
Odboj za 2. světové války

Karel Kuttelwascher a Karel Kutlvašr



Generál Karel Kutlvašr
• Narodil se 27. 1. 1895 v Michalovicích u Německého Brodu jako šestý potomek Josefa a Marie M. Kutlvašrových. 

Již v roce 1899 mu zemřel otec a Karel byl vychováván jen svojí matkou. Obecnou školu začal navštěvovat v 
rodných Michalovicích a pokračoval na měšťance v Německém Brodě. Obchodní školu tamtéž ukončil v roce 
1911. Poté nastoupil k firmě Jenč v Humpolci, ale již 12. 4. 1913 odcestoval do Ruska na „zkušenou“, kde se 
uchytil u firmy Vielwert a Dědina v Kyjevě. 



• V době vypuknutí 1. světové války byl Karel stále v Kyjevě. Krajanské organizace začaly organizovat v Rusku 
odboj a podařilo se jim dosáhnout toho, že Rusko dovolilo Čechům a Slovákům vytvořit samostatnou Českou 
družinu. Mezi prvními dobrovolníky, kteří se do této jednotky hlásili, byl i teprve devatenáctiletý Karel 
Kutlvašr. Do bojů 1. světové války nastoupil v roli rozvědčíka. V červnu 1916 byl rozkazem vrchního velitele 
armád západní fronty za hrdinství v bojích povýšen do hodnosti praporčíka pěchoty. Druhý den převzal 
velení půlroty u 2. roty 1. čs. střeleckého praporu Mistra Jana Husi, se kterou se podílel na Brusilovově 
ofenzívě. O kvalitách jeho činnosti svědčí obdržená vyznamenání: Řád sv. Stanislava 3. st. s meči a stuhou, 
Řád sv. Anny 3. st. s meči a stuhou a povýšení do hodnosti podporučíka se staršinstvem. Před bitvou u 
Zborova se podporučík Kutlvašr stal velitelem 4. roty 1. pluku čs. legií na Rusi a obdržel Řád sv. Anny 4. st. 
Této bitvy se rota Karla Kutlvašra zúčastnila jako praporní záloha, i přesto se však zapojila přímo do krvavých 
bojů. Za účast v bojích u Zborova, kde Karel Kutlvašr ztratil svého bratra a sám byl těžce raněn, obdržel Kříž 
sv. Jiří. Po absolvování školy pro velitele praporu při štábu 1. čs. divize v Polonoji se vrátil ke své 4. rotě, se 
kterou již v sestavě Československého armádního sboru na Rusi začal ústup z Kyjeva směr východ přes Sibiř 
a Francii zpět do vlasti. Během tohoto ústupu byl jmenován velitelem 3. praporu 1. čs. střeleckého pluku, 
kterému velel v bojích u Čerkadel, Simbirska a Kazaně, kde utrpěl další zranění. Především u Kazaně se 
prokázalo hrdinství a velitelský um mladého Kutlvašra, navíc účast v této bitvě umožnila T. G. Masarykovi 
vyjednat pro naši vlast uznání ze strany USA a dalších mocností. Po sebevraždě generála Švece se stal 
Kutlvašr velitelem prvního pluku a 18. 10. 1918 byl jmenován majorem a následně rozhodnutím ministra 
války M. R. Štefánika povýšen na podplukovníka. Pro ani ne čtyřiadvacetiletého mladíka to bylo skutečně 
nebývalé. Po půl roce stráveném v Kamsku, kde se Karel Kutlvašr seznámil se svojí budoucí manželkou, se 
Kutlvašr spolu s plukem vydal na cestu přes Irkutsk do Vladivostoku a odtud přes Hongkong, Singapur, Suez 
a Port Said do Terstu. 2. února 1920 dorazil Kutlvašr se svými vojáky do Prahy. Zde je na Wilsonově nádraží 
očekával ministr zahraničí Dr. Edvard Beneš, ministr obrany a brodský rodák Václav Klofáč, náčelník 
generálního štábu gen. Maurice Pellé, plk. Otakar Husák a další.





• Karel Kutlvašr působil v československé 
armádě i v době první republiky. Byl v 
tomto období jmenován ve svých 33 
letech do hodnosti brigádního generála a 
od roku 1934 působil v Hradci Králové, 
kde měl na starosti zajištění státní 
hranice. Mnichovská dohoda a vyhlášení 
Protektorátu však nedaly Kutlvašrovi 
příležitost znovu ukázat svůj velitelský um. 
Po březnu 1939 si našel civilní zaměstnání 
v Masarykových domovech v Krči. Tato 
práce mu umožnila zapojit se do odboje, v 
letech 1942 až 1944 byl napojen na 
odbojovou organizaci Lípa a po její 
likvidaci se přidal k organizaci pod 
vedením podplukovníka Františka 
Bürgera-Bartoše. 



