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Luká� Lexa

Osvobození Brumovic v dubnu roku 1945 
a ob$ti vále!ných událostí. Sv$dectví ruských 
vojenských archivních pramen%6

The Liberation of Brumovice in April of 1945 and Victims of the war. A testimony from the Russian military 
archival sources.

Annotation:
The paper deals with the liberation of the South Moravian village of Brumovice in April of 1945 by the Red Army. The 
military archival material of the Soviet origin was the primary source of the paper. The liberation of Brumovice took 
place as part of the Bratislava-Brno operation on April 14-16, 1945. The main units involved in the ba, le of Brumovice 
included the 41st Guards Tank Brigade of the 7th Mechanized Corps, the 228th Riß e Division of the 49th Riß e Corps 
of the 53rd Army, and the 10th Guards Riding Division of the 4th Guards Riding Corps of the 1st Guards Riding-
Mechanized Group. There were at least 13 casualties among the Red Army soldiers and several dozens of German 
soldiers in the Þ ght for the village, over 230 buildings being damaged. The liberation costing the blood of the Soviet 
soldiers and the local residents brought about a return to the democratic system. The subsequent presence of the 
Soviet troops and a Þ eld airport showed both positive and negative aspects of the temporary coexistence of the Red 
Army and the local residents.
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Sta& se v$nuje pr%b$hu a dopadu osvobozovacích boj% v Brumovicích v dubnu roku 1945 
a jejich ob$tem. Druhá sv$tová válka dodnes v !eské spole!nosti p#edstavuje aktuální a �ivé 
téma. Jednak dosud �ijí pam$tníci vále!ných let, ale i p#ímí ú!astníci boj%. Kv%li !ty#em de-
setiletím vlády Komunistické strany "eskoslovenska v na�ich kon!inách a jednostrannému 
výkladu d$jin, více !i mén$ diktovanému touto stranou, si #ada zpracování témat období 
druhé sv$tové války zaslou�í kritickou revizi. V sou!asné dob$ neexistuje odborná mono-
graÞ e nebo studie, která by se tématem osvobození Brumovic zabývala a nebyla zatí�ena 
politickým p#ídechem. Zmínky o tomto období se samoz#ejm$ vyskytují ve vlastiv$dné 
literatu#e, ale pov$t�inou se jedná o stru!né a� strohé popisy probíhajících d$j%, zalo�ené na 
zápisech v kronice obce Brumovice nebo místní národní �koly. Vzhledem k tomu, �e kroni-
ky psali patrn$ lidé bez vy��ího vojenského vzd$lání, nejsou p#íli� podrobné ani p#esné, co 
se tý!e vojenské terminologie. 

1 Rád bych touto formou pod$koval paní Son$ Hole!kové, kolegovi Vojt$chu Ba!ovi, doktoru Janu 
B#e!kovi, doktoru Vladimírovi "ernému a doktoru Miroslavu Svobodovi za spolupráci, cenné 
rady a p#ipomínky, které vedly ke zlep�ení kvality studie.
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Z období socialismu v "S(S)R existuje celá #ada obecných prací v$nujících se osvobo-
zení "eskoslovenska. Jednalo se tehdy o velmi nosné a oblíbené téma. Mohlo by se zdát, �e 
byly napsány stohy knih a není ji� mo�né objevit mén$ známé informace. Opak je pravdou. 
Po prostudování #ady knih autor% publikujících v povále!ném "eskoslovensku !tená# zjis-
tí, �e mnozí z tv%rc% vycházeli z toto�ných zdroj% a nep#iná�í neznámé informace. Mezi 
publikacemi se najdou i kvalitní syntetické práce !erpající z archivních materiál%, které u� 
ale nemají dostatek prostoru pro zabíhání do regionálních speciÞ k. Toto téma si zaslou�í 
nové zpracování práv$ dnes, kdy ji� uplynulo od konce války více ne� 70 let a lze sledovat 
obecn$j�í dopady a souvislosti, které postupn$ vyplouvají na povrch. 

Jako nejv$rn$j�í pramen se nabízí vojenské archivní prameny n$mecké a sov$tské 
provenience. Není v�ak snadné se dostat k jejich studiu v badateln$ p#íslu�ného archivu. 
Na�t$stí se v poslední dob$ díky vymo�enostem digitalizace archivních materiál% otevírá 
celé spektrum pramen% dostupných online. Pro jejich studium jsou ov�em zpravidla nut-
né znalosti ruského nebo n$meckého jazyka. Nevojenské prameny z provenience !etnictva 
nebo n$mecké okupa!ní správy jsou dostupné v Moravském zemském archivu v Brn$ !i 
p#íslu�ných státních okresních archivech. Vzhledem k nevelké rozloze vesnice Brumovice 
se v�ak jedná o skromné mno�ství materiálu. 

P#i zpracování jádra práce se dostaly ke slovu zejména ruské archivní prameny � bojové 
deníky, rozkazy a svodky o bojové !innosti jednotek, které se po#izovaly s nejmen�ím !aso-
vým odstupem od uplynulých událostí vojenskými odborníky a za ú!asti p#ímých sv$dk% 
(je v�ak nutné mít na pam$ti okolnosti vzniku � nezdary jednotek mohou být bagatelizo-
vány, zatímco úsp$chy vyzdvihovány). Z dal�ích zdroj% m%�eme jmenovat kroniká#ské 
zápisy a vzpomínky pam$tník%. Vyu�ití výpov$dí pam$tník% má spí�e dopl)ující charak-
ter. Pro zpracování sov$tské strany bojujících jednotek byly vyu�ity prameny z Úst#edního 
archivu Ministerstva obrany Ruské federace, které jsou dostupné online na portálu Pamja& 

Pohled na Brumovice ze severu, dobová pohlednice ze 40. let (archiv autora)
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naroda.2 K up#esn$ní bojové !innosti t$chto jednotek poslou�ily spisy p#edkládané veli-
telství za ú!elem vyznamenání konkrétních osob (rovn$� dostupné online)3 a k dopln$ní 
a opravení seznamu padlých rudoarm$jc% poslou�il internetový portál OBD Memorial.4 
Autorovi se dosud nepoda#ilo dostat k n$meckým vojenským archivním materiál%m, proto 
bylo k popisu n$mecké strany frontové linie u�ito literatury (zejména Jakl: Kv!ten 1945 v "es-
kých zemích,5 Jakl: Po"ty tank$ a samohybných d!l n!mecké 4. tankové, 17., 1. tankové a 8. armády 
v polovin! dubna 1945,6 Halama � Mikulka: Morava v boji proti fa�ismu I.7). Literatura poslou-
�ila i pro nástin obecného kontextu boj% o jih Moravy a dal�ího postupu jednotek Rudé 
armády (zde se jedná o publikace Schildberger: Osvobození ji�ní Moravy v roce 1945,8 B#e!ka: 
P#ed sedmdesáti lety skon"ila válka�,9 Pluha# � Br%�a: Abychom mohli �ít v míru�,10 �ampach: 
Od Hronu k Vltav!,11 Pe�a: Bratislavsko-brn!nská operace sov!tské armády.12).

V práci se cílen$ synonymn$ u�ívá výraz% sov$tský a ruský (nejedná se sice o význa-
mov$ shodná slova, ale pro obm$n$ní lexikální stránky práce to snad !tená# p#ejde bez 
pohor�ení). Podobn$ jsou souhrnn$ pro jednotky + v. t#etí #í�e u�ívány výrazy N$mec / 
n$mecký, p#esto�e se v ozbrojených silách nacistického N$mecka (obzvlá�t$ na konci vál-
ky) objevovali i vojáci jiných národností (nap#. + v. Volkslistá#i z T$�ínska nebo morav�tí 
Chorvati).

1. Osvobození ji�ní Moravy jako sou"ást Bratislavsko-brn#nské operace
1.1 Bratislavsko-brn#nská operace a klí"ové jednotky akce
Souhrnným ozna!ením bratislavsko-brn$nská operace bývají pojmenovány boje o západní 
Slovensko, jeho hlavní m$sto Bratislavu, následné p#ekro!ení #eky Moravy, probojování se 
ji�ní Moravou k Brnu a osvobození moravské metropole. Jednalo se o boje zejména Rudé 
armády a Rumunské královské armády proti N$mc%m a jejich posledním spojenc%m. D%le-
�itý aspekt operace p#edstavovala plánovaná souhra 2. ukrajinského frontu p#i následném 
postupu na severovýchod a spojení s vojsky 4. ukrajinského frontu za ú!elem obklí!ení n$-
meckých vojsk na východ$ Moravy. Výchozí pom$r sil byl p#ibli�n$ následovný: n$mecké 
obranné síly v po!tech 200 000 voják%, 1 800 d$l a minomet%, 120 tank% a samohybných 
d$l a 150 letadel, zatímco sov$tské úto!né síly !ítaly 352 300 voják%, 6 160 d$l, 246 tank% 
a samohybných d$l a minomet% a 637 letadel.13 

2 Internetová databáze Ministerstva obrany Ruské federace Pamja' naroda 1941�1945. Dostupné on-
line (rusky): h, ps://pamyat-naroda.ru/, citováno 9. 5. 2016.

3 Internetová databáze ud$lených vyznamenání rudoarm$jc%m Podvig naroda. Dostupné online (rus-
ky): h, p://podvignaroda.mil.ru/podvig-ß ash/, citováno 9. 5. 2016.

4 Internetová databáze padlých a zem#elých rudoarm$jc% OBD Memorial. Dostupné online (rusky): 
h, ps://obd-memorial.ru/html/index.html, citováno 9. 5. 2016.

5 JAKL, Tomá�: Kv!ten 1945 v "eských zemích. Pozemní operace vojsk Osy a Spojenc$. Praha 2004.
6 Tý�: Po"ty tank$ a samohybných d!l n!mecké 4. tankové, 17., 1. tankové a 8. armády v polovin! dubna 1945. 

In: Historie a vojenství 2007, s. 103�107.
7 HALAMA, Václav � MIKULKA, Ji#í: Morava v boji proti fa�ismu I. Studie k d!jinám Moravy v 19. a 20. 

století. Brno 1987.
8 SCHILDBERGER, Vlastimil, st.: Osvobození ji�ní Moravy v roce 1945. Brno 2016.
9 B(E"KA, Jan: P#ed sedmdesáti lety skon"ila válka� Pr$b!h osvobozovacích boj$ na brn!nském sm!ru 

v dubnu � kv!tnu 1945. Brno 2015, s. 33�40.
10 PLUHA(, Josef � BR0�A, Oskar: Abychom mohli �ít v míru� Sov!tská armáda v bojích na ji�ní Morav! 

roku 1945. Brno 1980.
11 �AMPACH, Vojt$ch: Od Hronu k Vltav!. Podíl 2. ukrajinského frontu Rudé armády na osvobození %esko-

slovenska. Praha 2006.
12 PE�A, Václav: Bratislavsko-brn!nská operace sov!tské armády. (25. b#ezna � 26. dubna 1945). Praha 1985.
13 Tý�: Osvobozování moravských a slezských m!st Sov!tskou armádou. Praha 1975, s. 5.
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Operace zapo!ala 25. b#ezna 1945 a 4. dubna do�lo k osvobození Bratislavy. Následu-
jícího dne deÞ noval velitel 2. ukrajinského frontu (#ídící celou operaci) mar�ál Rodion Ja-
kovlevi! Malinovskij úkoly jednotkám 2. UF s cílem osvobodit Brno 8. dubna. Boje o p#ed-
mostí na #ece Morav$ se ov�em zadrhly na toku #eky a celý plán akce se tím naru�il. Hlavní 
úto!ná uskupení na ji�ní a jihovýchodní Morav$ tvo#ila 1. gardová jezdecko-mechanizova-
ná skupina pod velením generála Plijeva a 53. armáda pod velením generála Managarova. 
Posléze sehrály d%le�itou úlohu také p#isunuté jednotky � 7. mechanizovaný sbor generál-
majora Katkova a 6. gardová tanková armáda generálplukovníka Krav!enka.

Hlavní tíha boj% za osvobození Brna m$la stát na vojácích, koních a bojové technice 
1. gardové jezdecko-mechanizované skupiny.14 Toto vojenské uskupení p%sobilo v té dob$ ji� 
pom$rn$ zastarale a sázelo na rychlé útoky tankových vojsk podporovaných jezdectvem bez 
v$t�í podpory p$choty. V d%sledku tohoto stylu boje sice skupina dosahovala velmi vysoké 
akceschopnosti a rychlosti postupu, ov�em za cenu vysokých ztrát na �ivotech i technice. 
Velitel skupiny Issa Alexandrovi! Plijev nedal na kon$ dopustit a jednalo se snad o poslední 
masov$j�í nasazení koní ve frontální válce. Nová koncepce jízdních oddíl% m$la sv%j p%vod 
v bitv$ u Moskvy, kdy plukovník Plijev podnikal odvá�né výjezdy do týlu nep#ítele, kde 
jeho jezdectvo ni!ilo nep#átelské týlové objekty, skladi�t$, autopark, �elezni!ní trat$ a vy-
volávalo zmatek.15 Tyto �rejdy� trvaly v�dy jen n$kolik dní, ne� se protivník vzpamatoval 
a odpadl moment p#ekvapení. Poté jednotky p#edem smluveným pr%chodem ve frontové 
linii zajely zp$t do ruského týlu. V bojích na stalingradské front$ Plijev za!al kombinovat sílu 
jezdectva s obrn$nou technikou. Tyto kombinované jezdecko-mechanizované jednotky ne-
m$ly p%sobit ve frontálních útocích, ale po rozvrácení silné obranné linie st#eleckými a me-
chanizovanými jednotkami m$ly vyrazit do týlu nep#ítele a zde p%sobit �kody na týlovém 
zabezpe!ení a infrastruktu#e. Spí�e ne� �í#i pásma útok% dostávala jezdecko-mechanizovaná 
vojska konkrétní úkoly, jako nap#íklad obejití obranných pásem nep#ítele, obsazení m$sta 
a jeho dr�ení v sov$tských rukou a� do p#íchodu st#eleckých jednotek 53. armády. 

Plijevovi mu�i m$li postupovat tak, aby ji� 8. dubna stáli na linii �idlochovice � Brno 
� Slavkov u Brna, zatím v�ak tou dobou bojovali o p#edmostí na #ece Morav$ u Lan�hota. 
Po bojích u Lan�hota, ve kterých Rudá armáda utrp$la krvavé ztráty, se ve �tábu 1. gardo-
vé jezdecko-mechanizované skupiny vyrojily polemiky o správnosti nasazení skupiny do 
boj% v prostoru Lan�hota. D%sledkem se stala vým$na velitel% jednotlivých sbor%, kdy 11. 
dubna nastoupil na místo velitele 4. gardového jezdeckého sboru generálmajor F. V. Kam-
kov a na místo velitele 6. gardového jezdeckého sboru generálmajor I. F. Kuc.16 V pr%b$hu 
následujících boj% se dostali mu�i 1. gardové jezdecko-mechanizované skupiny na úto!ný 
hrot spole!n$ s obrn$nou technikou 7. mechanizovaného sboru a zapojili se zna!nou m$rou 
do obchvatných manévr% p#i osvobozování Brna (viz dále). 

