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Dnes přinášíme závěr našeho 
ohlédnutí za koncem 2. sv. války ve 
Žďáře s Pavlem Elblem, historikem 
Regionálního muzea města. 
� Lenka Kopčáková

Svoboda do našeho města v roce 
1945 přišla téměř nejpozději z celého 
Protektorátu. Vypjaté dny, následující 
týdny a měsíce zamíchaly osudy mno-
hých lidí, co se právě ocitli ve Žďáře… 
S odstupem 73 let však nelze tvrdit, že 
vše bylo černé nebo bílé…

Rekapitulace…
V červnovém vydání ŽN jsme Žďár 

opustili v noci z 9. na 10. května roku 
1945. To již Rusové obsadili Jihlavu, 
a ustupující Němci se valili do Žďáru 
nejen od Nového Města a Ostrova nad 
Oslavou, ale i od Nového Veselí. Lidé 
v úkrytech napjatě naslouchali neustá-
lému hukotu motorů.

Němci dělali vše proto, aby se nedo-
stali do rukou Rudé armády. Spěcha-
li do americké okupační zóny v jiho-
západních Čechách. Již 30. dubna se 
přesunulo do Žďáru komando gestapa 
z Brna, s cílem pacifikovat odboj v tý-
lu. Poslední hodiny války si vyžádaly 
na Žďársku nemalé oběti. Nejvíce lidí 
ve Žďáře zahynulo ve středu 9. května 
1945. 

Němci proti Němcům
Podle pamětníků se do sebe ve Žďá-

ře pustily sami příslušníci německé 
armády. To historik vojenství Pavel El-
bl potvrzuje. 

Wehrmacht se po kapitulaci Němec-
ka už nechtěl zdržovat bojem a hnal se 
co největší rychlostí na západ. Ale čle-
nové Waffen-SS byli fanatici, kteří se 
chtěli vypořádat s odbojáři, partyzány, 
a pokračovat v předem ztraceném boji. 
A to bylo nejspíš příčinou konfliktu 
ve vlastních řadách. Přestřelky mezi 
samotnými Němci zaznívaly z několi-
ka míst Žďáru, kde zůstávali ležet mrt-
ví... Dle pamětníků esesáci dokonce 
vojáky wehrmachtu popravovali. Ustu-
pující armáda pak své mrtvé naložila 
na náklaďáky a ujížděla dál. „Některá 
těla pak byla v 70. letech náhodně obje-
vena v hromadném hrobě. Nalézal se v 
místě parkoviště u barokního mostu před 
zámkem. Další těla Němci údajně polili 
u Stržanova hořlavinou a spálili,“ infor-
muje historik.

Konečně svoboda!
Kolem 6. hodiny ranní 10. května se 

ve Žďáře objevili první rudoarmějci. 
Byla to průzkumná hlídka na koních. 
Městem bez zastavení projelo něko-
lik tanků, a teprve pak dorazily rus-
ké náklaďáky. Rudoarmějci seskákali 
z korb, rozprostřeli na zem plachtu a 
pozvali civilisty, aby s nimi posvačili. 
Překvapení lidé začali konečně věřit, že 
po přestálých hrůzách šesti válečných 
let se konečně dočkali míru… 

„Žďár osvobodily jednotky 2. ukrajin-
ského frontu maršála SSSR Malinovské-

ho. Konkrétně se jednalo o 40. armádu, 
a její 51. střelecký sbor,“ upřesňuje Pavel 
Elbl. 

„Kaťuše“ cílily na chrám
Jak říká, celého 10. května byla 

zhroucená fronta v pohybu, a za Rusy 
do Žďáru ještě přijelo několik kolon 
Němců. Ti již nechtěli bojovat a vzdá-
vali se. Ale v lesích kolem Žďáru se 
stále skrýval značný počet příslušníků 
wehrmachtu a obávaných Waffen-SS. 
Městem šla zpráva, že se připravují v 
Černém lese (dnes nový hřbitov) a na 
Zelené hoře k obraně. 

„To Rusové nebrali na lehkou váhu. 
Kolem Malého lesa a Ptáčkova kopce 
rozmístili protitanková děla a na náměstí 

postavili raketomety, známé jako ,kaťu-
še´. Zamířili na chrám sv. Jana Nepo-
muckého,“ líčí. 

Ale raketám by v dráze překážel 
hromosvod na střeše tehdejší lékár-
ny, a tak klempíř František Kříž musel 
vylézt a odstranit jej… Ani netuší-
me, jak měla naše památka UNESCO 
namále… Naštěstí velitel na místo 
vyslal hlídku, která ověřila, že v oblasti 
chrámu nikdo není. 

Nařízená asanace města
Byl mír, ale na poničený Žďár byl 

žalostný pohled. Všude leželi mrtví… 
„Nikdy nezapomenu na pach války,“ 
svěřil nám kdysi žďárský pamětník. 
Opuštěná technika, poházená výzbroj, 
mrtvá těla lidí i zvířat, zápach a dým… 

„Hned v pátek 11. května byla zříze-
na funkce vojenského velitele žďárské-
ho soudního okresu. Stal se jím kapitán 
Rudé armády Petr Koršun. Nařídil čiš-
tění města od mrtvých a sběr válečného 
materiálu. Ve Žďáře se otevřely znovu 
obchody, spustily podniky a děti se vrátily 
do škol,“ přibližuje historik.

Válečnými detonacemi a požáry bylo 
vážně poškozeno celých 90 % žďár-
ských domů. Nejlépe ústup Němců 
přestála Veselská ulice, kde byl před 
domem č. 353 Antonína Krále (dnes 
MŠ Sluníčko) během jarních opevňo-
vacích prací vystavěn silniční zátaras. 
Němci tak raději využívali jiné trasy. 

