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Předehra k dramatu

Čajánkova kasárna

P?edch?zej?c? rok 1938 by l  to t iþ 
poznamen?n zradou spojenc?, kte?? 
ob?tovali celistvost Československa 
za dočasn? m?r s nacistick?m N?meckem 
(viz mapka).
Likvidace Česko-Slovenska pokračovala 
odtrþen?m Slovenské republiky 14. b?ezna 1939 a m?la b?t dovrðena 
o den pozd?ji z??zen?m Protektor?tu Čechy a Morava. 
N?mecké okupačn? jednotky vðak oproti dohod?m začaly severn? 
Moravu obsazovat jiþ v podvečer 14. b?ezna. Z?ejm? z obavy, aby 
tuto strategickou pr?myslovou oblast neobsadila jako prvn? polsk? 

arm?da, kter? jiþ okupovala 810 km˛ 
slezského a 226 km˛ slovenského ?zem?.

V budov? Čaj?nkov?ch (Czaj?nkov?ch) 
kas?ren (pojmenovan?ch podle majitele 

Předehra k dramatu
Predcházej íc í  rok 1938 by l  to t iž  
poznamenán zradou spojencu, kterí 
obetovali celistvost eskoslovenska 
za do asný mír s nacistickým Nemeckem 
(viz mapka).
Likvidace esko-Slovenska pokra ovala 
odtržením Slovenské republiky 14. brezna 1939 a mela být dovršena 
o den pozdeji zrízením Protektorátu echy a Morava. 
Nemecké okupa ní jednotky však oproti dohodám za aly severní 
Moravu obsazovat již v podve er 14. brezna. Zrejme z obavy, aby 
tuto strategickou prumyslovou oblast neobsadila jako první polská 

armáda, která již okupovala 810 km˛ 
slezského a 226 km˛ slovenského území.
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Čajánkova kasárna
V budov? Čaj?nkov?ch (Czaj?nkov?ch) 
kas?ren (pojmenovan?ch podle majitele 

textilní továrny, která zde dríve sídlila) byl od roku 1934 umísten 
predevším III. prapor 8. pešího pluku Slezského.
V osudný den pobývalo v kasárnách zhruba 300 novácku, kterí 
základní vojenskou službu nastoupili teprve 1. brezna 1939. V tento 
den zde také bylo okolo triceti délesloužících poddustojníku a aspirantu 
na kurzu polského jazyka.
 

Približne v 17:30 hod. zahájil 84. peší 
pluk wehrmachtu postup od Hrušova 
nad Odrou smerem na Ostravu.
Zhruba o dvacet minut pozdeji 
dorazil jeho vojenský predvoj do 
Místku, kde cást jednotek obsadila 
za pomoci místních henleinovcu 
budovu okresního úradu a policejní 
stanici. Zbytek vojáku pokracoval 
dále do centra Místku.
První neprátelské vojáky na moto-
cyklech považoval pplk. Karel Štepina za nahlášené jednotky jedoucí 
na Slovensko. Avšak ceští strážní byli záhy vyvedeni z omylu, když je 
nemecký dustojník vyzval, aby se mu vzdali. Oba strážní to odmítli 
a zahájili po útocnících palbu. 
Mezi prvními se do stretu zapojili úcastníci kurzu polštiny pod vedením  
kpt. Karla Pavlíka. Ten zacal nejen organizovat obranu kasáren, ale sám 
se ujal lehkého kulometu. Soubežne s touto událostí vyhlásil posádkový 
dozorcí por. Karel Martínek poplach.
Naši vojáci meli (kvuli smírlivé politice ceské vlády vuci nacistickému 
Nemecku) v kasárnách jen minimum lehkých zbraní a ješte méne munice. 
Presto úspešne celili ohromné presile a odrazili všechny útoky. Nemcum 
nepomohlo ani protitankové delo a obrnené auto.

Nakonec však prišlo nevyhnutelné, 
a když zacala docházet munice, 
narídil velitel praporu pplk. Karel 
Štepina zastavení palby. Samotný 
boj probíhal približne 30 minut. 
Zatímco obránci kasáren meli jen 
dva lehce ranené, na nemecké 
strane je uvádeno 6 až 18 mrtvých 
a 6 težce ranených, což prokazuje 
vysoké odhodlání našich vojáku 
bránit vlast. 

Německý postup - 14. březen 1939
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Německý postup - 14. březen 1939
Približne v 17:30 hod. zahájil 84. peší 
pluk wehrmachtu postup od Hrušova 
nad Odrou smerem na Ostravu.
Zhruba o dvacet minut pozdeji 
dorazil jeho vojenský predvoj do 
Místku, kde ást jednotek obsadila 
za pomoci místních henleinovcu 
budovu okresního úradu a policejní 
stanici. Zbytek vojáku pokra oval 
dále do centra Místku.
První neprátelské vojáky na moto-
cyklech považoval pplk. Karel Štepina za nahlášené jednotky jedoucí 
na Slovensko. Avšak eští strážní byli záhy vyvedeni z omylu, když je 
nemecký dustojník vyzval, aby se mu vzdali. Oba strážní to odmítli 
a zahájili po úto nících palbu. 
Mezi prvními se do stretu zapojili ú astníci kurzu polštiny pod vedením  
kpt. Karla Pavlíka. Ten za al nejen organizovat obranu kasáren, ale sám 
se ujal lehkého kulometu. Soubežne s touto událostí vyhlásil posádkový 
dozor í por. Karel Martínek poplach.
Naši vojáci meli (kvuli smírlivé politice eské vlády vu i nacistickému 
Nemecku) v kasárnách jen minimum lehkých zbraní a ješte méne munice. 
Presto úspešne elili ohromné presile a odrazili všechny útoky. Nemcum 
nepomohlo ani protitankové delo a obrnené auto.

