
PLOŠTINA 

Ploština je zaniklá pasekářská osada obce Drnovice, nedaleko Valašských Klobouk na 

Moravě, kterou 19. dubna 1945 nacisté vypálili a její obyvatele za podporu partyzánů 

zmasakrovali. Akci provedla mj. zvláštní jednotka SS „Josef“, jejíž štáb byl v dubnu 1945 ve 

Vizovicích. V Ploštině bylo zaživa upáleno 24 osob, další tři osoby byly popraveny, jedna 

osoba byla umučena při výslechu. O této události píše v knize Smrt si říká Engelchen 

spisovatel Ladislav Mňačko, který byl na sklonku války členem partyzánského oddílu 

Ploština. Nejpůvodnějším dokumentem o Ploštinské tragédii je publikace PLOŠTINA 

ŽALUJE!, kterou sepsal a v roce 1947 vlastním nákladem vydal újezdský kněz Vladimír 

Růčka. Odlišný pohled na tragédii a roli partyzánů nabízí televizní hraný dokument Ploština – 

krvavá paseka (2003), na kterém se podílel Jaroslav Pospíšil, známý vyhraněně negativním 

postojem k partyzánskému odboji.1 

V letech 1946 a 1947 byly postaveny nové objekty pro pozůstalé po obětech. Rovněž byla 

vybudována kaple na památku obětí tragédie, která byla v roce 1947 vysvěcena. 

V roce 1975 byl realizován Památník protifašistického odboje v Ploštině. Autorem návrhu byl 

ing. architekt Š. Zelina, autorem sochařské výzdoby akademický sochař F. Štábl.O deset let 

později došlo k doplnění památníku o kopii sochy partyzána, jejímž autorem byl V. 

Makovský. Tato socha byla odhalena 19. dubna 1985, takže nebyla součástí původního 

projektu. Socha je nyní umístěna ve vstupu do expozic. 

V roce 1999 byl památník zapsán do seznamu národních kulturních památek. V roce 2008 

proběhla první etapa rekonstrukce, jejíž studie byla konzultována a odsouhlasena Národním 

památkovým ústavem v Praze. 

Jeden z místních domků byl Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně zadaptován pro muzejní 

účely. Expozice v něm instalovaná je věnována historii protifašistického odboje ve zlínském 

okrese. Prostřednictvím velkého množství dobových dokumentů a fotografií se snaží tuto 

problematiku postihnout co nejúplněji. Část expozice je věnována perzekuci civilního 

obyvatelstva, zahraničnímu odboji východnímu i západnímu, a také nacistickým věznicím 
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a koncentračním táborům a obětem rasové perzekuce. Závěr expozice tvoří informace 

o osvobozovacích bojích v okrese.2 

Zbytky vypálené obce Ploština 19453 
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