1.2 Po"átek bojové cesty jednotek Rudé armády ji�ní Moravou
První sov$tské jednotky p#ekro!ily #eku Moravu v noci na 7. dubna 1945 u Lan�hota.17 
Jednalo se o vojáky 33. jezdeckého pluku ze stavu 8. gardové jezdecké divize. O Lan�hot 
samotný se ale bojovalo je�t$ dal�ích 5 dní. DeÞ nitivního osvobození se do!kal teprve 11. 
dubna. V té�e dob$ pronikaly k #ece Morav$ také oddíly 53. armády. (eku p#ekro!ily nejpr-
ve u Rohatce a následn$ i ji�n$ od Hodonína a okam�it$ se vydaly ze dvou stran k obsazení 
Hodonína. Jádro m$sta vojenskou silou obsadily v pr%b$hu 12. dubna. Následn$ se rozvi-
nula bojová linie od Rohatce k Mikul!icím. Do 15. dubna se poda#ilo vytvo#it pevné p#ed-

14 PE�A, V.: Bratislavsko-brn!nská, s. 32.
15 �AMPACH, V.: Od Hronu, s. 12.
16 Tamté�, s. 15.
17 PE�A, V.: Bratislavsko-brn!nská, s. 33.
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mostí táhnoucí se od Lan�hota k Rohatci. Práv$ sem byly p#isunuty posily, které následn$ 
vyrazily k rozhodnému útoku proti hou�evnaté n$mecké obran$ v prostoru ohrani!eném 
silni!ním tahem Hodonín � Brno a �eleznicí B#eclav � Brno. Na úto!ný hrot jednotek postu-
pujících k Brnu byl mar�álem Malinovským nasazen 7. mechanizovaný sbor pod velením 
generálmajora Fjodora Grigorjevi!e Katkova. Do 8. dubna se sbor nacházel v Ma'arsku 
jako záloha vrchního velitelství. Jeho t#i mechanizované brigády (16., 63. a 64.) a 41. gar-
dová tanková brigáda se po p#esunu na Moravu shromá�dily v prostoru Kostice � Hru�ky 
� Týnec � Moravská Nová Ves.18 P#i p#esunu jeden z tank% 64. mechanizované brigády 
7. mechanizovaného sboru ne�&astnou náhodou zni!il osobní auto. P#i této havárii byl t$�ce 
zran$n nadporu!ík Zacharov od sov$tské vojenské kontrarozv$dky Sm$r�.

Rozkaz stanovil !as pro vyra�ení do útoku na 15. dubna v 10 hodin dopoledne.19 Útok 
byl veden t#emi sm$ry. 16. mechanizovaná brigáda spole!n$ s 6. orelskou st#eleckou divizí 

18 PLUHA(, J. � BR0�A, O.: Abychom, s. 61.
19 Srov. PE�A, V.: Bratislavsko-brn!nská, s. 34.

Postup sov!tských jezdeckých jednotek u Lan�hota (via Pamja' naroda 1941�1945)
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Nákladní automobil Studebacker p#i p#eprav! 152+mm houfnice vzor 1909/30 ze stavu 9. d!lost#eleckého sboru 
(via Pamja' naroda 1941�1945)

Mapa rozmíst!ní 243. st#elecké divize v úseku Lan�hot � Týnec 11. dubna 1945 (via Pamja' naroda 1941�1945)
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postupovaly v linii Velké Bílovice � Velké Pavlovice � Hustope!e. 41. gardová tanková bri-
gáda s druhosledovou 64. mechanizovanou brigádou postupovaly na linii Vrbice � Kobylí 
� Brumovice a 63. mechanizovaná brigáda ve sm$ru Josefov � "ej! � Terezín � Krumví#. 
Levé k#ídlo postupu sboru kryly zejména jezdecké jednotky 1. gardové jezdecko-mecha-
nizované skupiny a pravé k#ídlo podporovaly jednotky ze sestavy 53. armády (hlavn$ 49. 
a 50. st#elecký sbor). Podle prvotního zám$ru generálmajora Katkova m$ly tanky 7. mecha-
nizovaného sboru dosáhnout k ve!eru 16. dubna Brna, co� se ov�em nezda#ilo.20 Po!etní 
stavy 7. mechanizovaného sboru !ítaly na 16 000 voják%, 121 tank%, 42 samohybných d$l, 
70 obrn$ných transportér%, 39 obrn$ných automobil%, 247 d$l a minomet%, 208 motocykl% 
a 5 raketomet% �Ka&u�a�.

2. N#mecké jednotky a obranná opat!ení v Brumovicích a okolí obce
V noci na 6. dubna 1945 p#ijely do obce Brumovice první n$mecké oddíly a vzbudily zna!ný 
rozruch.21 N$me!tí vojáci se ubytovali po domech. Dle vzpomínek pam$tníka pana Bo#ivoje 
Dvo#áka: �N!mci k nám byli slu�ní. Nadávali na válku a o"ekávali její brzký konec, proto�e u� v!d!-
li, �e je prohraná. Cht!li rozumn! ustoupit k Brnu, aby nedo�lo k velkým ztrátám a v Brn! se mohli 
jako v!t�í útvar nechat zajmout. Jednou na�e matka napekla preclíky. Jejich v$ni ucítil n!mecký voják 
a dostal na n! velkou chu'. Donesl si vlastní jídlo, hov!zí gulá�, z polní kuchyn! a vym!nil ho s námi 
za "erstvé preclíky.�22 Mezi místními mladíky a n$meckými vojáky se odehrálo dokonce fot-
balové utkání. U n$meckých voják% se objevovaly zejména dva typy nálady a smý�lení � 
pora�enectví spojené se snahou zb$hnout nebo se nechat zajmout (zejm. západními Spojen-
ci) a fanatismus vyzna!ující se bezmezným odhodláním bránit (í�i a� do posledního mu�e. 
Dal�í pam$tník, pan Franti�ek Kuchy)ka vzpomíná na N$mce, kte#í se ubytovali v jejich 
dom$: �P#ed frontou se u nás ubytoval n!mecký d$stojník Oberst Heinz. M!l #idi"e, který pocházel 
z Perné. Oba se k nám chovali slu�n!. Mluvili s mým otcem o jejich situaci a #idi" se po#ád ptal, jestli 
by mu otec nedal n!jaké civilní oble"ení, #idi" cht!l pravd!podobn! z války zb!hnout. Heinz povídal 
otci o hr$zách války a stále se obával leteckého útoku. Proto se p#i ka�dém pr$letu letadel nad obcí 
utíkal schovat. Jednoho dne jsme byli celá rodina pry". N!mci vyu�ili �ance a vzali si otcovy civilní 
�aty. Na oplátku nám nechali na stole dv! �tangle salámu, na"e� odjeli a ji� se nevrátili.�23

Od 7. do 15. dubna obsadili n$me!tí vojáci také budovu brumovické �koly. Nejednalo 
se jen o N$mce, p%sobili zde té� Ma'a#i a r%zné rumunské a rusínské pracovní jednotky, 
které budovaly obranu v Brumovicích a okolí. V prvé #ad$ vyrostl ve vesnici (mezi domy !. 
9 a 260) protitankový zátaras z d#ev$ných k%l%.24 Jeho stavbu #ídilo 10 n$meckých voják% 
ubytovaných v hostinci u �míd%. V severní !ásti obce vznikl, pravd$podobn$ prohloube-
ním svodnice Harasky, protitankový p#íkop. Dal�í p#íkop nebo snad okop pro samohybné 
d$lo vznikl na ji�ním okraji obce u obecní váhy. Protitanková p#eká�ka z k%l% byla zbudo-
vána také u mostu p#es Trkmanku v katastru obce Kobylí. 

T$sn$ p#ed p#íchodem fronty projí�d$li okolní krajinou n$me!tí �enisté na motocyklu 
s postranním vozíkem (+ v. sajdkárou) a podminovávali mosty p#es Trkmanku. P#ed úto-
kem rudoarm$jc% stihli N$mci v�echny mosty zni!it (krom$ jednoho u + v. Ostr%vku, který 
pozd$ji sehrál d%le�itou roli) a pom$rn$ rozvodn$ná #í!ka zap%sobila jako cenná p#írodní 
p#eká�ka. N$me!tí obránci Brumovic nejspí�e o!ekávali útok z jihu, a proto zbudovali mno-
hem siln$j�í obranu na tratích K#ivé díly a �líbek, ne� na východním okraji obce na tratích 

20 Tamté�, s. 33�34.
21 MZA v Brn$, Státní okresní archiv B#eclav se sídlem v Mikulov$ (dále SOkA B#eclav). Fond NAD 

231 � Národní �kola Brumovice, Kronika národní �koly Brumovice (1940�1983), s. 28.
22 LEXA, Luká�: Osvobození Brumovic. Maturitní práce. Purky)ovo gymnázium Strá�nice 2013, s. 32.
23 Tamté�, s. 40.
24 Kronika obce Brumovice (via Obecní ú#ad Brumovice), s. 220.
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Dlouhý nebo Pastvisko (zde se z#ejm$ spoléhali více na p#írodní p#eká�ky v podob$ série 
soutok% Spáleného potoka, svodnice Harasky, #í!ky Trkmanky, "ej!ského potoka a Kobyl-
ského potoka a relativní p#ehlednosti rovinatého terénu). Oproti tomu na zvln$ném terénu 
ji�ního okraje obce vzniklo n$kolik linií okop% pro p$chotní zbran$, ale i kanony proti-
vzdu�né obrany (+ v. ß aky). Baterie n$meckého protiletadlového d$lost#electva se podle 
výpov$dí pam$tník% zakopala také v lesním masivu západn$ od Brumovic poblí� kóty 319 
Ochozy.

N$mecké velení zpo!átku posilovalo obranu Brna s cílem vytvo#ení �pevnosti Brno�. 
V polovin$ dubna p#ebrala obranný perimetr od 8. armády skupiny armád Süd 1. tanková 
armáda skupiny armád Mi, e pod velením generála Waltera Nehringa.25 Nehring vyslal na jih 
XXIV. tankový sbor (jeho velitel generálporu!ík Hans Källner 18. dubna u Sokolnic padl a na 
jeho místo nastoupil generál Walter Hartmann). Obranu Kloboucka zaji�&ovala 13. tanková 
divize, 21. policejní pluk SS a dal�í jednotky.26 Boj% v okolí Brumovic se z#ejm$ zú!astnil té� 
armádní oddíl stíha!% tank% !. 744 ze stavu XXIV. tankového sboru 1. tankové armády. Tento 
oddíl 15. dubna 1945 disponoval 27 stíha!i tank% Jagdpanzer 38 (t) He+ er.27 Dva z t$chto stro-
j% z%staly po bojích o Brumovice a Mork%vky zni!eny na kót$ 278 Harasky (+ v. Lutrínky). 
Podle posledního hlá�ení z 18. dubna 1945 z%stalo jednotce 11 stroj% He+ er.

3. Boje o Brumovice
3.1. Boje na p!edpolí Brumovic a o ji�ní lesní masiv boleradické vrchoviny

Po p#ekonání nejvýrazn$j�í p#írodní p#eká�ky na moravsko-slovenském pomezí, toku 
#eky Moravy, se jednotky Rudé armády vydaly p#edem ur!eným �brn$nským� sm$rem. 
Jednotky 53. armády se po osvobození Hodonína jaly osvobozovat okolní vesnice. Vojáci 
228. st#elecké divize se z Hodonína vydali sm$rem na Lu�ice. Mu�i 767. st#eleckého pluku 
13. dubna 1945 osvobodili Dolní Bojanovice a následujícího dne pokra!ovali ke Starému 
Poddvorovu. Dne 14. dubna obsadil 795. st#elecký pluk Mikul!ice a následným postupem 
se tého� dne probojoval a� do Nového Poddvorova a k "ejkovicím. Zde ji� zapo!ala spolu-
práce jednotek 228. st#elecké divize s 4. gardovým jezdeckým sborem, jen� dosáhl 14. dub-
na linie Moravský �i�kov � Pru�ánky. V tomto úseku se tedy dopl)ovaly p$�í jednotky 228. 
st#elecké divize 49. st#eleckého sboru, zaji�&ujícího zárove) d$lost#eleckou sílu operujících 
jednotek, jezdecké a mechanizované jednotky 4. gardového jezdeckého sboru ze stavu 1. 
gardové jezdecko-mechanizované skupiny a v neposlední #ad$ se záhy p#idala t$�ká pá-
sová obrn$ná technika 7. mechanizovaného sboru (p#edev�ím tanky T-34, samohybná d$la 
SU-100 a tanky IS-2).

Po obsazení "ejkovic 228. st#eleckou divizí se !ást jednotek vydala k Vrbici a !ást 
k "ej!i. Nep#ítel pod tlakem sov$tských jednotek ustupoval v severozápadním sm$ru. Sv%j 
ústup kryl d$lost#eleckou, minometnou i kulometnou palbou. Postup 243. st#elecké divize 
(postupovala na levém k#ídle 228. st#elecké divize) podporovala artilerie 31. lehké d$lost#e-
lecké brigády 11. d$lost#elecké divize zálohy vrchního velitelství. V pr%b$hu 14. dubna tato 
jednotka uml!ela palbu 2 n$meckých samohybných d$l, zni!ila jeden nákladní automobil 
a n$kolik !et voják%.28 Vrbice padla do sov$tských rukou 14. dubna 1945 odpoledne a tého� 
dne k ve!eru bylo osvobozeno také Kobylí. Nabízely se t#i sm$ry dal�ího postupu Rudé 
armády: obsadit Brumovice, Bo#etice nebo se p#es les probojovat k Mork%vkám.

25 HRBEK, Jaroslav � SMETANA, Vít: Draze zaplacená svoboda. Osvobození %eskoslovenska 1944�1945. 
Svazek II. Praha 2009, s. 224.

26 PLUHA(, J.: Abychom, P#íloha D-6.
27 JAKL, T.: Po"ty, s. 106.
28 Výpis z deníku bojové "innosti 31. lehké d!lost#elecké brigády 11. d!lost#elecké divize zálohy vrchního velitel-

ství (via Pamja& naroda 1941�1945).
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Oproti p#edchozím dn%m, kdy ve!er zapr�elo a terén byl rozmoklý, se od 14. do 17. dub-
na po!así zlep�ilo. Ve dnech 14. a 15. dubna panovalo polojasno, 16. dubna se vyjasnilo zcela. 
Pr%m$rná denní teplota se pohybovala od 8 do 11 °C. Vál severní !i severozápadní vítr. Vi-
ditelnost byla 14. dubna do vzdálenosti 3�6.km a v dal�ích dnech 6�10.km � !ili velmi dobrá. 
Zlep�ení pov$trnostních podmínek p#ineslo také !etn$j�í letecké útoky. Dne 14. dubna ve 
13.14 hod. vzlétlo 6 sov$tských letoun% Il-2 �turmovik z 90. bitevního leteckého pluku pod 
velením gardového nadporu!íka Kumskova s úkolem zaúto!it na n$mecká vojska v Kobylí.29 
K útoku samotnému do�lo ve 13.43 hod. a bylo p#i n$m zni!eno nebo po�kozeno p$t automo-
bil%, za�ehnuty dva po�áry a zabito kolem 10 nep#átelských voják%. Letouny dosedly zp$t na 
p#istávací plochu ve 14.17 hod. Krytí jim poskytovaly 4 letouny Jak-9 ze stavu 122. stíhacího 
leteckého pluku. V 15.44 hod. vzlétlo dal�ích 6 stroj% IL-2 z 90. bitevního leteckého pluku 
a tentokrát bombardovaly N$mce na Vrbici. Dne 15. dubna kolem 10. hodiny dopolední bom-
bardovala pro zm$nu n$mecká Luftwa3 e o síle asi 12 stroj% ruské jednotky na Vrbici.

29 Bojový deník 4. gardové bitevní letecké divize (via Pamja& naroda 1941�1945).

Mapa postupu 30. jezdecké divize na Kobylí (via Pamja' naroda 1941�1945)
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N$mecké jednotky se v noci na 15. dubna stáhly na linii "ej! � Kobylí � Velké Pavlovice. 
Za rozb#esku 15. dubna se jednotky 7. mechanizovaného sboru p#epravily p#es #eku Mora-
vu v prostoru Lan�hota a Hodonína. Brzy se vojáci 41. gardové tankové brigády ze sestavy 
tohoto sboru dostali na vý�e zmín$nou linii a stanuli v !ele úto!ících jednotek. Dobývání 
dal�ího území nabylo na razanci. N$mci své ustupující jednotky neustále podporovali sil-
nou d$lost#eleckou palbou (krom$ kanon% a houfnic vyu�ívali také raketomety Nebelwer-
fer). Kolem 15. hodiny stáli N$mci na linii ji�ní okraj Brumovic � les severozápadn$ od 
Kobylí � 1,5.km severozápadn$ od Bo#etic � severozápadní okraj Velkých Pavlovic.30 Jed-

30 Výpis z deníku bojové "innosti 31. lehké d!lost#elecké brigády 11. d!lost#elecké divize zálohy vrchního velitel-
ství (via Pamja& naroda 1941�1945).

