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Javoříčko 
 

Obec vypálená 5.5.1945 





 Javoříčko 
• Obec v Drahanské vrchovině v okrese Olomouc 

západně od města Litovel 
• Při posledním sčítání lidu v roce 1930 měla obec 

175 obyvatel, 30 obytných domů, školu a kapličku 
• Nedaleko Javoříčka stojí hrad Bouzov se 

stejnojmennou osadou, kde byla za druhé 
umístěna jednotka SS (Hlavní hospodářský a 
správní úřad SS se sídlem v Berlíně) 

• V blízkosti Javoříčka se také nacházejí krasové 
jeskyně, zpřístupněné v květnu 1938 

• Okolí obce bylo vhodné pro útočiště a působení 
partyzánských skupin 



Okolí Javoříčka směrem  k jeskyním 



Jermak 
 • 15ti členná sovětská partyzánská skupina 

vysazená na území Protektorátu 30.9.-1.10.1944 
u Račic na Vyšnovsku 

• Hlavní činnost – destrukční akce na železničním a 
silničním spojení Olomouc- Mohelnice a směr 
Praha, zastrašovací akce proti kolaborantům 

• Velitel rozvědky žádá správce javořičských jeskyní 
J. Zapletala o pomoc a utváří v Javoříčku stálou 
základnu(pomáhá i rodina Vlčkových) 

• Partyzáni navazují kontakt se skupinou 
Arménů(hlídají sklad v Litovli) 



Klíčové osoby a události 
• G. Litviško – člen partyzánské skupiny 

ubytovaný v Pěčíkově spolu s V. Blažkem a N. 
Ivanovovou 

• Helga Victorová – manželka oberscharführera 
Victory, obyvatelka hájenky a spolupracovnice 
partyzánské skupiny Jermak-Fursenko 

• 9.4.1945- zastřelení pí Victorové a jejích dětí 
opilým Litviškem, zapálení hájovny, výslech a 
poprava Arménců i s Václavem Dostálem, 
ostřelování hasičů partyzány 

 



• 10.4.1945 vyšetřování událostí z předešlého 
dne příslušníky SS z Bouzova a gestapem z 
Olomouce 

• Činnost protipartyzánské skupiny s cílem zničit 
oddíl Jermak 

• Květen 1945- příchod nového proti-
partyzánského oddílu vedeného kriminálním 
komisařem Egonem Lüdemannem 



Javoříčská tragedie 

• 4.5.1945  

Průzkum Lüdemannova 
komanda v okolí 
Javoříčka a střet s 
partyzány javoříčského 
potoka 

Příprava zničení Javoříčka 

• 5.5.1945 

Vyhánění obyvatel 
Javoříčka z jejich domů 

Drancování a zapalování 
domů 

Vyvedení žen a dětí za 
obec 

Zastřelení 38 mužů, kteří 
se v Javoříčku nacházeli 



Bilance 
 

Nejmladší popravený – 15 
let, nejstarší 76 

Propuštěn Jaroslav 
Dokoupil 

Zachránil se zraněný 
Jaroslav Mlčoch ukrytím 
v sousedově studni 

7.5.1945 byli oběti 
pohřbeny 

Lüdemann nebyl bohužel 
po válce dopaden 

 

 



Pomník obětem 









Obnovení obce v září 1945 



V prezentaci byly použity vlastní fotografie 
autorky prezentace Ladislavy Horákové 


