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Jeskyně Kůlna v roce 1944 – zabetonovaný portál, vlevo dole jsou vidět vrata. 

Konec II. světové války v jeskyni Kůlně a okolí 

 

Skutečnost, že od roku 1944 byla v jeskyni Kůlně zřízena továrna firmy 
„Flugmotorenwerke Ostmark G. m. b. H. Wien, Zweigwerk Brünn“, je dostatečně 
známá a vcelku i popsaná. Novinkou ale bude pro mnohé skutečnost, že v roce 1936 
zde chtěla zřídit skladiště naše vojenská správa. Vzhledem k atraktivnosti tohoto 
útvaru a jeho zachování se ale od záměru ustoupilo.  

V tomto článku bych se chtěl hlavně zmínit o událostech, týkajících se odvozu 
takzvané „válečné kořisti“, a také o osudu „lágrů“, tedy domků, které sloužily jako 
umývárny a ubytovny. 

 

 

Jak vypadal vzhled Kůlny ze silnice v roce 1944, je možné si prohlédnout na 
přiložené fotografii. V zápisu do obecní kroniky z roku 1945 se mimo jiné dozvídáme: 
„Když se blížila fronta, dělnictvo z Kůlny se rozjelo do svých domovů. Vedoucí  
zůstali a  měli plné ruce práce. Ze strojů odmontovali některé části, hlavně optické 
přístroje. Ty odvezli. Když odjeli, lidé počali v Kůlně „hospodařit“ po svém. Starosta 
Broušek dal Kůlnu zapečetit, aby se stroje zachovaly. Přišel však Jožka Broušek z 
hotelu u Kůlny a pod záminkou, že mu Němci dluží za ubytování, porušil pečeť, vnikl 
dovnitř a mnoho věcí si přivlastnil. Byly to věci nepotřebné pro něho (logaritmická 
pravítka, optika, kalibry a jiné). Mnoho těchto věcí bylo u něho nalezeno. V Kůlně 
však byly psací stroje i jiné stroje kancelářské. Vše zmizelo. A podle jeho příkladu 
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František Pala 

jednali i jiní. Odmontovali elektromotory, pobrali náčiní a 
nástroje, zkrátka hotová spoušť. Byli to ponejvíce lidé ze 
Sloupu... Stroje z Kůlny převzala Rudá armáda. Sama je 
potom hlídala. V červenci byly stroje odmontovány, 
odvezeny na nádraží do Blanska, kdež dlouho ležely. Pak 
zmizely... Obci zůstala jen hromada vyvezeného materiálu z 
Kůlny (asi 4 500 m3), zohyzděná jeskyně.“  

Tento zápis provedl tehdejší kronikář a učitel František 
Pala. A nyní se na tyto události podíváme z druhé strany. 
Pohled očima rodiny Brouškovy je poněkud jiný. Hoteliér 
Alois Broušek o tom píše ve svém deníku takto: „Jožka plnil 
také příkaz chrániti stroje a cenné předměty s tím 
podotknutím, že ČSR bude jich potřebovati. Do jeskyně 

Kůlna, kde stávala zařízená dílna na součástky letadel, se hrnuli lidé, aby kořistili. 
Bylo to po několikaletém strádání pochopitelné. Když ale toto počínání rovnalo se 
rabování a ničení, tu jsme zakročili a ohlásili na četnické stanici ve Sloupě a též 
upozornili jsme starostu na to, co se tu děje. Příchody byly řádně zabarikádovány a 
uzavřeny. Toto ochranné opatření bylo vždy přes noc porušeno, a když si pak i 
německé vojsko vypáčilo uzávěry a cenné věci odváželo na vozech, nechali jsme 
Kůlnu svému osudu. 

Různé věci jako motory a náčiní jsme odnesli k nám, ale také jsme posbírali 
různé přístroje po polích, které zanechali tam lidé, kteří netroufali si tyto věci 
nepozorovaně odnésti z Kůlny. Kdo bude rozhodovati o strojích, jsme nevěděli, ale 
když velká zášť nalézala se na našem pozemku, osvojil jsem si právo do událostí 
zasáhnouti s domněním, že ten, kdo bude míti právo na předměty v Kůlně, musí 
jednati se mnou. Firma Flugmotorenwerke měla k nám závazek platiti nám 
nájemné za zabrané a najaté místnosti hotelu, ale neplatila ani z polovice, 
považoval jsem předměty námi v Kůlně vzaté jako záruku s úmyslem, že věci 
vydám, až firma mi zaplatí dosud nezaplacené částky. Abych uvedl urovnání ke 
konci, žádal jsem firmu Flugmotorenwerke v Líšni  (která byla už jako samostatný  
podnik), aby mi zaplatila 6 000 Kč (už výše škody a nedoplatků byla mnohem vyšší 
– důkaz mé dopisy firmě) a tím že bude moje pohledávka urovnána. Firma mi však 
nabídla tento obnos mi splatiti vázaným vkladem. Toto placení rovnalo se nule, a 
proto placení vázaným vkladem jsem odmítl. Žádati správné placení penězi bych 
musel soudně vymáhati, a to jsem považoval v té rozhárané době za nevhodné. 
Stroje, zůstavší v Kůlně, syn Jožka, pokud mohl, chránil už proto, že byl poslušen 
vyzvání stroje šetřiti – že je bude ČSR potřebovati. Stalo se ale, že Rusové po 
příchodu do kraje veškeré stroje zabalili a odvezli. Firma Flugmotorenwerke mohla 
býti velmi ráda, že mohla si odvésti aspoň ty věci, které jsem jí sám zachránil. 
Zachránil jsem také kupříkladu nádoby pro brněnský pivovar tím, že jsem to z 
Kůlny odstranil a pivovar vyzval, aby si svůj majetek odvezli.“ 

