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Máte rádi historické 
zajímavosti? Pak pro nás, 
Žďáráky, může být překva-
pením fakt, že strůjce neú-
spěšného atentátu na Adol-
fa Hitlera navštívil během 
2. sv. války náš region a měl 
kontakty s jedním ze zdej-
ších obyvatel.
� Lenka Kopčáková 

Mnozí z nás viděli válečné filmové 
drama Valkýra, s Tomem Cruisem 
v hlavní roli (2008, režisér Bryan 
Singer). Je o skutečném příběhu plu-
kovníka Clause von Stauffenberga…

Pojďme se vydat proti proudu ča-
su  spolu s - nám již známým - his-
torikem Regionálního muzea měs-
ta Pavlem Elblem, zaměřeným na 
vojenství. 

Jde opět o historickou zajímavost 
ze Žďárska, související s tzv. velký-
mi dějinami. Exkluzivně ji přinášíme 
čtenářům ŽN.

Jak Pavel Elbl vysvětluje, historic-
kou skutečnost jako první nastínil 
ve své knize „Osvobození Žďárska“ 
autor Ondřej Červený, a žďárský 
historik informace dále rozpracoval 
s pomocí dohledaných archivních 
a literárních pramenů. Můžeme tak 
nahlédnout do životních eskapád 
německého plukovníka Stauffenber-
ga i jeho protějšku ze Žďárska, baro-
na Jiřího Nádherného…  

Baronův zvláštní host… 
Baron Jiří Chrislain Nádherný z 

Borutína byl posledním šlechtickým 
majitelem Zámku Moravec, ve  stej-
nojmenné obci na jihovýchodě žďár-
ského okresu.  

Narodil se 22. 12. 1911 v Dolním 
Adršpachu, a zemřel 29. 4. 1967, 
ve věku 56 let, v německém Bad 
Peterstalu. Na Moravci pobýval až 
do roku 1946, kdy byl objekt zestát-
něn a převeden pod správu Národní-
ho pozemkového fondu. 

Jak historik upřesňuje, Jiří Nádher-
ný byl synem Karoly von Gudenus, 
dcery hraběte Gabriela Gudenuse.

Ta po smrti otce v roce 1917 zdě-
dila Moravec, a provdala se za baro-
na Konstantina Nádherného z Adrš-
pachu. Jiří měl  ještě sourozence: 
Otmara Konstantina, Karla Josefa 
Konstantina a sestru Marii.

„Baron Jiří Nádherný se krátce po 
okupaci českých zemí nacistickým 
Německem přihlásil k německé národ-
nosti, aby tak zabránil vyvlastnění 
svého panství. Z toho ovšem později 
vyplynul jeho poválečný osud emigran-
ta,“ předjímá historik. 

Přidává vzpomínku jihlavského 
architekta Ing. Zdeňka Gryce, kte-
rý v době války byl na Moravci ještě 
chlapcem: „Později baron Nádherný 
pracoval v lese, kde byl raněn, a ležel 
v nemocnici v Novém Městě. Z Morav-
ce odešel tak, že lidé koukali, jak osa-
moceně čekal na autobus. V podpaždí 
měl aktovku, co v ní bylo, se neví, ale 
byla tenká a navíc přeložená,“ uvedl 
pamětník…

Čest byla víc jak Hitler

Ale zpět na začátek. Jiří Nádherný 
se v průběhu svých studií ve Francii 
seznámil s řadou německých aristo-
kratů, kteří později zastávali vysoké 
funkce ve wehrmachtu. „Osobně se  
znal třeba s polním maršálem Erwi-
nem von Witzlebenem. A právě na 
podzim 1940 zavítal na Moravec teh-
dejší kapitán, hrabě Claus Schenk von 
Stauffenberg. Tento muž se stal v roce 
1944 jedním z nejzásadnějších prota-
gonistů spiknutí německých důstojní-
ků proti Adolfu Hitlerovi,“ připomíná 
Pavel Elbl. 

Přiřadil se tak k nepočetné sku-
pince příslušníků německého náro-
da, kteří před věrností nacistickému 
Vůdci dali přednost hlasu svého svě-
domí a rozumu. 

