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Historická perlička: strůjce atentátu...

Místní zajímavost 
versus velké dějiny

(Dokončení ze str. 28)

Spiklenci
Na podplukovníka byl Stauffenberg 

povýšen v lednu  1943, pro myšlen-
ku povstání se neúspěšně pokusil 
získat polního maršála von Manstei-
na. Rebelům tak stále chyběl nějaký 
vyšší velitel.

V únoru 1943 byl Stauffenberg 
přeložen jako štábní důstojník k 10. 
obrněné divizi v Tunisu. V průbě-
hu ústupu této divize na Mezzouni 
byla kolona v dubnu  napadena spo-
jeneckými stíhačkami, a Claus přišel 
o levé oko, pravou ruku nad zápěs-
tím a dva prsty na levé ruce. Léčil se 
v lazaretu v Mnichově, v srpnu odjel 
na zotavenou do Lautlingenu.

V říjnu 1943 se Stauffenberg stal 
šéfem štábu generála Olbrichta, na 
všeobecném vojenském úřadě v Ber-
líně. „Tento generál byl hlavou spik-
lenců v řadách německé armády, a o 
Stauffenbergových kritických názorech 
věděl. K dalším spiklencům náležel i 
důstojník GŠ armádní skupiny Střed, 
plukovník von Trescow, jeho pobočník 
von Schlabrendorff, generál Beck, dem 
Bussche, civilní hlava spiknutí Goerde-
ler a hrabě von Moltke,“ vyjmenovává 
historik.

V červnu 1944 byl Stauffenberg 
přeložen k veliteli záložního vojska 
generálu Frommovi. 

Stauffenberg si uvědomil, že se mu 
v rámci porad a občasného styku 
nabízí příležitost k atentátu na Hitle-
ra. Podílel se na přípravě a organizo-
vání převratu v Berlíně. Od června se 
opakovaně účastnil porad s Hitlerem 
v Berghofu. Atentát však neuskuteč-
nil z důvodu nepřítomnosti dalších 
významných představitelů Třetí říše, 
zejména Reichsführea SS Himmlera, 
nebo říšského maršála Göringa. 

Aktovka s výbušninou
Stauffenberg se stal neoficiálním 

velitelem štábu záložního vojska. 
Rozloučil se svou rodinou v Bamber-
gu, a po oficiálním uvedení do funk-
ce byl povýšen na plukovníka.

…Dne 20. 7. 1944 v 8.00 odstarto-
valo z letiště v Berlíně kurýrní letadlo 
se Stauffenbergem a jeho poboční-
kem, nadporučíkem von Haeftenem 
na palubě. Pobočník střežil aktovku 
se dvěma balíčky výbušniny po jed-
nom kilogramu…

Stauffenberg měl ve Vlčím doupě-
ti přednést zprávu o situaci na jihu. 
Himmler ani Göring opět nebyli pří-
tomni, ale Stauffenberg se přesto roz-
hodl jednat. Po vstupu do místnosti, 
kde se konala porada, umístil aktov-
ku s výbušninou pod stůl a odjel se 
svým pobočníkem na letiště. Výbuch 
nastal ve 12:44. „Hitler na rozdíl od 
čtyř přítomných přežil. Patrně díky 
masivnímu dubovému stolu, který 
zmírnil následky exploze. Utrpěl jen 
rupturu ušních bubínků a pohmoždě-
niny…“ připomíná historik 

Po příletu do Berlína vydal Stauf-

Claus Philipp Maria
Justinian Schenk
von Stauffenberg

* 15. 11. 1907, Jettingen, bavorské 
Švábsko

† 21. 7. 1944, Berlín

� Kořeny staré šlechtické rodi-
ny sahají až do roku 1317. Ke slav-
ným rodovým předkům náležel i pol-
ní maršál August Wilhelm Anthonius 
Neidhardt von Gneisenau. 
� Klausova rodinná výchova, stej-

ně jako jeho dvou starších bratrů 
Bertholda a Alexandra, probíhala dle 
rodové tradice v katolickém duchu, 
přestože matka byla evangelička.
� Po maturitě Claus v roce 1926 

vstoupil k 17. jezdeckému pluku 
Reichswehru v Bambergu. Pokra-
čoval ve studiu na pěchotní škole v 
Drážďanech, a pak přešel na jezdec-
kou školu v Hannoveru. Tu zakončil 
důstojnickou zkouškou natolik exce-
lentním způsobem, že obdržel ,čest-
nou šavli´. 
� Vrátil se jezdeckému pluku a 

byl povýšen do hodnosti poručíka. 
Absolvoval kurz pro velitele dělo-
střeleckých vlaků v Döberitzi u Berlí-
na. V této době započal sympatizo-
vat s názory Adolfa Hitlera, zejména 
v otázce nepřijatelnosti Versaillské 
mírové smlouvy, uzavřené po 1. sv. 
válce, a vytvoření nové profesionální 
armády.
� Dne 26. 9. 1933 se Claus oženil 

s Ninou von Lerchenfeld, s níž zplodil 
3 syny a 2 dcery. Do léta 1936 sloužil 
jako důstojník určený k výcviku koní 
v Hannoveru. Byl sem přeložen z 
důvodu nedostatku respektu k nadří-
zenému. Po zkoušce z angličtiny nav-
štívil vojenskou akademii v britském 
Sandhurstu. V říjnu 1936 nastoupil 
na válečnou akademii v Kruppstrasse 
v Berlíně. 
� Mimo jiné úspěl se soutěžní pra-

cí o výsadkových útvarech, a jeho 
články byly uváděny v odborných 
časopisech. V lednu 1937 byl povýšen 
na hauptmanna. Posléze byl přidělen 
jako druhý důstojník generálního štá-
bu k 1. lehké divizi ve Wuppertalu, s 
níž se zúčastnil obsazování Sudet… 
 (z archivu autora)

