
Pomník Obětem 2. světové 

války-Uherské Hradiště 
Při procházkách po nově zrekonstruovaných kasárnách jsem si 

všimla, že uprostřed stojí velký památník ve tvaru vojenské 

helmy. Přišla jsem blíž a četla: 

„VOJENSKÁ KASÁRNA V LÉTECH 1932 - 2001. ZDE 

VZNIKLO V ROCE 1939 

OBLASTNÍ 

VELITELSTVÍ 

PROTINACISTICKÉ 

ORGANIZACE OBRANA 

NÁRODA POD 

VEDENÍM VLADIMÍRA 

ŠTĚRBY, BRIGADNÍHO 

GENERÁLA IN 

MEMORIAM. DO BOJE 

ZA SVOBODU A 

DEMOKRACII SE ZAPOJILY DESÍTKY VOJÁKU PĚŠÍHO 

PLUKU Č. 27, Z NICHŽ DEVĚT POLOŽILO SVŮJ ŽIVOT ZA 

VLAST.“ 

Kdo to vlastně byl Vladimír Štěrba? A co to vlastně je Obrana 

národa? Přišla jsem domů a začala jsem hledat podrobnosti. Na 

internetových stránkách jsem našla odkaz na diplomovou práci 

Richarda Rozuma. Z textu jsem se dozvěděla, že Obrana národa 

byla odbojová skupina, která působila na Uherskohradišťsku. 

V březnu roku 1939 se vytvořilo několik skupinek v oblasti 

Moravského Slovácka, které se rozhodly bojovat proti Němcům. 

Jednou z nich byla právě Obrana národa vedená nejprve 

pplk. Dufkou a od června 1939 pplk. Vladimírem Štěrbou. Tato 

skupina byla u důsledku své ilegální činnosti a nedostatku 



zkušeností zatčena a vyslýchána. V letech 1940 a 1941 se činnost 

této skupiny znovu obnovila. Největší rána pro takové odbojové 

skupiny přišla po atentátu na Heydricha. Řada členů takovýchto 

skupin byla zatčena a popravena. Na konci války v zimě 1944-

1945 se zbylí členové spojily se Slováky na Javořině. Činností 

těchto skupin bylo např. poškození železnic, zadržování 

důležitých zprav pro nepřítele.  

pplk. Vladimír Štěrba 
Vladimír Štěrba se narodil 6. listopadu 1897 v okrese Chrudim, 

kde jeho rodiče pracovali na 

statku. V roce 1915 ukončil 

středoškolské vzdělání na 

české reálce v Olomouci 

a ihned po maturitě byl 

povolán k vojenské službě 

v rakousko-uherské armádě. 

Nastoupil u tehdejšího 

21. pluku a byl poslán do školy 

pro záložní důstojníky. Bojoval 

v legiích. Byl vězněn v Brně na 

Špilberku. Byl vyslýchán 

gestapem. Zemřel 27. března 

1940. Na základě dalšího 

pátrání jsem zjistila, že je po 

něm pojmenována ulice v Mařaticích. Musím říct, že je dobré 

všímat si věcí kolem sebe a toho, co znamenají.  
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