
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Příslušníci četnického sboru ve stanici Šumbark na dobové pohlednici 
z roku 1925 (Rodinný archiv Oldřišky Bednářové) 
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V Šumbarku se až do roku 1910 nenacházel žádný 
bezpečnostní sbor a obec podléhala četnické stanici 
v Horním Těrlicku. Začátkem výstavby železnice v úseku 
Velké Kunčice – Těšín, kdy zde bylo zaměstnáno mnoho 
dělníků, bylo zapotřebí častějších zákroků četnictva pro 
zajištění pořádku a 7 km vzdálená stanice byla 
z časových důvodů nedostatečná. 

29. srpna 1910 nařídilo zemské velitelství dočasně 
vytvořit v Šumbarku expozituru, která byla umístěna 
v domě pana Rotigela. 1. května 1911 byla expozitura 
zrušena a ve stejný den byla otevřena samostatná 
četnická stanice v domě bratří Guttmanů. Stanici byly 
přiděleny obce Šumbark, Dolní Bludovice a Dolní 
Datyně. 

V období hraničních sporů mezi československým 
a polským státem zde docházelo k četným násilnostem, 

Rubrika - Havířovské sochy 
 

MLADÁ GENERACE 
 

Keramické sousoší od autora Aloise Šutery. Plastika se 
nachází v  Havířově-Podlesí na ulici Studentská před 
objektem bývalého obuvnického závodu Svit (Savela). 
     

  

11. číslo/Červen 2014 

Těšínské Slezsko v období světových válek bylo 
územím, kde se nacházely a stýkaly různé etnické 
skupiny i ekonomické vrstvy. Tato oblast měla velice 
rozvinutý těžební průmysl a prolínaly se zde české, 
německé a polské národnosti, čímž docházelo k řadě 
nacionálních a sociální problémů a konfliktů. 
Zásadní roli při udržení pořádku při tomto velkém 
napětí hrálo četnictvo. 

 



 

 

 

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a právě bezpečnostní složky se často 
stávaly terčem útoků. Jednou 
z takových událostí bylo i přepadení 
četnické stanice v Šumbarku. 
 Prvního července o půl deváté 
ráno vstoupili do četnické stanice 
čtyři neznámí muži a první z nich 
s pozdravem „Na zdar bratři“ podal 
ruku strážmistrovi Ludvíkovi 
Krupovi, kterého vzápětí zastřelil 
z opakovací pistole. Hned na to 
zbývající útočníci začali střílet po 
strážmistrovi Jiřímu Hessovi, 
Emilovi Hannigovi a četníkovi na 
zkoušku Rudolfu Scholtysovi, kteří 
byli překvapeni rychlým útokem 
a neměli ani u sebe zbraně. Všichni 
byli těžce zraněni. V protější 
kanceláři se nacházeli vrchní 
strážmistr I. třídy Josef Scheitar  
a strážmistr Adolf Hanel, kteří 
uslyšeli střelbu a snažili se 
v místnosti zabarikádovat, přičemž 
Hanel při střelbě utržil četná 
zranění břicha, nohou i rukou. 
Scheitar se pokusil nepozorovaně 
vyskočit z okna, ale zastřelili ho 
ostatní útočníci, kteří se nacházeli 
v protějším hostinci Jana Balona. 
Četník na zkoušku Jaroslav Volný, 
který v té době snídal v kuchyni,  
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Ludvík Krupa, strážmistr četnictva ze 
stanice v Šumbarku padl dne 1. 7. 1920 
 

vyběhl na půdu pro svou pušku 
a začal prchající útočníky 
pronásledovat. Ti však zmizeli 
beze stop útěkem k potoku 
Sušanka a dál k  Bludovicím. Osmý 
strážmistr Pavel Warzel se vracel 
z nákupu, ale bylo již pozdě. 
Okamžitě telefonicky informoval 
velitelství i okolní stanice. První 
pomoc těžce zraněným četníkům 
poskytli Dr. Weissberger z Dolních 
Bludovic a Dr. Otta z Lazů. 
Následně byli sanitním vozem 
odvezeni do nemocnice, přičemž 
strážmistr Scholtys při převozu 
zemřel. 
 Do Šumbarku se ihned po 
nahlášení přepadení vypravilo 20 
četníků a 30 francouzských vojáků 
z četnického velitelství, kteří začali 
pátrat po útočnících. Avšak bez 
výsledku. Šumbark také v této 
návaznosti navštívil francouzský 
policejní komisař, předseda 
československé plebiscitní komise 
dr. Ferdinand Pelc, delegát vlády 
dr. Matouš a prefekt dr. Michálek. 
Pelc se v tisku vyjádřil o velmi 
špatných bezpečnostních opatření, 
která by těmto útokům zabránila. 
Přepadení v Šumbarku nebylo 

Četnická stanice v Šumbarku na dobové pohlednici z roku 1920 
 

Zpráva z ministerstva vnitra ze dne 3. 7. 
1920 o přepadení četnické stanice  
v Šumbarku 
 

 

 

 

nikdy objasněno a také nebylo 
jediným a posledním incidentem 
na Těšínsku. (Kamil Křenek) 

 
Budova četnické stanice v současnosti 
 


