navenek hlásili 
k umírněné linii strany.18 Za pozornost stojí fakt, že krátce před povstáním Grosse navští‑
vil, těsně před svým útěkem do Německa, Karl Meissner, funkcionář SdP z Opavska, který 
se krátce poté stal styčným a spojovacím důstojníkem Freikorpsu.19 Lze předpokládat, že 
jeho přítomnost souvisela s přípravami povstání.

Vyslýchaní účastníci povstání po válce vesměs tvrdili, že o přípravách revolty nevěděli 
a zapojili se spontánně až v jejím průběhu. Primárním impulsem se mělo stát hlášení vra‑
tislavského rozhlasu 22. září, jež informovalo o tom, že československé ozbrojené složky 
bez boje vyklidily Aš a Cheb.20 Podobnou interpretaci zdůrazňující údajnou spontánnost 
povstání nacházíme i v jiných regionech. Šlo o poměrně běžnou obrannou strategii zalo‑
ženou na notně zjednodušujícím narativu.

Přesná chronologie událostí zůstává nejasnou. Podle Grosse zpráva v rozhlase zazněla 
v půl jedné, podle kroniky v jednu hodinu.21 Policejní šéf Tkadlec, který v té době pobýval 
na poradě v  Krnově, se dle svých pozdějších slov vracel kolem půl jedné. Ve městě se 
v té době již srocovaly hloučky, jeden cyklista se dokonce v chvatu srazil s Tkadlecovým 
autem. Policejní šéf jej zběžně vyslechl a zjistil, že jde o spojku SdP. Zadržený vypověděl, 
že zpravodajskou službu SdP ve městě organizuje dr. Steiner, který jej poslal se zprávou 
do Třemešné. Obsah zprávy bohužel Tkadlecova výpověď nereprodukuje. Již předtím 
v Krnově byl Tkadlec svědkem toho, jak na tamní policejní úřad krátce před polednem 
dorazila deputace henleinovců, která žádala předání bezpečnostní služby do svých rukou. 
Rovněž existují svědectví, podle nichž povstalci už kolem poledne obsadili četnickou sta‑
nici v Třemešné, kde následně vznikl štáb Freikorpsu.22

17 STEINER, Rudolf: Das Ende der Tschechenherrschaft in Stadt Olbersdorf. s. l. s. d. Text v zásadě reprodukoval 
narativ městské kroniky.
18 ZAO, fond MLS Opava, sign. Ls 1190/46.
19 KOLÁŘ, Ondřej: Karl Meissner, účastník henleinovského povstání a exponent nacistické zemědělské politiky 
na Opavsku. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 12, 2019, s. 113–124.
20 Srov. BRUŽEŇÁK, V. – MACKE, J.: Morový rok; JIŘÍK, Václav: Nedaleko od Norimberku : Z dějin Mimořád‑
ného lidového soudu v Chebu v letech 1946 až 1948. Cheb 2000.
21 ZAO, fond MLS Opava, sign. Ls 1190/46.
22 Srov. KOLÁŘ, O.: Poválečné vyšetřování, passim. Události v Třemešné jen okrajově zmiňuje též farní kronika: 
SOkA Bruntál, fond Farní úřad Třemešná, inv. č. 138, f. 194.
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Vše tedy nasvědčuje tomu, že nepokoje a  pokusy SdP o  převzetí moci na Krnovsku 
začaly kolem poledne či ještě dříve. Vyjma rozhlasové zprávy o obsazování Chebska svou 
roli nesporně hrály i direktivy Freikorpsu k obsazení výběžků, do nichž však byl z konspi‑
račních důvodů pochopitelně zasvěcen jen omezený okruh osob. Pozdější oficiální dikce 
albrechtické kroniky i Steinerova spisu ovšem měla odpovídat zdání spontánního a vše‑
lidového povstání sudetských Němců a naopak minimalizovat zmínky o zákulisním vlivu 
Hitlerova režimu.23

Karl Gross po válce tvrdil, že jej v reakci na rozhlasové zprávy a na srocování obyvatel 
na  náměstí navštívil učitel Köhler, který jej žádal, aby využil svého vlivu ke koordinaci 
akce. Gross se tedy spolu se Steinerem vydal za hranici do Opavice, kde se v těsné blízkos‑
ti soustřeďovali henleinovští uprchlíci z okolí. Z poválečné výpovědi bohužel není jasné, 
s kým konkrétně zde delegáti jednali. Až po návratu prý Gross dostal zprávu, že se má 
dostavit na policejní expozituru za Tkadlecem. Zde údajně zjistil, že se policisté v čele 
s  Tkadlecem mezitím evakuovali na četnickou stanici. Cestou přes náměstí prý Gross 
viděl, jak jistý Otto Haasner před kavárnou Moritz rozdával zbraně. Četnická posádka 
měla být v době Grossova příchodu již odzbrojena a četníci si jen chtěli vyjednat volný 
odchod, což jim bylo umožněno. Za blíže nespecifikovaných okolností pak henleinovci 
Grosse provolali novým starostou.24