Nakonec však prišlo nevyhnutelné, 
a když za ala docházet munice, 
narídil velitel praporu pplk. Karel 
Štepina zastavení palby. Samotný 
boj probíhal približne 30 minut. 

č

č

č

č
č

č

č
č č

č

č

Zatímco obránci kasáren měli jen 
dva lehce raněné, na německé 
straně je uváděno 6 a  18 mrtvých 
a 6 tě ce raněných, co  prokazuje 
vysoké odhodlání na ich vojáků 
bránit vlast. 
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Poděkování:

Informační ceduli připravil:

Statutární město
Frýdek-Místek

Statutární město
Frýdek-Místek

Karel Pavlík

Narodil se 19. října 1900 
v Hradových Střímelicích 
v učitelské rodině a byl 
a b s o l v e n t e m  v o j e n s k é  
akademie. 
Okamžitě po okupaci začal 

působit v ostravské  skupině „Za vlast!“. 
Následně vstoupil do vojenské odbojové 
o r g a n i z a c e  „ O b r a n a  n á r o d a “  
a  spo lupracova l  m imo j i né  se  
škpt. Václavem Morávkem.
Dne 4. září 1942 ho zatklo gestapo 
a po krutých výsleších byl přesunut 
do koncentračního tábora Mauthausen, 
kde byl 26. ledna 1943 popraven střelou 
do týla. 
Jeho symbolický hrob stojí na novém 
hřbitově v Kostelci nad Černými lesy.

Karel Pavlík

Narodil se 19. října 1900 
v Hradových Střímelicích 
v učitelské rodině a byl 
a b s o l v e n t e m  v o j e n s k é  
akademie. 
Okamžitě po okupaci začal 

působit v ostravské  skupině „Za vlast!“. 
Následně vstoupil do vojenské odbojové 
o r g a n i z a c e  „ O b r a n a  n á r o d a “  
a  spo lupracova l  m imo j i né  se  
škpt. Václavem Morávkem.
Dne 4. září 1942 ho zatklo gestapo 
a po krutých výsleších byl přesunut 
do koncentračního tábora Mauthausen, 
kde byl 26. ledna 1943 popraven střelou 
do týla. 
Jeho symbolický hrob stojí na novém 
hřbitově v Kostelci nad Černými lesy.

Karel Martínek

Narodil se 19. prosince 1910 
v Bohumíne. Po nemecké 
okupaci se zapojil do aktivního 
odboje. 
Zradou byl zatcen a následne 
prošel koncentracními tábory 

Flössenburg a Mauthausen, kde se 
na pokraji smrti dockal osvobození 
americkou armádou.
Po vylécení slouž i l  jako vel i tel  
pancérových vlaku v Milovicích, kde se 
po únoru 1948 pridal k plánu odvážného 
vojenského povstání proti komunistické 
diktature. Za tento cin byl odsouzen 
na patnáct let težkého žaláre. Propušten 
byl po 7 letech. Zemrel 25. února 1975 
na leukemii.

Karel Martínek

Narodil se 19. prosince 1910 
v Bohumíně. Po německé 
okupaci se zapojil do aktivního 
odboje. 
Zradou byl zat en a následně 
pro el koncentra ními tábory 

Flössenburg a Mauthausen, kde se 
na pokraji smrti do kal osvobození 
americkou armádou.
Po vylé ení slou i l  jako vel i tel  
pancéřových vlaků v Milovicích, kde se 
po únoru 1948 přidal k plánu odvá ného 
vojenského povstání proti komunistické 
diktatuře. Za tento in byl odsouzen 
na patnáct let tě kého aláře. Propuštěn 
byl po 7 letech. Zemřel 25. února 1975 
na leukemii.
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Odkaz obránců Čajánkových 
kasáren je aktuální a zřetelný 
dodnes: za vlast a svobodu je 

třeba bojovat!

Odkaz obránců Čajánkových 
kasáren je aktuální a zřetelný 
dodnes: za vlast a svobodu je 

třeba bojovat!

Dramatické události, které se odehrály na 
tomto místě 14. března 1939, byly 

v následujících šesti letech 
přehlušeny válečnou 
vřavou, která měnila 
hranice i osudy celé 
Evropy.
    

Přesto byla statečná 
obrana Čajánkových 
kasáren tou tolik 
potřebnou vzpruhou 
českého sebevědomí, 
kterou naši otcové 
a dědové v roce 1939 

velmi  potřebovali. 

Dramatické události, které se odehrály na 
tomto místě 14. března 1939, byly 

v následujících šesti letech 
přehlušeny válečnou 
vřavou, která měnila 
hranice i osudy celé 
Evropy.
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Dřevěná schránka
na informační leporela.

Dřevěná schránka
na informační leporela.
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Území okupované 
Polskem

v říjnu 1938

Území okupované
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Epilog
Pos?dka Čaj?nkov?ch kas?ren 
byla sice internov?na, ale jen 
k r ? t c e .  O k u p a n t i  s e  t o t i ţ  
z politick?ch d?vod? snaţili tento 
vojensk? st?et  utajit.
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vojensk? st?et  utajit.
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Nacisté v Místku na jaře roku 1939. 

Příslušníci 1. roty III. praporu 8. pěšího pluku.

O nezlomném odhodlání posádky Čajánkových 
kasáren svědčí i fotografie z 29. března 1939

s nápisem „BYLI JSME A BUDEM!“


