
V noci ze 6. na 7. dubna tým Chalk 003 složený ze sedmi členů naší 

územní skupiny a dvou členů územní skupiny Chomutov absolvoval 

noční pochod. Pochod v duchu výsadku operační skupiny Chalk do 

týlu nepřítele.  U obce Hvižďour byl zřízen štáb spojeneckého 

velitelství, kde proběhla úvodní instruktáž a velitel výsadku obdržel 

v zalepené obálce přísně tajné dokumenty k úkolům v týlu nepřítele. 

                

 

U obce Hvižďour jsme na „letišti“ nastoupili do spojeneckého „letadla“ a po krátkém „letu“ jsme byli 

vysazeni u obce Větrov. Krátce po výsadku došlo ke kontaktu s hlídkou 

četníků. Tito byli naštěstí na naší straně a ukázali nám další bezpečný 

směr. Na vhodném místě došlo k rozbalení obálky s mapou a rozkazy 

k plnění úkolů. 

            

Pochod nočním lesem s minimálním nebo žádným osvětlením neumožňoval 

rychlý postup.  U poutního místa na Makové hoře jsme narazili na 

partyzánskou skupinu, které se podařilo zachránit vysílačku ztracenou 

během výsadku. Zde mohl náš radista navázat spojení a pomocí morseovky 

předat zprávu Londýnu o úspěšném výsadku a zahájení plnění úkolu. 

 

 



 

Dalším bodem byla obec Bohuslavice, kde v rámci odbojové činnosti připravili 

místní dobrovolní hasiči pro výsadek stravu. Jedním z úkolů bylo i nalezení 

vhodného úkrytu. Tím by dle zpráv domácího odboje mohl být seník u hájenky 

Niva. I tento úkol náš výsadek úspěšně splnil a pokračovali jsme k plnění dalšího 

úkolu. Tím bylo nalezení pomníku ve vyznačeném sektoru. K tomu nás ale čekal 

dlouhý přesun plný hlídek SS. 

U pomníku bylo úkolem zapamatování nápisu na něm. Jeho nalezení nebylo 

opravdu jednoduché. Pomník se nacházel uprostřed osetého pole a byl věnován padlému poručíkovi 

výsadku Chalk 13. 5. 1944, na jehož počest se tento noční pochod konal. 

                                                                                                                                                                                                                                                       

Na závěr nás už čekal jen přesun na základnu, kde na nás čekal teplý čaj a ocenění za absolvovaných 24 km 

nočním terénem, z důvodu utajení mnohdy bez osvětlení. 

                                                                                                                                                                                                                                                  

Všem členům operační skupiny Chalk 003 díky za podaný výkon a reprezentaci územních skupin IPA Plzeň a 

Chomutov. Ahoj na nějaké další podobné akci.     

Pavel Sudzina, velitel skupiny                                                                                                                                                                                                                         