Jak jsme se již dozvěděli, odvezla Rudá armáda část věcí do Blanska na 
železniční nádraží. Stroje v Kůlně byly zabaveny v rámci dohody mezi vládou ČSR a 
vládou SSSR o způsobu použití válečné kořisti na československém území ze 31. 
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Pro srovnání – portál Kůlny kolem roku 1900. 

března 1945. A právě k této události se dochoval dopis, jehož kopii jsem obdržel od 
Ing. Luďka Půlpitla. Píše ho zástupce Českomoravských strojíren, nám spíše známých 
jako firma ČKD Blansko. Je adresován Likvidačnímu oddělení v Praze-Karlíně a byl 
sepsán 11. prosince 1945:  

„Ruské vojenské orgány vypůjčily si od nás níže uvedené montážní pomůcky 
na demontáž a naložení na vagony strojů získaných jako válečná kořist ve Sloupu. 
Zjistili jsme, že Rusové demontáž těch strojů již provedli, stroje na vagony naložili a 
odvezli s nimi však i od nás půjčené montážní pomůcky, a to: 

 
 27. 8. 1945  1 kladkostroj na 5 000 kg, 6m zdviž  v ceně  K 1 900 
 25. 8. 1945  1 kladkostroj na 3 000 kg, 6m zdviž  v ceně K 1 700 
 3. 9. 1945  2 řetězy 50 x 35 x 11 á 3m dlouhé  v ceně  K    500 
 3. 9. 1945  2 řetězy 60 x 35 x 13 á 6m dlouhé  v ceně K    900 
      
Kromě toho vrátili nám kolejnicový jeřáb, který měli na nádraží vypůjčený, 

poškozený, s přeraženým řemenem, jehož oprava vyžádá si nákladu asi                                                                       
K 2 100.                                                                                ------------------------- 

                                                               celková škoda    K 7 100 
 
Potvrzenky a patřičné doklady jsou u nás. Odpočet CF přikládáme a žádáme, 

abyste se pokusili o získání náhrady těchto škod. 
  
Doklad o úhradě škody jsem nenašel, ale dovolím si odhadnout, že žádná 

neproběhla. 



 4 

Zbytky vzduchového kanálu, který zajišťoval výměnu vzduchu v zazděné Kůlně. Na 
horním snímku kanál vlevo v popředí, v pozadí silnice od Sloupu k hotelu Broušek. Dole 
detail kanálu. Foto z r. 2011, kdy byla budována tlaková kanalizace pro hotel. 

A nyní se podíváme i na ony 
„lágry“. Jak jistě víte, tyto skalní 
továrny byly například i v jeskyních 
Výpustek u Křtin nebo Michalka u 
Holštejna. A všude se pro ubytovací 
baráky vžilo toto pojmenování. V 
první sloupské kronice (je uložena v 
SOkA Blansko) se v zápise z roku 
1944 dočteme:  

„Aby měli dělníci i úředníci kde 
bydlit, zřízeny na Čtvrtkách nad 
cestou vedoucí od Černého křížku k 
Pelegrinku 3 dřevěné baráky – 

lágry zvané. Tam byly ubikace, kuchyně, kanceláře. Pod cestou byla koupelna. Pro 
barákový tábor, Kůlnu a hotel Broušek byla provedena vodovodní přípojka. 

O bezmocnosti nás všech svědčí tato okolnost. Stavělo se v Kůlně, nikdo se obce 
jako majitelky neptal. Provedla se vodovodní přípojka, nikdo se neptal. Stavěly se 
baráky na cizích soukromých pozemcích a zase se nikdo majitelů neptal. Všemocní 
vládli, Češi musili poslouchat. 
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Inzerát firmy Huráb ze dne 13. 
května 1937, Lidové noviny, 
strana 13. 

Kromě zmíněných baráků bylo osazenstvo ubytováno i v hotelu Kovařík, 
Broušek, Kučera, i v soukromých domech. 

