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Anotace
Tato diplomová práce se zabývá veřejnými projevy vzpomínání na druhou světovou válku
na Hlučínsku, s důrazem na vzpomínání na padlé místní vojáky bojující ve wehrmachtu.
Cílem diplomové práce je popsat, jakým způsobem se veřejně vzpomíná na druhou
světovou válku na Hlučínsku, a prozkoumat vztah mezi tímto a většinovým českým
narativem. Základní rozdíly mezi nimi vyplývají z faktu, že Hlučíňané se účastnili války na
straně Německa. Kladla jsem si otázky, jaké jsou v kultuře vzpomínání využívány
prostředky, kdo vzpomínání iniciuje, organizuje a financuje a jaká je motivace aktérů. Ze
všech projevů vzpomínání jsem si k podrobné analýze vybrala pomníky a hroby padlých
a pietní akty. Důraz je přitom kladen na vzpomínání po roce 1989, kdy specifický
„hlučínský“ narativ již nebyl tabuizován. V první kapitole jsou představeny používané
termíny, teoretické koncepty a metodologie výzkumu. Druhá kapitola pojednává o historii
Hlučínska a identitě Hlučíňanů. Následující kapitola nastiňuje český narativ o druhé
světové válce za komunistického režimu a po roce 1989. Čtvrtá kapitola představuje
výsledky samotného výzkumu o kultuře vzpomínání na Hlučínsku. Ty jsou v poslední
kapitole porovnány s českým narativem o druhé světové válce.

Annotation
This thesis examines the public manifestations of the culture of remembrance of WWII in
the Hlučín Region, with an emphasis on the commemorations of the fallen local soldiers
fighting in the Wehrmacht. The aim of the thesis is to describe the public commemorations
of WWII in the Hlučín Region, and to examine the relation between the regional and the
mainstream Czech narrative. The core difference between the narratives arises from the
fact that the Hlučín residents took part in WWII on the side of the Germans. I investigate
the means used in the commemorations, as well as who initiates, organizes and finances
the commemorations and what are the motivations of the commemorations’ participants.
Among the means, I focus on the analyses of the memorials and graves of the fallen
soldiers, as well as on acts of piety. I concentrate on the period after the Velvet Revolution,
when the particular narrative of the Hlučín Region ceased to be a taboo. In the first chapter
I present the terms, theoretical concepts and methodology of the research. The second
chapter deals with the history of the Hlučín Region and the identity of its inhabitants. In
the third chapter I outline the Czech narrative of WWII during the communist regime and

after 1989. The fourth chapter presents the results of my research of the culture of
remembrance in the Hlučín Region. The Hlučín region narrative are compared to the
mainstream Czech narrative in the last chapter.
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Úvod
Ve své diplomové práci se věnuji kultuře vzpomínání na Hlučínsku, malém regionu
ležícím v dnešním českém Slezsku při hranicích s Polskem. Obyvatelé Hlučínska pojí pocit
sounáležitosti, který je založen na společných tradicích, způsobu života, společném nářečí
a v neposlední řadě na kolektivní paměti spojené s historickými událostmi významně se
dotýkajícími tohoto regionu. Novověká a moderní historie Hlučínska se ve velké míře
odlišuje od dějin zbytku České republiky, a tak i kolektivní paměť1 Hlučíňanů je od té
většinové české odlišná. V době, kdy patřilo dnešní Česko k Habsburské monarchii,
Hlučínsko bylo mezi lety 1742 a 1920 součástí Pruska, respektive Německé říše.
Hlučínsku se proto dodnes lidově říká „Prajzská“ a jejím obyvatelům „Prajzáci“.2
Autochtonní obyvatelé Hlučínska jsou slovanského původu a mluví českým nářečím.
Dlouhá přináležitost k Německu v období formování moderních národů však ovlivnila
jejich kulturu a národnostní smýšlení.3
Podle socioložky Heleny Kubátové, která na Hlučínsku v letech 2011 až 2014 se svým
týmem provedla výzkum o změnách způsobu tamějšího života4, je právě společná
specifická historie nejdůležitějším prvkem tvořícím regionální hlučínskou identitu. Při
osobních rozhovorech totiž začali Hlučíňané sami mluvit o specifických dějinách
Hlučínska, aby tak dokázali odlišnost svého regionu od zbytku republiky.5 Sdílené dějiny
tedy vytvářejí pocit sounáležitosti a soudržnost mezi lidmi na Hlučínsku.
Důležitou roli v hlučínské kolektivní paměti hraje narativ o druhé světové válce. Ten se
lišil od narativu, který po válce – a zvláště po roce 1948 – převládl ve většinové
společnosti Československu.