Dosti odlišně dění líčil Tkadlec. Podle něho jej krátce po dramatickém návratu z Krno‑
va, asi ve 13:30, z vlastní iniciativy navštívil Gross spolu s Amandem Oehlerem, který se 
předtím několik týdnů skrýval a byl podezřelý z organizace pašování zbraní. Oba Němci 
žádali předání úřadu. Účast na jednání po válce přiznal i Max Haubel, majitel pily naro‑
zený roku 1895, podle jehož sporného tvrzení policejní šéf sám žádal henleinovce, aby 
se ujali pořádkové služby ve městě.25 Tkadlec s vědomím, že důležité spisy byly již dříve 
převezeny či spáleny, nakonec souhlasil s tím, že povstalcům přenechá budovu a přesídlí 
se svým úřadem na četnickou stanici. Odtamtud pak telefonoval manželce, aby odjela 
rychlíkem před třetí hodinou do Krnova do bezpečí. Zároveň se pokusil přivolat posily. 
Z oken muži zákona viděli, jak na náměstí probíhá schůze řízená poslancem a kreisleite‑
rem SdP Karlem Wernerem26 z Krnova. Ten patrně během odpoledních a večerních hodin 
objížděl více měst a obcí v povstalecké zóně.

Zhruba ve stejné době se před kavárnou Moritz rozdávaly pašované zbraně. Max 
Haubel po válce nepříliš přesvědčivě tvrdil, že se v kavárně naopak pouze shromažďo‑
valy zbraně zabavené československým pořádkovým složkám. Část zbraní měla údajně 
být zajištěna i  na  nádraží a  dalších civilních úřadech.27 Později odpoledne dal Tkadlec 
na základě telefonických instrukcí nadřízených orgánů příkaz k evakuaci. Tu mu Gross 
umožnil. Část mužů se musela přesouvat pěšky. Během ústupu se útvar pokusil pronásle‑
dovat povstalecký automobil patřící lékárníku Fornerovi.28

23 SOkA Bruntál, fond AM Město Albrechtice, inv. č. 16,
24 ZAO, fond MLS Opava, sign. Ls 1190/46.
25 Tamtéž, sign. Ls1196/46. Zajímavé je, že Haubel nezmiňuje přítomnost Grosse u  jednání, hovoří pouze 
o Ohlerovi.
26 Narozen 1895 v Jindřichově, profesí úředník a učitel. Od roku 1935 poslanec SdP. V roce 1941 strávil několik 
měsíců na frontě. Je možné, že byl demobilizován ze zdravotních důvodů, které následně vedly k jeho smrti v pro‑
sinci 1943 v Krnově. BIMAN, Stanislav: Kdo byl kdo v Říšské župě Sudety. Litoměřice 2008; DORKO, B.: Okresní 
vedení, passim.
27 ZAO, fond MLS Opava, sign. Ls1196/46.
28 S Tkadlecovým a Zahálkovým zařazením evakuace cca mezi 15. a 16. hodinu nesouhlasí svědectví bruntál‑
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Bez násilností se obešlo i  převzetí celního úřadu, pošty, soudu a  nádraží. Jedná‑
ní na celním úřadě měl iniciovat Gross, údajně s cílem předejít střetu s finanční stráží 
a zabránit tak zbytečným obětem. Asi čtyři hodiny po poledni proběhlo setkání s šéfem 
celního úřadu inspektorem Fialou. Ten se zdráhal kapitulovat a pod nátlakem přistoupil 
na podmínky až poté, co mu dr. Ferdinand Zopp pohrozil intervencí německého vojska. 
Dle finančního strážníka Zahálky se jednání kromě Grosse účastnili dr. Rossmanith, 
dr. Ferdinand Zopp, Wilfried Straub a Hugo Sedlmeyer. Zahálka se domníval, že finanční 
respicient Karel Janeček a četník Grulich, kteří později zůstali v pohraničí a vstoupili do 
německých služeb, vyzradili povstalcům detaily o skladbě a výzbroji osazenstva celnice.29

Zahálka i  Gross potvrdili, že se vyjednávání zúčastnil i  německý četník Harasim 
z Opavice. Právě on, nikoliv Zopp, dle Zahálky vyslovil pohrůžku německým vojenským 
zásahem. Když československá osádka kapitulovala, chtěl ji Harasim odvézt za hranice 
do zajetí v souladu s převažující taktikou Freikorpsu.30 Gross ale z pozice novopečeného 
starosty odmítl a zajistil internovaným volný odchod. To po válce potvrdil i četník Karel 
Kudělka.

Kolem 18. hodiny muži z celního úřadu opustili město. Ještě téhož večera se ve městě 
znovu objevili okresní předáci Karl Werner a Alois Titze. Ti vyjádřili rozhořčení, že Češi 
nebyli internováni, dokonce měli Grossovi hrozit soudem. Nejspíše právě oni vysla‑
li za Tkadlecovými a  Fialovými muži motorizovanou hlídku, o  níž hovoří Tkadlecova  
výpověď.