Rozmíst!ní d!lost#electva p#ed tokem Trkmanky 15. dubna 1945 v 18.00 (via Pamja' naroda 1941�1945, 
propojení oleáty a mapy provedeno autorem)
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notky 49. a 50. st#eleckého sboru v té dob$ bojovaly na frontové linii: 200�250.m východn$ 
od Brumovic � východní okraj lesa Ochozy � nádra�í Bo#etice � nádra�í Velké Pavlovice. 
Tou dobou se 1 215. lehký d$lost#elecký pluk nacházel ukrytý za Kobylskou skálou a patrn$ 
ost#eloval n$mecké jednotky operující v prostoru Terezín � Brumovice � Kobylí. B$hem dne 
zni!il jedno kulometné hnízdo a dal�í dv$ post#eloval. "áste!n$ rozprá�il !etu n$meckých 
voják%. Celkem vyst#elil v pr%b$hu dne 71 protip$chotních st#el a 3 zadýmovací st#ely. 
Ztráty pluk nem$l.

V záv$ru dne 15. dubna stanuly jednotky 50. st#eleckého sboru na linii Terezín � Os-
tr%vek (statek u Kobylí) � Kobylí � Bo#etice � Velké Pavlovice � Rakvice.31 Nejzaz�í bod 
dobytý vojsky 2. ukrajinského frontu 15. dubna 1945 byl ji�ní lesní masiv Boleradické vr-
choviny. Pom$rn$ !lenitý lesní terén p#edstavoval pro úto!ící vojáky nep#íjemnou p#eká�-
ku. N$me!tí obránci (údajn$ z velké !ásti mladí vojáci Hitlerjugend a vojáci z nejstar�ích 
povolaných ro!ník% a Volkssturmu) navíc v$t�inu lesních cest zaminovali, kv%li !emu� se 
zproblematizovalo pou�ití techniky. Les le�ící na rozhraní úto!ných úsek% 49. a 50. st#e-
leckého sboru (z v$t�í !ásti le�ící v oblasti útoku 50. st#eleckého sboru) obsadil v pr%b$hu 
15. dubna 910. st#elecký pluk ze sestavy 243. st#elecké divize 50. st#eleckého sboru, jemu� 
velel generálmajor Merkulov. Do tohoto prostoru se vydal z Nového Poddvorova, kde se 
nacházel je�t$ 14. dubna ve!er. Mezi dal�í jednotky nasazené v tomto prostoru pat#il 151. 
tankový pluk ze sestavy 9. gardové jezdecké divize. 

Podle sov$tských archivních pramen% se zdá, �e dobytí lesa prob$hlo p#ímým frontál-
ním útokem. Jiné zdroje tvrdí, �e se jednalo o obchvatný manévr s ú!elem obejít kvalitní 
n$meckou obranu na jihu Brumovic.32 Podle nález% zbytk% okop% p#i povrchové prospekci 
a nálezu mno�ství vyst#ílených nábojnic, uniformových knoß ík% a podobných artefakt% 
p#i amatérském pr%zkumu detektorem kov% se za hlavní místa bojových st#et% dají ozna!it 
místa k#i�ovatek lesních cest mezi kótami 313 a 319 Ochozy, údolí mezi t$mito dv$ma vr-

31 Bojový deník 11. d!lost#elecké divize zálohy vrchního velitelství (via Pamja& naroda 1941�1945).
32 �AMPACH, Vojt$ch: Sm!r Brno. Brno 1975, s. 28.; srov. LEXA, L.: Osvobození, 2013, s. 22�23.

Jagdpanzer 38 (t) He* er (p#evzato ze SCHILDBERGER, V.: Osvobození, s. 64)
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choly a dne�ní prostor k#i�ovatky U Boudy.33 A& u� do�lo k obsazení lesa jakkoli, v noci na 
16. dubna pronikla technika 4. gardového jezdeckého sboru na kótu 319 Ochozy a vydala 
se na pr%zkum k Mork%vkám.34 Za ní postupovali kozáci. N$mci proti nim vrhli n$kolik 
stíha!% tank% He+ er. Tanky 41. gardové tankové brigády ale pronikly p#es les Kuntinov 
k Mork%vkám a pozd$ji dva He+ ery zni!ily.

3.2. Po"átek boj% o Brumovice
V pr%b$hu 14. dubna postoupily jednotky 49. st#eleckého sboru o 4 a� 7 kilometr% a osvo-
bodily Mikul!ice a Dolní Bojanovice.35 Ve!er ji� rudoarm$jci obsadili Kobylí. Kdy� se 14. 
dubna odpoledne v okolí kóty 264 Kobylská skála rozprost#elo sov$tské d$lost#electvo 
a za!alo ost#elovat obranné pozice N$mc%, pro v$t�inu obyvatel Brumovic to znamenalo 
signál k rychlému opu�t$ní jejich domov% a ukrytí se ve sklepech nebo v krytech p#ipra-
vených ve vinohradech !i úbo!ích úvozových cest. N$mecká d$la maskovaná na r%zných 
místech v obci op$tovala palbu na pozice dosa�ené Sov$ty. P#i palb$ ruských d$l a mino-
met% na prozrazené n$mecké pozice dopadly i první d$lost#elecké granáty na brumovické 
domy. Jednalo se o stavení Josefa Bure�e (!. p. 211) a d%m Václava Rychlého (!. p. 161), 

33 LEXA, L.: Osvobození, 2013, s. 23.
34 SCHILDBERGER, V.: Osvobození, s. 65.
35 Hlá�ení bojové "innosti 49. st#eleckého sboru z 14. dubna 1945 (via Pamja& naroda 1941�1945).

Mapa rozlo�ení jednotek 49. a 50. st#eleckého sboru 53. armády v okolí Brumovic 
(via Pamja' naroda 1941�1945)
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v n$m� st#epiny zranily Marii Rychlou.36 V nastalé noci se k Brumovicím vydaly první 
oddíly pr%zkumník%, které se na ji�ním okraji obce dostaly do p#est#elky s n$meckými 
hlídkami a musely se stáhnout.

3.3. Bojové a pr%zkumné akce v obci a okolí b#hem 15. dubna 1945
V noci na 15. dubna vybojovali mu�i 795. st#eleckého pluku kótu 258 a následujícího rána 
vyrazily do útoku po boku 64. mechanizované brigády.37 V pr%b$hu 15. dubna se t$�i�t$ so-
v$tského útoku p#esunulo na les nad Kobylím a Brumovicemi. K ve!eru se zde bojová linie 
rozprostírala na severozápadním okraji lesa východn$ od Horních Bojanovic.38 V nástupním 
prostoru mezi Kobylím a lesem se shromá�dilo nemalé uskupení jednotek, které neuniklo 
pozornosti n$mecké Luftwa3 e. Dne 15. dubna ve 14 hodin bombardovalo 8 n$meckých 
letadel sov$tské pozice v Kobylí a Vrbici.39 P#i t$chto náletech zahynulo velké mno�ství 
koní na shroma�di�ti severozápadn$ od Kobylí (narativní prameny hovo#í a� o 600 zví#a-
tech).40 Z #ad rudoarm$jc% zde (asi 1,5.km severozápadn$ od Kobylí) za leteckého útoku 
zahynul kup#íkladu gardový kozák Fjodor Petrovi! Petro!enko (151. tankový pluk 9. gar-
dové jezdecké divize), který se p#edtím vyznamenal v bojích o Lan�hot a Hru�ky.41 V tomto 
momentu se vyznamenal gardový poru!ík Vasilij Vasiljevi! �i�kin (velitel jedné z !et roty 

36 Kronika obce Brumovice, s. 223.
37 Hlá�ení bojové "innosti 228. st#elecké divize z 15. dubna 1945 (via Pamja& naroda 1941�1945).
38 Hlá�ení bojové "innosti 50. st#eleckého sboru z 15. dubna 1945 (via Pamja& naroda 1941�1945).
39 Hlá�ení bojové "innosti 53. armády z 15. dubna 1945 (via Pamja& naroda 1941�1945).
40 Kronika obce Brumovice, s. 227.
41 Internetová databáze Podvig naroda. h, p://podvignaroda.mil.ru/podvig-ß ash/.

Rozkaz F. V. Kamkova o sou"innosti 36. gardového jezdeckého pluku s tanky 7. mechanizovaného sboru 
(via Pamja' naroda 1941�1945)
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protiletadlových kulomet% 41. gardové tankové brigády). Jeho !eta zahájila zu#ivou palbu 
z kulomet% D�K-38 rá�e 12,7.mm a poda#ilo se jí sest#elit jeden letoun Messerschmi,  Bf 109 
(pravd$podobn$ ze stav% III. skupiny 10. Schlachtgeschwader pod velením majora Horsta 
Steinhardta). Za sv%j pohotový !in byl �i�kin vyznamenán #ádem Velké vlastenecké války 
2. stupn$. Dosud se nepoda#ilo vypátrat místo dopadu letadla ani celou událost potvrdit 
z n$meckých pramen%.

Tanky a samohybná d$la 7. mechanizovaného sboru vyrazily 15. dubna v 10.00 z linie 
Moravský �i�kov � Starý Poddvorov do útoku, zatímco 41. gardová tanková brigáda úto-
!ila na nep#ítele ve sm$ru Vrbice, Kobylí, Brumovice. V 17.00 po zlomení tvrdo�íjné obrany 
protivníka se dostal 2. tankový prapor a� na severní okraj Brumovic, kde jeho stroje zastavil 
protitankový p#íkop napln$ný vodou.42 Velitel brigády p#ikázal prozkoumat mo�ná místa 
obejití p#eká�ky. Dal�í jednotkou osvobozující Brumovice byl 36. gardový jezdecký pluk. 
Jeho velitel dostal od svého nad#ízeného (generálporu!íka Kamkova) v 15.20 rozkaz ke 
zkoordinování útoku s postupem jednotek 7. mechanizovaného sboru (my�leny pravd$po-
dobn$ tanky 41. gardové tankové brigády) a dobytí Brumovic do ve!era 15. dubna.43 Postup 
se ale zbrzdil a za!aly pozi!ní boje. Ve 20.10 proto vydal velitel 4. gardového jezdeckého 
sboru generálporu!ík Kamkov rozkaz veliteli 36. gardového jezdeckého pluku k zastavení 
postupu a opevn$ní se na dosa�ené linii.44 K ve!eru 15. dubna se oddíly 228. st#elecké divize 
49. st#eleckého sboru nacházely p%l kilometru jihovýchodn$ od Terezína a dr�ely ji�ní okraj 

42 Bojový deník 7. mechanizovaného sboru (via Pamja& naroda 1941�1945).
43 Rozkaz F. V. Kamkova veliteli 36. gardového jezdeckého pluku z 15. dubna 1945 15.20 hodin (via Pamja& 

naroda 1941�1945).
44 Rozkaz F. V. Kamkova veliteli 36. gardového jezdeckého pluku z 15. dubna 1945 20.10 hodin (via Pamja& 

naroda 1941�1945).

Rozkaz F. V. Kamkova o zastavení boj$ o Brumovice (via Pamja' naroda 1941�1945)
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Brumovic.45 P#i dobývání pily na ji�ním okraji Brumovic do�lo podle vzpomínek pam$t-
níka F. Páleníka �i na bodáky a facky.�46 243. st#elecká divize 50. st#eleckého sboru obsadila 
les severozápadn$ od Kobylí a dr�ela jihovýchodní okraj Bo#etic. Dal�í bojové akce m$ly 
pokra!ovat od rána následujícího dne. 

Patrn$ v reakci na p#isunutí 7. mechanizovaného sboru do útoku na Brno vrhli N$mci 
15. dubna na úseku fronty 49. st#eleckého sboru (toho dne se táhnoucí od Brumovic p#es 
Terezín a Hovorany k Mist#ínu) 8. tankovou divizi ze stavu 1. tankové armády generála 
Waltera Nehringa.47 V jejím stavu se nacházel 28. a 98. mechanizovaný pluk a 10. tankový 
pluk. Celkov$ divize p#edstavovala sílu 83 tank% a samohybných d$l (ponejvíce �lo o stroje 
Pz.IV, Pz.V Panther, Jagdpanzer 38 (t) He+ er a Jagdpanther) a 13 protitankových kanon% 
Pak rá�e 7,5.cm na motorizovaných lafetách RSO.48

3.4. Noc na 16. dubna 1945 � nejtvrd�í st!etnutí obrn#né techniky
V noci mezi 15. a 16. dubnem se postup zdánliv$ zastavil. Ve skute!nosti ale v této dob$ vy-
razily na pr%zkum tanky 2. tankového praporu 41. gardové tankové brigády. Sov$ti vyu�ili 
faktu, �e N$mci zapomn$li (nebo nesta!ili) zni!it most p#es #eku Trkmanku u + v. Ostr%vku 
(statek stojící uprost#ed polí mezi Kobylím a Brumovicemi, le�ící na kobylském katastru). 
P#es tento most sm$#oval postup tank% a dal�í techniky. Záznamy v ruských archivech 
ov�em nepopírají ani hypotézu o pr%jezdu sov$tské obrn$né techniky lesem a vyra�ení 
k Brumovicím ze západu. Na rozv$dku za sní�ené viditelnosti se do !lenitého terénu vydal 
tank, jeho� #idi!em byl gardový ser�ant Michajl Matv$jevi! Aljenin, který za zdárné spln$ní 
tohoto úkolu získal #ád Velké vlastenecké války 1. stupn$. Aljenin vedl sv%j tank p#esn$ 

45 Hlá�ení bojové "innosti 53. armády z 15. dubna 1945 (via Pamja& naroda 1941�1945).
46 LEXA, L.: Osvobození, 2013, s. 24.
47 Bojový deník 49. st#eleckého sboru (via Pamja& naroda 1941�1945).
48 JAKL, T.: Po"ty, s. 105.

Detailn!j�í vý#ez z mapy na stran! 130 (upraveno autorem)
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po zadané trase. Po pr%niku do vesnice zlikvidovala jeho posádka t#i ohniska nep#átelské 
palby. Tím byl zabezpe!en postup dal�ích tank% !ety. V obci byl posádce zadán úkol zni!it 
tankoborníky, vyzbrojené Panzerfausty, skrývající se v domech. V následném boji jeho po-
sádka p#emohla jedno d$lo a t#i tankoborníky nep#ítele. 

