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Téma: účast na skautském projektu „Hrdinové války“ 

Zadání: Zpracovat příběh skauta, který položil život za 2. světové války. 

 

A) Popis osobnosti 

Founě Miroslav 

Narozen 21.5.1923 ve Strakonicích; zemřel 5.5.1945 tamtéž 

Svobodný, zámečník v provozních dílnách České zbrojovky ve Strakonicích, příslušný do Protivína, okres Písek. 

Padl v boji proti německé motorizované koloně na křižovatce u nádraží ve Strakonicích. 

 Byl zapojen ve III. skupině velitele Jaroslava Házla. 

 

Takto stručně identifikuje Miroslava Founě jeden z velitelů oblastní odbojové organizace Niva, poručík v záloze Adolf 

Sýkora1 

Ve vlastivědném sborníku města Strakonic najdeme ještě u jména Miroslav Founě malý doplněk: 

„Člen předválečné skautské organizace.“ 2 

 

B) Popis události   

Krátká zpráva, kterou je možné si o této události přečíst dnes v mediích říká, že ve Strakonicích vypuklo 5. května 

1945 povstání proti okupantům, pod vedením místní odbojové skupiny Niva. Při odzbrojování německých vojáků, 

došlo k přestřelce, ve které zahynulo několik mladých mužů. 

6. května pak do Strakonic dorazili vojáci 94. divize americké armády a město osvobodili. 

 

C)  Motiv 

Co se však za touto, poměrně stručnou, zprávou skrývá a jaké cestičky osudu přivedly aktéry, mezi nimiž byl i bratr 

Miroslav Founě, na místo a do situace, kdy došlo ke střetu, kdy přišli o život? 

Navštívíme-li místo incidentu, budeme zřejmě překvapeni už jen tím, co se skrývá pod termínem „bylo zastřeleno 

několik mladých mužů“. 

Nedaleko strakonického vlakového nádraží, v ulici nesoucí název „5. Května“ nejdeme malý parčík, a v něm pomníček 

nesoucí celkem 12 jmen mužů ze Strakonic a blízkého okolí, kteří tu v onen osudový den zahynuli. 

12 padlých, v kontextu 2. světové války to je zanedbatelné číslo, ale pro jejich rodiny to je víc než dost. 

 Proč tito mladí lidé riskovali, a nakonec i obětovali své životy? Stálo to vůbec za to? Den před osvobozením? 

Samozřejmě tehdejší aktéři nevěděli, za jak dlouho osvoboditelé dorazí. Nemohli tudíž tušit, že do konce války, 

zbývá, pro jejich město, pouhý jeden den. I přesto nebo právě proto neudělali by lépe, kdyby raději zůstali doma a 

počkali, až se vše přežene? Nemohli počkat v závětří? 

Na osudu bratra Mirka Founě poznáme, že nemohli. 

Vyrůstáte-li v prostředí, kde láska k vlasti se snoubí se smyslem pro povinnost, kde daný slib je posvátný, pak se 

nemůžete jen tak dívat z okna, jak kolem procházejí dějiny. 

Jistě přispěla i mladická horlivost a touha odčinit křivdy páchané okupanty, odčinit potupu z osudného podzimu 

1938, kdy jsme pod tlakem tehdejších evropských lídrů, odevzdali svou zemi okupantům a byli připraveni o svobodu. 
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Takže, to máte motiv jejich jednání: „Jen tak nepřihlížet a nestát stranou“, když se rozhoduje o osudu vlasti.  

Nyní hledáte příležitost něco udělat. 

 

D) Odbojová skupina Niva 

A ta se naskytla nejpozději na počátku roku 1945. To se na Strakonicku aktivizovala odbojová skupina s názvem Niva. 

Jejím velitelem byl poručík (bývalé) Československé armády Vladimír Bláha. I on kdysi přísahal věrnost Republice 

Československé, i kdyby měl přinést oběť nejvyšší.  