Obecně můžeme konstatovat, že mezi 12. a 17. hodinou se povstalcům podařilo získat 
kontrolu nad městem. Gross sice přiznal pouze účast na zajištění celního úřadu, svědec‑
ké výpovědi jej však spojují také s obsazením policejní expozitury a nádraží a označují 
jej spolu s Ohlerem za ústředního aktéra dramatického odpoledne. V obdobném duchu 
vyznívá také kronika a Steinerův památník. Pozornost zasluhuje přítomnost Harasima 
jako představitele říšskoněmecké moci, stejně jako okresních stranických funkcionářů 
z Krnova, jež sugeruje význam Města Albrechtic jako vstupní brány Osoblažska v širších 
strategických souvislostech nacistických plánů. Příznačné je, že kronika Harasima zmi‑
ňuje jako […] kamaráda z Troplovic [Opavice], aniž specifikuje jeho funkci.31

Povstalecké plány, navzdory relativně hladkému průběhu převratu ve městě, záhy čeli‑
ly vážné hrozbě. Tu představoval četnický pohotovostní oddíl z Krnova,32 krátce předtím 
přeložený do Bruntálu pro užší součinnost s tamním štábem praporu SOS.33 Instruktor 
tohoto oddílu Ladislav Solnický podle své poválečné výpovědi dostal v nepřítomnosti veli‑
tele od SOS zprávu, že policisté a četníci ve Městě Albrechticích obdrželi od povstalců 
ultimátum, aby do 17. hodiny vyklidili město. Detaily o tom, kdo a kdy přesně tuto zprávu 
doručil, se ve výpovědích svědků liší.

Čtrnáctičlenný oddíl četníků v čele s Janem Slánským dorazil na albrechtickou četnic‑
kou stanici, tamní četníci ale žádali, aby se s ohledem na hrozbu krveprolití raději neza‑
kročovalo. O tomto zásadním jednání bohužel další zdroje nehovoří. Jelikož Tkadlec ani 

ského okresního hejtmana Jana Brothánka, že se Tkadlec po evakuaci osobně hlásil v  Bruntále už v  15 hodin. 
BROTHÁNEK, J.: Poslední rok, passim.
29 ZAO, fond MLS Opava, sign. Ls 1190/46.
30 Srov. BRUŽEŇÁK, V. – MACKE, J.: Morový rok; KOLÁŘ, O.: Státní pořádkové složky.
31 SOkA Bruntál, fond AM Město Albrechtice, inv. č. 16.
32 K četnickým pohotovostním oddílům srov. např. FARA, František: Četnické vzpomínky. Praha 2002.
33 Srov. LÁŠEK, Radan: Jednotka určení SOS, 2. Praha 2007.
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Gross o žádném časově ohraničeném ultimátu nehovořili, nelze vyloučit alternativu, že 
šlo o spontánní iniciativu části povstalců ještě předtím, než se Tkadlec vrátil do města 
a než se Gross po příjezdu z Opavice ujal vedení. Stejně tak ale rozpory v detailech mohly 
jednoduše vzniknout časovým odstupem mezi událostmi a poválečným šetřením.

Později během odpoledne žádaly o pomoc československé úřady v Osoblaze. Tento‑
krát v čele 22 mužů vyrazil sám Solnický. Před Městem Albrechticemi narazil na henlei‑
novskou hlídku, kterou se pokusil zajmout. Přispěchavší silná jednotka povstalců však 
oddíl zakrátko obklíčila a po krátkém jednání donutila k návratu. Dle albrechtické kroni‑
ky se incident odehrál kolem půl šesté, tedy v době, kdy se již policisté a četníci z Města 
Albrechtic patrně evakuovali.

Šance na zvrácení poměrů tak zůstala nevyužita. Zda mohla rozhodná akce dvou 
desítek četníků výrazněji zvrátit průběh událostí, zůstává otázkou. Solnického svědectví 
ovšem zasluhuje mimořádnou pozornost v jiném ohledu. Dotyčný totiž později v často 
citovaném memoárovém textu tvrdil, že během objížďky obvodu 22. září kolem poledne 
navštívil Liptaň a osobně hovořil s tamními příslušníky SOS, kteří byli později téhož dne, 
nejspíše kolem osmé večer, zavražděni. V  poválečném procesu s  liptaňskými pachateli 
ovšem Solnický nevypovídal a u soudu s Grossem se zmínil pouze o dvou výše uvedených 
výjezdech ČPO toho dne. Navíc je doloženo, že kolem poledne nebo krátce poté zača‑
li henleinovci obsazovat Třemešnou i  Město Albrechtice, přes něž by Solnický měl při 
návratu projíždět. V tomto kontextu se jeho retrospektivní svědectví o Liptani, nepřesné 
i v řadě dalších detailů, jeví jako krajně diskutabilní.34