Do boj% o obec zasáhl také 36. gardový jezdecký pluk, který p#emohl odpor n$mecké p$�í 
roty s minometnou baterií a dv$ma obrn$nými transportéry. Ve 2 hodiny po p%lnoci se za-
kopal na dosa�ené linii. Jezdectvo pou�ívalo taktiku men�ích úto!ných skupin (po zhruba 15 
mu�ích), které m$ly vyu�ívat v bojích samopal%, lehkých kulomet% a ru!ních granát% a pod-
pory samostatn$ rozmíst$ných protip$chotních a protivzdu�ných kanon%. Protivník z #ad 28. 
mechanizovaného pluku 8. tankové divize, 711. p$�í divize a 21. policejního pluku SS se ale na 
linii Brumovice � Mork%vky � Boleradice � Kurd$jov velmi tvrd$ bránil. Nad ránem 16. dub-
na se vyznamenal stroj gardového podporu!íka Grigorije Fjodorovi!e "ebanjuka, který plnil 
pr%zkumné úkoly a p#itom zne�kodnil jeden n$mecký tank (nepotvrzeno z jiných zdroj%) 
a 5 tankoborník% s Panzerfausty. Strhl na sebe nep#átelskou palbu, !ím� umo�nil 2. tankové-
mu praporu odhalit nep#átelská ohniska odporu. V nerovném boji o obec ust#elil nep#átelský 
granát "ebanjukovu tanku hlave) kanonu. Posádka pokra!ovala v boji pásy tanku, palbou 
kulomet% a ru!ními granáty proti dorá�ejícím N$mc%m. Údajn$ zabila a� 20 voják% protivní-
ka. Na pravém k#ídle se úto!ící tanky potýkaly s palbou dob#e maskovaného protitankového 
kanonu. Pozici n$meckého d$la odhalil adjutant �tábu 2. tankového praporu gardový poru!ík 
Michajl Ivanovi! Kolmogorov. Ten se sám vydal na pr%zkum a podal tankist%m informace 
o poloze kanonu, jen� byl následnou p#esn$ mí#enou palbou zni!en. Podle výpov$di pam$t-
níka, pana Franti�ka Kuchy)ky, se kanon skrýval v par!íku p#ed dne�ní hasi!skou zbrojnicí. 
Pr%b$h rozv$dky podporoval svou palbou tank gardového podporu!íka Vasilije Josifovi!e 
Revy. Ten zahájil palbu na nep#ítele, !ím� napomohl spln$ní úkolu rozv$dky. P#itom zasáhl 
jeden nep#átelský tank a vy#adil z boje dva n$mecké kulomety. 

V noci na 16. dubna 1945 se vyznamenalo hned n$kolik dal�ích tankových posádek. 
Stroj gardového podporu!íka Ivana Jakovlevi!e Larjuchina se jako jeden z prvních probojo-
val na okraj obce. Na své cest$ zni!il jedno d$lo a dva minomety. Mezi prvními se pod silnou 
d$lost#eleckou palbou díky výbornému manévrování probojovala do obce také posádka 
tanku gardového star�ího ser�anta Petra Alexejevi!e Iv�ina.49 Vzáp$tí zahájila pouli!ní boje. 
Do rána tato posádka zlikvidovala dv$ n$mecká d$lost#elecká postavení, jeden minomet, 
zni!ila asi p$t tankoborník%, zabila na 15 voják% a zajala 6 n$meckých voják%. Mezitím tank 
gardového ser�anta Michajla Vasiljevi!e Lavrent$va provedl p#es zhor�enou viditelnost 
a nep#ehlednost kopcovitého zalesn$ného terénu rozhodný výpad, jím� pronikl p#edním 
okrajem obranné linie protivníka a rozpoutal boj v hloubi jeho obrany. V pr%b$hu noci 
palbou i pásy svého tanku eliminoval jednu minometnou baterii a na 15 n$meckých voják% 
a d%stojník% protivníka. Navíc se jeho posádce povedlo zajmout jednoho nep#átelského 
d%stojníka a !ty#i vojáky. Kdy� padl velitel tanku, ujal se velení gardový ser�ant Lavrent$v. 
Za svou rozhodnou !innost si vyslou�il #ád Velké vlastenecké války 1. stupn$. Mezi vy-
znamenané posádky pat#í také stroj gardového star�ího ser�anta Konstantina Michajlovi!e 
Alexandrovského.50 Jeho posádka se p#esn$ dle zadaného úkolu probila do vesnice. Na své 
cest$ palbou z d$la a kulometu svého tanku vy#adila z boje jednu baterii protitankového 

49 Slo�ení posádky bylo: st#elec z kulometu, gardový star�í ser�ant Petr Alexejevi! Iv�in, #idi!-me-
chanik, ser�ant Nikolaj Arsent$vi! Malcev, st#elec z kanonu, gardový ser�ant Alexej Ivanovi! 
Dorochin a nabíje! kanonu, ser�ant Alexej Antonovi! Ignat$v. Zdroj: Internetová databáze Podvig 
naroda. h, p://podvignaroda.mil.ru/podvig-ß ash/.

50 Ve slo�ení: st#elec z kulometu, gardový star�í ser�ant Konstantin Michajlovi! Alexandrovskij, 
#idi!-mechanik, gardový ser�ant Vasilij Fedosejevi! Pupynin, st#elec z kanonu, gardový ser�ant 
Alexandr Pavlovi! Ka�irin a nabíje! kanonu, gardový star�ina Petr Andrejevi! Darmoros. Zdroj: 
Internetová databáze Podvig naroda. h, p://podvignaroda.mil.ru/podvig-ß ash/.
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d$lost#electva a cca 15 n$meckých voják% a d%stojník%. B$hem n$kolika dní vy#adila tato 
posádka z boje !ty#i nep#átelská d$la, dva minomety a cca 20 voják% a d%stojník%.

3.5. 16. duben 1945 � den vy"i�*ovacích boj% a kone"ného osvobození obce
V pond$lí 16. dubna v 7 hodin ráno se pustily oddíly 795. st#eleckého pluku do vy!i�&o-
vacích boj% brumovické zástavby.51 V pr%b$hu boj% padl v zahrad$ domu !. 9 sty!ný d%-
stojník 795. st#eleckého pluku gardový kapitán Ry�ov (okolnosti vylí!eny v kapitole 6.2), 
u kterého se nacházel soupis platných radiových kód% pro divizní d$lost#eleckou sí&.52 Tyto 
dokumenty N$mci uko#istili, v d%sledku !eho� muselo vedení divizní d$lost#elecké spoja#-
ské sít$ zm$nit smluvené kódy. Sov$tské tanky se v noci sice dostaly a� do st#edu obce, ale 
p#isunutými n$meckými posilami byly donuceny stáhnout se zp$t a v pr%b$hu 16. dubna 
musely bojovat o st#ed vesnice znovu. V tomto boji o ovládnutí obce se vyznamenala po-
sádka tanku s velitelem, jeho� jméno není známo.53 Jeho tank vy#adil z boje dv$ n$mecká 
d$la, jeden minomet a t#i (resp. 8) tankoborník%.

51 Hlá�ení bojové "innosti 228. st#elecké divize z 16. dubna 1945 (via Pamja& naroda 1941�1945).
52 �ifrovka plukovníka Kor�ev(uka ze 17. dubna 1945 (via Pamja& naroda 1941�1945).
53 Známi jsou jen t#i !lenové této posádky: st#elec z kulometu, gardový star�í ser�ant Michajl Sem-

jonovi! Roga!ev, #idi!-mechanik, gardový ser�ant Grigorij Filippovi! Ko!etov a nabíje! kanonu, 
gardový ser�ant Petr Jegorovi! Fad$jev. Zdroj: Internetová databáze Podvig naroda. h, p://podvig-
naroda.mil.ru/podvig-ß ash/.

�ifrovka o smrti kapitána Ry�ova (via Pamja' naroda 1941�1945)
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Mezi vyznamenanými za boje o Brumovice nejsou pouze tankisté a pr%zkumníci. Za-
choval se p#íb$h jednoho ze zdravotník% 2. tankového praporu. Gardový vojín Grigorij 
Alexejevi! Gordus prokázal nesmírnou ob$tavost v pr%b$hu 16. dubna, kdy byla t$�ce ra-
n$na posádka jednoho ze sov$tských tank% T-34. Podle ur!itých indicií by se mohlo jednat 
o stroj s bílým !íslem -215- na v$�i (viz dále). P#i probíjení se k ran$ným tankist%m narazil 
vojín Gordus na odpor ze strany n$meckých samopalník%. Okam�it$ vzplál krátký, ale 
úporný boj. Poté, co se ukryl mezi hromadami cihel, zne�kodnil Gordus krátkými dávkami 
ze svého samopalu p$t n$meckých voják%, !ím� si probil cestu k tanku. Evakuoval posád-
ku stroje a poskytl jejím !len%m první pomoc. Následn$ sám pokra!oval v pln$ní svého 
úkolu. Sov$tská vojska podporovaly i vzdu�né síly. Dle sv$dectví pana Franti�ka Krátkého 
dopadly na Brumovice poblí� dne�ního obecního ú#adu !ty#i letecké pumy, z nich� dv$ po 
dopadu explodovaly.54

V poledne dosahovala frontová linie zhruba po faru, ale situace byla velmi nep#ehled-
ná. N$mecká vojska jako krytí ústupu zapálila celou ulici na Horním konci a n$kolik dom% 
na Drahách.55 O nep#ehlednosti frontové linie sv$d!í vzpomínka pana Bo#ivoje Dvo#áka: 
�M$j kamarád, Franta Jordán!k, se skrýval ve �líbku u své babi"ky. Myslel si, �e boje u� skon"ily, 
a cht!l se podívat, jak to vypadá u nich doma. Nev!d!l, �e zatímco ve �líbku se Rusové vítali s ob-
"any, u kostela boje teprve vrcholily a u nás je�t! byli N!mci. Nedbaje nebezpe"í se vydal na cestu. 
Kdy� se blí�il ke �kole, za#val na n!j ruský voják, aby se schoval. Franta sko"il do p#íkopu u silnice 
a doplazil se a� k nám. Kdy� jsem se ho ptal, jak to vypadá ve �líbku, místo odpov!di vytáhl z kapsy 
paklík ruského tabáku. Poznal jsem, �e se tam ji� slaví vít!zství.�56 Sov$tské jednotky postupo-

54 LEXA, L.: Osvobození, 2013, s. 38.
55 Kronika obce Brumovice, s. 224.
56 LEXA, L.: Osvobození, 2013, s. 33.

Sov!tský voják Ivan Ivanovi" Bi(kovskij v Brumovicích se samopalem PP�-41 �pagin (archiv autora)



| 137 |

valy dále na sever obce a zbytek vesnice se do!kal osvobození do 18. hodiny.57 N$které 
prameny udávaly jako den osvobození 15. duben 1945, ale jak ukazují odstavce vý�e vychá-
zející z ruských archivních pramen%, jednalo se o 16. duben.58 Toto datum uvádí i dobový 
rudoarm$jský tisk RODINA ZOVËT.

V Brumovicích z%staly po bojích stát t#i sov$tské vy#azené tanky T-34. P#esné okolnosti 
jejich zni!ení nejsou známy, ale lze se domnívat, �e n$který tank mohl dostat zásah v d%-
sledku nedostate!né spolupráce s p$chotou. Na tento fenomén, který zp%sobil ztrátu více 
ruských stroj%, si ex post st$�ovali velitelé 49. st#eleckého sboru.59 Dva sov$tské tanky T-34 
(ozna!ení -208- a -210-) projely za boj% zahradami dom% z jihu obce na Dolní konec. Zde 
utrp$ly zásahy pravd$podobn$ protitankového kanonu nebo od n$meckých tankoborník% 
s Panzerfausty. Tank s ozna!ením -215- (bílou barvou na v$�i tanku), kterému velel prav-
d$podobn$ star�í ser�ant Ju�in, prorazil zátaras z d#ev$ných k%l% a dostal se a� na hori-
zont kopce ve st#edu vesnice. Jednalo se o stroj T-34/85 ze závodu !. 112 Krasnoje Sormovo 
v Ni�ném Novgorodu. Opodál ale !íhal skrytý za velkou hru�kou u evangelické modli-
tebny n$mecký stíha! tank%. Byl to n$mecký stroj protektorátní výroby Jagdpanzer 38 (t) 
He+ er. Jeho posádka m$la doslova �polí!eno� na p#ijí�d$jící ruské tanky. Dob#e mí#enou 
st#elou z kanonu rá�e 75.mm vy#adila ruský tank z boje. Posléze zm$nila n$mecká posádka 
místo úkrytu, proto�e se palbou prozradila, a o!ekávala sov$tskou odvetnou st#elbu. Tuto 
událost popsal o!itý sv$dek pan Jaroslav T#e�tík.60

Zna!né ztráty (jako kup#íkladu smrt kapitána Ry�ova) zp%sobovala taktika n$meckých 
jednotek, které vy!kávaly ve sklepech nebo na p%dách dom%. Po p#echodu prvních jedno-
tek (ponejvíce kozák%) za!aly pálit na rudoarm$jce ze zálohy, !ím� vná�ely mezi úto!ící 

57 Kronika obce Brumovice, s. 224.
58 KORDIOVSKÝ, Emil: Brumovice 1250�2000 (Kni�nice Ji�ní Moravy !. 23). Znojmo 2000, s. 14.
59 Bojový deník 49. st#eleckého sboru (via Pamja& naroda 1941�1945).
60 LEXA, L.: Osvobození, 2013, s. 44.; srov. DOLE�AL, Petr: 7. mechanizovaný sbor v roce 1945. In: Dio-

rámy a bojovka. Praha 2010, s. 33, který tvrdí, �e datum zni!ení tank% bylo 15. dubna, zatímco J. 
T#e�tík se kloní k 16. dubnu v ranních hodinách.

Ruský tank T-34 �bílá -215-� zni"ený ve st#edu Brumovic (archiv autora)
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jednotky zmatek. Místy docházelo k tomu, �e N$mci nechali projít sov$tskou t$�kou tech-
niku a jezdectvo a svou úto!nou sílu koncentrovali na p$�í oddíly postupující ve druhém 
sledu. Tím se celá situace stávala velmi nep#ehlednou a je to patrn$ jedním z d%vod%, pro! 
se popis boj% o Brumovice zdá tak spletitý.

3.6. Postup jednotek Rudé armády v okolí Brumovic 
Na pravém k#ídle se ji� 15. dubna ve 23.00 p#ipravil k útoku 799. st#elecký pluk a b$hem 
16. dubna vyrazil do boj% o silnici mezi Terezínem a Brumovicemi. V 16.00 ji� vedli vojáci 
795. st#eleckého pluku prudké boje 1 km jihovýchodn$ Mork%vek. Mezitím dal�í dva st#e-
lecké pluky (767. a 799.) ze stavu 228. st#elecké divize spole!n$ bojovaly o Terezín. Nave!er 
16. dubna bojovaly jednotky 228. st#elecké divize o kótu 204 Stádliska severoseverový-
chodn$ od Brumovic a o Mork%vky.61 Do konce dne m$ly za úkol ve spolupráci s 64. me-
chanizovanou brigádou obsadit Krumví# a Klobouky. Tento úkol se jim ale splnit nepo-
da#ilo. Kv%li silné d$lost#elecké a minometné palb$ n$meckých obránc% a protiútok%m 
z Krumví#e dr�ela 64. mechanizovaná brigáda s vyp$tím v�ech sil pouze dosud získané 
pozice. 

Proti vojsk%m 4. gardového jezdeckého sboru, stojícím 16. dubna ve!er na linii Bru-
movice � Mork%vky � Boleradice � Kurd$jov, tou dobou stál n$mecký 28. mechanizovaný 
pluk 8. tankové divize, 711. p$�í divize a 21. policejní pluk SS.62 Ty disponovaly celkem 15�
16 samohybnými d$ly, 8�10 obrn$nými transportéry a 4�5 minometnými bateriemi, díky 
kterým kladly pom$rn$ hou�evnatý odpor. V pr%b$hu 16. dubna atakovala 41. gardová 
tanková brigáda ve spolupráci s 64. mechanizovanou brigádou n$meckou obranu Mork%-
vek a Klobouk. Nep#ítel se ale opevnil na kopcích nad t$mito lokalitami a vyu�íval palbu 
d$lost#electva a obrn$né techniky k zastavení postupu Rudé armády. Ta na podporu tanko-
vých jednotek povolala 1 848. pluk protitankového d$lost#electva (ze stavu 30. samostatné 
brigády protitankového d$lost#electva zálohy vrchního velitelství), který se rozmísil 1.km 
západn$ od Brumovic a za!al ost#elovat n$mecké jednotky 57.mm a 76.mm kanony. K 6. 
hodin$ ve!erní obsadily jednotky 41. gardové tankové brigády a 49. st#eleckého sboru Mor-
k%vky a kótu 204 Stádliska mezi Brumovicemi a Krumví#em. Dal�í d$lost#eleckou podporu 
p#edstavoval 1215. lehký d$lost#elecký pluk, který v pr%b$hu 16. dubna uml!el palbu dvou 
n$meckých 75.mm d$lost#eleckých baterií a rozprá�il necelou !etu voják%.63 Následn$ se 
p#emístil do prostoru Zaje!í. 

