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Začátkem května jsme si připo-
mněli 73. výročí od konce 2. svě-
tové války. Řada dnešních Žďárá-
ků ani neví, že svoboda do našeho 
města přišla až 10. května 1945, 
téměř nejpozději z celého Protek-
torátu Čechy a Morava.
� Lenka Kopčáková

Při pietním aktu k uctění padlých 
vojáků ve Žďáře, v podvečer 8. květ-
na, promluvil na téma konce 2. sv. vál-
ky Pavel Elbl, historik Regionálního 
muzea města. 

Čím to bylo, že se Žďár dočkal svo-
body tak pozdě, a které armády se 
zde utkaly? To historik, zaměřený na 
vojenství, exkluzivně popisuje pro čte-
náře ŽN. Vychází z dostupných doku-
mentů a výpovědí pamětníků. Vrací-
me se tedy v čase.... 

Pohnuté květnové dny roku 1945 
přinesly některým obyvatelům Žďár-
ska vytoužený mír, jiným stále ještě 
smrt. 

„Žďársko bylo osvobozeno mohutným 
náporem sovětských vojsk až v průběhu 
středy 9. a čtvrtka 10. května,“ říká Elbl. 
(Všimněme si letošní shody dnů v týd-
nu).

Vysvětluje, že důvodem zpoždě-
ní byl odpor Wehrmachtu a jednotek 
Waffen-SS na frontě za Brnem. Když 
se totiž fronta osvobozením Brna dne 
26. 4. 1945 zhroutila, nastal mohut-
ný ústup německých formací. Něm-
ci spěchali do americké okupační zó-
ny v jihozápadních Čechách, a přitom 
neváhali použít sílu. 

„Jejich zadní voje kryly jednotky Waf-
fen-SS, které si počínaly tím nejhorším 
způsobem,“ vysvětluje historik. 

Na naše město se valily ústupové 
proudy od Olomouce a Brna. Nejmo-
hutnější formace patřily k 1. německé 
tankové armádě a 6. pancéřové divizi.

Poslední hodiny války si na Žďársku 
vyžádaly nemalé oběti. Známá je vel-
komeziříčská tragédie, kdy Němci od 
6. do 8. května popravili 56 obyvatel, 
a dalších 37 zahynulo 9. května kvůli 
špatné koordinaci při bombardování 
sovětskými letadly, v důsledku přecho-
du fronty.

„Je třeba vysvětlit, proč vlastně k těmto 
tak diskutovaným úderům došlo,“ říká 
historik. Připomíná, že 7. 5. 1945 byla 
v Remeši podepsána všeobecná bez-
podmínečná kapitulace nacistického 
Německa, potvrzená 8. 5. v Berlíně. 

„Na základě dojednaných podmínek 
měla být od 23 hodin 8. 5. středoevrop-
ského času přerušena veškerá bojová čin-
nost, zastavena palba a německé jednot-
ky měly složit zbraně a přejít do zajetí 
vojsk nacházejících se před nimi,“ popi-
suje. 

Německá armáda na východní frontě 
v českomoravském prostoru však tyto 
podmínky nerespektovala a snažila se 
probít do americké zóny. Proto sovětští 
velitelé vydali rozkaz k leteckým úto-
kům na vzdorujícího nepřítele. „Před-
tím ale maršál Malinovskij (osvobodil 
Žďár) dal nepříteli šanci, a na německé 

pozice nechal shazovat letáky s výzvou ke 
kapitulaci,“ říká historik.

Žďár byl důležitým uzlem
Němci, stále velmi dobře vyzbrojení, 

se snažili uniknout z frontového pás-
ma za každou cenu. „Vytoužené americ-
ké zóny však dosáhly jen jednotky, které 
se tam stačily dostat během 7. května,“ 
podotýká Elbl.

Žďár tvořil významný komunikační 

a železniční uzel. Čtyři dny po osvo-
bození Brna se sem přesunulo 80člen-
né komando z tamní centrály gesta-
pa. Obsadilo vyklizenou měšťanskou 
školu (1. ZŠ). Cílem bylo pacifikovat 
odboj v týlu doposud vzdorující armá-
dy. 