Do večera tedy pučisté získali kontrolu nejen nad Městem Albrechticemi, ale prakticky 
nad celým Osoblažskem.35 Hitlerův příkaz k obsazení pohraničních výběžků byl v tomto 
případě de facto splněn. Většina nepočetných československých jednotek ustoupila nebo 
kapitulovala. Osádku četnické stanice v Třemešné povstalci zadrželi již kolem poledne. Ve 
Studnici (Stundorf) kolem půl páté skupina povstalců odzbrojila osádku finanční stráže 
a zbila Čecha Leo Pastuszana z Ostravy, který zde byl navštívit svou německou snouben‑
ku. Jedním z pachatelů měl být známý recidivista Adolf Bode z Osoblahy, který v příštích 
dnech konal domovní prohlídky u místních antinacistů.36

V  Sádku bylo oddělení finanční stráže odříznuto od telefonního spojení. Večer se 
k  budově dostavila skupina německých obyvatel v  čele se starostou z Dívčího Hradu, 
která žádala finanční stráž o pomoc s převozem jakýchsi hořlavin. Mužstvo samozřejmě 
tušilo léčku, nicméně po delším vyjednávání bylo rozhodnuto vyslat hlídku na nedalekou 
četnickou stanici a probrat s četníky postup. Na stanici však nebyl nikdo zastižen, četníci 
se nejspíše již evakuovali. Při cestě zpět hlídku napadla skupina mužů, které finančníci 
odrazili pažbami pušek. Hlídce se podařilo ustoupit zpět do budovy oddělení, kterou 
následně obklíčil dav Němců žádajících odevzdání zbraní. Zakrátko kolem procházelo 
družstvo SOS, stahující se z obsazené Osoblahy. Němci před přicházejícím oddílem 
ustoupili, takže osazenstvo finanční stráže se mohlo k  osoblažskému oddílu připojit 
a evakuovat se do Heřmanovic.37

Dramatický průběh však měly zejména události v Liptani, kde osazenstvo četnické sta‑
nice sice v podvečerních hodinách kapitulovalo, nicméně náhodný příjezd českosloven‑
34 Srov. KOLÁŘ, O.: Poválečné vyšetřování, passim.
35 BROTHÁNEK, J.: Poslední rok, s. 56–59.
36 ZAO, fond MLS Opava, sign. LS239/46.
37 Tamtéž.
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ské motohlídky z Bohušova vedl k propuknutí přestřelky. Té padli za oběť tři z povstalců, 
kteří byli ve tmě nejspíše zasaženi palbou svých spolubojovníků. V odvetu pak byli pobyti 
zajatí příslušníci SOS.

V podvečerních a večerních hodinách Freikorps zajistil také osady v předpolí ve smě‑
rech na Krnov a Bruntál. Tamní nepočetné hlídky armády a SOS se vesměs po jednání 
stáhly.38 Hodinu před půlnocí německé obyvatele vystrašila střelba v okolí Hynčic, kde se 
československé vojenské auto střetlo s  jednou z henleinovských hlídek. Zranění utrpěli 
Friedrich Schmidt a Heinrich Frömmel, kteří později za války padli na frontě. Přestřel‑
ka některé Němce vyděsila natolik, že se mnozí raději uchýlili za hranici do Opavice  
a okolí.

Povstalecký štáb si již 22. nebo nejpozději 23. září zřídil sídlo v opavickém Seifertově 
mlýně. Dle dostupných dokumentů se zde scházeli zejména Titze, Ohler, Steiner, Gross 
a další. Konkrétně Gross jako starosta většinou úřadoval přímo ve Městě Albrechticích, 
nocoval však v opavickém klášteře, aby se vyhnul případnému českému zajetí, a účastnil 
se každodenních ranních porad povstalců. Po válce vypovídal, že v  týdnu mezi pučem 
a  podepsáním Mnichovské dohody v  jeho domácnosti několikrát přespal český farář 
Macurek, naopak Grossova manželka příležitostně nocovala u  několika židovských 
známých. Toto opatření mělo dotyčné prostřednictvím Grossovy autority ochránit před 
hrozící perzekucí ze strany radikálů. Pravdou je, že v případě Města Albrechtic nemáme 
oproti jiným lokalitám v západním Slezsku zprávy o živelném zatýkání či vraždění míst‑
ních antinacistů či Židů.

