Adolf Weinhold sa narodil 10. decembra 1903
v Stropkove. Vyštudoval Vyššiu priemyselnú školu strojnícku
v Košiciach. Vojenskú prezenčnú službu absolvoval v horskom
pešom prápore 11 v Bardejove. Od októbra 1924 do mája 1925
absolvoval

ŠDPZ

(Škola

dôstojníkov

pechoty

v zálohe)

v Košiciach a od septembra do novembra ŠDZ(spoj.).
Od októbra 1926 sa stal poslucháčom Českého vysokého
učení technického v Prahe, odbor strojného a elektrotechnického
inžinierstva. Štúdiá sa mu však z rodinných dôvodov nepodarilo
dokončiť, no v Prahe zostal a pôsobil v civilnom sektore.
V období mobilizácie bol v septembri 1938 veliteľom náhradného práporu v Jelšave.
Po skončení brannej pohotovosti sa vrátil späť do Prahy.
Od marca 1939 pôsobil na Slovensku, kde sa od roku 1941 stal dôstojníkom
z povolania. V roku 1942 bol vďaka svojmu vzdelaniu určený za veliteľa vojenského dozoru
továrenskej výroby 2 so sídlom v Podbrezovej.
Situácia na Slovensku a vývoj udalostí na frontoch druhej svetovej vojny viedli uňho
k odporu voči domácemu režimu i spojenectvu Slovenska s nacistickým Nemeckom.
V priebehu roka 1943 sa začal intenzívnejšie zapájať do odbojového hnutia. Podplukovník J.
Golian ho poveril organizovaním vojenského odboja na Horehroní.
V dobe príprav SNP bol preložený do Zemianskych Kostolian (v hodnosti kapitána
zbrojnej služby) ako veliteľ zbrojného skladu, kde sa snažil vytvárať sklady zbraní a streliva
pre potreby povstania.
Po

vypuknutí povstania, už ako veliteľ posádky v Z. Kostoľanoch, vyzbrojoval

mobilizovaných vojakov i partizánov. Pod jeho velením vyrábal Vojenský technický
a chemický ústav muníciu pre povstalcov a aj jeho zásluhou sa podarilo udržať výrobu
v priebehu povstania i partizánskej vojny.
Organizoval obranu údolia Nitry, vyznamenal sa v bojoch pri Čajkovciach, pri
Topoľčanoch.
9. septembra 1944 osobne viedol protiútok proti nemeckému prielomu v priestore
Malých Uheriec. V boji bol zranený a následne padol do zajatia.
Ako zajatec bol vypočúvaný a vyšetrovaný v Nitre. Tam sa stopy po ňom stratili
a dodnes nie je jasné, či bol popravený na území Slovenska alebo odvlečený do tábora
v Nemecku.
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