
 ze strojopisného zápisu četnické stanice v Bystřici, č. j. 505  

 

Čsl. zemské četnické velitelství pro Slezsko – stanice v Bystřici  

Dne 11. listopadi 1920 v 11:30 dopoledne byla česko-polská rozhraničovací komise 

na státní hranici v Nýdku u kamene T.K. 410 přepadena civilní tlupou...  

Komise se skládala za čs. stranu z následujících členů:  

Inž. František Brože – vrchní geometr ministerstva veřejných prací, Praha Smíchov, 

Palackého třída 26, t.č. bytem v v Těšíně.  

Inž. Karel Malina – geometr min. Veř. Prací Praha II, Puchmayerova 52.  

Figuranti: Klement Šťastný, pěšák pěš. pl. čís. 3. Svobodník Frant. Charvát pěš. pl. 

Čís. 46. Civilista Jiří Valčisko z Nýdku. Demobilizovaný polský vojín Vilém Caletka – v Pol. 

Těšíně, Müngraben čís. 38.  

Karel Malina udává, že se přepadení odehrálo následovně: Na zmíněném místě byli 

členové zaměstnání rozměřováním. O 11 hod. 30 min. Dopoledne šla kolem tlupa 16 až 18 

můžů v civilu. Asi 10 kroků od komise se tlupa zastavila a poslední muž se otázal vrchního 

inženýra Brože "Jest tu droga volna? Možna tu chodzit?" Načež Brože odpověděl "Proč by 

ne?". V tom okamžiku vytáhla tlupa browningy a řvala "Renki do gory", přičemž na nás 

mířila… 

 

 

První lékařskou pomoc raněným poskytl závodní lékař Hinterstausser z Třince, poté 

nařídil převoz raněných do nemocnice v Těšíně.  

Vrchní inž. Brože utrpěl střelnou ránu do posledního článku páteře, přičemž projektil 

uvázl v pravé noze nad kolenem. Současně utrpěl odřeniny na hlavě /Risskwetschwudw/ 

způsobené tupým předmětem.  

Malinovi byla vymknuta levá ruka /im Radiokarpalgel enk/ přičemž mu krvácela /am 

linken Handrücken/ po zásahu tupým předmětem. Současně měl odřeniny na hlavě 

/Risskwetschwunde der Kopfscharte/.  

Olenský utrpěl odřeninu na hlavě po zásahu tupým předmětem /Risskwetschwunde 

der Kopfscharte/.  

Malina s Olenským popisují pachatele následovně: První muž střední postavy, asi 25 

až 27 let starý, tmavohnědý krátký zimní kabát, černé kotlety a černý klobouk.  

Druhý muž střední postavy, silný. Světlezelený široký zimník s kožešinovým černým 

límcem a velkými knoflíky.  

Třetí muž velké postavy, silný. Oblečen v krátkém uzavřeném kabátě. Kabát i 

kalhoty v barvách ruských vojínů za světové války.  

Čtvrtý muž střední postavy, silný. Na hlavě velurový světlehnědý klobouk.  

Pátý muž našminkovaný. Líce nápadně červené, obočí a kotlety uměle načerněné.  

Po pachatelích bylo panem četnickým nadporučíkem Klasskem, četnickými 

stanicemi v Těšíně, Bystřici, Návsí, Jablunkově a finančními strážemi v Nýdku a Hrádku 

zavedeno usilovné pátrání. Kladný výsledek bude brzy hlášen.  

Vojín Klement Šťastný se doposud pohřešuje, přičemž je pravděpodobné jeho vážné 

zranění. 