Následující den po vypuknutí otevřené revolty, 23.  září, opavický štáb doplnil Ing. 
Rudolf Jaschke, albrechtický rodák a zaměstnanec železáren ve Vítkovicích. Ten se údajně 
vydal do Města Albrechtic navštívit rodinu, jako každou sobotu. V důsledku zpráv o chys‑
taném dopravním omezení kvůli nepokojům v  pohraničí vyjel oproti svým zvyklostem 
již v pátek. Tak to alespoň tvrdil, ve skutečnosti byl 22. září čtvrtek. V Krnově se Jaschke 
dle vlastních slov dozvěděl o povstání a o vyhlášení stanného práva, což mu znemožnilo 
pokračovat. Po noclehu v hotelu se na radu místních rozhodl pokračovat v cestě pěšky 
podél řeky Opavy, aby zjistil, v jaké situaci je jeho rodina. Tudy se dostal až k Seifertovu 
mlýnu. Ačkoliv toto tvrzení nelze doložit, pravdou je, že žádný ze svědků nehovoří o tom, 
že by Jaschkeho viděl mezi povstalci už 22. září. Po příchodu do Opavice jej Titze a další 
žádali, aby se jako zkušený veterán pozemních bojů první světové války ujal organizace 
hlídkové služby. Tu Jaschke rozčlenil do čtyř skupin polních stráží (Feldwache). Železni‑
čář a povstalec Josef Vogt po válce uvedl, že mužstvo obvykle používalo starší německé 
vojenské pušky s 10–20 náboji, jen velitelé měli samopaly.39 Doplňme, že obdobně to bylo 
u povstalců v Liptani a zřejmě i v dalších obcích.40

O průběhu jejich hlídkové činnosti víme relativně málo s výjimkou zmínky, že 27. září 
večer jedna z  patrol zadržela vůz albrechtického Žida Josefa Königera, když se snažil 
dostat z povstaleckého území do Krnova.41 Za pozornost stojí, že podle velitele jednoho 
z oddílů Maxe Haubela hlídky přijímaly rozkazy primárně od Aloise Titzeho. Jaschke jako 
vojenský velitel tedy zřejmě hrál vedlejší úlohu a rozhodující slovo zůstalo politickým pře‑
dákům SdP.
38 SOkA Bruntál, fond AM Město Albrechtice, inv. č. 16.
39 ZAO, fond MLS Opava, sign. Ls1204/46.
40 KOLÁŘ, O.: Poválečné vyšetřování.
41 SOkA Bruntál, fond AM Město Albrechtice, inv. č. 16.
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Vyjma velitelství v Opavici, jež řídili albrechtičtí a krnovští henleinovci, v oblasti půso‑
bil oddíl Freikorpsu v Třemešné. Ten si, soudě dle pozdějších svědectví, počínal poměr‑
ně nezávisle a jeho představitelé jednali s Titzem, Grossem a spol. jako rovní s rovnými. 
V Třemešné velel Karl Rolle, údajně pocházející z Hlivic, v jednom z pozdějších vyšetřova‑
cích protokolů označený jako velitel Truppy. Patrně šlo o krkolomný překlad slova Trup‑
penführer. S největší pravděpodobností se jednalo o téhož Karla Rolleho, jenž o necelý 
rok později patřil ke koordinátorům diverzních akcí proti Polsku v  rámci Freikorpsu 
Ebbinghaus a později během války byl vězněn kvůli finančním machinacím.42 

Někdy v příštích dnech obránce Města Albrechtic navíc posílil další oddíl Freikorpsu 
vedený Viktorem Zipsem z Kružberku, bývalým okresním vedoucím SdP v okrese Město 
Albrechtice (funkci po něm převzal již zmíněný Alois Titze). K jeho příslušníkům patřil 
i Karl Lux, již v předchozích měsících zapojený do pašování zbraní.43

Problém pro povstalce představovalo přerušené telefonní spojení s okolím. Albrechtic‑
ká ústředna obsluhovaná mladíky z Turnvereinu dokázala vyřizovat pouze místní hovory. 
V Seifertově mlýně řídil telefonní službu sám Gross. O dění na celostátním a mezinárod‑
ním poli se místní postupně dozvídali především ze zpráv německého – a snad i českoslo‑
venského – rozhlasu.44 Ačkoliv po roce 1945 vyslýchaní účastníci povstání často tvrdili, 
že nevěděli o vyhlášení mobilizace československé branné moci 23. září,45 je vysoce prav‑
děpodobné, že díky rozhlasu i kontaktům Freikorpsu s německými ozbrojenými silami 
povědomí o  mobilizaci existovalo. Zapření této skutečnosti patrně sloužilo obviněným 
jako výmluva pro neuposlechnutí mobilizačního rozkazu.

Rolle, stejně jako Titze a někteří další, prosazoval přeložení velitelství přímo do Města 
Albrechtic. Tomu údajně dle retrospektivních svědectví oponoval zejména Gross, který 
nechtěl zvyšovat riziko, že by se město stalo dějištěm bojových operací v případě českoslo‑
venského protiútoku. Dokonce měl při jednáních v Opavici a Třemešné úmyslně zveličo‑
vat hrozbu československého protiútoku, aby oponenty odradil. Tlak Rolleho a Titzeho na 
obsazení Města Albrechtic Freikorpsem vzrostl 26. září, kdy henleinovce zaskočila zpráva 
o zatčení učitele a velitele jedné z povstaleckých hlídek Ferdinanda Kuhna v blízkých Hyn‑
čicích. Vypukla panika, protože Kuhn mohl československým vojákům vyzradit detaily 
o  organizaci obrany. Na Rolleho velitelství v  Třemešné údajně došlo k  povážlivé slovní 
potyčce mezi Rollem a albrechtickými delegáty Jaschkem a Steinerem. Dle Jaschkeho se 
jednání týkalo také Rolleho návrhu zaútočit na pozice SOS kolem Kobylí, což albrechtičtí 
hodnotili jako příliš riskantní.46 Rolle nakonec upustil od plánu vstoupit s ozbrojenci do 
města, což podle sporného poválečného tvrzení Grosse zabránilo hrozícímu rabování.47

