
Těla obětí letovického masakru po exhumaci



Byl to ukrutný zločin tzv. zvláštního německého protipartyzánského komanda, usazeného v 

Letovicích od ledna 1945. Tehdy Němci již nestačili paralyzovat bohatou partyzánskou činnost 

na Drahanské a Českomoravské vysočině stabilními oddíly wehrmachtu a bezpečnostní policie 

SS. S výsadky z Británie a SSSR přicházeli nejen parašutisté, ale též výzbroj. výstroj, léky a 

výbušniny. Proto do Letovic přišlo 28. komando „zvláštního použití" pod vedením SS-

Obersturmführera Herberta Kuky, sudetského Němce, původem od Krnova. Bestiální vrah Čechů 

měl k ruce 35 důstojníků a mužů pod vedením esesmanů Bussata a Neumanna. Komando za 

pomoci udavačů různých národností začalo na tehdejším okrese Boskovice řádit od 23. 

února 1945 a provedlo brutální akce proti místním Čechům a partyzánům v Újezdě u 

Černé Hory, ve Skaličce, v Šerkovicích, v Tasovicích, ve Velenově, ve Zbraslavci a jinde. Za 

základnu této zločinecké činnosti si komando vybralo hotel Lamplota na koupališti v Letovicích. 

Nacisté zabavili českému vlastenci Hubertu Lamplotovi hotel již počátkem okupace. pro domov 

tzv. hájotů - Hitlerjugend. Čeští vlastenci připravili na hotel atentát, který však proběhl bez 

následků pro Hájoty, kteří byli na polním cvičení v lesích. Zato čeští vlastenci zaplatili velmi 

tvrdě, i když pachatelé byli odhaleni až roku 1943! Přes padesát Čechů bylo zatčeno, mezi nimi i 

mí dva strýcové z otcovy strany. Jeden z nich pak byl umučen v Osvětimi. Řada jich byla 

popravena. V lesíku u koupaliště pak koncem dubna až počátkem května 1945 Kukovi 

vrazi za řevu náklaďáků stříleli ranami do týla české mučedníky, které předtím podrobili 

nelidskému mučení se speciálními obušky a jinými ukrutnostmi. Nacisté zahlazovali stopy. 

Tři hromadné hroby, které si oběti musely vlastnoručně vykopat (!), zasypali a maskovali 

chvojím, listím a mechem. Jenže již v polovině května 1945 se hroby počaly propadat a takto byly 

objeveny. Je nutno dodat, že devatenáct obětí dne 9.května 1945 doplnila oběť 

dvacátá. Zločinec Kuka před svým útěkem z Letovic ponechal na koupališti náklaďák plný 

výbušnin. Číšník hotelu pan Zvěřina dostal za úkol prohlédnout vůz, ale vtom trhaviny 

explodovaly a roztrhaly českého vlastence na kusy. Požár koupaliště a hotelu dokonal úmyslně 

nastraženou zkázu německých vrahů. Kuka plánoval masakr s velitelem brněnské policie, 

esesákem a masovým vrahem Maxem Rauschem.Za tyto zločiny nikdy nebyli potrestáni Kuka, 

Bussat. Neumann a další esesáci pohodlně odjeli do Bavorska. S nimi z Letovic utekli příslušníci 

NSDAP Hanke, Morkes, Ikráth, Waldeck, Tobisch, Ricker a další. Ještě den před útěkem Kuka 

opilý řval na letovickém náměstí, že prý "za něho nebyla prolita kapka české krve" (!!). ČSR nikdy 

nepožádala o jejich vydání a potrestání. Souzeni pak byli jen zajištění konfidenti. 

 

 

 

 

 



http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/phdr-jiri-jaros-nickelli-fotografie-letovickeho-masakru-

cechu-nalezeny.html 

http://www.vets.cz/vpm/mista/obec/145-letovice/?vp-page=2 

http://zrcadlo.net/clanky/V-Letovicich-se-na-konci-valky-odehral-masakr-na-civilistech-1754/ 
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