O motivech odbojářů se autorka kapitoly o 2. Světové válce, ve Vlastivědném sborníku, I.Říhová vyjadřuje takto: „V 

období 2. světové války, a zejména pak od roku 1942, byla hlavní myšlenka těch, kteří chtěli bojovat či do ilegální 

práce se zapojit, spojena s touhou po národním osvobození, lidské svobodě a porážce fašismu.3 

Poručíku Bláhovi se podařilo obnovit odbojovou činnost po vlně zatýkání na podzim 1944 a shromáždit rozptýlené 

malé odbojové skupiny v Domažlicích, Březnici, Blatné, Volyni a především skupiny působící ve strakonické zbrojovce.  

Součástí tohoto odboje byla i skupina s názvem Zpravodajská brigáda (ZB), která se personálně opírala o ročník právě 

odmaturované mládeže a jejíž jádro tvořili skauti z 5. oddílu pražských vodních skautů. Jedna její část působila právě 

ve strakonické zbrojovce. Soustředila se na sběr a doručování informací o německých zbrojních projektech.   

Jak se dozvídáme z pamětí jednoho ze členů  strakonického odboje, také skauta, Ladislava Hoška (narozen 4.8.1924 

ve Čkyni u Strakonic), valná část mladých mužů v regionu, byla po dokončení školy, totálně nasazena v tamní 

zbrojovce a mnozí se velice záhy se zapojili do odbojové činnosti.4 

Velitel skupiny Niva, por. Bláha, měl napojení na „Radu Tří“ (R3), odbojovou organizaci, sestávající se z pozůstatků 

příslušníků „Obrany Národa (ON)  a Petičního výboru věrni zůstaneme (PVVZ), s přímým napojením na Londýn, přes 

ilegální vysílačku štábního kapitána Nechanického.5 

 

Úkolem odboje Niva bylo podle velitele jedné z jejích čet: 

a) Destrukce komunikací a spojení, umožňujících koordinaci postupu německých jednotek. 

b) Nashromáždit potřebný arzenál zbraní. 

c) Zabránit ničení důležitých objektů ustupujícími Němci. 

d) Zabránit rabování v krizovém období, než moc ve státě opět uchopí československé orgány6 

 

Právě jeden z těchto úkolů, přesně ostrahu důležité křižovat poblíž nádraží, plnil se svými druhy 5. května 1945 bratr 

Miroslav Founě. 

Nedokážeme určit, kdy přesně se do odboje zapojil, ale s jistotou můžeme říci, že odbojová činnost skautů ve 

Strakonicích nebyla náhlým výbuchem mladických vášní, ale dlouhodobá, systematická, a dobře promyšlená činnost 

za obnovení Československa a ideu lidské svobody. Všichni zúčastnění si byli dobře vědomi rizik s touto činností 

spojených, díky několika vlnám zatýkání gestapem v letech 1943 – 44. 

Na jaře 1945 už většina Němců ztratila víru v konečné vítězství a mysleli především na to, uniknout ruskému zajetí. 

Proto kolony německé armády směřovali na západ, co nejblíže k americké zóně. 

Místní pamětník Josef Sichinger to komentuje slovy: „Ráno 5. května jsem musel z Novosedel do Strakonic pěšky. 

Vlaky nejezdily, na kole jsem se neodvažoval jet. Ustupující němečtí vojáci je bez milosti kradou a prchají na západ.“7 

Součástí tohoto proudu byla i německá obrněná kolona, jedoucí po silnici kolem strakonického nádraží. V té době, již 

příslušníci odboje přebrali kontrolu města do svých rukou. Proč se odbojáři pokusili německou kolonu zastavit? 
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Napoví nám další dobové svědectví: „Jihočeský odboj byl již na konci dubna alespoň částečně připraven na 

rozhodující střetnutí. Připraveno bylo na 1800 bojovníků. Trpěli však kritickým nedostatkem zbraní. Situaci nijak 

zásadně nevyřešili ani padákové shozy spojenců. Nezbývalo, než zbraně získávat odzbrojováním německých vojáků.“8 

Jak střetnutí popisuje námi již mnohokrát citovaný Vlastivědný sborník? 

„Příslušníci Nivy měli za úkol Němce odzbrojovat a v případě možnosti odvádět do sběrných táborů na okraji města.  

Osudným se stal průjezd německé obrněné jednotky. Přestože transport jel pod bílou vlajkou, zřejmě náhodný 

výstřel rozpoutal přestřelku, kde padlo 11 členů skupiny. 