Ať byla Grossova reálná role jakákoliv, pravdou zůstává, že Město Albrechtice mělo 
rizikovou polohu na křižovatce důležitých cest a v blízkosti dosud neobsazeného Krnova, 
takže ponechání velicích center mimo přední linii se jevilo jako rozumné. Naopak pro 
přeložení hovořily především prestižní a propagandistické důvody.

42 BĘBNIK, Grzegorz: Sokoły kapitana Ebbinghausa : Sonderformation Ebbinghaus w działaniach wojennych na 
Górnym Śląsku w 1939 r. Katowice – Kraków 2014.
43 ZAO, fond MLS Opava, sign. Ls230/45.
44 Tamtéž, sign. Ls1190/46.
45 Srov. Když zemřít, tak čestně : Československá armáda v září 1938. Brno 1998.
46 ZAO, fond MLS Opava, sign. Ls1197/46.
47 Tamtéž, sign. Ls1190/46.
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Nejisté postavení Města Albrechtic ukázal incident z  28.  září, kdy oddíl Freikorpsu 
z  Osoblahy pod velením jistého Woitase a  za průvodcovství Jaschkeho zkoumal terén 
v kopcích nad městem u Žárů. Nedaleko místní ozdravovny narazili na armádní obrněné 
auto, které zahájilo palbu. Výsledkem byli údajně tři mrtví povstalci a zranění Jaschkeho, 
který zbytek povstání strávil v albrechtické nemocnici.48 Již zmiňovaný Karl Lux po válce 
hovořil o zabití bojůvkářů Hankeho a Zimmermanna kdesi na Krnovsku, patrně se jedna‑
lo o tentýž incident.49

Zmíněná epizodní přestřelka měla patrně širší strategicko ‑politické souvislosti. Podle 
Karla Grosse Titze a Jaschke bez jeho vědomí v noci na 28. září dojednali s Woitasem, že 
Freikorps obsadí Město Albrechtice. V procesu s Jaschkem v roce 1946 tato informace 
nezazněla, nicméně lze ji označit za pravděpodobnou. Jelikož v předchozích dnech v okolí 
Města Albrechtic podle dostupných záznamů hlídkovali jen Jaschkeho, Rolleho a zřejmě 
i Zipsovi muži, dá se předpokládat, že náhlá přítomnost Woitasova osoblažského oddí‑
lu byla součástí terénního průzkumu před zajištěním města. Střet u Žárů však donutil 
povstalce od záměru upustit a setrvat na stávajících defenzivních pozicích. Do podpisu 
mnichovské dohody pak již v okolí panoval relativní klid. Povstalci ani československé 
jednotky se neodhodlali k rozsáhlejší ofenzivě.

Případ, dokumentovaný kromě svědeckých výpovědí i dosti podrobnou městskou kro‑
nikou a několika pamětními spisy, se po válce samozřejmě dostal před MLS. Karl Gross 
udával jako polehčující okolnost, že ve městě později během okupace zaměstnával Čechy 
a starostovský plat ponechával obecní pokladně. Také se měl u četnického velitele Nies‑ 
nera50 zastávat nuceně nasazených zahraničních dělníků a pomáhat Židovce Marianne 
Horwitzové. Ve své živnosti také obchodoval s Čechy z Fulnecka a Holasovic. Jako staros‑
ta se prý také vymezoval proti zamýšlenému připojení Osoblažska k hlubčickému okresu, 
čímž dle svých slov de facto hájil integritu předválečného československého území. Před 
příchodem fronty měl zabránit destrukci albrechtické nemocnice a po osvobození pomá‑
hal československým orgánům hledat ukryté zbraně Wehrwolfu.51

Inženýr Jaschke během okupace dále pracoval ve Vítkovicích, kde byl znám jako agilní 
činovník NSDAP. Koncem války se při evakuaci dostal do Ústí nad Labem, následně 
se však za nejasných okolností rozhodl pro návrat do Města Albrechtic. Zde dokonce 
nastoupil jako úředník pošty. Možná by i unikl pozornosti úřadů, kdyby sám nenapsal 
do Vítkovic bývalému kolegovi Seykorovi prosbu o písemné potvrzení o své státní spo‑
lehlivosti. Sám Seykora však Jaschkeho považoval za přesvědčeného nacistu a upozornil 
policii. Následné vyšetřování, původně zaměřené na inženýrovy aktivity za války, pak 
rozkrylo i Jaschkeho účast v povstání.52

