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Až do 18. března je v Regionálním 
muzeu k vidění ojedinělá fotografi cká 
výstava. Autorem je Antonín Kurka, 
který byl feldwéblem (šikovatelem) v 
rakouské armádě. 

Do armády byl odveden v roce 
1915, a bojoval na ruské a italské 
frontě. Sloužil v 81. pluku, kam ruko-
vala značná část mužů ze Žďárska. Na 
snímcích jsou reálie ze života vojáků v 
letech 1915–1918: jak jedí, popíjejí, 
stavějí si odvšivárnu, nebo pohřbívají 
kamaráda. 

Nechybí záběry detailů v krajině, kte-
ré už dnes neexistují: dřevěné kostely, 
domky chalupníků, baráky, které si voj-

Velká válka očima Antonína Kurky

MOMENTKA  ze života 81. pluku, kam za 1. sv. války rukovala značná část 
mužů ze Žďárska.  Foto: Archiv Radka Kurky

Zkoumají opuštěné tunely, bun-
kry, válečné podzemní továrny, či 
tajemná a historická místa…Svo-
ji záhadu má i havlíčkobrodský 
tunel…

 Lenka Kopčáková

Potkali jsme se asi před rokem ve 
žďárském zámku. Usměvavý muž, 
který docela rychle mluví, takže člo-
věk musí napínat uši. Ale sál plný li-
dí milujících záhady mu to očividně 
odpouští… 

O objevech své party ve Žďáře 
vyprávěl Ladislav Lahoda, prezident 
ojedinělé české společnosti CMA 
pro výzkum historického podzemí. 
Dobrodruzi nenechají žádnou záha-
du ležet ladem, jako třeba tajemství 
brodského tunelu…

Zajímavostí, a zatím velkou nezná-
mou je totiž dle speleologa právě 
železniční tunel v Havlíčkově Brodě. 
Jeho stavba začala v roce 1941, na 
plánované trati do Tišnova a Brna. 

Když ale práce zastavila válka, pod-
zemní objekt se Němcům náramně 
hodil. 

Jak Ladislav Lahoda tvrdí, dle 
německých záznamů zde s největ-
ší pravděpodobností měla být pod-
zemní výroba syntetických pohon-
ných hmot. Ale taková výrobna 
potřebuje obrovské podzemní pro-
story…

„Mluvili jsme s několika pamětní-
ky, dnes již nežijí, ale máme je nahra-
né. Vyprávěli, že do Německého Brodu 
byli přesunuti ze zřícené továrny v Pra-
ze,“ říká. K tunelu prý razili odbo-
čující chodby, a to rovnou ve dvou 
patrech. „Ale každý z nich pracoval v 
jiné chodbě, takže nevěděli, jak to má 
být velké,“ tlumočí speleolog jejich 
výpovědi . 

Všichni se prý tehdy domnívali, že 
zde má být továrna na výrobu „dál-
kových střel Fau Eins a Fau Zwei“ 
(V1 a V2). Ale nebyla…. V nedo-
stavěné továrně se prý jen v břez-
nu 1945 něco skladovalo, a pak byla 
osvobozena…

Co asi naznačují výklenky…
Po válce stavbu trati i železniční-

ho skalního tunelu dokončila firma 
Kruliš. Předpokládalo se, že všech-
ny odbočky do stran jsou zazděné. 

„Ale nejsou. Je tam jedna větrací 
šachta a jedna zazděná skladovací 
prostora, která zjevně pokračuje dál,“ 
vysvětluje badatel. Poukazuje na 
odlišnost bezpečnostních výklen-
ků v různých částech tunelu. Ty 
správně mají být pravidelně vzdá-
lené a umístěné naproti sobě, aby 
se tam mohli skrýt dělníci, když 
jede vlak.

„Jenže ve druhé půlce tunelu jsou 
výklenky naprosto nepravidelně, tře-
ba jen pět metrů, od sebe, což je sta-
vebně nesmysl,“ poukazuje Lahoda. 
A tak jej napadá jediné: že těmito 
výklenky firma Kruliš naznačila 
začátky německých chodeb, aby se 
na ně nezapomnělo. Zbývá jen se 

přesvědčit…
Na to Ladislav Lahoda kroutí hla-

vou. „Prorazit tyto výklenky a obje-
vit tak německé podzemí by zna-
menalo jednat se Správou dopravní 
železniční cesty, přerušit provoz tune-
lu, což je asi do budoucna vyloučeno, 
i z finančních důvodů“ odhaduje.

S průzkumem speleologové zača-
li až po roce 2000. Do té doby jim 
odborníci tvrdili, že tunel je po 
válce vyzděný a nic tam nemůže 
být…

„My jsme si ale na leteckých sním-
cích všimli malých remízků v poli nad 
tunelem. Očividně musí vadit země-
dělcům při obdělávání… Remízky 
jsme prozkoumali, a našli hlavní i 
boční větrací šachty vedoucí do odbo-
ček železničního tunelu,“ konstatu-
je prezident společnosti CMA pro 
výzkum historického podzemí.

Válečná záhada si tedy na své roz-
luštění asi ještě počká. 

NAZNAČUJÍ netypické výklenky v havlíčkobrodském tunelu začátky německých chodeb k plánované podzemní válečné 
továrně? Foto: archiv CMA

LADISLAV LAHODA.
 Foto: Lenka Kopčáková

V tunelu měla být podzemní továrna

Výstava v Regionálním 
muzeu na Tvrzi

sko v Alpách budovalo ve skalních stě-
nách. Unikátní jsou záběry na vojen-
skou techniku, která v Alpách musela 
být dopravovaná pomocí soumarů.

„Výstavu připravil vnuk Radek Kur-
ka z Třebíče, který nad zpracováním 
zhruba 500 deskových negativů strávil 
několik tisíc hodin. Kromě zhotovení 
fotografi í bylo třeba i vyčištění snímků, 
identifi kace osob, objektů a výzbroje…,“ 
přibližuje za pořadatele historik Milo-
slav Lopaur.

Vedle dvou set fotografi í uvidí náv-
štěvníci také předměty z pozůstalosti 
Antonína Kurky. Věci osobní potřeby, 
výstroj, nebo fotoaparát s příslušen-
stvím, kterým dané snímky pořídil. 

„K vidění jsou i zbraně a části výstroje 
ze sbírek Městského muzea v Bystřici nad 
Pernštejnem, Horáckého muzea v Novém 
Městě na Moravě a Muzea kraje Vysoči-
na v Jihlavě,“ dodává historik. -red-