Munice stále zabíjela
Ale munice, která se válela všude 

v okolí, zabíjela i v mírových dnech. 
Vojáci Rudé, ale i rumunské armády 
umírali při jejím zneškodňování ještě 
celý měsíc. Poslední z nich tak zahynul 
30. června 1945. Vojáci byli pohřbí-
váni na městském hřbitově i v areálu 
poutního kostela na ZH.

Manipulace s nalezenou municí a 
zbraněmi si vyžádala životy a závažná 
zranění i mezi civilisty. Na svoji zvě-
davost doplatilo také pár místních klu-
ků…  

„Technika byla roztroušená po všech 
stranách ústupu. Kde Němcům došel 
benzín, svlékli někdy i uniformy, aby se 
na útěku zbavili důkazů,“ líčí historik 
tehdejší situaci.

Těžká technika se shromažďovala 
před lnářskou školou (dnes zdravot-

ní škola), odkud ji vlaky odvážely ke 
zpracování. „Železo se velmi hodilo k 
poválečnému budování,“ vysvětluje náš 
průvodce historií.

Zabírali byty z úřední moci
Zatímco ruské vojsko obsadilo obec-

ní budovy, důstojníci se zabydlova-
li v soukromí. To se, dle pamětníků, 
někdy neobešlo bez obtíží… Mno-
ho rodin nemělo místo, ale Rusové 
byty nekompromisně zabírali z úřed-
ní moci. Rekvírovali i soukromá vozi-
dla, takže lidé, kterým se podařilo vozy 
schovat a uchránit před Němci, o ně 
nyní přišli. Oddíly rumunské armády 
tábořily v okolních vesnicích. 

„Velký problém představovala mnoha-
tisícová stáda vojenských koní. Ti se po 

zhroucení fronty potulovali okolím a spá-
sali osetá pole,“ uvádí historik.

Hon na kolaboranty
Bezprostředně po osvobození 

zajišťovali bezpečnost ve městě ruš-
tí vojáci. Pak tento úkol převzal oddíl 
Národní stráže (NS), složený z par-
tyzánů a dobrovolníků. Velel jim Jan 
Vejmělek. Úkolem NS, bylo zajišťo-
vat zrádce a kolaboranty. Došlo tak 
na nemálo Žďáráků podezřelých z 
kolaborace. „Dav rozzlobených civilis-
tů např. zadržel podomního prodavače 
Josefa Sýkoru, podezřelého z udavačství. 
Na krk mu uvázali provaz a dovlekli jej 
před NS v hotelu Veliš,“ líčí Elbl jednu 
epizodu.

Stísněné prostory soudního věze-
ní na Staré radnici „hostily“ kromě 
kolaborantů i několik desítek zajatých 
německých vojáků a civilistů. Ti byli, 
stejně jako místní kolaboranti, zapoje-
ni do asanačních prací ve městě. Pak je 
Žďár předal ruským orgánům.

Sadistická poprava 
Ne všichni vojáci skončili v zajatec-

kých táborech. V úterý 15. května pře-
vzala NS vojáka zajatého v lesích u 
Přibyslavi. Měl u sebe zbraň a údajně 
střílel po lidech. Narychlo bylo rozhod-
nuto o popravě. 

Desátník wehrmachtu Ernst Merbs 
byl odveden na hřbitov, kde si musel 
vykopat hrob. Poté jej člen NS popravil 
několika dávkami z automatické puš-
ky. „Dle vzpomínek pamětníků to měl být 
Tomáš Juránek, a údajně postupoval tak, 
že vojáka z bezprostřední blízkosti zasa-
hoval krátkými dávkami od nohou k tru-
pu,“ uvádí historik… 

Ostře sledované procesy 
Poslední dějství válečné historie měs-

ta Žďáru se odehrálo u brněnského 
trestního soudu. Ten od pololetí 45´ 
projednával případy kolaborací z doby 
okupace. 

„Za nejhoršího žďárského udavače soud 
označil tehdy 43letého bývalého hraběcí-
ho šoféra Ferdinanda Sonnka, který byl 
dle obžaloby spolupracovníkem jihlavské-
ho gestapa,“ informuje historik. Sonnek 
se přihlásil k německé národnosti a až 
do konce války sloužil ve wehrmachtu. 
Tribunál obžalovaného odsoudil dne 
11. září k trestu smrti. Jeho manželka 
Augusta, která s ním v konfidentské 
činnosti spolupracovala, byla odsouze-
na ke dvaceti letům těžkého žaláře. 

Souzen byl i zmiňovaný obchodník 
Josef Sýkora, spolupracovník Sonn-
ka. Donášel na lidi, že poslouchají cizí 
rozhlas, načerno porážejí vepře, či drží 
zbraň… Sýkora byl tribunálem odsou-
zen k doživotnímu žaláři.

Natřeli jim lýtka vápnem 
Žďárská veřejnost však především 

očekávala proces s technickým radou 
státních drah Ing. Ladislavem Dolan-
ským. Ten ve městě působil jako dozor 
kvůli dostavbě železnice. V roce 1939 
se přihlásil k německé národnosti.

„Choval se tvrdě k dělníkům na trati, a 
jak se ukázalo, udával Žďáráky za jejich 
protiněmecké výroky, za hospodářské pře-
stupky, i drobná provinění,“ říká historik. 
 (Pokračování na str. 12)

Konec války ve Žďáře a malé epizody

Díl II.
Poválečná asanace 

města a hon 
na kolaboranty

PaVel elbl, historik RMM, zamě-
řený na vojenství. Foto: archiv

ČleNoVé NG vedou manžele Dolanské, obviněné z kolaborace. Doprovází je snad 
i partyzánský strážce Tomáš Juránek, aktér popravy německého vojáka na hřbitově... 