Max Haubel se po skončení povstání dál věnoval své živnosti. Na konci války ukryl 
zařízení své pily a rozmluvil armádním ženistům destrukci podniku. Po zatčení vydával 
záchranu pily za službu republice a jejímu hospodářství. Národní správce podniku však 
vypověděl, že mu Haubel po převzetí závodu tajil, kam uložil stroje a peníze.53

48 Tamtéž, sign. Ls1197/46.
49 Tamtéž, sign. Ls230/45.
50 K němu srov. SOkA Bruntál, fond Landrát Krnov, inv. č. 384, f. 954.
51 ZAO, fond MLS Opava, sign. Ls1190/46.
52 Tamtéž, sign. Ls1197/46.
53 Tamtéž, sign. Ls1204/46.
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Tabulka 1: Vedoucí aktéři henleinovského povstání (v orientačním pořadí dle významnosti funkce)

Jméno Datum 
narození Povolání Doložené členství 

v organizacích
Funkce v době 

povstání Poznámka

Karl Werner 1895 Obchodník
DNP, SdP, 

NSDAP
Poslanec SdP Zemřel během války

Alois Titze
1905 nebo 

1909
Majitel pily SdP Okresní vedoucí SdP

Karl Gross 1895 Obchodník SdP, NSDAP
Starosta Města 

Albrechtic
Po válce popraven

Rudolf Jaschke 1890
Inženýr ve Vítkovických 

železárnách
NSDAP, SA

Velitel bojových oddílů 
Města Albrechtic

Po válce popraven

Max Haubel 1895 Obchodní vedoucí
NSDAP, NSV, 

Volkssturm

Velitel jednoho 
z bojových oddílů 
Města Albrechtic

Po válce popraven

Karl Rolle 1904 Bez stálého zaměstnání NSDAP, SA
Velitel oddílu 

Freikorpsu v Třemešné

Říšský Němec, veterán 
hornoslezských 

povstání, účastník 
diverzních akcí 

proti Polsku 1939

Woitas ? ? ?
Velitel oddílu 

Freikorpsu v Osoblaze

Viktor Zips 1897 Stolař SdP
Velitel oddílu 

Freikorpsu, přiděleného 
do Města Albrechtic

Po válce vězněn

Harasim ? Četník ?

Říšskoněmecký četník, 
poradce a koordinátor 

povstalců v Městě 
Albrechticích

Legenda: DNP – Deutsche NationalPartei, NDSAP –Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, 
NSV – Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, SA – Sturmabteilung, SdP – Sudetendeutsche Partei

V následných procesech u MLS dostali Karl Gross, Ing. Rudolf Jaschke a Max Haubel 
trest smrti. S  vysokými tresty odešli i  další povstalci. Fridrich Stönzel, válečný staros‑
ta Hynčic, byl potrestán pětadvaceti lety žaláře, rolník Franz Schmidt a soudní úředník 
Friedrich Lichtblau si vyslechli verdikt 20 let žaláře. Člen Ohlerovy hlídky Rudolf Pradel 
dostal 22 let, pokrývač Josef Rohrsetzer osmnáct.54 Viktor Zips byl odsouzen na doživotí, 
nicméně v polovině 50. let se dočkal amnestie, mimo jiné s poukazem na dělnický původ.55

Vysoké tresty svědčí o významu, jaký albrechtickým pučistům poválečné vyšetřování 
přikládalo. Ačkoliv v samotném městě nebyly české oběti na životech, lze s vyšetřovateli 
souhlasit v  tom, že díky statusu sídla soudního okresu i díky strategické poloze Město 
Albrechtice hrálo v  nacistických plánech na zabrání Osoblažska stěžejní roli. Zároveň 
tamní henleinovští předáci patřili – spolu s činiteli z Krnova – k vůdčím figurám povstání 
v regionu.

Ačkoliv výpovědi obviněných lze brát se značnou rezervou, vyplývá z nich nejednotnost 
názorů mezi vůdčími postavami. V tomto kontextu se především Karl Gross jeví jako rela‑
tivně umírněný, resp. opatrný, zejména v souvislosti s tím, že umožnil volný odchod zajat‑
54 Tamtéž, sign. Ls1208/46.
55 Tamtéž, sign. Ls1191/46.
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cům, a se snahou uchránit město bojových operací. Ani Jaschke, Ohler, Haubel a další 
podle všeho nepodporovali radikální požadavky krnovských předáků v čele s Wernerem 
a Titzem. Pro ně představovalo zajištění města Freikorpsem i prestižní a propagandistic‑
kou záležitost. Jako agresivní element působí také polní velitelé Freikorpsu Rolle a Woitas. 
Zejména Rolle, později činný i při diverzních akcí nacistického Německa proti Polsku, 
dost možná disponoval vazbou na říšské zpravodajské služby, jež měly zájem na udržo‑
vání napětí v pohraničí, které by umožnilo stupňovat Hitlerovy požadavky vůči ČSR.56

Závěr

Celkově se dá říci, že z pohledu jeho iniciátorů povstání v případě Osoblažska skončilo 
úspěchem. Většina území byla s  minimálními ztrátami obsazena a  udržena. Z  hledis‑
ka propagandistické prezentace událostí v  cizině tento úspěch poškozovalo krveprolití 
v  Liptani, jež se nacistická propaganda snažila ututlat, jelikož nezapadalo do narativu 
o  čistě „obranném“ boji sudetských Němců. Ze stejného důvodu zdroje z  let okupace 
marginalizovali úlohu Rolleho a Harasima či dalších říšských Němců. Naopak po roce 
1945 soudně stíhaní účastníci revolty svalovali vinu primárně na tyto „cizince“, potažmo 
na zesnulého poslance Wernera, a sami sebe prezentovali jako zastánce umírněné linie.