Během dubna partyzáni z Brigády 
M. J. Husa vypustili lihovary v Zám-
ku i Žďáře. Jak se to lidé dozvěděli, 
riskantně běhali s nádobami a chytali 
kýženou surovinu…

Vzrušení obyvatelstva nastalo 5. květ-
na, po zprávě o Pražském povstání... 
Ale Žďár byl obsazen po zuby ozbro-
jenou armádou. Ve lnářské škole (dnes 
zdravotní škola) fungovala armádní 
opravna bojové techniky. Poškozené 
tanky přiváželi Němci po železnici, a 
na opravách byla nucena podílet se i 
autoopravna Josefa Pohanky z Dolní 
ulice. Němci pak demonstračními jíz-
dami městem zastrašovali obyvatel-
stvo. 

Přesto odvážlivci vyvěšovali předtím 

pečlivě uschované národní a rudé pra-
pory… Jako např. klempíř František 
Kříž z Horní ulice - jakmile však vlajky 
spustil z vikýře, hned u domu stál tank, 
a klempíř byl donucen je zase sundat. 
V Zámku Němci rozstříleli ruský pra-
por na domě občana Lancmana. Ale 
svoboda už byla ve vzduchu…

Žďár hrozili
srovnat se zemí

Do města dorazila 8. 5. početná kolo-
na tanků a obrněných vozidel. Veli-
tel hrozil, že při sebemenší provoka-
ci srovná Žďár se zemí. Na potvrzení 
děla zacílila hlavně na město. Národní 
výbor (předseda MUDr. Lisý) opako-
vaně vyzýval občany ke klidu…

„Donedávna jsme neměli tušení, ke 
komu tato kolona příslušela, díky pomo-
ci amatérského historika z Tišnova se 
podařilo prokázat, že se jednalo o Pan-
zer-Regiment Feldherrnhalle 1, náležící 
do sestavy stejnojmenné pancéřové divi-
ze,“ říká Elbl. Z nalezeného deníku 
německého tankisty je patrné, že regi-
ment byl vyzbrojen mimo jiné tanky 
typu Panther. 

„Do americké zóny se Panzer-Regi-
mentu nepodařilo dostat. Mezi Němec-
kým Brodem a Pacovem se vzdal Rudé 
armádě,“ říká historik… 

Mezitím v hotelu Veliš úřadoval ile-
gální výbor, a spojení s partyzánským 
ústředím na Račíně zajišťovala na kole 
Anežka Štůlová a na motocyklu Jan 
Vejmělek. 

Do Žďáru dorazila další početná 
německá kolona, a její opilý generál o 
kapitulaci ani nevěděl. Odmítl nabíd-
ku parlamentářů a vyrazil dál… Mezi-
tím 5. tankový sbor 6. gardové tankové 
armády 2. Ukrajinského frontu proni-
kl do Jihlavy a odřízl jednu z hlavních 
ústupových cest na jihozápad. 

Stíhačky nad Žďárem
Nejhorším dnem konce války ve 

Žďáře byla středa 9. května, kdy 
zahynulo 18 civilních obyvatel. Šest 
lidí esesáci popravili. 

Od rána byl na náměstí velký pro-
voz, ustupující německé kolony pro-
následovaly sovětské letouny.

Po půl deváté ráno byli Žďárá-
ci varováni před leteckým úderem. 

Hasiči hlídkující na ochozu kostela 
sv. Prokopa zaznamenali na obloze 
u Mělkovic podezřelé obláčky. Lidé 
spěchali do úkrytů, a během čtvrt 
hodiny se ozvaly první detonace… 

„Letecké údery nad Žďárskem a 
Vysočinou prováděla 4. letecká armá-
da 2. Ukrajinského frontu. Dne 9. 5. 
uskutečnila nejméně 544 bojových 
vzletů s asi 340 letadly,“ upřesňuje El-
bl a dodává, že cílem byly hlavně vel-
ké křižovatky na trase mezi Brnem a 
Prahou. V 9.00 se sovětské letou-
ny objevily nad Žďárem. „Šlo o šest 
bitevních strojů Iljušin IL-2 Šturmo-
vik. Němci jim, kvůli mohutné výzbroji 
a pancéřování, přezdívali létající tanky 
nebo černá smrt,“ dodává. 