Za ú!elem rozvinutí úsp$ch% úto!ného hrotu se 63. mechanizovaná brigáda 15. dubna 
ve!er shromá�dila v Kobylí a 16. dubna v 6.00 vyrazila do útoku sm$rem na Boleradice.64 
Narazila ov�em na úpornou obranu protivníka podpo#enou záseky a podminováním les-
ních cest. B$hem dne v�ak zlomila odpor nep#ítele a ve 12.00 Boleradice obsadila. Na Mor-
k%vky postupoval 151. tankový pluk 9. gardové jezdecké divize. "eta samopalník% dostala 
za úkol obsadit most ve sm$ru postupu a zabezpe!it jej do p#íjezdu tank%. Jako první dosá-
hl mostu gardový kozák Alexandr St$panovi! Kiselev. P#esto�e se ocitl pod silnou palbou 
nep#ítele, zjistil, �e je most podminovaný a vede od n$j kabel. Pohotov$ jej p#e&al, !ím� most 
zachránil od po�kození nebo zni!ení. V pr%b$hu boj% v okolí mostu padl. Za své !iny byl 
vyznamenán 2. stupn$m #ádu Velké vlastenecké války.65

61 Hlá�ení bojové "innosti 53. armády z 16. dubna 1945 (via Pamja& naroda 1941�1945).
62 Bojový deník 4. gardového jezdeckého sboru (via Pamja& naroda 1941�1945).
63 Výpis z deníku bojové "innosti 31. lehké d!lost#elecké brigády 11. d!lost#elecké divize zálohy vrchního velitel-

ství (via Pamja& naroda 1941�1945).
64 Bojový deník 7. mechanizovaného sboru (via Pamja& naroda 1941�1945).
65 Internetová databáze Podvig naroda. h, p://podvignaroda.mil.ru/podvig-ß ash/, citováno 12. 4. 2017.
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Po obsazení lesa severn$ od Kobylí 16. dubna pokra!oval 910. st#elecký pluk ze stavu 
243. st#elecké divize ve sm$ru postupu na severozápad, obsadil N$m!i!ky a Horní Boja-
novice a rozprost#el se mezi Boleradicemi a Kurd$jovem, 243. st#elecká divize se toho dne 
dostala a� na kótu 401 Holý vrch nad Kurd$jovem.66 Po bojích byla v lese mezi Mork%vkami 
a Kobylím prora�ena tanky nová cesta.67 Po jejích stranách le�eli padlí vojáci obou stran 
a mno�ství rozházené výstroje a výzbroje. U ��idova Ochozu� (nebo té� ��idova pole�) byl 
náletem zni!ený ruský trén a zahynulo tam na 100 koní.

Tanky 63. mechanizované brigády 16. dubna ráno neúsp$�n$ zaúto!ily od Brumovic na 
Krumví# a pozd$ji se sna�ily prorazit od Mork%vek ke Kloboukám . Po neúsp$chu se brigá-
da vydala na p#esun k Nikol!icím. Zatímco 41. gardová tanková brigáda do!asn$ zastavila 
sv%j postup v Brumovicích a Mork%vkách, 64. mechanizovaná brigáda z%stala 16. dubna 
stát p#ed Terezínem.68 P#edala sv%j úsek p$�ím jednotkám 57. st#eleckého sboru a projela 
kolem Kobylské skály a zaúto!ila na Terezín zboku. Obec byla dobyta 16. dubna odpo-
ledne. Ze 7. mechanizovaného sboru z%stala na úseku Krumví# � Klobouky u Brna pouze 
64. mechanizovaná brigáda, zbytek sboru se v noci z 16. na 17. dubna p#esunul k Velkým 
N$m!icím a následn$ zahájil postup na Brno.

3.7. Schéma sov#tských jednotek podílejících se na osvobozování Brumovic
� 53. armáda (pod velením generálplukovníka I. M. Managarova)

� 49. st#elecký sbor (pod velením generálmajora G. N. T$rent$va)
� 228. st#elecká divize (pod velením generálmajora I. N. Jesina)

� 795. st!elecký pluk69 (pod velením podplukovníka Fjedotova/Fjodotova)
� 799. st#elecký pluk (pod velením majora Pota�nakova)
� 669. d$lost#elecký pluk
� 605. samostatný spoja#ský prapor (ná!elník �tábu kapitán Stimenko)

� 1. gardová jezdecko-mechanizovaná skupina (pod velením generálporu!íka I. A. Plijeva)
� 4. gardový jezdecký sbor (pod velením generálporu!íka F. V. Kamkova)

� 9. gardová jezdecká divize (pod velením plukovníka I. J. Lu!ka)
� 30. gardový jezdecký pluk

� 10. gardová jezdecká divize (pod velením generálmajora S. T. �mujla)
� 36. gardový jezdecký pluk (pod velením gardového majora Myslina)

� 7. mechanizovaný sbor (pod velením generálmajora F. G. Katkova)
� 41. gardová tanková brigáda (pod velením plukovníka A. I. Lapt$va)

� 2. tankový prapor (pod velením gardového kapitána Su!kova-Kondra�eva)
� 63. mechanizovaná brigáda (pod velením podplukovníka M. M. Proko7 eva)
� 64. mechanizovaná brigáda (pod velením podplukovníka I. N. O!akovského)
� 5. horská �enijní brigáda 

� 136. samostatný �enijní prapor (pod velením gardového majora Stadnika)
� 11. d$lost#elecká divize zálohy vrchního velitelství

� 31. lehká d$lost#elecká brigáda
� 1 215. lehký d$lost#elecký pluk

� 30. samostatná stíhací protitanková d$lost#elecká brigáda zálohy vrchního velitelství
� 1 848. pluk protitankového d"lost!electva

66 Hlá�ení bojové "innosti 53. armády z 16. dubna 1945 (via Pamja& naroda 1941�1945).
67 SCHILDBERGER, V.: Osvobození, s. 66.
68 Tamté�, s. 67�71.
69 Tu!nou kurzívou jsou vyzna!eny jednotky, které se jako celek p#ímo zú!astnily boj%, nad#azené 

jednotky jsou uvedeny pro znázorn$ní hierarchie vojenských uskupení, ostatní zmín$né jednotky 
se zú!astnily boj% o Brumovice pouze hypoteticky (viz seznam padlých rudoarm$jc%).
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Ilustra!ní tabulka znázor)uje sílu 4. gardového jezdeckého sboru p#ed boji na ji�ní 
Morav$ a po nich. "íslo p#ed lomítkem p#edstavuje stav 25. b#ezna 1945 a za lomítkem 
1. kv$tna 1945.70 Stavy v�ech voják% poklesly prakticky o t#etinu. Rozdíl v po!tu zbraní 
není markantní. Po!et koní poklesl o mén$ ne� polovinu, zatímco po!et automobil% mírn$ 
vzrostl, co� sv$d!í o postupné motorizaci p#epravy d$lost#eleckého materiálu.

Tabulka 1 � Po"etní stavy 4. gardového jezdeckého sboru 

9. gjd 10. gjd 30. jd velitelství úhrnem
d%stojník% 464 / 354 465 / 339 479 / 322 657 / 437 2065 / 1452
ser�ant% 1197 / 899 1155 / 749 1139 / 720 816 / 741 4307 / 3109
vojín% a podd%stojník% 3831 / 2502 3853 / 2228 3849 / 2078 2239 / 2042 13772 / 8850
úhrnem 5492 / 3755 5474 / 3316 5467 / 3120 3712 / 3220 20144 / 13411
celkem koní 4202 / 2690 4436 / 2409 4389 / 2763 870 / 746 13897 / 8608
celkem ru!ních zbraní 2685 / 2229 2986 / 2255 2826 / 2184 2846 / 1973 11343 / 8641
kanon% 76 mm ZIS-3 10 / 11 12 / 8 12 / 10 19 / 13 53 / 42
kanon% 76 mm PA 11 / 10 12 / 11 12 / 11 - / - 35 / 32
kanon% 45 mm 12 / 9 10 / 10 12 / 8 - / - 34 / 27
tank% v�ech typ% 20 / 2 18 / 4 20 / 2 - / - 58 / 8
obrn$né techniky 5 / - 6 / 3 4 / 4 27 / 17 42 / 24
automobil% 108 / 105 87 / 96 85 / 98 414 / 405 694 / 704
protitankových pu�ek 71 / 57 72 / 56 72 / 16 92 / 215 307 / 344

4. Dal�í postup frontové linie k Brnu
Poté, co se jednotky 6. gardového jezdeckého sboru spolu s jedním praporem ze stavu 7. me-
chanizovaného sboru severn$ od Uher!ic dostaly za #eku Svratku, p#eskupil generálmajor 
Katkov jednotky 7. mechanizovaného sboru na tento sm$r, aby podpo#il rychlý postup na 
Brno.71 Úsek 7. mechanizovaného sboru p#evzaly jednotky 53. armády. V prostoru Brumovic 
se jednalo o 228. st#eleckou divizi, která provád$la osvobozování Klobouk a dal�ích obcí na 
silni!ním tahu Hodonín � Brno. V pr%b$hu 17. dubna pod#ídil mar�ál Malinovský 7. me-
chanizovaný sbor p#ímému velení 1. gardové jezdecko-mechanizované skupiny generála 
Plijeva, její� stavy bojové techniky se po urputných bojích zten!ily prakticky na polovinu. 
Spole!n$ tato skupina osvobodila #adu lokalit ji�n$ od Brna. 18. dubna se jednotky skupiny 
probojovaly k Pop%vkám a dostaly se a� na 5 a� 6 km vzdálenost od Brna (velitel skupiny 
armád Mi, e polní mar�ál Ferdinand Schörner vydal ji� 16. dubna rozkaz k vysunutí n$mecké 
obrany na vý�iny nad �idlochovice, !ím� se t$�i�t$ boj% m$lo p#esunout na p#edpolí Brna, 
!emu� rudoarm$jci zamezili obsazením kóty 355 � nejtvrd�í boje se následn$ rozho#ely u O#e-
chova).72 Pr%zkumné jednotky se dostaly dokonce a� na jihozápadní okraj Brna, ale stáhly se 
zp$t. N$mecká vojska v�ak 20. dubna zahájila protiútok a obklí!ila sov$tské jednotky (mj. 41. 
gardovou tankovou brigádu, která p#edtím osvobozovala Brumovice) a p#ipravila jim perné 
chvilky. Tankisté nelenili a za!ali vyvíjet prakticky partyzánskou !innost v týlu nep#ítele, 
který zacelil obrannou linii. Obklí!ení se poda#ilo prolomit o t#i dny pozd$ji. 

Ráno 23. dubna stály v prostoru Boleradické vrchoviny tanky 6. gardové tankové armá-
dy pod velením generálplukovníka tankových vojsk Krav!enka spole!n$ s námo#ní p$cho-
tou p#ipravené k útoku na Brno. Ve 13.00 byly zasazeny do pr%lomu sm$#ovaného od T$�an 

70 Hlá�ení 4. gardového jezdeckého sboru (via Pamja& naroda 1941�1945).
71 PLUHA(, J.: Abychom, s. 61�64.
72 �AMPACH, V.: Od Hronu, s. 20.
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a Moutnic na Újezd u Brna a Slatinu. Do ve!era 24. dubna dosáhly tanky 6. gardové tankové 
armády linie �lapanice � Tu#any.73 Rozhodujícím dnem útoku na Brno se stal 25. duben. 
Jednotky 6. gardové tankové armády se k Brnu probojovávaly od severovýchodu, zatímco 
jednotky 7. mechanizovaného sboru od jihozápadu a� k severozápadu. Dopoledne tankisté 
6. gardové tankové armády dorazili na brn$nská p#edm$stí Lí�e), Malom$#ice a Ob#any 
a do ve!era je obsadili, 7. mechanizovaný sbor spole!n$ s 4. gardovým jezdeckým sborem 
obsadil Ostopovice, Bosonohy a Nový Lískovec. Následujícího dne pronikli rudoarm$jci 
do centra m$sta a s výjimkou n$kolika p#edm$stí bylo celé Brno osvobozeno. Po dobytí 
Brna jednotky Rudé armády dostaly od mar�ála Malinovského p#íkaz k vyra�ení do útoku 
na Vy�kov, Prost$jov a Olomouc. Osvobození m$sta Brna (resp. jeho p#edm$stí) dokon!ily 
jednotky 1. gardové jezdecko-mechanizované skupiny a 7. mechanizovaného sboru.

Ztráty Rudé armády p#i brn$nské !ásti bratislavsko-brn$nské operace !ítaly na 6 271 
padlých a 21 787 ran$ných voják%.74 Nejv$t�í ztráty (p#epo!teno na dny skute!ného bojové-
ho nasazení) utrp$ly oddíly 53. armády a 7. mechanizovaného sboru. Vojáci 2. ukrajinského 
frontu se na sklonku druhé sv$tové války vydaly ku Praze. Vojáci 53. armády, její� oddíly 
p#edtím bojovaly o Brumovice, kup#íkladu 11. kv$tna 1945 osvobodily Lede! nad Sázavou, 
Humpolec a Havlí!k%v Brod.75

5. Týlové jednotky Rudé armády a jejich sou�ití s obyvateli Brumovic
Okam�it$ po p#echodu fronty musela být #e�ena situace bezvládí nahrazením n$mecké oku-
pa!ní správy sov$tskou vojenskou správou. Teprve pozd$ji se za!ala reorganizovat obecní 
samospráva. Dne 23. dubna 1945 vzniká v Brumovicích místní národní výbor, ve kterém 
m$ly stejné (tedy paritní) zastoupení p#íslu�níci !ty# stran Národní fronty (Komunistické 
strany "eskoslovenska, "eskoslovenské sociální demokracie, "eskoslovenské strany lidové 
a "eskoslovenské strany národn$ socialistické).76 P#edsedou národního výboru se stal Fran-
ti�ek �evela (!. p. 65) a mandát tohoto výboru trval do voleb v roce 1946. V t$chto volbách 
zvít$zila "eskoslovenská strana lidová po!tem 450 hlas% a p#edsedou národního výboru se 
stal Tomá� Fanta (!. p. 41). Následovala "eskoslovenská strana národn$ socialistická se 160 
hlasy, Komunistická strana "eskoslovenska se 140 hlasy a "eskoslovenská sociální demo-
kracie se 74 hlasy. V den vít$zství, kdy pro východního spojence � Svaz sov$tských socia-
listických republik � skon!ila druhá sv$tová válka, 9. kv$tna 1945, se v Brumovicích konaly 
velkolepé oslavy. Po projevech p#edsedy MNV �evely a správce �koly �tefana následoval 
slavnostní pr%vod obcí. Za hry hudebních nástroj% a provolávání slávy osvoboditel%m se 
shromá�d$ní dostalo a� na h#bitov, kde uctilo památku padlých rudoarm$jc%.77

První letmé zku�enosti s osvoboditeli brzy vyst#ídaly dlouhodob$j�í vztahy s týlový-
mi jednotkami. Skoro v ka�dém dom$ byli ubytovaní sov$t�tí vojáci r%zných hodností. 
Sou�ití obyvatel s rudoarm$jci ovliv)ovala celá #ada faktor%. N$kte#í mu�i, kte#í pro�li !s. 
legiemi v Rusku nebo ruskými zajateckými tábory, um$li rusky a s osvoboditeli se obstoj-
n$ domluvili, tak�e m$li výhodu p#átel�t$j�ích vztah%. Ostatní obyvatelé byli samoz#ejm$ 
rudoarm$jc%m vd$!ní za zbavení nacistické tyranské nadvlády, ale jejich vztah k nim byl 
ji� chladn$j�í. Mnozí z nich m$li v pam$ti incidenty, které vid$li za osvobozovacích boj%, 
kdy docházelo k sp$�nému zabavování dobytka, povoz% a jiných komodit, ale tu a tam 
docházelo i k olupování místních obyvatel o hodinky, zásoby vína, jídla, ba dokonce ke 

73 B(E"KA, J.: P#ed sedmdesáti, s. 33�40.
74 PLUHA(, J.: Abychom, s. 98
75 KOLÁ(, Milan � �NAJDR, Old#ich: Sov!t�tí vojev$dci, osvoboditelé %eskoslovenska. 2. díl. Praha 1974, 

s. 81.
76 Kronika obce Brumovice, s. 193�194.
77 Tamté�, s. 228.
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Rudoarm!jci na dvo#e u Lupa"$ na ji�ním okraji Brumovic (archiv autora)

Rudoarm!jci (patrn! letecký personál) s rodinou Páleníkových v Brumovicích (archiv autora)

znásiln$ním místních �en. Velitelé m$li ve zvyku tyto incidenty trestat ihned na míst$. Tak 
byl kup#íkladu p#ímo za osvobozovacích boj% zast#elen d%stojníkem Rudé armády vojín, 
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který obt$�oval jednu z místních �en a ke v�emu je�t$ odep#el poslu�nost veliteli.78 Inciden-
ty pokra!ovaly i po odchodu prvo- a druhosledových jednotek, kdy z%stali v obci jen vojáci 
obsluhy leti�t$ a polního lazaretu.79 V$t�inou ale byly p#ípady ihned vy�et#eny a trestány 
sov$tským d%stojníkem, který nesl p#ezdívku Tygr.