Čeněk Bláha, Ladislav Kubiček a Miroslav Founě (členové předválečné skautské organizace), Hubený Josef, Javůrek 

Josef, Klasna Václav, Matoušek Václav, Němejc Ladislav, Vaněček Josef, Valchář Václav, Staněk Rudolf. 

Táže německá kolona zastřelila ještě 7 lidí v nedalekých Cehnicích.“ 9 

Překvapivě se tu dozvídáme, že bratr Mirek Founě nebyl jediným padlým skautem. Jsou tu další dvě jména 

s dovětkem „členové předválečné skautské organizace“. Čeněk Bláha a Ladislav Kubíček. 

Historici Skalický a Fibich shrnují místní odboj slovy: „Ve Strakonicích působily za okupace postupně tyto odbojové 

organizace: Obrana národa, ÚVOD, PVVZ, ilegální KSČ, Předvoj, Prokop Holý a Zpravodajská Brigáda. Nefungovaly na 

třídním principu, jak se později snažili doložit komunisté, ale na statečnosti a obětavosti lidí, a také na zkušenosti 

bývalých československých vojáků. Dá se říci, že se převážně obětovaly zdější elity, včetně Sokolů, Junáků či 

legionářů, tedy opor bývalé československé státnosti. 

Dne 15. Března 1945 pak vystoupily z ilegality všechny přeživší strakonické odbojové skupiny pod sjednocujícím 

názvem Niva. Ta také 5. Května vyhlásila povstání. Byla stabilizována situace ve městě za cenu 11 povstaleckých 

životů…10 

 

E) Svědectví pamětníků 

Dovolme ještě promluvit přímému účastníkovi onoho boje. Bývalý odbojář, poručík A. Sýkora vzpomíná: 

„Kolem 16. hodiny jsem již byl na cestě do zbrojovky, abych přehlédl situaci. Nacházel jsem se právě za železničním 

mostem přes řeku Volyňku, když čelo německé smíšené pancéřové autokolony, které projelo barikádou při západním 

vstupu do Strakonic, dosáhlo k Masarykově lize, před křižovatkou s tratí, a když zapraskaly první výstřely. Vyběhl 

jsem na násep železnice a ze vzdálenosti asi 400 m jsem samopalem střílel na německé vojáky, kteří vyskákali 

z nekrytých automobilů. Zazněli výbuchy od křižovatky a střelba od zbrojovky. Pak nastal na silnici křik. „Nicht 

schiesen“ a nastalo mrtvé ticho na obou stranách. Využil jsem příměří a běžel jsem ihned podél Volyňky na místní 

velitelství Nivy, kde podávám zprávu o situaci.“11  

 

A pro srovnání ještě záznamy z obecní kroniky o činnosti odbojové skupiny Niva: 

Koncem září 1944 byla odhalena skupina Předvoj gestapem ze Strakonic. Podzemní činnost však neustala. 

V listopadu 1944 navázal Ad. Sýkora styk s por. J. Sukem. Pobočníkem Sýkorovým byl Jaroslav Házl, úředník Ćeské 

zbrojovky (a jak již víme pozdější velitel čety Mirka Founě. - pozn. autora) 

Ve zbrojovce bylo ustanoveno několik vedoucích skupin, jimž přiděleny jednotlivé úkoly, a to obsazení 

komunikačního zařízení, obstarání zbraní, utvoření bojových družstev, informace o německé posádce a strážích, o 

dodávkách zbraní a munice. Vše se řídilo podle pokynů čsl. zahraniční vlády, ze zpráv rozhlasu… 

Koncem dubna 1945 konala se společná schůzka všech skupin. Jako vedoucí hnutí mládeže přihlásil se prof. gymnasia 

Hoch, jehož úkolem bylo zprostředkovat styk uprchlých spojeneckých zajatců s obyvateli vesnic za příčinou výživy, 

ošacení a ošetření lékařského. Uprchlý francouzský generál byl operován na slepé střevo. Hnutí mládeže mělo též za 

úkol službu zpravodajskou. 
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Dne 1. května byl určen signál k otevřenému boji: 4 krátké tóny sirény. 

