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V podveãer toho dne podnikli sovût‰tí
letci pumov˘ nálet na Blansko. Byly to
posádky 218. Bitevní letecké divize vy-
bavené americk˘mi stroji typu Boston
III, v sovûtském oznaãení A 20 Î (G). 18
letadel startovalo z leti‰tû u LanÏhota,
kapacita pumov˘ch náloÏí byla 900 kg,
jak je uvedeno napfi. v broÏufie

Kriegsflugzeuge 112/113. KaÏd˘ letoun
mohl mít kolem 18 ks pum o hmotnosti
50 kg. Tzn., Ïe celková kapacita v‰ech
bitevníkÛ mûla k dispozici kolem 320 ks
padesátikilov˘ch pum. Na Blansko jich
pfii náletu dopadlo kolem 300 ks. Po do-
padu a explozi kaÏdá puma zanechá
v pÛdû kráter v prÛmûru asi 6 metrÛ

a hloubce 2 metry. To od-
povídá zhruba nûkolika
kráterÛm nacházejícím se
po náletu na poli vedle
tehdej‰í mû‰Èanské ‰koly.

Pfiekvapiv˘ nálet pod-
nikli letci od Hofiic smû-
rem k Palavû v 18.25 hod
pod ochranou letadel 14.
Stíhací letecké divize
117. leteckého pluku. Po
provedeném náletu na
Vy‰kovsku se stroje vrá-
tily na základnu a po 18
hodinû napadly cíle
v Blansku a ve Spe‰ovû.
Pfii náletu zahynulo tehdy
22 blanensk˘ch obãanÛ,
bylo po‰kozeno rÛznou
mûrou 126 domÛ, 6 do-
mÛ bylo zcela zniãeno.
Z vefiejn˘ch budov byla
nejvíce po‰kozena radni-
ce, po‰ta a obû ‰kolní bu-
dovy, v nichÏ bylo umís-
tûno nûmecké vojsko
a lazaret, kde zahynulo
i nûkolik léãen˘ch vojá-

kÛ. Velké ‰kody zpÛsobil nálet na továr-
nu hospodáfisk˘ch strojÛ fy JeÏek,
zvlá‰tû na montovnu, kde byly zasaÏeny
poÏárem dfievûné vazníky krovÛ. Do ve-
ãera se oz˘valy v˘buchy pum, Ïár ohnû
byl tak siln˘, Ïe mohli pfiihlíÏející obãa-
né sledovat jeho tepelné úãinky aÏ
z velké vzdálenosti nûkolika set metrÛ. 

Pancéfiové bitevníky IL – 2 vyhledáva-
ly dal‰í nepfiátelské cíle a odstfielovaly je
kulomety. Okupaãní vojska si ukládala
munici kupfi. do pecí v cihelnách, kde mû-
la b˘t chránûna proti leteck˘m stfielám.
Tehdy si v‰ak fa Rann˘, vyrábûjící barvy
a laky, uloÏila zásobu tûchto surovin do
Nezejchlebovy su‰árny cihel. Ta byla ne-
daleko cesty na návr‰í smûrem k Ole‰né.

Letci se domnívali, Ïe by tam mohla b˘t
ukryta také munice, a proto zamûfiili své
stfiely na uveden˘ cíl. Následnû do‰lo opût
k rozsáhlému poÏáru, z nûhoÏ se valila
oblaka ãerného d˘mu. Stfielci b˘vali veli-
ce pfiesní a dokázali zlikvidovat kupfi. vo-
jáka, nesoucího konve mléka do vily pana
Novotného, tehdy tam byla ubytována

men‰í skupina mládeÏe Hitlerjungend.
Útoky bitevníkÛ IL – 2 v následujících
dnech vyhledávaly také kulometná stano-
vi‰tû F L A K (Flugzeug Luft Abwehr
Kanonen) a postupnû v kruhovû uspofiá-
dan˘ch útocích, tj. jeden za druh˘m tato
stfieli‰tû napadávaly. (¤íkalo se jim „ãer-
tovo kolo”). KdyÏ letci po náletu zjistili,
jak obãané prchají napfi. údolím nad
Sochorovou továrnou k lesu, nikdy na nû
nestfiíleli. Ukr˘vat se v lese bylo v‰ak 
o‰idné, pfii stfielbû z rÛzn˘ch zbraní se ne-
dalo zjistit, z které strany hluk pochází. 

Zbofiené mosty nejprve brigádníci z fiad
obãanÛ provizornû obnovovali, aby vojska
RA mohla zbytky nûmeck˘ch okupantÛ co
nejrychleji pronásledovat. Napfi. pod vede-
ním místního stavitele byl u Ïelezniãní za-
stávky upraven prÛjezd pfies Svitavu. Na
stavbu bylo pouÏito trámÛ a prken ze skla-
du dfieva fy K. a R. JeÏek. Tehdy se poda-
fiilo odváÏnému obãanu pfieru‰it elektrické
propojení k v˘bu‰ninám uloÏen˘m pod to-
vární vleãku fy JeÏek. Obãan‰tí brigádníci
sjízdnost pro vojensk˘ terén vyfie‰ili tak, Ïe
na kolejnice uloÏili Ïelezniãní praÏce.
Pozdûji Ïenisté sovûtské armády postavili
pfies Svitavu pevn˘ dfievûn˘ most. Po pfie-
chodu vojsk byli obãané nad‰eni, nové
svobody si velmi váÏili a snaÏili se dobro-
volnickou brigádnickou prací zahladit co
nejdfiíve v‰echny váleãné ‰kody.

Text: stam,foto: soukrom˘ archiv stam
Informace: Kriegsflugzeuge, broÏura

– Dr. Spohr, Dresden 1943
âtení o Blansku, 1848 – 1945

– Vladimír Polák – Blansko 1995
Zpravodaj mûsta Blanska

– ONV Blansko – leden 1985

Bombardování Blanska – 25. 4. 1945
Koncem dubna roku 1945 

ustupovala ãást nûmeck˘ch
vojsk pfies Blansko smûrem
k LipÛvce a Rájci. Aby znesnad-
nila cestu osvobozeneck˘ch
vojsk Rudé armády, niãila mj.
také v‰echny mosty pfies fieku
Svitavu a Punkvu. V˘bu‰niny 
uloÏené do základÛ i na povrch
vozovky (údajnû i letecké pu-
my) zpÛsobily v bezprostfiední
blízkosti velké ‰kody. Kupfi. od-
mr‰tûné dlaÏební kostky ãasto
dopadaly aÏ do kilometrov˘ch
vzdáleností.
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Velice pûkn˘ byt
OV po rekonst. 2+1
ve zv˘‰eném pfiíze-
mí v Boskovicích.
Cena 1 390 000 Kã
+ provize RK.
Tel.: 733 713 239

RD 3+1 v Rozhraní
s velkou zahradou
o CP 2 749 m2.
Cena 1 190 000 Kã
+ provize RK.
Tel.: 733 713 239

Pronájem ãást. zafií-
zen. bytu 4+1 s tera-
sou v RD v Boskovi-
cích. Cena 11 000 Kã
vãetnû inkasa, kauce
+ provize RK. 
Tel.: 733 713 239

RD 2+1 s malou 
zahrádkou ve Îìár-
né. Ihned obyvateln˘.
Cena 849 000 Kã 
+ provize RK.
Tel.: 733 713 239

Zniãen˘ most pfies fieku Svitavu.

DB-7B Boston Mk III (zdroj wikipedia)

Zniãen˘ most - v pozadí blanenské nádraÏí.

Budova dne‰ního Gymnázia.