„Stauffenberg navzdory své loajali-
tě rozhodně nezapadal do schématu 
typického nacistického důstojníka a 
jeho čest pro něj znamenala mnohem 
více než přísaha muži, kterého považo-
val za zkázu Německa,“ uvádí Elbl.

Zlom o „Křišťálové noci“
K prvnímu zamyšlení nad nacis-

tickými zločiny prý Stauffenberga 
přiměla „Křišťálová noc“ z 9. na 10. 
11. 1938, kdy vzplanuly synagogy 
a došlo k násilí na Židech. Od této 
doby se jeho kritika vůči osobám z 
NSDAP a SS neustále stupňovala.

Počátkem září 1939 Stauffenbergo-
va 1. lehká divize vyrazila ze Slezska, 
jako součást Rundstedtovy skupiny 
armád Jih, proti Polsku. Stauffenberg 
měl na starost především zásobování 
divize. „Vůči Polákům se choval přezí-
ravě, ale brutální chování německých 
vojáků na dobytém území neschvalo-
val,“ říká historik. V lednu 1940 byl 
jmenován hejtmanem v generálním 
štábu. 1. lehká divize byla přeorgani-

zována na 6. obrněnou divizi, se kte-
rou se v květnu 1940 účastnil tažení 
proti Francii. Tato divize postupova-
la se skupinou armád A von Rund-
stedta Ardenami. „Nutno pozname-
nat, že právě tato divize ze sestavy 1. 
tankové armády v květnových dnech 
roku 1945 ustupovala prostorem 
Žďárska směrem na západ,“ přidává 
Pavel Elbl pro zajímavost.

Na sklonku května 1940 byl Stauf-
fenberg přeložen jako velitel sku-
piny II. do organizačního oddělení 
generálního štábu (GŠ) armády v 
Bad Godesbergu. Velení armády se 
nakonec přestěhovalo do Východní-
ho Pruska, kde se nacházel Hitlerův 
hlavní stan - Wolfsschanze. Claus 
zde pracoval v oddělení „mírového 
vojska“, kde začal organizovat přípra-
vy na tažení proti SSSR, a v dubnu 
byl povýšen do hodnosti majora. 

„Válka se Sovětským svazem vypuk-
la dne 22. 6. 1941, a v jejím průběhu 
se Stauffenberga zmocňovaly čím dál 
tím větší pochybnosti, týkající se zejmé-
na možností Německa zvítězit. V roce 
1942 se dozvěděl o vyhlazování Židů, a 
na sklonku léta již hovořil o nezbytnosti 
Hitlerova svržení,“ uvádí historik. 

Od července do října 1942 se 
Stauffenberg nacházel ve vůdcově 
hlavním stanu v ukrajinské Vinni-
ci, kde působil jako vedoucí referá-
tu organizačního oddělení vrchního 
velitelství armády. „Zde také v říjnu 
pronesl, v rámci přednášek pro důstoj-
níky GŠ o agrární politice na Východě 
a evropském hospodaření s potravina-
mi, kritiku německé východní politiky, 
která dělá z obyvatel nepřátele Němec-
ka a vytváří osudovou nenávist,“ říká 
náš průvodce. V této době se jedna-
lo o neslýchaná slova…  

 (Pokračování na str. 29)

Historická perlička: strůjce atentátu
na Hitlera pobýval na Žďársku

VE VlčíM doupěti. Stauffenberg zcela nalevo, ve světlé uniformě, Hitler upro-
střed, napravo od něj maršál Keitel. Zdroj: Bundesarchiv, Wikipedie

PAVEl ElBl, historik RMM, zamě-
řený na vojenství. Foto: archiv

lOVECKá společnost na Moravci. Baron Nádherný stojí druhý zprava. Zda jde 
však o Jiřího, o tom důkaz chybí. Dle žďárských historiků odpovídá oděv mužů 
spíše 20. létům. Na snímku je tedy spíše otec našeho hlavního hrdiny.

 Zdroj: Moravské zemské muzeum Brno