... Pro osazenstvo závodu hrávalo se ve středu večer kino. Bylo to v zimě 
1944/45, ve středu, kdy osazenstvo, které nepracovalo, bylo právě v kině. Pojednou 
křik: „Lágr hoří.“ Běželi jsme blíže a uviděli jsme toto: Nejkrásnější ze 3 baráků, 
zcela nový, byl v plamenech. Na hašení nebylo pomyšlení. U Hřebenáče ani kapka 
vody, barák dřevěný, krytý dehtovou lepenkou. Pak se chránily jen další dva 
postavené opodál. Ty se zachránily. Z prvního zbyla hromádka popela, zničené 
psací stroje, kamna a hřebíky a šrouby, jimiž byl smontován. Nevyřešilo se, kdo byl 
pachatelem. Nebyl ze Sloupa, byl však z blízkého okolí. Kdyby byl věděl, že válka tak 
brzy skončí! - Byla to rána pro závod, ale zároveň zničená hodnota a ožebračení 
několika českých dělníků na nucené práci.“ 

Další krátká zmínka o nich je v zápise obecní kroniky v roce 1945 a předchází jí 
stať o rabování v Kůlně: „Stejně tomu bylo i v „lágru“. Kradly se postele, skříně, 
zařízení kuchyně a vše. To bylo před příchodem Rudé armády. Zbytek se potom 
uhlídal.“ 

Snažil jsem se vypátrat, kam se po válce poděly zbývající ubikace. Část z nich se 
mi podařilo najít v Boskovicích. Po válce existovaly 
internační tábory, do kterých byli umisťováni 
němečtí a rakouští státní příslušníci (především 
pak bývalí vojáci) se statutem válečných zajatců. 
Jeden z těchto táborů se jmenoval Makkabi a byl 
zřízen v Boskovicích. Jednalo se o zděnou stavbu, 
která byla způsobilá i pro zimní obývání. Mohla 
pojmout až 160 osob. V prosinci roku 1945 zde však 
bylo ubytováno  pouze 17 lidí.  Byli  zaměstnáni v  
cihelně u  firmy  Huráb.  Jako lékař zde působil 
MUDr. Výbora a velitelem tábora byl Alois Kavan. 
V periodické zprávě, kterou vydával Bezpečnostní 
referát Okresního národního výboru v Boskovicích 

(z prosince 1945) se píše: „Pracovní tábor Makkabi bude rozšířen o jeden dřevěný 
táborový barák přemístěný ze Sloupu na Moravě, v němž možno umístiti asi 70 
osob.“  

Takovéto tábory pak byly například i v Blansku nebo v Mladkově. Zde byl 
doktorem jistý MUDr. Treu. Vzpomínám ho proto, že z této rodiny pocházel i 
architekt Treu, který navrhnul šachovité rozmístění domků naproti Sloupsko-
šošůvským jeskyním – mezi lidem obecným nazývaný „Hasoňov“. To příjmení se nám 
objeví i v následující ukázce. Tou je dopis, který mi poslal A. Král z Boskovic:  

„V květnových dnech roku 1945 obnovili opět boskovičtí skauti svoji činnost. 
Zúčastňovali jsme se všech oslavných i pracovních akcí, ale stále nám chyběly 
klubovny. Městský úřad měl jiné starosti a my stále sháněli nějaké vhodné prostory. 
Pravděpodobně bratr Mirko Treu, který pracoval jako stavitel, při některé své 
pracovní cestě našel starý montovaný dřevěný barák za Sloupem. Tento sloužil za 
války pracovníkům, kteří budovali v jeskyni Kůlna montážní dílnu. Po válce sloužil 
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Pohled na Hřebenáč od Sloupa, vpravo jeden z tzv. lágrů. Na jeho místě dnes stojí část 
objektu nové čističky odpadních vod. 

barák ruským a rumunským osvobozeneckým armádám. Nebyl v nejlepším stavu. 
Jakým způsobem jsme tento objekt získali, není známo. 

Chtěli jsme ho během zimy 1945-46 přepravit po dílech na saních do Boskovic a 
na louce, kterou nám dal do užívání hrabě Mensdorff-Poulli, velký dobrodinec a 
mecenáš boskovických skautů, postavit. Na tuto akci, jak jsme zjistili, naše síly 
nestačily. Na jaře roku 1946 nám se stavbou pomohla firma František Sláma, 
stavitel, jehož dva synové Jan a František byli členy našeho střediska. (...) Do konce 
roku 1946 byla stavba o rozměrech 36,3x8,2 m postavena a dokončena. V tomto 

prostoru bylo pět kluboven pro oddíly, jedna místnost jako sklad a velká 
společenská místnost. (...) Koncem roku 1948 byla organizace Skaut včleněna do 
ČSM a v roce 1949-50 Skaut rozpuštěn a zakázán. Klubovnu dále využíval ČSM, 
kynologové, jezdecký oddíl, hasiči a pomalu se začaly ztrácet dveře, okna a další 
díly. Koncem roku 1958 byl zbytek dílců demontován, zůstaly jen betonové základy. 
Když se stavěla trasa přívodu vody z vratíkovské vodní nádrže do Blanska, která 
vedla přímo přes naši louku, byly zničeny i tyto základy. Tím skončila i naše krásná 
skautská klubovna na louce v Červené zahradě.“ 

O osudu posledního objektu – koupelny pod cestou - nevím. Předpokládám, že 
mohla padnout za oběť místnímu „znárodňování“. 

 
                                                                            Miloslav Kuběna 

foto autor, archiv autora 


