
MUDr. Miloslav Soušek 
Dětský lékař ze Zlína dr. Soušek patří do velké skupiny asi 200 našich vlastenců, kteří na 
sklonku války byli popraveni v plynové komoře. Jeho poměrně krátká životní pouť začala ve 
Chvalčově Lhotě u Bystřice p. Host., kde se 29. listopadu 1904 narodil. Na gymnázium 
v Holešově chodil v letech 1916–1924, v tomto roce odmaturoval, pokračoval ve studiu na 
lékařské fakultě a stal se dětským lékařem. Jeho posledním působištěm byl Zlín, v Baťově 
nemocnici pracoval jako odborný dětský lékař. Tam se již na začátku okupace zapojil do 
odboje. Byl činný v Obraně národa, ale vlna zatýkání osob zapojených do Obrany národa se 
mu vyhnula. Když na jaře 1944 u Hostišové seskočila paraskupina Clay-Eva a rozvinula 
zpravodajskou činnost v širokém okolí Bystřice pod Hostýnem, kde měla svůj úkryt a 
působiště, dr. Soušek pomáhal hlavně jako lékař. Pomáhal i zraněným partyzánům z 1. čs. 
partyzánské brigády Jana Žižky operující v Hostýnských a Vizovických vrších..1 V bytě 
Vladimíra Hájka, velitele organizace Čapajev, ošetřoval i těžce zraněného ruského 
parašutistu, komisaře partyzánského oddílu Luč Bronislava Ivanoviče Bašinského, který byl 
po přistání na našem území postřelen. Bohužel, i přes okamžitou lékařskou pomoc dr. Souška 
svým zraněním během noci z 3. na 4. ledna 1945 podlehl.2 Nedlouho poté, 17. února 1945, 
byl dr. Soušek ve Zlíně místním gestapem zatčen a převezen do Uherského Hradiště a pak do 
Brna k výslechům.  
Političtí vězni soustředění ke konci války v Brně byli v noci z 6. na 7. dubna shromážděni 
v Kounicových kolejích, jednalo se asi o 200 vězňů, k nimž ráno přibyly tři ženy. Pak všichni 
byli převezeni na nákladové nádraží v Brně a spolu s dalšími asi třiceti ženami z věznice 
v brněnském Cejlu nastoupili do dvou dobytčích vozů. Vlak jel přes Jihlavu, kde přijal dalších 
sedm mužů a jednu ženu a byl připojen k vojenskému transportu do Českých Budějovic. 
Odtud v noci z 8. na 9. dubna pokračoval do Mauthausenu, kam dorazil v 9 hodin dopoledne. 
Transport měl označení KL 3. Velitel tábora nechtěl transport převzít, poněvadž koncentrační 
tábor měl být evakuován. Vedení tábora argumentovalo, že mohou přijmout jen transporty 
určené pro Sonderbehandlung („zvláštní určení“, eufemistické vyjádření fyzické likvidace). 
Vězni byli přijati až po telefonickém rozhovoru s velitelem brněnského gestapa a prožili noc 
na 10. dubna v táborové koupelně. Ráno 10. dubna byl odveden pouze jediný vězeň – Němec, 
který se v transportu nacházel. Ostatní vězni, nejprve muži a pak ženy, byli usmrceni 
v plynové komoře. Podle poválečných výpovědí se podařilo sestavit seznam 194 osob, které 
byly zavražděny. Tehdejší táborový písař, rovněž vězeň, však ve své výpovědi uvedl, že 
vězňů bylo 215, z toho 35 žen. V seznamu, který se dochoval, jsou uvedeni i Jaromír Pukl 
z Hranic (viz str. …..***) a MUDr. Miroslav Souček ze Zlína.3 Přes tyto drobné chyby ve 
jménu se jedná jednoznačně o bývalého studenta holešovského gymnázia. 
Jméno MUDr. Miloslava Souška je uvedeno na pamětní desce v budově gymnázia. 
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