
Partyzán Jaroslav Ježek

Narodil se v polovině dubna 1924 v Klášterci nad Orli-
cí.  Po  přestěhování  do  Žamberka  získal  dobré  kamarády
v Sokole. Skupina mládenců kolem Jiřího Chramosty starší-
ho se scházela za letních nocí u kapličky Na Lindrách. Spo-
jovala je láska k přírodě a trampské a lidové písni. Za oku-
pace se  začali  scházet  u  Jardy  Ježka  a  tajně  poslouchali
Moskvu a Londýn, přestože za to hrozil trest smrti.

Jaroslav Ježek pracoval po vyučení v elektrárně Valá-
šek v Žamberku. Za Protektorátu byl totálně nasazen do fir-
my Škoda v Hradci Králové.  Odtud utekl do zahraničí, ale
v Mariboru ve Slovinsku byl zatčen. Firma Škoda si ho vy-
žádala  pro  továrnu  v  Plzni.  V lednu  1945 utekl  znovu  a
skrýval se v Žamberku. Do března navázal kontakt se svými
kamarády ze Sokola Přemyslem Šámalem, Jirkou Mergan-
cem, Pavlem Povondrou, Mirkem Lírem a dalšími.  Kromě
poslechu zahraničního rozhlasu  už také promýšleli  aktivní
odpor proti okupantům. 

Tak vznikla partyzánská skupina, která má na svědomí
tyto akce: 3. března vykolejili se skupinou Vlk lokomotivu u
Těchonína (to už bylo v Říši). 8. a 11. dubna vyhodili trať
do Litic a do Kyšperka (Letohradu), 14. dubna za tunelem
v Liticích.  20. dubna porazili dva vepře u rolníka Zezulky,
který spravoval majetek zatčených Žabkových. Za vepře za-
platili 4 000 K a maso dodali pro uprchlé válečné zajatce
v okolí Dolní Čermné. 24. dubna  spolu s dalšími skupinami
vyhodili trať u Verměřovic a do Bohousové a přerušili tele-

fonní  vedení.  25.  dubna  zabavili  ve  dvou  trafikách
v Dlouhoňovicích kuřivo pro ruské zajatce.  26. dubna
se  jim nezdařil  přepad německého  policisty  v  Dolní
Čermné a při návratu byl v Žamberku zatčen Stanislav
Portík.  Kamarádi  ho  následující  noc  osvobodili.  Týž
den se na příkaz škpt. Markalouse podíleli na přerušení
dálkového telefonního vedení. Partyzáni, kteří se neú-
častnili bojových akcí, budovali v okolí města pět úkry-
tů. 1. května se podíleli na vyhození trati do Kyšperka a
na přerušení telefonního spojení do Prahy. 

2. května odpoledne byl při útěku před zatčením
Jaroslav  Ježek  postřelen  a  uvězněn  v  kasárnách  ně-
mecké  posádky.  Při  výslechu  nikoho  neprozradil.



3. května členové skupiny poškodili  kola  německých poli-
cejních aut  v  garáži  hotelu  Panský dům.  4.  května  se do
města  vrátila  většina  partyzánů,  kteří  se  ukrývali  mimo
město. V dalších dnech se partyzáni účastnili odzbrojování
prchajících německých vojáků. Počet členů skupiny v květ-
nových dnech přesáhl počet 40 osob. 13. května poslal škpt.
Markalous četu partyzánů na žádost předsedy Místního ná-
rodního výboru v Králíkách, aby zjednala v Králíkách pořá-
dek. Po příchodu řádného vojska přešla 19. května do kasá-
ren v Těchoníně.  V sestavě partyzánské brigády Brodecký,
divize  Václavík  zůstala  do  rozpuštění  brigády v  polovině
srpna 1945.

Jaroslav Ježek je veden v seznamu příslušníků 1. roty
brigády Brodecký. 29. března 1947 mu byl přiznán charakter
Československý partyzán, průkaz č.  4875, osvědčení podle
zákona č.  255/1946 Sb.  bylo schváleno v roce 1950. Par-
tyzánská skupina jako celek byla prověřena v listopadu 1946
jako partyzánská ve smyslu zákona č. 34/1946 Sb. Jako veli-
tel je veden František Pácha a jeho zástupci Jaroslav Ježek a
Josef Kalous s trváním od 1. ledna 1945. Napsáno podle e-
knihy Svědiroh, Pavel: Občané Žamberka ve světových vál-
kách a archivu autora. Knihu je možné vypůjčit v Městské
knihovně Žamberk.

Pavel Svědiroh
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