V d%sledku dal�ího pobytu sov$tských vojsk ve vesnici musela #ada rodin i nadále spát 
ve sklepech nebo jiných provizoriích. K posílení nevra�ivosti ob!an% v%!i rudoarm$jc%m 
p#isp$lo chování voják%, kte#í p#i svém pobytu !asto ni!ili vybavení dom%, d$lali ve stave-
ních nepo#ádek, pili alkohol a pak d$lali nep#ístojnosti nebo svévoln$ st#íleli dr%be�. K je-
jich oblíbenosti nep#isp$ly ani dva incidenty, p#i nich� zem#eli dva brumovi!tí obyvatelé 
(viz dále). Na druhou stranu mnozí rudoarm$jci (p#edev�ím d%stojnický sbor) se k místním 
obyvatel%m chovali slu�n$ a v ni!em nezavdali d%vod k antipatiím. Vym$)ovali si s oby-
vateli fotograÞ e a adresy a n$kte#í dokonce Brumovice nav�tívili i po letech. Rozhodn$ by 
nebylo na míst$ hodnotit rudoarm$jce negativn$ jako celek, nýbr� je t#eba zkoumat v�dy 
konkrétní p#ípady. Ka�dá spole!nost, ka�dý kolektiv má siln$j�í a slab�í !lánky. Válka s se-
bou p#iná�í uvoln$ní morálky a vypjaté situace, a to nejen ze strany voják%, ale i civilist%.

5.1. Velitelství 228. st!elecké divize a polní nemocnice v Brumovicích
Den po osvobození obce, tedy v pr%b$hu 17. dubna 1945, se na fa#e v Brumovicích (!. 
p. 101) usídlil �táb 228. st#elecké divize (ze sestavy 49. st#eleckého sboru 53. armády).80 
�táb se sem p#esunul z "ej!e a v pr%b$hu 20. dubna p#esídlil do Klobouk u Brna. Divizi 
velel generálmajor Jesin a ná!elníkem �tábu byl podplukovník Kor�ev)uk. Z Brumovic #ídil 
osvobození Klobouk, Borkovan a T$�an. V dom$ u Miklík% (!. p. 253) byla za#ízena d%stoj-
nická jídelna a u Kratochvíl% (!. p. 84) se usadila polní kuchyn$. V humn$ tohoto stavení 
fungovala také polní prádelna. B$hem 19. a 20. dubna se v Brumovicích shromá�dila !ást 

78 Incident popsali nezávisle na sob$ t#i pam$tníci, kte#í si nep#ejí zve#ejnit svá jména. Se v�emi autor 
!lánku hovo#il osobn$ a má jejich jména a výpov$di zaznamenány. Dobový politický diskurz p#i-
sp$l k tomu, �e tyto incidenty m$ly být vymazány z historie a nebyly zapsány v obecní ani �kolní 
kronice Brumovic. 

79 Více k tématu B(E"KA, J.: P#ed sedmdesáti, s. 64�68. Cituje zde nap#. Stalinovo varování Edvardu 
Bene�ovi p#ed hrozícím roz!arováním z chování n$kterých rudoarm$jc%: �V�ichni chválí na�i Rudou 
armádu. Ano, zaslou�ila si to. Ale p#ál bych si, aby se názor na�ich host$ pozd!ji nezm!nil. Jde o to, �e Rudá 
armáda má nyní kolem 12 milion$ lidí. Tito lidé nejsou zdaleka and!ly. Mnoho z nich pro�lo boji na 2000+km: 
od Stalingradu a� do st#edu %eskoslovenska. Na své pouti zhlédli mnoho ho#e a zv!rstev. Nedivte se proto, 
kdy� n!kte#í z na�ich lidí se nebudou chovat tak, jak je pot#eba. Víme, �e n!kte#í vojáci s nízkou úrovní sv!-
domí otravují a urá�ejí d!v"ata a �eny, chovají se nep#ístojn!. A' to na�i "eskosloven�tí p#átelé v!dí te), aby 
se okouzlení na�í Rudou armádou nezm!nilo v roz"arování.� (s. 64). 

80 Hlá�ení bojové "innosti 228. st#elecké divize (via Pamja& naroda 1941�1945).

Hlavi"kové razítko �tábu 228. st#elecké divize (via Pamja' naroda 1941�1945)
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1. gardové výsadkové divize k nástupu na brn$nský sm$r.81 Podle v�ech indicií se zde ale 
nenacházel divizní �táb, jak je uvedeno v mapce z 19. dubna. Ten se z Mut$nic p#esunul 
rovnou do Klobouk u Brna.

Nedlouho po osvobození obce se v brumovické �kole usadila sov$tská polní nemoc-
nice (jednalo se o 378. samostatný zdravotnický prapor pod velením majora Bulygina ze 
stavu 228. st#elecké divize). Museli sem chodit pomáhat místní ob!ané (hlavn$ �eny). Dne 
20. dubna kolem 21. hodiny dostal lazaret (�kolní budova) 2 letecké zásahy (jednalo se 
z#ejm$ o pumy z n$meckých letadel).82 Nebýt p#esunu �tábu 228. st#elecké divize do Klo-
bouk, mohl být tomuto útoku vystaven i ten. Celkem v brumovickém polním lazaretu 
zem#elo v rozmezí 19. a� 22. dubna 11 rudoarm$jc%. Polní nemocnice zde p%sobila 6 dní 
(nejpravd$podobn$ji od 17. do 22. dubna). Poté se ve �kole usadili velitelé plukovního �tábu 
z nedalekého polního leti�t$ a polní lazaret pro letce (!íslo 434). Jeden z letc% se zde m$síc 
a p%l po osvobození obce ob$sil. Dne 22. dubna obcí projí�d$ly dlouhé kolony 4. gardové 
mechanizované brigády, které sm$#ovaly jako posily k Brnu.

5.2. Sov#tské polní leti�t#
N$kolik dní po osvobození Brumovic se sov$tské velení rozhodlo vyu�ít rovinatý terén 
dna bývalého Kobylského jezera pro vytvo#ení p#istávací plochy a zázemí pro polní leti�t$. 
Leti�ti musely ustoupit v�echny stromy, které byly pokáceny a s jejich� pomocí byly zarov-
nány odvod)ovací kanály. Na t$chto pracích se podílely stovky ob!an% z okolních vesnic 

81 Schéma bojového rozlo�ení 1. gardové výsadkové divize (via Pamja& naroda 1941�1945).
82 SOkA B#eclav. Kronika národní �koly Brumovice, s. 33.

Ruský d$stojník snad ze �tábu 228. st#elecké divize, fotograÞ i v!noval Ludmile T#e�tíkové 22. dubna 1945 
(archiv autora)
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(krom$ Brumovic té� z Kobylí, Terezína, Klobouk a Krumví#e).83 Leti�tní dráha se rozklá-
dala na pomezí kobylského a brumovického katastru (v$t�í !ást na kobylském). Pro leti�tní 
personál a muni!ní sklady byly do terénu zahloubeny zemljanky. Práce se stihly provést 
v pom$rn$ krátkém !ase a brzy p#ilet$lo asi 40 stíhacích letoun%. Leti�t$ slou�ilo také pro 
transport t$�ce ran$ných voják% do nemocnic v týlu.84

Na leti�ti byl dislokován 31. gardový stíhací letecký pluk (patrn$ od 9. kv$tna 1945). 
Jeho velitelský sbor sídlil v brumovické �kole a na fa#e, ale d%stojníci a r%zná skladi�t$ byli 
roztrou�eni po okolních vesnicích. K 9. kv$tnu 1945 pluk disponoval 29 letouny Jakovlev 
typ% Jak-1b, Jak-9M, Jak-9D, !ty#mi letouny Jakovlev Jak-9U a 29 piloty. O pravdivosti to-
hoto tvrzení sv$d!í také nálezy fragment% t$chto letoun% p#i povrchových sb$rech a ama-
térských archeologických pr%zkumech na plo�e bývalého leti�t$ a porovnání fragment% 
t$chto stroj%, dochovaných u soukromých osob, s technickými výkresy letadel.85 31. gardo-
vý stíhací letecký pluk p#edtím p%sobil na leti�ti u obce Doj! na Slovensku. Dne 1. kv$tna 
1945 disponoval 24 letouny a 27 piloty.86 Mezi jeho hlavní úkoly pat#ila podpora pozemních 
jednotek 1. gardové jezdecko-mechanizované skupiny a 6. gardové tankové armády. Z le-
tectva m$l za úkol chránit úto!né akce 218. bombardovací letecké divize.

83 Kronika obce Brumovice, s. 227�228.
84 SCHILDBERGER, V.: Osvobození, s. 74.
85 BA"A, Vojt$ch: Letecké boje nad Moravou v letech 1939�1945 ve sv!tle archeologických pramen$. Baka-

lá#ská práce. Masarykova univerzita v Brn$. Brno 2014, s. 44�48, 86�94.
86 Bojový deník 3. gardového stíhacího leteckého sboru (via Pamja& naroda 1941�1945).

Rozmíst!ní jednotek postupujících na Brno v okolí Brumovic 19. dubna 1945 (via Pamja' naroda 1941�1945)
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Po vybudování leti�t$ zde mohly p#istávat samoz#ejm$ i letouny jednotek, které zde ne-
byly dislokovány. Minimáln$ jeden takový letoun sem zavítal p#i velmi vzácné p#íle�itosti 
� p#i jediném pobytu mar�ála Malinovského na front$ v pr%b$hu boj% bratislavsko-brn$n-
ské operace na Morav$.87 Ten sem p#ilet$l 23. dubna 1945 ze Slovenska v �edivé kombinéze 
(kv%li utajení), nikoli v okázalé uniform$. Ihned se vydal na pozorovatelnu generálmajora 
Afonina na vrchu "ertoraj u K#epic. Zpátky na Slovensko se nejspí�e vracel stejným zp%so-
bem. Letouny a jejich piloti se v této oblasti zdr�eli do zá#í 1945. Pozemní personál, který si 
v obci z#ídil nejr%zn$j�í skladi�t$ a opravárenské dílny, v Brumovicích z%stal a� do Vánoc.

6. Ob#ti druhé sv#tové války v Brumovicích
6.1. Popravení odbojá!i
V�ichni zahrani!ní odbojá#i z Brumovic se konce druhé sv$tové války do!kali.88 Zato �ivoty 
domácích odbojá#% skon!ily tragicky. Jednou z prvních ob$tí nacismu z #ad brumovických 
rodák% byl Jan �krha (nar. 15. prosince 1911), který byl zast#elen 22. !ervna 1942 v brn$n-
ských Kounicových kolejích.89 Dal�ím popraveným byl brigádní generál in memoriam Josef 

87 B(E"KA, J.: P#ed sedmdesáti, s. 33.
88 O jejich osudech nap#íklad: �EVELA, Tomá�: Brumovice v zahrani"ním odboji druhé sv!tové války. Bru-

movice 1995; B(E"KA, Jan: Moravské Slovácko a "eskoslovenské výsadkové operace ze Západu v letech 2. 
sv!tové války. Brno 2015, s. 82�85; LEXA, Luká�: Osvobození Brumovic v dubnu roku 1945. Bakalá#ská 
oborová práce. Masarykova univerzita. Brno 2016, s. 10�13.

89 Zn$ní jména potvrzují KORDIOVSKÝ, E.: Brumovice, s. 13; �EVELA, T.: Brumovice, s. 5. V zázna-
mech gestapa byl veden jako Skrha (MZA v Brn$. B 340 � Gestapo Brno, kart. 342, inv. !. 9208, sign. 
100-342-22, Jan Skrha.), odsud patrn$ pramení i u�ití této varianty jména v knize VA�EK, Franti�ek 
� "ERNÝ, Vladimír � B(E"KA, Jan: Místa zkropená krví. Kounicovy studentské koleje v Brn! v letech 
nacistické okupace 1940�1945. Brno 2015, s. 415. 

Sov!tský d$stojník letectva Anatolij Andrejevi" Novikov ubytovaný v Brumovicích (archiv autora)
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Srstka (nar. 27. kv$tna 1895), jen� byl popraven v Berlín$-Plö+ ensee v roce 1943.90 M%�eme 
jmenovat je�t$ Antonína Kadlece (nar. 1914), jen� byl 28. dubna 1942 popraven ve Vídni.91 
K jeho osudu se dosud nepoda#ilo získat více informací.

6.2. Místní obyvatelé zem!elí a ran#ní za osvobozovacích boj%
Na rozdíl od první sv$tové války se proti p%vodním o!ekáváním obyvatel Brumovic ves-
nicí fronta prohnala a p#i bojích zahynulo n$kolik ob!an%. Mnoho dal�ích obyvatel bylo 
zran$no a n$kte#í zem#eli v dal�ích m$sících v dob$ pobytu sov$tských vojsk v obci. A to 
jak neopatrností voják%, tak neodbornou manipulací s nalezenou municí. Mezi civilní ob$ti 
osvobození pat#í Franti�ek Bula (!. p. 9), který byl zast#elen spole!n$ se sov$tským gardo-
vým kapitánem Alexandrem Nikolajevi!em Ry�ovem. P#i osvobozovacích bojích se Bula 
skrýval ve sklep$ na brumovickém Horním konci.92 Po p#íchodu rudoarm$jc% se dal do #e!i 
s kapitánem Ry�ovem (rusky um$l z dob své slu�by v !s. legiích v Rusku). Není známo, 
o !em se p#esn$ bavili, ale Bula patrn$ pozval Ry�ova dol% do stavení !. 9. To u� m$lo být 
osvobozeno, ale situace byla velmi nep#ehledná. P#i ch%zi zahradou domu !. 9 je p#ekvapil 
n$mecký voják skrytý na p%d$ nebo ve stodole. Ten zast#elil kapitána Ry�ova, Franti�ka 
Bulu (údajn$ oble!eného v ruské legioná#ské uniform$) a je�t$ jednoho ruského vojáka. 