Boj země-vzduch…
Bitevníky provázely i dvě stíhačky. 

Letci usilovně pátrali po nepříteli. Jedna 
ze stíhaček obletěla věž kostela, aby si 
pilot prohlédl hasiče na ochozu…

Deset minut po deváté se ozval prv-
ní výbuch. Piloti odhalili nepřátelskou 
kolonu na silnici ke Stržanovu. Něm-
ci z prostoru Schwarzenbergovy pily 
(dnes Kinského prodejna) na ně začali 
pálit. Stíhači areál zničili pumami. Roz-
poutal se mohutný požár…

„Při zpětném letu piloti zaútočili na 
kolonu projíždějící křižovatkou u hostince 
Konvent v Horní ulici, odkud na ně pálil 
německý obrněnec. Jeden z pilotů se tedy 
oddělil od formace a uskutečnil na křižo-
vatku nálet. Kulomet obrněnce utichl,“ 
popisuje historik. Bombardování však 
odnesly nejen ulice kolem Konven-
tu, ale i Dolní a Jungmannova, odkud 
Němci také vedli palbu. Nálety si také 
vyžádaly různě vážná zranění několi-
ka Žďáráků, pár jich na jejich následky 
zemřelo.

Kus odvahy a kumštu, dle vyprávění 
pamětníků, prokázal klempíř František 
Liml. V podlaze u Podlouckých uvízla 
nevybuchlá puma, s níž si hasiči nevě-
děli rady. Liml ji vyprostil, a na ručním 
vozíku, vystlaném pytli, opatrně odvezl 
na louku za lihovarem…

Odveta za akci odbojářů
„Krize začala po akci odbojářů, kteří 

se na náměstí zmocnili německého vozu 
se zbraněmi a zatáhli jej do dvora hotelu 
Veliš. Spatřil je německý voják a informo-
val příslušníky SS. Němci ihned zaútočili,“ 
líčí historik. Odbojářům se sice podaři-
lo uniknout humny, ale rozlícení Němci 
od té doby stříleli po všem, co se hnulo. 
Intenzivní střelba trvala po celou noc, 
až do rána 10. května.

Zprávu o ozbrojeném odporu ve 
městě dostaly i další, právě přijíždějí-
cí německé jednotky. Vojáci seskákali 
z aut a při postupu Nerudovou a Hor-
ní ulicí stříleli do oken a dveří, do skle-
pů házeli granáty. Domy byly v jednom 
plameni. Zahynula 75letá Marie Khei-
lová, ukrytá ve sklepě.

Němci spatřili hasiče ve věži kostela. 
František Minář byl zasažen, ale ještě si 
stačil telefonem zavolat o pomoc. „Dolů 
z věže jej navzdory intenzivní palbě snesli 
Ladislav Čížek se synem. Na náměstí však 
narazili na oddíl Němců. Ti je prošacova-
li a nechali být. Zraněného Mináře ošetřil 
doktor Mostecký. Ale protože do nemoc-
nice se dostal až druhý den, hasič přišel o 
nohu,“ uvádí Elbl další ze zdejších epi-
zod.  (Pokračování na str. 22)

Konec války ve Žďáře a malé epizody

Díl I.
Němci na Žďársku

ignorovali kapitulaci

PAVeL eLBL, historik RMM, zamě-
řený na vojenství. Foto: archiv

ČLeN oSáDKy německého tanku přikazuje sejmutí vlajek z Křížova domu. 
Život riskoval i odvážný fotograf Vilém Frendl, který konec války ve Žďáře zachy-
til objektivem. Stačilo, aby jej při tom Němci zahlédli…