RODOVý erb Schenků ze Stauffen-
berga Zdroj: Archiv autora

ClaUS von STaUffenBerG s dětmi. Zdroj: archiv BBC.

Co byla „operace Valkýra“
Jmenoval se tak pokus o zabití Adolfa Hitlera, zorganizovaný odpůrci 

režimu. Měl na něj navazovat státní převrat, přičemž spiklenci doufali, že se 
jim poté podaří vyjednat mír se západními spojenci. 

Za neúspěch atentátu, z něhož Hitler vyšel jen lehce raněn, snad mohla sla-
bá nálož, a také fakt, že v průběhu porady někdo kufr s výbušninou odsunul, 
takže Hitlera před výbuchem ochránil masivní dubový stůl… 

Pro název Valkýra se aktéři zřejmě inspirovali pověstí o nebezpečných 
válečnicích, jež slouží svému bohu Ódinovi. Valkýry, jezdící do bitev na okří-
dlených koních, střežily válečníky, anebo je nechávaly padnout… 

Pověstí se inspiroval i oblíbený německý skladatel Richard Wagner pro svo-
ji stejnojmennou operu Valkýra. Wagnerova snacha Winifred Marjorie Wag-
ner byla paradoxně dlouholetou Hitlerovou osobní přítelkyní… -lko-

fenberg, v domnění, že je Hitler 
mrtev, rozkaz k operaci Valkýra, a 
státní převrat tak započal. „nicméně 
důstojník, který přišel zatknout  minis-
tra propagandy Goebbelse, dostal do 
ruky telefon, a Hitler mu rozkázal 
zatknout spiklence. Státní převrat tak 
ztroskotal,“ konstatuje Elbl k nejzná-
mějšímu případu německého odbo-
je. 

Stauffenberg byl s dalšími třemi 
spoluspiklenci popraven po půlno-
ci 21. 7. 1944 na dvoře domovní-
ho bloku v tehdejší Bendlerstrasse. 
Generál Beck i Tresckow spácha-
li sebevraždu. Během pár týdnů byl 
popraven i Clausův starší bratr Ber-
thold. Stovky Hitlerových odpůr-
ců zemřely po procesech lidového 
soudního dvora pod Freislerovým 
velením…

Gestapo se rozjelo
i na Moravec

V rámci nemilosrdného honu na 
všechny, kteří byli do plánu převra-
tu zasvěceni, gestapo prověřovalo 
Stauffenbergovy kontakty z minulos-

ti, a dozvědělo se tak i o jeho návště-
vě na Moravci. Baron Jiří Nádherný z 
Borutína byl zatčen z důvodu pode-
zření ze styku se spiklenci. 

„nádherný se skutečně se Stauffenber-
gem znovu setkal v průběhu roku 1942 
v Düsseldorfu, a rovněž v březnu 1944 v 
Drážďanech. 

Baron byl převezen do Jihlavy, kde jej 
gestapo podrobilo nevybíravému výsle-
chu, pak jej přesunuli do Kounicových  
kolejí v Brně“ uvádí historik. 

Gestapáci disponovali několika 
důkazy, a zejména von Witzlebeno-
vým dopisem, který k Nádhernému 
dorazil několik dní před výše uvede-
ným atentátem. „Celé věci neprospěla 
ani skutečnost, že nádherný opakovaně 
intervenoval za propuštění mnoha osob 
z okolí Moravce, vyšetřovaných a vězně-
ných gestapem,“ dodává Elbl. 

Z dalších vzpomínek Zdeňka Gryce 
je patrné, že baron Jiří Nádherný údaj-
ně poskytl útulek příteli, který byl stí-
hán v souvislosti s atentátem Clause 
Schenka von Stauffenberg na Hitlera. 
„Gestapo barona zatklo a žalářovalo. 
Po osvobození se to opakovalo,“ dodal 
pamětník.

Baron se nakonec rozhodl předstí-
rat duševní poruchu, jež vedla k jeho 
hospitalizaci v psychiatrickém ústavu 
v Černovicích a vyhnutí se trestu. Byl 
sice zproštěn viny, ale musel nastoupit 
vojenskou službu ve wehrmachtu. 

„I této povinnosti se však nádherný 
vyhnul. opustil zámek v Moravci, a až 
do konce války se skrýval na různých 
místech v okolí. Ještě předtím však předal 
moraveckému hostinskému Hermanovi 
veškeré palné zbraně ze zámku. Ten měl 
zajistit jejich předání partyzánům,“ říká 
historik Pavel Elbl na závěr.

ZáMeK v Moravci
 Foto: archiv Dědictví Vysočiny


