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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

“VÍTEJTE I VY” Železnohorský region

www.zeleznohorsky-region.cz

MAS Železnohorský regon, o. s. se nachází v Pardubickém kraji. Jedná se 
o občanské sdružení založené v roce 2005, které podporuje celkový rozvoj 
regionu, realizací projektů metodou LEADER, jenž je založena na spolupráci 
veškerých subjektů ve venkovském prostoru (obce, podnikatelé v zemědělství, 
v cestovním ruchu, ve službách, zájmová sdružení, spolky, školy..). 
Nejdůležitějším úkolem občanského sdružení je však navázat na přerušený 
dialog všech obyvatel ve venkovském prostoru a koordinovat jednotlivé akce 
subjektů tak, aby byly ve vzájemné shodě. 

Vydal MAS Železnohorský region, o.s. 
Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec  © 2013 

foto a text: archiv MAS ŽR a Pavel Vítek, redakční rada MAS ŽR, DTP a tisk: Pavel Vítek
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velitel kpt. Jaromír Nechanský, 
rtn.Jaroslav Pešán, radista rtn.
Alois Vyhňák a radista čet. Ja-
roslav Klemeš. Úkolem výsad-
ku byla zpravodajská činnost 
zajišťování příjmu dalších 
osob a výzbroje a udržováním 
radiového spojení v  prostoru 
Českomoravské vrchoviny.
Skupina po celou dobu spo-
lupracovala s  Radou tří, od-
bojovou skupinou, která byla 
v  letech 1944-1945 největší 
odbojovou organizací na úze-
mí protektorátu. Vyhňák se 
koncem války při přemisťování 
vysílačky dostal do přestřelky 
s Němci, kterou naštěstí přežil, 
příslušníci výsadku Klemeš a 

Nechanský zabezpečovali na konci války 
České národní radě a velení Pražského 
povstání spojení s  exilovou vládou 
v  Londýně. Památku na jejich působení 

v  Železných horách připomíná každoročně Klub výsadkových veteránů 
z Chrudimi v Hradišti u Nasavrk.

V  mnoha dalších obcích nalez-
neme jména padlých z front 
či  obětí koncentračních táborů 
na pomníčcích, které radní a oby-
vatelé vystavěli svým blízkým 
jako připomínku jejich hrdinných 
činů.

Dobová 
ilustrační 
fotografie 
výsadku
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„Již spočíváte v zemi, k níž jste láskou vřeli, nad vámi 
dříme ticho, lesů šum.....“

                                      Nápis na pomníku 
Obětem 2. světové války v Lipovci

Železnými horami stejně jako většinou území 
Čech prošla v  minulosti vojska mnoha 

armád a odehrávaly se zde různé větší 
i menší bitvy. Je zvláštní, že ve vlast-
ních Železných horách není záznamu 
o větších bojích, krom obléhání hradu 
Lichnice, ani o významnější místní 

potyčce. Také zde většinou nenacházíme 
ani pomníčky či připomínku na tyto 
bouřlivé doby.

Ve 20. století se však situace mění. 
Fronty světových válek si sice území 
hor vyhnuly, ale vybraly si krutou daň 
na životech místních obyvatel, kteří 
se nějakým způsobem do válečné 
mašinerie zapojili. Ve většině obcí re-
gionu jsou pomníčky obětem 1. světové 
války, kdy zdejší muži padli na frontách 
daleko v  cizině, kam byli odveleni ze 
svých domovů. Příkladem je nadějný 
rodák krajinomalíř Jindřich Průcha, 

který bydlel na Župandě u Běstviny a 
v necelých 28 letech roku 1914 padl 
na haličské frontě.

Nejstrašnější válka 20. století - 2. světová si svůj krutý díl vybrala i mezi 
místními civilními obyvateli a dodnes zde můžeme naleznout připomínky 
této doby. I když tudy neprocházela viditelná frontová linie, máme zprávy 
a důkazy o skrytém i otevřeném odboji.

Pracovalo zde několik zpravo-
dajských skupin, které předávaly
důležité informace londýnské
vládě. Za hranicí Železnohor-
ského regionu leží obec Ležáky, 
vypálená v  létě roku 1942 na-
cisty jako trest za objevení 
vysílačky. Na západním okraji 

ŽH  leží obce Lipovec a s ní 
sousedící Licoměřice. Ty 
sice nebyly vypáleny, ale za 
spolupráci s  partyzánským 
odbojem zaplatilo 30 mužů 
z obou vesnic svými životy 
buď v  koncentračních tá-
borech, nebo po návratu 
z  nich na následky nelid-
ského zacházení. Pomníky 
nad obcí připomínají tuto 
pohnutou část historie. 
Zbytky partyzánských zem-
ljanek patřící oddílu Mistra 
Jana Husa pod vedením 
kapitána Rudé armády 

A. V. Fomina, místo set-
kání partyzánů s ruský-
mi zajatci nebo pomník 
úkrytu skupiny – to vše 
můžete nalézt v  lesích 
u Zbyslavce, v  kopcích 
nad zmiňovanými ob-
cemi.

Mezi obcemi Jankovice
a Litošice leží obec 
Krasnice známá půso-
bením diverzní skupiny 
partyzánského oddílu Záře z prosince r. 1944. Tehdy zde zahynulo v boji 
s německými vojáky a příslušníky gestapa 5 z  jejich 6 členů. U místního 
rybníka, nedaleko kempu je této události vystavěn pomníček.

Operace Platinum - Pew-
ter byl krycí název pro pa-
radesantní výsadek vyslaný 
během II. světové války z An-
glie na území Protektorátu 
Čechy a Morava. Teprve třetí 
uskutečněný z  noci 16. na 
17. 2 1945 poblíž Nasavrk 
byl úspěšný. Desant tvořili 

2. světová válka

1. světová válka

Delegace čs. válečných parašutistů 
na pražském hradě u prezidenta 
dr. Edvarda Beneše dne 29. května 
1947. Zleva: Dr. E. Beneš, 
mjr. Antonín Bartoš (CLAY), 
mjr. Pavel Hromek (BAUXITE), 
mjr. František Bogataj (CARBON), 
mjr. Jaromír Nechanský (PLATI-
NUM-PEWTER, popravený v roce 
1950 po jednom z komunistických 
monstrprocesů), kpt. Štefan Šahur 
a kpt. Josef Gemrot (CALCIUM) 

Radista skupiny Platinum Klemeš 
vysílá do Londýna za Pražského 

povstání v květnu 1945
Pamětní setkání k výročí výsadku Platinum-Pewter. 

Vypálené Ležáky - bývalá budova mlýna.

Dobová ilustrační fotografie výsadku
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