Pražské povstání

• Po vypuknutí Pražského povstání se za vůdce odboje a českého národa prohlásila Česká 
národní rada, vojensky bylo povstání připraveno ze strany velitelství Bartoš neboli 
Vojenského velitelství Velké Prahy, do jehož čela byl jmenován generál Karel Kutlvašr. 7. 
května se Karel Kutlvašr zapojil do jednání mezi ČNR a Vlasovci, kdy i přes vážnou situaci, 
ve které se Praha nacházela, odmítl přijmutí pomoci od 1. divize Ruské osvobozenecké 
armády. V tento den byla také podepsána kapitulace Německa v Remeši, o které se 
představitelé ČNR a Velitelství Velké Prahy dozvěděli, a na základě této informace se 
rozhodli vyjednat kapitulaci s vojenskými představiteli v Praze tak, aby zbytečně 
nedocházelo k dalším ztrátám na životech. 8. května došlo k jednání mezi vojenským 
velitelem Protektorátu gen. Toussaintem a ČNR, kterého se účastnili i generál Kutlvašr a 
podplukovník Bürger-Bartoš. Výsledkem jednání byla kapitulace generála Toussainta a 
ukončení bojů v Praze. Nutno však dodat, že ne všichni nacisté byli ochotni 
uposlechnout svých nadřízených. Někteří, především příslušníci SS, nepřijali ani 
kapitulaci v Remeši ani kapitulaci generála Toussainta a bojovali dál. Tyto poslední 
bojové skupinky pak pomáhala českým občanům likvidovat Rudá armáda, která dorazila 
do našeho hlavního města 9. května. Generál Karel Kutlvašr se osobně zúčastnil přivítání 
Rudé armády a generála Rybalka v Praze. 



1945-1948

• Ačkoliv bychom očekávali, že díky svému působení v období povstání se dostane 
gen. Kutlvašrovi odměny, nestalo se tak. Již v květnu 1945 požadovala sovětská 
vláda potrestání signatářů Pražské kapitulace z 8. května 1945, a to 
prostřednictvím dvou diplomatických nót sovětského velvyslance v 
Československu V. Zorina. Nóty označovaly signatáře kapitulace za nepřátele 
Sovětského svazu, protože umožnili, aby půl milionu německých vojáků přešlo do 
americké zóny a posílilo tak potencionálního nepřítele Sovětského svazu. Mezitím 
byl Karel Kutlvašr ustanoven velitelem V. sboru v Brně, ale již 1. 8. mu byla 
nařízena dovolená, která byla prodlužována až do února roku 1946, kdy byl určen 
zatímním velitelem III. sboru v Plzni. V krátké době byl opět přeložen, tentokrát 
opět do Brna. I přes protesty proti jeho osobě byl při příležitosti 28. října v roce 
1947 povýšen do hodnosti divisního generála. Po celou tuto dobu byl několikrát 
vyslýchán pracovníky V. oddělení obranného zpravodajství v souvislosti s 
podepsáním Pražské kapitulace. 



Po roce 1948

• Po únorovém převratu byl Karel Kutlvašr již 8. 3. 1948 na základě rozhodnutí ministra 
obrany gen. Ludvíka Svobody poslán na dovolenou, která trvala až do konečného 
rozhodnutí o jeho pensionování k 1. 6. 1948. I nadále byl K. Kutlvašr sledován a nakonec 
bylo rozhodnuto o jeho likvidaci za pomoci nasazeného provokatéra. Provokatér pplk. 
Josef Hruška, který byl veden Bedřichem Reicinem a jeho lidmi z obranného 
zpravodajství, zorganizoval protistátní skupinu „Pravda zvítězí“, která měla sloužit jako 
záchytná síť možných nepřátel vlády KSČ. Již 18. 12. 1948 byl generál Kutlvašr zatčen a 
spolu s ním i další členové odbojové skupiny. K soudu došlo 12. května 1949, rozsudky 
byly vyneseny o čtyři dny později. Bylo odsouzeno celkem třináct osob, z toho tři dostali 
trest smrti, mezi nimi i provokatér pplk. Josef Hruška, generál Karel Kutlvašr dostal 
doživotí. Svůj trest si odpykával na Pankráci, v Mírově, v Opavě a v Leopoldově.  Zde se 
setkal s posledním velitelem wehrmachtu v Praze s gen. Toussaintem, s nímž 
podepisoval kapitulaci německých vojsk. Karel Kutlvašr dokončil svoji anabázi po 
věznicích opět v Praze, tentokrát v Ruzyni. Na základě amnestie vynesené při příležitosti 
15. výročí osvobození presidentem A. Novotným byl K. Kutlvašr po 11 letech 4 měsících 
a 22 dnech 10. 5. 1960 propuštěn na svobodu. Svobody si však příliš dlouho neužil. 
Vězení zanechalo následky na jeho zdraví, a tak generál Kutlvašr již 2. října 1961 umírá. 



Mladý generál, 
který za svou 
odvahu zaplatil 
svým životem



KAREL KUTTELWASCHER

• Informace o Karlu Kuttelwascherovi se můžete dočíst na internetu anebo 
na příklad z knihy Rogera Darlingtona Noční stíhač. V současnosti se jeho 
osobností zabývá Czech Spitfire Club.

O Kuttlewascherovi 
vznikl za války 
komiks                     
v angličtině. I vy si 
můžete zkusit 
vyrobit ve třídě 
komiks o nějakém 
hrdinovi z našeho 
regionu
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