Mezi dal�í ob$ti pat#ila Karolina Veselá (!. p. 216), která na následky zran$ní ruky ze-
m#ela v lese v Obrakové cest$.93 Jan Novotný (!. p. 48) byl zast#elen ve svém dom$ (nejspí�e 
vojákem SS). Petra Líznara nalezli zast#eleného v potoku Haraska u Mork%vek. Líznar sice 
�il v Brumovicích, ale jeho man�elka And$la, roz. Kavková, pocházela z Mork%vek. Sov$t-
�tí vojáci jej nutili sehnat víno. Sám �ádné nem$l, proto je vedl ke svému tchánu Metod$jovi. 
Ten ale víno odmítl dát, �e prý nemá. Sov$t�tí vojáci údajn$ Petra Líznara zast#elili neda-
leko obce Mork%vky na b#ehu potoka Haraska.94 Je pochován na h#bitov$ v Mork%vkách. 
Obecní kronika dále zaznamenala 7 ob!an% ran$ných za boj% o obec a nejbli��í okolí. Toto 
!íslo v�ak zcela jist$ není úplné. Ran$no bylo více ob!an%, kte#í se nedostali do soupisu 
(minimáln$ se jednalo o Jakuba Kratochvíla, !. p. 238, který utrp$l pr%st#el ruky). 

Poté, co se fronta p#ehnala, byli usmrceni je�t$ dva ob!ané. A to mladi!ký Ji!í Páleník 
(!. p. 201), jen� byl post#elen neopatrností ruského strá�ného a tomuto zran$ní brzy podlehl. 
A Franti�ek Kova!ík (!. p. 346), který p#i�el o �ivot a� 13. !ervence 1945 p#i malování vojáky 
po�adovaného nápisu na jejich nákladní automobil.95 Ne�&astnou náhodou byl druhým ná-
kladním automobilem p#imá!knut k vozu, na n$j� maloval nápis, a na míst$ zem#el. Dle zá-
znam% fondu vále!ných po�kozenc% mohlo být ob$tí z Brumovic o dost více, ale je otázkou, 
jestli se jednalo skute!n$ o brumovické ob!any nebo v Brumovicích �ili jen jejich p#íbuzní, kte-
#í �ádali Þ nan!ní podporu.96 M%�eme zmínit p#ípad Jany Pe�ákové, která zem#ela 25. dubna 
1945 na následky zdravotních komplikací, které nemohly být v pr%b$hu boj% o�et#eny.

P#i hrách s nalezenou municí utrp$la zran$ní #ada brumovických �kolák%. Dne 5. !er-
vence 1945 zem#el na následky tragické hry s rozbu�kou Franti�ek Valný (�ák 1. t#ídy m$�-
&anské �koly � dne�ním ekvivalentem je 6. t#ída základní �koly), dal�í !ty#i �áci byli zran$ni. 

90 Více k jeho osudu: LEXA, Luká�: Legioná#ská odysea brigádního generála i. m. Josefa Srstky. In: Filip, 
Ji#í � Mikolá�ek, Jakub � Palová, Zuzana � Pilvousek, Tomá� (edd.): Ve jménu tradice. Sborník p#í-
sp$vk% z konference "eskoslovenské obce legioná#ské. Praha 2017, s. 27�45.

91 KORDIOVSKÝ, Emil: Vále"né �kody na teritoriu okresu B#eclav v letech 1938�1945. (Kni�nice Ji�ní 
Moravy svazek 35). Brno 2015, s. 215.

92 LEXA, L.: Osvobození, 2013, s. 32.
93 Kronika obce Brumovice, s. 226.
94 Ozv!ny pohnutých dob. Dostupné online: h, p://josef-babacek.blog.cz/1402/ozveny-pohnutych-

dob-4, citováno 8. 5. 2016.
95 �EVELA, T.: Brumovice, s. 10.
96 KORDIOVSKÝ, E.: Vále"né �kody, s. 215.
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Franti�ek Mach, Bohuslav Vl!ek a Antonín Machá!ek p#i�li o oko a Zden$k Veselý z této 
nehody p#es t$�ká zran$ní vyvázl bez trvalých následk%. Pozd$ji p#i�el p#i podobné ne-
hod$ o oko Ji#í K)%r.97 Dal�í chlapec z Horního konce p#i�el po podobných hrátkách o ob$ 
ruce a o!i. 

6.3. Padlí a zem!elí rudoarm#jci
P#i osvobozování Brumovic zahynulo 13�16 rudoarm$jc%. Zápis v obecní kronice p#iná�í 
nep#esné informace, co se tý!e jejich po!tu i zn$ní jejich jmen. Ruské archivy (formou di-
gitalizovaných pramen%) vydaly sv$dectví o osudech více mu�%, ne� je jich zaznamená-
no v kronice.98 Není známo, z jakých zdroj% kroniká# vycházel, ale v prvé #ad$ je t#eba si 
uv$domit, �e ned$lal rozdíl mezi vojáky padlými v boji a zem#elými na následky zran$ní 
v polní nemocnici. Ani archivní materiály ruské provenience nep#iná�í mo�nost jednozna!-
né interpretace. Sice je mo�né rozli�it padlé od zem#elých na následky zran$ní, ale u voják% 
zem#elých v brumovické polní nemocnici (obvykle 3 a� 5 dní po p#ejití frontové linie) nelze 
s jistotou tvrdit, jestli se jedná o zran$ní utrp$ná v bojích o Brumovice nebo p#i dal�ím po-
stupu. U osob zaznamenaných v obecní kronice, které byly dle ruských pramen% pochová-

97 SOkA B#eclav. Kronika národní �koly Brumovice, s. 41.
98 Internetová databáze OBD Memorial. h, ps://obd-memorial.ru/html/index.html.

Schéma se jmény voják$ poh#bených u rozcestí naproti evangelické modlitebn! v Brumovicích (via OBD Memorial)
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ny jinde (v Moravském �i�kov$, Kobylí, Terezín$ nebo Krumví#í), se m%�e jednat o vojáky 
sta�ené z boj% o Brumovice. T$�ce ran$ní vojáci toti� byli v pr%b$hu boj% odná�eni (resp. 
odvá�eni) do osvobozených obcí, kde #ada z nich skonala.99 

V$t�ina voják% padlých v Brumovicích byla poh#bena tam, kde padla. V$t�í mno�ství 
padlých bylo poh#beno pohromad$ jen v par!íku u kapli!ky na rozcestí sm$rem k Mor-
k%vkám a Krumví#i ve st#edu obce (podle záznam% serveru OBD Memorial se jednalo 
o sedm voják%). V zá#í 1945 museli být v�ichni takto poh#bení rudoarm$jci exhumováni 
a jejich ostatky p#eneseny na brumovický h#bitov.100 Klidu a kone!ného ulo�ení se ostat-
ky padlých a zem#elých do!kaly v b#eznu 1946, kdy byly p#evezeny na spole!ný h#bitov 
v Hustope!ích. P#i exhumacích se b$�n$ ukládaly do rakví ostatky i dvou a� t#í voják% nebo 
podd%stojník%. Následn$ se na poh#ebi�ti v Hustope!ích spo!etly pouze rakve. Tímto mohl 
vzniknout rozdíl mezi po!tem zapsaných padlých rudoarm$jc% v obecní kronice a v rus-
kých archivních pramenech.

Padlí v bojích o Brumovice a poh!bení v obci
1. Ry�ov, Alexandr Nikolajevi!, gardový kapitán, velitel spoja#%, 795. st#elecký pluk (dále 

sp) 228. st#elecké divize (dále sd), nar. 1921, padl v zahrad$ domu !. p. 9 16. 4. 1945.
2. Sulejmanov, Sulejman Tadginovi!, gardový star�ina, zástupce velitele kozácké !ety, 

36. gardový jezdecký pluk (dále gjp) 10. gardové jezdecké divize (dále gjd), nar. 1922, 
padl 15. 4. 1945.

3. Vorobjev, St$pan Jegorovi!, star�ina, písa# �enijní roty, 795. sp 228. sd, nar. 1902, padl 
15. 4. 1945.

4. Ju�in, Jevgenij Ivanovi!, gardový star�í ser�ant, velitel d$la, 41. gardová tanková brigá-
da, nar. 1926, padl 15. 4. 1945.

5. L#�kov, Pavel Konstantinovi!, star�í ser�ant, zástupce velitele st#elecké !ety, 795. sp 
228. sd, nar. 1911, padl 16. 4. 1945 na severozápadním okraji Brumovic.

6. Katajev, Ignat Petrovi!, svobodník, �enista, 136. samostatný �enijní prapor (dále s�pr) 
7. mechanizovaného sboru (dále ms), nar. 1907, padl 15. 4. 1945 na ji�ním okraji Brumovic.

7. Grigorjev, Anton Jevstratovi!, vojín, �enista, 136. s�pr 7. ms, nar. 1900, padl 16. 4. 
1945.

8. Javorskij, Vasilij Ivanovi!, vojín, st#elec, 795. sp 228. sd, nar. 1910, padl 15. 4. 1945.
9. Polijvoda, Ivan Nikolajevi!, vojín, �ofér, 30. samostatná stíhací protitanková d$lost#e-

lecká brigáda zálohy vrchního velení, nar. 1918, padl 16. 4. 1945 na ji�ním okraji Bru-
movic.

10. Puvkojev, Nikolaj Viktorovi!, vojín, st#elec, 795. sp 228. sd, nar. 1921, padl 15. 4. 1945.
11. �koda, Nikolaj Pachomovi!, vojín, st#elec z protitankové pu�ky, 795. sp 228. sd, nar. 

1911, padl 15. 4. 1945.
12. Zajcev, Ksenofont Michajlovi!, vojín, st#elec, 795. sp 228. sd, nar. 1904, padl 16. 4. 1945.
13. Zarickij, St$pan Fjodorovi!, vojín, st#elec, 795. sp 228. sd, nar. 1897, padl 15. 4. 1945.

Padlí v bojích sm#ru postupu pochovaní v Brumovicích
1. Plachotnikov, Alexandr Konstantinovi!, podporu!ík, velitel jedné z !et samopalnické 

roty, 795. sp 228. sd, nar. 1924, poh#ben 17. 4. 1945.
2. Vasiljev, Gennadij Alexejevi!, star�ina, velitel telefonistického oddílu, 605. samostatný 

spojovací prapor (dále sspr), nar. 1923, poh#ben 18. 4. 1945.
3. N#na�ov (N$na�ev), Nikolaj Timo7 ejevi!, ser�ant, velitel jednotky zaji�&ující nabíjení 

akumulátor% pro radiostanice, 605. sspr, nar. 1919, poh#ben 18. 4. 1945.

99 �EVELA, T.: Brumovice, s. 9.
100 Tamté�, s. 9�10.
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4. D#midov, Dmitrij Petrovi!, mlad�í ser�ant, zástupce velitele dru�stva, 767. sp 228. sd, 
nar. 1905, poh#ben 19. 4. 1945.

5. Ku"erjavych, Ivan Fjodorovi!, vojín, 2. eskadrona 36. gjp 10. gjd, nar. 1913, poh#ben 17. 
4. 1945.

6. Savu�kin, Nikolaj Michajlovi!, vojín, pr%zkumník, 30. samostatná stíhací protitanková 
brigáda zálohy vrchního velení, nar. 1923, poh#ben 17. 4. 1945 na ji�ním okraji Brumo-
vic.

7. �irokov, Petr Pavlovi!, vojín, st#elec, 1. motost#elecký prapor 63. mechanizované brigá-
dy (dále mb), nar. 1899, poh#ben 18. 4. 1945.

8. �uk, Pavel Semjonovi!, vojín, telefonista, 605. sspr, nar. 1913, poh#ben 18. 4. 1945.

Zem!elí v polní nemocnici v Brumovicích
1. Polevoj, Anatolij Makarovi!, gardový star�í ser�ant, pomocník velitele !ety, 30. gjp, 

nar. 1923, zem#el na následky zran$ní 20. 4. 1945.
2. Spandyra�vili, Ivan Grigorjevi!, star�í ser�ant, zdravotník, 799. sp 228. sd, nar. 1916, 

zem#el na následky zran$ní 21. 4. 1945.
3. Jerochin, Pavel Alexejevi!, ser�ant, velitel obsluhy minometu, 795. sp 228. sd, nar. 1919, 

zem#el na následky zran$ní 22. 4. 1945.
4. Lavrent#v, Veniamin Vasiljevi!, svobodník, pr%zkumník, 412. minometný pluk, nar. 

1926, zem#el na následky zran$ní 22. 4. 1945.
5. Gerbi", Vja!islav Michajlovi!, vojín, st#elec, 795. sp 228. sd, nar. 1926, zem#el na násled-

ky zran$ní 22. 4. 1945.
6. Lagun (Lalun), Vladimir Michajlovi!, vojín, st#elec, 795. sp 228. sd, nar. 1925, zem#el na 

následky zran$ní 21. 4. 1945.
7. Molo+ ejev, Grigorij Andrejevi!, vojín, 64. mb, zem#el na následky zran$ní 21. 4. 1945.
8. Pendrakovskij, Ivan Jakovlevi!, vojín, st#elec, 799. sp 228. sd, nar. 1924, zem#el na ná-

sledky zran$ní 22. 4. 1945.
9. Podalkov, Ivan Akimovi!, vojín, st#elec, 799. sp 228. sd, nar. 1906, zem#el na následky 

zran$ní 20. 4. 1945.
10. Satanovskij, Alexandr Michajlovi!, vojín, st#elec, eviden!ní rota 228. sd, nar. 1924, ze-

m#el na následky zran$ní 21. 4. 1945.
11. Sypin, Nikolaj Jakovlevi!, vojín, pomocník velitele !ety, 799. sp 228. sd, nar. 1919, ze-

m#el na následky zran$ní 19. 4. 1945.

Pochovaní mimo Brumovice, patrn# sta�ení z boj% o Brumovice
1. T#re�"enko, Ivan Frolovi!, gardový nadporu!ík, velitel roty, 63. mb, nar. 1906, padl 16. 

4. 1945, poh#ben v Kobylí.
2. Bartnik, Vladimir Jakovlevi!, vojín, st#elec, 63. mb, nar. 1926, padl 16. 4. 1945, poh#ben 

v Terezín$.
3. Jarcev, Ivan T$rent$vi!, vojín, 1. eskadrona 36. gjp 10. gjd, nar. 1905, padl 15. 4. 1945, 

poh#ben v Moravském �i�kov$.
4. Muchin, Alexej Georgijevi!, vojín, 3. eskadrona 36. gjp 10. gjd, nar. 1910, padl 15. 4. 

1945, poh#ben v Moravském �i�kov$.

Padlí mimo Brumovice, ale uvedeni v obecní kronice101

1. Krasu,kov, Grigorij Grigorjevi!, star�í ser�ant, 767. sp 228. sd, nar. 1909, padl 17. 4. 
1945, poh#ben v Krumví#i.

101 V kronice obce Brumovice na s. 225 jsou uvedeni také #adoví: Izvja�!enko, Kurulein, Soponin a Sv-
ja�kov, které se nepoda#ilo dohledat v ruských pramenech.
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2. Pugolovkin, Ivan Pavlovi!, svobodník, st#elec, 63. mb, nar. 1924, padl 17. 4. 1945, po-
h#ben v Terezín$.

Sebevra�dy v polním lazaretu v Brumovicích
1. Kolesnikov, Nikolaj Jelisejevi!, gardový mlad�í ser�ant, odborník na letecké zbran$, 

6. gardová letecká stíhací divize, nar. 1904, ob$sil se v lazaretu 2. 6. 1945.