Dne 4. Května vyvěsil hajný Trávníče na Kuřidle (kopec nad Strakonicemi – pozn autora) československý prapor. 

Četníci neuposlechli rozkazu odstraniti vlajku. 

Ve 12 hodin 10 minut 5. května vydáno heslo „Slunce vychází“ a poté zazněl smluvený signál sirény. 

Zbrojovka rychle obsazena. Zbraní rychle přibývalo a ty rozdělovány v hradním nádvoří záložním poručíkem 

Pečínkou. 

Byla obsazena silnice u Masarykovy ligy. Bohužel ze strany naší vyšel výstřel a byl zabit jeden německý voják. Nastala 

bitka. Němci stříleli ze strojních pušek a bylo zabito 9 našich obránců. Němci padli 4. Když bylo proti nim použito 

pancéřové pěsti, vyvěsili na prvním voze bílou vlajku, sebrali mrtvé a raněné a odjeli. Při této bitce byli za tratí také 

lidé ze zbrojovky. 

Tato německá kolona byla napadena ještě ve Cehnicích, kdež usmrceno 7 našich lidí…12 

 

Srovnáním několika zdrojů získáváme plastičtější obraz události, při které zahynuli také 3 skauti, mezi nim i bratr 

Mirek Founě. Dozvídáme se také, že skupině mladých vlastenců připadl, mimo jiné, úkol starat se skrývající se osoby 

z řad válečných zajatců.  

Z toho všeho můžeme odvodit, jak rozsáhlá a logisticky náročná musela být činnost Nivy. 

Pozoruhodné je, že se liší udávaný počet padlých. Kronika mluví o 9, přímí účastníci a pozdější zdroje ví o 11 padlých. 

Fyzicky je však na pomníčku jmen 12. ??? 

 

F) Dovětek 

Na závěr dovolte autorovi malé osobní vyjádření. Oběť třech mladých strakonických skautů se asi nepromítla 

zásadním způsobem do průběhu 2. světové války. Je však trvalou připomínkou toho, že poctivý a čestný člověk 

nemůže zůstat stranou, když kolem procházejí dějiny. A to je výzva i pro současný svět. Problémy a trápení světa 

nevyřešíme tak, že se před nimi schováme do závětří, ale když do nich budeme aktivně vstupovat. I s riziky, která to 

obnáší. 

                      Proto čest památce těch, kteří padli při snaze podílet se na boji za svobodu a neseděli v závětří. 

 

G) Místa, kde je možné uctít památku padlých strakonických skautů. 

 

1. Místo boje: ulice 5. Května; Strakonice 

GPS: N 49°15.26988‘; E 13°54:63348‘ 

 
Bílá šipka ukazuje na pomníček padlým z 5. května 1945. Je na místě, kde došlo k onomu boji. 
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Začátek ulice 5. Května, asi 20m od pomníku (foto autor) 

 

 

 
 

  
Pomník padlým v ul. 5. Května ve Strakonicích. Šipky označují skauty. (foto autor) 

 

 

 

 

 



 

2. Památník obětem obou světových válek 

Na Dubovci - u Strakonického hradu 

GPS: N 49°15:47337; E 13°54.21348    

 

                   
 

 

 
 Tento památník se nalézá na nábřeží u soutoku Volyňky a Otavy, naproti vstupu do areálu Strakonického hradu 

Socha od V. Duška z r. 1958 představuje právě mladého odbojáře, jakým byl i br. Mirek Founě.   

(foto autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

H) Obrazová příloha13:  

1.                                 2.  

3.  

 

Komentář k fotografiím: 

1. Příslušníci skupiny Niva hlídkují v ulicích Strakonic; květen 1945 (muž s přilbou je místní hasič) 

2. Rozdělování výzbroje na nádvoří Strakonického hradu. Podobnou, (či dokonce jednu z těchto?) použili odbojáři proti 

německé obrněné koloně u Masarykovy ligy (dnes ul. 5. Května). 

3. Příslušníci jedné z ozbrojených čet odbojové organizace Niva. (Fotografie byla pořízena po osvobození Strakonic 

americkou armádou) 
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