Strategický úspěch povstalců zjevně nevyplýval z jejich početní či materiální převahy. 
Československé ozbrojené síly by patrně dokázaly Osoblažsko stejně jako další výběžky 
bez větších potíží dobýt zpět. Ostatně po první fázi povstání kolem poloviny září došlo 
v  západních Čechách také k  rázné protiofenzivě.57 Důvodů, proč tomu tak nebylo i ve 
Slezsku, lze definovat hned několik. Předně panovaly obavy z eskalace napětí a z možného 
zapojení německé armády do bojů. Stále trvala snaha řešit krizi diplomatickou cestou. 
Zároveň Osoblažsko, podobně jako povstalci ovládaná část nedalekého Jesenicka, neby‑
lo ekonomicky ani strategicky významné. Pro obrannou válku, na niž se ČSR primárně 
připravovala, bylo výhodnější zaujmout defenzivní pozice na úpatí Jeseníků a podél linie 
pohraničního opevnění.

Klíčovými aktéry revolty se stali zejména představitelé místní střední vrstvy, tedy z pro‑
středí drobných podnikatelů a pracující inteligence (viz tabulka). Generačně šlo přede‑
vším o  muže mezi 30 a  45 lety věku, z  nichž někteří byli veterány první světové války. 
Obdobný vzorec byl ostatně charakteristický i pro jiné regiony zasažené povstáním (ve 
Slezsku Hlučínsko či Jesenicko, podobná situace je doložena též v západních Čechách). 
Pozornost ovšem zasluhuje dokumentovaná koordinační role říšských Němců, mezi 
nimiž byl vedle členů Freikorpsu i příslušník četnictva. Většinu řadových povstalců 
prameny jmenovitě nezmiňují, nebo je uvádějí pouze povrchně. Vzhledem k udávané 
početnosti povstalců, kteří v jednotlivých obcích čítali řádově stovky osob, se především 
do odzbrojovacích akcí v prvním dnu revolty patrně zapojovala velká část mužské popu‑
lace napříč sociálním a generačním spektrem.

Oproti sousednímu Jesenicku, kde jsou dokumentovány excesy henleinovců vůči míst‑
ním antinacistům, Židům a českým civilistům,58 v případě Osoblažska bohužel o těchto 
jevech postrádáme podrobnější zprávy.

56 BEBNIK, G: Sokoly, passim.
57 Obecně srov. např. ŠRÁMEK, Pavel: Československá armáda v roce 1938. Brno 1996.
58 Srov. KOLÁŘ, Ondřej: Henleinovské povstání na Jesenicku v září 1938 optikou československého vyšetřová‑
ní. Slezský sborník (v tisku).
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Summary

The Course of the Henlein’s Coup in Osoblažsko and in Albrechtice in September 1938
Osoblažsko was not a strategic or economically important region. Its occupation by pro‑Nazi insur‑
gents, supported by the Hitler regime in a material as well as organizational way, was only supposed 
to contribute to the destabilization of Czechoslovak power in the borderland. As the Czechoslovak 
authorities tried to avoid bloodshed, in most of the surveyed territory the state armed forces capitu‑
lated or retreated without a fight. During the day of September 22, the insurgents gained control over 
most of the monitored territory. In contrast to the neighbouring Jesenice, systematic persecution of 
anti‑fascists, Jews or Czech civilians was not documented there. However, considering the torsional 
nature of the sources the conclusions cannot be absolutized. The insurgents had the support of the 
Reich Gendarmerie, their headquarters was based on Reich territory, and part of the command corps 
was made up of Reich Germans. Otherwise, among the insurgent leaders we find mainly representa‑
tives of the local middle class, the coordinating role was played by the district officials of the Sudeten 
German Party from Krnov.

In the days after the occupation of the Osoblažsko region, a dispute broke out among the insurgent 
leaders regarding the next course of action. While commanders of combat units wanted to advance 
deeper into the Czech territory, political officials preferred a wait‑and‑see approach. Partial attempts 
at further conquests were repulsed by the Czechoslovak armed forces, so the group of insurgents of 
September 22 remained preserved until the signing of the Munich Agreement.

While during the uprising and during the occupation Sudeten German officials described the revolt 
as a spontaneous event which was only marginally supported by the Reich, during the investigations 
after 1945 the blame was placed solely on the Reich Germans from the ranks of the paramilitary units.
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