6.4. Padlí n#me"tí vojáci
Po!et padlých N$mc% není p#esn$ znám, ale odhaduje se kolem 30 osob.102 Po!et m%�e být 
vy��í, proto�e n$které ran$né nebo mrtvé n$mecké vojáky odvezli jejich spolubojovníci na 
d#ev$ném vozíku p#i ústupu ke Kloboukám.103 Padlým N$mc%m nebyla v$nována taková 
pozornost, jako padlým osvoboditel%m. N$mci byli zpravidla zakopáni tam, kde padli. Jen 
dva byli pochováni na brumovickém h#bitov$ za kostelem, vedle márnice. Stejn$ jako jejich 
druh%m ani jim nenále�ely vojenské pocty. Nedo!kali se exhumace a p#evozu na vále!né 
h#bitovy jako jejich protivníci. Není známo jméno �ádného z nich. Kv%li zmatk%m p#i ústu-
pu a v d%sledku zabavení #ady archivních materiál% n$mecké provenience spojeneckými 
armádami se jména a p#esná místa poh#bení N$mc% da#í dohledat jen velmi z#ídka.

7. �kody zp%sobené boji na majetku obyvatel Brumovic
Osvobození od nacistického re�imu bylo vykoupeno nejen #adou lidských �ivot%, ale i ob-
rovskými materiálními �kodami. P#i osvobozovacích bojích vyho#elo v brumovické obytné 
zástavb$ 35 dom% a 100 jich bylo siln$ po�kozeno.104 Dal�í �kody utrp$la r%zná hospodá#ská 
stavení, vinné sklepy, ale i elektrické a telegrafní vedení, ovocné stromoví, dobytek apod. 
Rozsah po�kození podrobn$ popsal ve své vzpomínce pan Franti�ek Páleník: �D$m vyho#el 
do základ$ se v�ím v�udy, 6 vep#$, 20 slepic, husa na hnízd!, 40 králík$ a v dom! v�echno. Jenom pes 
b!hal hluchý od výst#el$ po spáleni�ti. D$m dostal 12 zásah$. U nás doma z$stalo jen to, co bylo ve 
sklep!, a v kuchyni na st!n! v rohu porcelánové hodiny.�105 Ú#edn$ byla �koda vy!íslena na 69 460 
K!s. �kody podrobn$ji vylí!il v nedávné publikaci E. Kordiovský.106 Po druhé sv$tové vál-
ce se v Brumovicích nacházelo 374 budov (z toho 363 obydlených dom%). R%znými stupni 
po�kození utrp$lo 232 objekt% (prakticky 2/3 celkového po!tu). Celkové �kody na objektech 
fyzických osob zji�&ované soudním znalcem byly vy!ísleny na 2 032 061 K!s. Jen na obecním 
majetku se �koda vy�plhala na 234 280 K!s. Dal�í �kody utrp$la nap#íklad sokolovna (80 442 
K!s). To vesnici #adí vedle Lan�hota, Velkých N$m!ic nebo �itbo#ic k nejvíce zdevastovaným 
obcím (resp. obcím s nejv$t�ím po!tem po�kozených staveb) na jihu Moravy.

Tabulka 2 � Po"ty po�kozených staveb v Brumovicích

Byt% Provozoven Hospodá#ských staveb Celkem
Zni!ených 21 8 18 47
T$�ce po�kozených 40 5 26 71
Lehce po�kozených 68 13 33 114
Úhrnem 129 26 77 232

102 Kronika obce Brumovice, s. 224.
103 Sou!et ob$tí na n$mecké stran$ dle #ádových list% vyznamenaných rudoarm$jc% !ítá: 75 padlých 

voják% a d%stojník%, 1 zajatý d%stojník a 10 zajatých voják%. M%�e se jednat ale o nadsazená !ísla. 
Zdroj: Internetová databáze Podvig naroda. h, p://podvignaroda.mil.ru/podvig-ß ash/.

104 Kronika obce Brumovice, s. 226.
105 LEXA, L.: Osvobození, 2013, s. 42.
106 KORDIOVSKÝ, E.: Vále"né �kody, s. 214�216.
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Záv#r
Ve sv$t$ se slaví hned n$kolik konc% druhé sv$tové války. V$t�ina Evropy slaví jako Den ví-
t$zství 8. kv$ten 1945, Ruská federace po vzoru svého p#edch%dce SSSR slaví 89:; <=>9?@ 
(Den vít$zství) 9. kv$tna a pro Spojené státy americké je nejd%le�it$j�í datum 2. zá#í 1945, 
kapitulace Japonska. Ve v$t�in$ moravských obcí se stalo zvykem slavit konec druhé sv$-
tové války a uctívat památku ob$tí této války v den, kdy konkrétní lokalitu osvobodila 
sov$tská (nebo jiná spojenecká) vojska. Nejinak je tomu i v Brumovicích. U nov$ zbudova-
ného pomníku ob$tem obou sv$tových válek se v den výro!í osvobození obce, 16. dubna, 
pravideln$ konají pietní akty. Náv�t$va jednoho z pietních shromá�d$ní asi p#ed deseti lety 
a barvité historky pam$tník%, kte#í se p#i té p#íle�itosti se�li, p#ivedly autora k hlub�ímu 
studiu této látky. Odborného zpracování se danému tématu dostalo a� bakalá#skou oboro-
vou prací, z ní� tato studie vychází.107

Zpracování tématu osvobození Brumovic v dubnu roku 1945 p#iná�í pom$rn$ barvitý 
náhled na pr%b$h boj% o danou obec. Sleduje jejich pr%b$h od prvních d$lost#eleckých gra-
nát%, které dopadly do Brumovic, a� po dokon!ení osvobozovacího procesu a pochování 
padlých voják%. Hlavním p#ínosem práce je zpracování dosud nepublikovaných archivních 
pramen% ruské provenience. Ty p#iná�ejí velmi podrobné informace o pr%b$hu rozv$dek, 
tankových boj% apod., které v kronikách obcí zpravidla nenajdeme. Práce neopomíná ani 
n$mecké jednotky, ale autor se potýkal s nedostatkem n$meckých archivních pramen%. 
P#esto se v literatu#e a odborných studiích ve spojení s ruskými archiváliemi poda#ilo do-
hledat konkrétní typy obrn$né techniky, nasazené do boj% o Brumovice a okolí, a její po!ty. 
Byly vyu�ity takté� narativní prameny. Jedná se zejména o kroniku obce Brumovice a kro-
niku národní �koly, ze kterých se po konfrontaci s jinými prameny a literaturou dala vyt$�it 
#ada informací. Autor ve své d#ív$j�í práci sesbíral pom$rn$ bohaté spektrum výpov$dí pa-
m$tník%. V tomto pojednání dokumentují p#edev�ím zá�itky a zku�enosti o!itých sv$dk% 
na pozadí událostí podlo�ených archivními prameny.

Díky poznatk%m z ruských archivních materiál% se poda#ilo up#esnit nejen pr%b$h 
boj% o obec, ale zejména seznam padlých rudoarm$jc% poh#bených v Brumovicích. Dnes 
jsou ji� v�ichni a� na jednoho vojáka, jen� le�í na brumovickém h#bitov$, p#evezeni do 
Hustope!í. Nemá tedy smysl hledat jejich hroby, nicmén$ by si zaslou�ili, aby se o jejich 
osudech alespo) v$d$lo. P#i studiu materiál% z databáze OBD Memorial se objevovala stá-
le nová jména padlých rudoarm$jc%. A� to vypadalo, �e se p%vodn$ zaznamenaný po!et 
v kronice navý�í o 10 jmen. P#i hlub�ím studiu jmenných seznam% a knih padlých a ze-
m#elých se ale vyrojily nové interpreta!ní problémy. Autor nakonec provedl rozt#íd$ní na-
lezených jmen do 6 kategorií. V bojích o Brumovice padlo a zárove) zde bylo poh#beno 13 
rudoarm$jc%. V bojích o dal�í body nep#átelské obrany padlo po 16. dubnu 8 mu�%, které 
spolubojovníci stáhli k poh#bení do Brumovic. V dob$ existence polního lazaretu v bru-
movické �kole bývali zem#elí vojáci poh#bíváni v obci (nej!ast$ji na blízkém h#bitov$). Tak-
to zde nalezlo poslední odpo!inek 11 mu�%. Dal�ích 6 voják%, uvedených v obecní kronice 
mezi padlými v boji o Brumovice, bylo poh#beno jinde. Ve 4 p#ípadech se mohlo jednat 
o osoby padlé v obci a odnesené z boje k poh#bení do okolních obcí. Dv$ osoby zem#ely po 
skon!ení boj% o Brumovice a musely tedy padnout jinde. Poslední z 39 prov$#ených jmen 
p#edstavuje smutný osud gardového mlad�ího ser�anta letectva, který se ob$sil v polním 
lazaretu necelý m$síc po skon!ení války v Evrop$ (rudoarm$jci tou dobou vál!ili je�t$ na 
Dálném východ$). N$mecké ztráty nejsou vy!ísleny p#esn$, ale odhady se pohybují od 30 

107 LEXA, Luká�: Osvobození Brumovic v dubnu roku 1945. Bakalá#ská oborová práce. Masarykova uni-
verzita. Brno 2016.
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k 75 mu�%m. Osvobození Brumovic zaplatilo �ivotem 8 místních ob!an%, kte#í zahynuli 
v souvislosti s boji, p#ítomností mno�ství vojenského materiálu a sov$tských vojsk. 

Studium dal�ích materiál% o pr%b$hu boj% na Morav$ a v obcích v okolí Brumovic vyu-
�il autor jak k nastín$ní obecných rys% bratislavsko-brn$nské operace, tak k zamy�lení nad 
výjime!ností boj% o Brumovice, na kterou poukázal ji� brumovický kroniká#. Brumovice se 
rozhodn$ nemohou vyrovnat, co do rozsahu boj% a po!tu ob$tí, boj%m o p#edmostí na #ece 
Morav$ u Lan�hota nebo o p#ístup k Brnu u O#echova. Jejich výjime!nost lze ale spat#it 
p#edev�ím v mohutném nasazení tankových jednotek a d$lost#electva, z !eho� plyne také 
zna!né po�kození obytné zástavby. Ovládnutí Brumovic neznamenalo pro Rudou armádu 
významné strategické vít$zství ani neskýtalo zisk velkého mno�ství vále!né ko#isti. Jednalo 
se spí�e o malý, le! nezbytný st#ípek v mozaice vít$zné cesty rudoarm$jc% k Brnu, který 
museli vykoupit nemalým mno�stvím krve. V bojích o Brumovice si vyslou�ilo vyzname-
nání 16 sov$tských tankist% a n$kolik dal�ích voják%.

Práce se zam$#uje s ohledem na dostupnost archivního materiálu na sov$tskou stranu 
fronty. Vyjád#ena jsou p#edev�ím hrdinská po!ínání rudoarm$jc%. To v�ak není úmysl !i 
snaha o jednostranný výklad tématu. Jedná se o d%sledek faktu, �e v ruských archivech se 
zachovaly nebo jsou zp#ístup)ovány více ne� negativní záznamy zápisy pozitivního vý-
znamu. Sami velitelé men�ích útvar% jist$ rad$ji zveli!ili hrdinské !iny svých pod#ízených 
a projevy zbab$losti p#ed svými nad#ízenými umen�ili nebo zaml!eli (jako se tomu patrn$ 
d$lo v ka�dé bojující armád$). Je t#eba mít tyto limity a také mo�ný politický podtext na 
pam$ti. P#esto se jedná o nejpodrobn$j�í popisy díl!ích !ástí osvobozovacích boj%, které lze 
získat. Proto jim taková pozornost právem nále�í.

Malba zni"eného sov!tského tanku T-34 na Dolním konci Brumovic, namaloval akademický malí# V. Ková#ík 
(archiv autora)
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Seznam pou�itých zkratek
� !. � !íslo
� !. p. � !íslo popisné
� D�K � kulomet systému D$g&arjev � �pagin 
� gjd � gardová jezdecká divize
� gjms � gardová jezdecko-mechanizovaná skupina
� gjp � gardový jezdecký pluk
� gslp � gardový stíhací letecký pluk
� gta � gardová tanková armáda
� gtb � gardová tanková brigáda
� mb � mechanizovaná brigáda
� ms � mechanizovaný sbor
� MZA � Moravský zemský archiv
� NAD � národní archivní d$dictví
� nar. � narozen
� Pz. � panzer (n$mecky tank)
� RSO � Raupenschlepper Ost � ozna!ení typu n$meckého pásového taha!e
� s. � strana 
� sd � st#elecká divize
� SOkA � Státní okresní archiv
� sp � st#elecký pluk
� ss � st#elecký sbor
� SS � Wa3 en SS � (n$mecká ozbrojená slo�ka �zbran$ SS�)
� sspr � samostatný spojovací prapor
� s�pr � samostatný �enijní prapor
� (t) � tschechisch (n$mecky !eský)
� UF � ukrajinský front
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Die Befreiung von Brumowi(  (Brumovice) im April 1945
und die Opfer der Kriegsereignisse 

Zeugnisse russischer militärischer Archivquellen 

Luká� Lexa

Die vorliegende Studie widmet sich den Kämpfen der Roten Armee um Brumowi+  (Brumovice) im 
April 1945. Der Hauptbeitrag der Arbeit ist die Bearbeitung russischer militärischer Archivquellen, die 
großenteils bisher unverö3 entlicht sind. Die Befreiung von Brumowi+  verlief als Teil der Preßburg-
Brünner Operation in den Tagen zwischen dem 14. und 16. April 1945. Die Gemeinde lag an einer 
der Angri3 srichtungen der Roten Armee bei den Bemühungen, Brünn (Brno) zu erobern. Bereits eine 
Woche vor der Befreiung der Gemeinde trafen deutsche Soldaten in Brumowi+  und Umgebung Ver-
teidigungsmaßnahmen. Die Verteidigung dieses Abschni, s sicherten Einheiten der 13. Panzerdivision, 
des 21. SS-Polizeiregiments und andere. Zu den Schlüsseleinheiten der Roten Armee, die sich an den 
Befreiungskämpfen um Brumowi+  beteiligten, gehörte die 41. Garde-Panzerbrigade des 7. mechani-
sierten Korps, die 228. Schü+ endivision des 49. Schü+ enkorps der 53. Armee und die 10. Garde-Kaval-
leriedivision des 4. Garde-Kavalleriekorps der 1. Garde-Kavallerie-Mechanik-Gruppe. Dem Tre3 en in 
Brumowi+  gingen Kämpfe um Wrbi+  (Vrbice), Kobyly (Kobylí) und den Wald östlich von Brumowi+  
voraus. Im Gegensa+  zu der verhältnismäßig raschen Befreiung der beiden genannten Gemeinden 
wurden um Brumowi+  komplizierte und anspruchsvolle Kämpfe geführt. In den Kämpfen um die Ge-
meinde Þ elen mindestens 13 Rotarmisten und einige Du+ end deutsche Soldaten; 230 Gebäude wurden 
in dem Ort beschädigt. Die Verteidiger vernichteten drei sowjetische Panzen vom Typ T-34/85. Rotar-
misten se+ ten unweit von Brumowi+  zwei Jagdpanzer 38 (t) He+ er außer Gefecht. Nach Beendigung 
der Befreiungskämpfe hielt sich eine Reihe von Einheiten der Roten Armee hier auf, die strategische 
Objekte in der Gemeinde bese+ ten. Außer dem Stab der 228. Schü+ endivision in der Schule war dies 
einiges Personal von Lazare, en. Schließlich wurde unweit von Brumowi+  ein sowjetischer Feldß ug-
pla+  eingerichtet, dessentwegen Sowjetsoldaten sich bis Dezember 1945 in der Gemeinde auA ielten. 
Die Zivilbevölkerung kam mit der Anwesenheit der Roten Armee gut zurecht, auch wenn es zu einigen 
Zwischenfällen kam. Der Verlauf der Befreiungskämpfe und die Anwesenheit von Militär brachte in der 
Gemeinde außer der erwähnten Verlusten an Leben auch einige Opfer unter den Brumowi+ er Bürgern. 


