HLÁŠENÍ
KAPITÁNA FRIDOLÍNA STUCHLÍKA
O PŘEPADENÍ ČETNICKÉ STANICE
V ŠUMBARKU, 1920

Četnické velitelství při prefektuře pro západní
Část Východního Slezska
Oddělení Slezská Ostrava
Čís. jed. 1608
Přepadnutí četnické stanice
v Šumbarku bandity
Ve Slezské Ostravě, dne 1. července 1920

Praze

Dne 1. července 1920 vstoupili čtyři neznámí muži do světnice mužstva četnické stanice v Šumbarku, první z nich
pozdravil „na zdar bratři“ a přistoupil ku strážm. Krupovi,
který na pravé straně od vchodu do světnice, obrácen jsa obličejem ke dveřím u své psací skříňky seděl a psal, podávaje
mu při tom pravou ruku. Když strážm. Krupa mu v odvetu ruku podal, vytáhl tento muž nepozorovaně levou rukou
z kapsy opakovací pistoli a zastřelil zezadu strážm. Krupu.
Na toto počali ostatní 3 muži na přítomného strážm. Hessa
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a Hanniga a četn. na zk. Šoltyse, čímž je všechny těžce poranili.
V kanceláři, naproti se nacházející, psali vrch. str. I. Tř.
Josef Scheitar a strážm. Adolf Hanel, kteří uslyševše střelbu
a hned na to kroky ke kanceláři, snažili se útok tím odraziti,
že strm. Hanel přidržel dveře a vrch. strážm. Scheitar chtěje
patrně nepozorovaně ze svého bytu přinésti zbraně, oknem
ven vyskočil. Strážm. Hanel utržil přes to 3 střelné rány od
koulí prorazivších dveře a zřítil se u těchto, až byl odnesen.
Asi 10 min. před tím, nežli hoře zmínění banditi do kasárny vpadli, přišli 4 muži do hostince Jana Balona v Šumbarku čís. 165 nacházejícího se naproti kasárny na druhé straně
silnice vedoucí do Dolní Suché a objednali si po sklenici piva
a egyptské cigaretě, za něž před svým odchodem 4 Kč zanechali.
Tito vyběhli na střelbu v kasárně do předsíně hostince
a stříleli na vrch. strm. Scheitara vyskočivšího z kanceláře,
takže tento před východem ze zahrady padl a skonal.
Četník na zk. Jaroslav Volný nacházel se zrovna v kuchyni
u snídaně, když střelba ve světnici mužstva vypukla. Zdálo
prý se mu, jako by někdo židli lámal, vyšel z kuchyně a vida
ze světnice se vyřítivší bandity, skočil na půdu, kde měl svoji
pušku, a pozoruje bandity okolo hostince Balona k potoku
Sušance prchati, vystřelil na ně z okna půdy 5 ran366 a pozoroval, jak jeden z nich po výstřelu sebou škubnul a několik kroků dále padnul, načež ho jeden z druhů vzal na záda a odnesl.

366

Volný byl zřejmě vyzbrojen pětirannou karabinou Mannlicher vz. 95. Ačkoliv
nadřízení Volného následně navrhli na vyznamenání, dotyčný byl ze stavu četnictva propuštěn 31. srpna. Důvodem byla jednak jeho údajná morální nespolehlivost, jednak kázeňský přestupek, jehož se dopustil 5. srpna 1920, kdy se vzdálil
z kasáren, opil se a následně vypálil „z rozpustilosti“ tři rány z pušky. V případě
„definitivního“ četníka by podobný prohřešek patrně skončil mírnějším trestem,
Volný však byl stále ve zkušební lhůtě. NA, GVČ, kart. 3, sign. 216 dův./20.
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Strážm. Pavel Warzel byl při přepadnutí zrovna u nedaleko
bydlícího rolníka platit poživatiny, a když šel zpět a pozoroval bandity prchati, skočil taktéž pro svou pušku do kasárny
a vypálil několik ran za prchajícími bandity, a když tito v obilí
a houští u potoka zmizeli, zaběhl do kasárny, sedl si na kolo367
a jel na nádraží v Šumbarku, odkud velitelství odd. a okolní
stanice telefonicky uvědomil.
Podepsaný odebral se se 37 četníky a 16 francouzskými
vojáky s 2 důstojníky do Šumbarku, kdež bylo pátrání po
banditech zahájeno, kteří od Šumbarku směrem k Životicím
a Těšínu uprchli, aniž se podařilo je dohoniti. Mezitím byla
těžce raněným strážm. Hanelovi, Hessovi, Hanigovi a č. n. zk.
Šoltysovi Dr. Weissbergem z Dol. Bludovic a Dr. Ottou z Lázů368 první pomoc poskytnuta a tito sanitním automobilem
do městské nemocnice v Mor. Ostravě převezeni, kdež v jednu hodinu odpoledne četn. na zk. Šoltys skonal. Okresní soud
ve Sl. Ostravě byl o případu telef. vyrozuměn a vyslal soudní
komisi do Šumbarku.
Strážm. Hanel, ačkoliv utržil několik střelných ran, jest poměrně dosti dobře na tom, kdežto strm. Hannig a ještě více
strážm. Hess málo naděje na uzdravení ukazují.
Mrtvoly vrch. strážm. Scheitara a strážm. Krupy byly s povolením soudní komise do Ostravy k pitvě převezeny a budou
zároveň [s] mrtvolou č. n. zk. Šoltyse dne 3. 7. 1920 pohřbeny.369
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Bicykl nebyl v té době ve výbavě četnické stanice zdaleka samozřejmostí.
Vybavování mužstva jízdními koly probíhalo postupně během dvacátých let.
Mnozí četníci používali soukromé bicykly. Srov. KOLÁŘ, O. Státní pořádkové
složky na Chebsku v době první Československé republiky. Praha: Academia, 2016,
s. 93–98.
Lazy u Orlové.
Krupa byl nakonec pochován na centrálním pohřebišti českých obětí sporu
o Těšínsko v Orlové. Scheitarovy ostatky rodina nechala převézt do Široké Nivy,
odkud padlý pocházel. Při sčítání lidu roku 1921 žily jeho vdova s dcerou ve Vrbně
pod Pradědem.
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Tato zpráva se podává min. vnitra, četn. vel. při prefektuře
pro záp. část Východ. Slezska v Těšíně, prvopis se předkládá
gen. vel. č. čs. státu v Praze.
Stuchlík kpt.
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