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Již více jak 74 let se  v údo-
lí řeky Sázavy u Malého lesa 
klene železobetonový viadukt 
o sedmi obloucích. Je technic-
kou památkou na železniční 
trati Havlíčkův Brod – Brno. 

 Lenka Kopčáková

Dílo stavěné ve válce, minimální 
technikou, je spojené s řadou lid-
ských osudů. Ať již rolníků, kteří 
museli opustit svá pole a vidět, jak 
úrodnou půdu zasypává kamení  a 
zalévá beton, nebo Židů, kteří byli 
na stavbu nahnáni do doby, než při-
šel jejich osudový transport do Tere-
zína.

Naše vyprávění o historii železnič-
ního viaduktu  začínáme  v Regio-
nálním muzeu  města s historikem 
Miloslavem Lopaurem. K ruce má 
knihu pamětníka  Romualda Drlí-
ka, který coby zkušený železniční 
inženýr, putoval  za prací po repub-
lice, od  Zakarpatské Rusi, až skončil 
ve Žďáře.

 Zde  se však na stavbě žďárského 
viaduktu dostal do nelibosti svého 
šéfa, českého fašisty Ing. Dolan-
ského. Jen taktak unikl vězení, 
což se rovná koncentráku.  Poz-
ději Romuald Drlík zachytil his-
torii stavby v knize Poslední bara-
bové. Knihu ilustroval Petr Dilliner, 
významný brněnský výtvarník.

A kdo že ti barabové byli?  Říka-
lo se jim také ajznbonští tovaryši. 
Byli to dělníci pracující na stavbách 
nových železničních tratí. Ve 30. a 
40. letech 19. století, kdy nastal roz-
květ železnice na našem území, ješ-
tě Češi  neměli mnoho zkušeností s 
železničními stavbami a náročným 
ražením tunelů. To uměli cizí speci-
alisté, zejména Italové. A právě těm 
se  říkalo barabové. Odtud zlidovělé 
pojmenování.

Ale nyní již fakta historika: Kon-
cem 30. let 20. století začala přípra-

va projektu  na výstavbu nové želez-
niční trati z Německého Brodu  do 
Brna. Po Mnichovu se vypracování 
projektu stalo ještě naléhavější. 

„Cílem bylo nahradit chybějící želez-
niční spoje, o které ČSR přišla zabrá-
ním pohraničí. Tato paralelní trať měla 
sloužit k posílení dopravy  ve vnitroze-
mí  a měla strategický význam v pří-
padě vybombardování staré trati. Ve 
válečných letech měla zajistit rychlejší 
přepravu zboží a také armády a vojen-
ské techniky,“ říká Miloslav Lopaur.

V září 1939  výstavba trati začala a 
měla vést přes Křižanov do Tišno-
va a odtud po stávající trati do Brna. 
Co nejmenší výškové kolísání umož-
ňovalo rychlou jízdu vlaků. Viaduk-
ty překonávaly údolí na trase, tunely 
zase průjezd skalami.  

Nová železniční trať byla rozdělena 
do několika  úseků, stavbu žďárské-
ho úseku s číslem „8“ měl na staros-
ti Ing. Václav  Vojáček a jeho staveb-
ní fi rma z Moravské Ostravy. Jedním 

z členů jeho party byl již zmiňovaný 
Romuald Drlík, zkušený železniční 
inženýr.

„Zářez do žďárské krajiny  byl pro-
veden v roce  1939  a stavba vlastního 
viaduktu  začala  v létě 1940, kdy byly 
položeny základy k pilířům. 

Bylo však třeba ještě do umělého 
koryta náročně zregulovat řeku Sáza-
vu, aby se stavebníci dostali do pev-
ného podloží pode dnem řeky a moh-
li položit výše uvedené fundamenty.“ 
uvádí historik. 

Od samého začátku byla stavba 
pod německou kontrolou. Sprá-
vu trati zastupoval český fašista a 
kolaborant Ing. Dolanský, který dle 
pamětníků neměl slitování.

Na stavbě žďárského viaduktu pra-
covali místní  kameníci, mnohdy 
potomci kamenických rodů, např. 
Svobodových a Judových z nynějších 
Hamrů na Sázavou, které se prací s 
kamenem živily již od 17. století. 

V roce 1941 byli na stavbu viaduk-

tu nasazeni  Židé. „V té době žilo  ve 
Žďáře asi 80 občanů židovského půvo-
du, někteří sem byli během války staženi 
z Jihlavska. Mezi nimi i bývalý staveb-
ní inženýr a vrchní technický komisař 
u státní dráhy František Weinreb, sám 
stavitel  některých mostních konstrukcí 
na trati z Margecian do Červené Skaly,“ 
uvádí Miloslav Lopaur. Jak známo, v 
roce 1942 všechny Židy čekal  osudo-
vý transport do Terezína. 

Větší štěstí měla skupina židovských 
vězňů pracujících na sousedním úse-
ku trati. Díky faráři ze Sázavy, které-
mu se podařilo  vystavit na jména již 
mrtvých lidí příslušné říšské dokla-
dy, osm vězňů ze stavby uprchlo. Ješ-
tě dnes se cestě na Najdekem říká 
„Židovina“.  

Tak zachytil v knize Hamry nad 
Sázavou, Dějiny podle původních 
pramenů a vyprávění pamětníků 
Luděk Lopour (zdroj SOKA  Žďár n. 
S.).  

Během stavby viaduktu Vojáčko-
va fi rma narážela na překážky tech-
nického rázu. Bylo na příděl palivo i 
strojové zařízení. „Vojáček s Drlíkem 
se dokonce vydali do Berlína vypro-
sit nějaký buldozer k urychlení  prací. 
Ale tam je seřvali a oni byli rádi že jsou 
doma,“ říká historik.

I za složitých podmínek se podařilo 
most do roku 1942 v hrubých rysech 
dostavět a stal se  novou  dominantou 
tehdejšího Žďáru na Moravě.

Vlastní těleso viaduktu je ze železo-
betonu,  krytí má ze žulových kame-
nů. Ty dle Lopaura pochází  z neda-
lekého lomu Štejnice u Sázavy. „Pro 
viadukt byly vylámány čtyři tisíce kvád-
rů, pro všechny čtyři úseky  tratě padlo 
ze Štejnice na 20 tisíc kvádrů,“ upřes-
ňuje. 

Nedaleko viaduktu, směrem na 
Horní Hamry, kde se říkalo Weiger-
tova skála, došlo v roce 1941 k výbu-
chu. Stavitel František Horák sám při-
pravoval rozbušky  pro  nálože určené 
k detonaci skály, najednou všech 47  
explodovalo. (Pokračování na str. 7)

Viadukt je spjat s válečnými osudy

PARTA barabů pracujících na žďárském viaduktu a snímek na památku před hotovým dílem. Rok 1942.
 Foto: Vilém Frendl, archiv RMM

NÁVRH viaduktu na trati Brno – Něm. Brod, úsek č. 8, jak byl schválen ministerstvem dopravy dne 21. 3. 1940. 
 Zdroj: Obl. Ředitelství SŽDC Brno
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