
 

                                                                                                      

 

Tisková zpráva 

Memorial Karla Kněze 2018 
22. 6. 2018 

 
Zveme na 8. ročník Memorialu Karla Kněze, branného závodu, který se koná 
na počest vrchního strážmistra Karla Kněze z četnické stanice ve Vrbatově 
Kostelci, člena odbojové skupiny Čenda. Memorial se koná 22. 6. 2018, 
v den výročí sebevraždy Karla Kněze, od 10.00 v Ležákách. Záštitu a osobní 
účast potvrdil plk. Mgr. Jan Švejdar, ředitel Krajského ředitelství Policie 
Pardubického kraje. 
 

 
 
Závod se běží po naučné stezce  Louka u Vrbatova Kostelce – Hraboveč – 
Památník Ležáky. Na trase jsou pro závodníky připravené praktické úkoly, ve 
kterých si účastníci vyzkoušejí své dovednosti a znalosti například při poznávání 
zvířecích stop. Závodí se v pětičlenných skupinách složených ze žáků základních 
škol. 
  
Na akci se pravidelně podílejí Armáda České republiky a Policie České 
republiky, které také zajišťují doprovodné programy. Součástí programu jsou 
ukázky historické vojenské techniky a zbraní KVV Pardubice, Vojenského 
sdružení 55/12 Lázně Bohdaneč-středisko Jaroměř a 43. výsadkového praporu 
Chrudim, spojená s ukázkou techniky Policie ČR Pardubického kraje a prezentace 
Posádkového velitelství Praha, ukázka výcviku policejních psů a práce policejních 
psovodů.  
 
Hlavním bodem programu je seskok parašutistů z 43. výsadkového praporu 
Chrudim do prostoru NKP Ležáky a přelet nadzvukového letounu Grippen 
z 21. základny taktického letectva v Čáslavi.  



 

 

Celá akce se koná na paměť vrchního strážmistra Karla Kněze, který byl velitelem 
četnické stanice ve Vrbatově Kostelci, do jehož rajonu spadaly Miřetice a Dachov, 
tedy i ležácký mlýn a osm domků osady Ležáky. Karel Kněz představoval jednoho 
z nejvýznamnějších příslušníků tamější odbojové skupiny Čenda založené v 
březnu 1939. Tato odbojová skupina kromě jiného aktivně podporovala radistu 
skupiny Silver A Jiřího Potůčka a jeho vysílačku Libuši, umístěnou v lomu Hluboká 
a posléze v ležáckém mlýně. Pozice Karla Kněze byla zvláště riziková. Nejenže 
zprostředkovával součinnost ležáckých odbojářů s jinými středisky odporu, 
například s chrudimskou četnickou stanicí, ale zároveň získával informace - díky 
promyšleným kontaktům s gestapákem Ernstem Linselem - z pardubického 
gestapa. Silná psychická zátěž a odpovědnost za rodinu zřejmě vykonávaly své. 
Karel Kněz se již na jaře 1942 zmínil kolegům z vrbatokostelecké stanice o 
sebevraždě, a to po výslechu na gestapu, který musel podstoupit v souvislosti s 
náhodným udáním na radistu Potůčka. Závěrečná etapa nejtěžší osobní krize se 
otevřela až v sobotu 20. června a následující dny, kdy gestapo zatklo 
v Pardubicích, v lomu Hluboká a ležáckém mlýně celou řadu Čechů, kteří 
parašutistům pomáhali.  
 
Bylo pondělí 22. června, kolem čtvrté ráno, kdy se Karel Kněz rozhodl pro 
sebevraždu služební zbraní. 
 
 
Memorial Karla Kněze a další aktivity Památníku Lidice a Památníku Ležáky 
si kladou za cíl posilovat vědomí demokratických a občanských hodnot, 
kterých byly pardubičtí a další odbojáři nositeli. Tyto aktivity jsou zaměřeny 
zejména na děti a mládež a snaží se v nich tyto hodnoty budovat a zároveň 
uchovávat historickou paměť míst nacistické perzekuce jako jsou Lidice a 
Ležáky. 
 

Program: 

9:00   Prezence zúčastněných družstev v Louce u Vrbatova Kostelce 

9:45   Pietní vzpomínka u pomníku Karla Kněze v Habrovči   

10:00   Start prvního družstva od pomníku Karla Kněze v Habrovči 

10:00 – 14:00 Prohlídka výstavy „Vše pro vlast. Památce padlých a zemřelých 

příslušníků ze 43. výsadkového praporu Chrudim“ 

Minigalerie NKP Ležáky 

10:00 – 14:00 Ukázka historické bojové techniky a zbraní KVV Pardubice, 

Vojenského sdružení 55/12 Lázně Bohdaneč-středisko Jaroměř 



 

 

a 43. výsadkového praporu Chrudim, spojená s ukázkou 

techniky Policie ČR Pardubického kraje, prezentace 

Posádkového velitelství Praha 

 Pietní území Ležáky 

10:15 – 12:30 Plnění úkolů na stanovištích v NKP Ležáky a předání vyplněných 

bodových karet do recepce muzea 

11:00 – 13:00 Oběd pro soutěžící dle doběhu družstev 

12:30 – 13:00  Ukázka práce policejních psovodů na pietním území v NKP 

Ležáky 

13:05 – 13:10 Průlet nadzvukového letounu Grippen z 21. základny taktického 

letectva Čáslav 

13:15 – 13:50  Ukázka výcviku parašutistů spojená se seskokem do prostoru 

NKP Ležáky 

14:00   Vyhlášení výsledků 

14:30   Ukončení branného závodu 

 

 

Kontaktní osoby: 

 
Filip Petlička         
Vztahy s veřejností        
petlicka@lidice-memorial.cz      

+420 731 110 984  
       
Kamila Chvojková 
Vedoucí Památníku Ležáky 
chvojkova@lidice-memorial.cz 

+420 739 335 734  
 
www.lidice-memorial.cz 
www.lezaky-memorial.cz 
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