V době

komunismu

panoval

ve

veřejném

diskurzu

v Československu pouze jeden výklad druhé světové války a na jeho dodržování dohlížely
politické orgány ve všech odvětvích kultury.6 S politickou, ekonomickou a společenskou
1

Koncept kolektivní paměti, který ve své práci používám, bude vysvětlen v kapitole 1.2.
Slovo Prajzská je odvozeno od slova Prusko, Preußen. Toto označení mělo původně pravděpodobně
hanlivý nádech. Dnes je používáno lidmi z Hlučínska i blízkého okolí a „Prajzáci“ sami jsou na něj hrdí.
Helena Kubátová, „Collective Memory and Collective Identity of Hlučín Region Inhabitants in the 20th
Century,” Historická sociologie, č. 1 (leden 2016): 11–32, 13.
3
Podrobněji k národní identitě Hlučíňanů a národnostní situaci na Hlučínsku v kapitole 2.2.
4
Výzkum a jeho výsledky byly představen v knize Helena Kubátová, Mezigenerační proměny způsobu života
na Hlučínsku (Praha: SLON, 2015).
5
Kubátová, „Collective Memory and Collective Identity”, 11–13.
6
Ondřej Táborský, „Dějiny podle plánu. Politika dějin a paměti v normalizačním muzejnictví“, in Radka
Šustrová a Luba Hédlová, eds., Česká paměť: národ, dějiny a místa paměti (Praha, Lidice: Academia ;
2

3

transformací Československa po sametové revoluci došlo ale k demonopolizaci pohledu na
dějiny a rozšíření možností, jak si konkrétní dějinné události připomínat a interpretovat. Ve
veřejném diskurzu začaly různé skupiny obyvatel prosazovat do té doby potlačované či
méně známé narativy českých a československých dějin akcentující různé dějinné
skutečnosti.
Jedním z těch narativů je i ten hlučínský. Zdůrazňuje tu skutečnost, že Hlučínsko bylo
mezi lety 1938 a 1945 součástí Německa a že muži z Hlučínska museli narukovat do
wehrmachtu. Narukovalo okolo 13 100 vojáků (čtvrtina populace Hlučínska) a zhruba
3 300 (tedy asi čtvrtina z nich) se z války domů již nevrátila.7 Odchod mužů na frontu
zasáhl každou obec na Hlučínsku a většina lidí přišla o rodinného příslušníka nebo
známého. Vzhledem k neobvyklé a složité národnostní situaci na Hlučínsku bylo po druhé
světové válce z Hlučínska odsunuto nebo odešlo do Německa pouze asi 2 300 až 2 400
tamějších obyvatel, a tak žijí na Hlučínsku dodnes převážně lidé, jejichž rodinní příslušníci
bojovali a umírali ve wehrmachtu.8
Na vojáky sloužící ve wehrmachtu a především na ty padlé z nich se vzpomíná různými
způsoby, tj. různými prostředky a v různých médiích. Toto vzpomínání můžeme rozdělit
na vzpomínání soukromé a veřejné, přičemž hranice mezi těmito ideálními kategoriemi
může být propustná. V rodinách nebo mezi přáteli pochopitelně probíhá soukromé
vzpomínání9, pokud ale rodina nebo přátelé vzpomínají na padlé ve wehrmachtu ve
veřejném prostoru, například na hřbitově nebo v kulturních a pohostinských zařízeních, má
k této akci přístup ostatní veřejnost, ačkoli jí není určená.
Cílovým publikem veřejného vzpomínání je široká společnost. Veřejnými projevy
vzpomínání jsou pomníky a památníky, pamětní desky zvnějšku budov i uvnitř – například
v předsíních kostelů. Pomníky jsou zpravidla vázány na obce nebo místa, odkud padlí
pocházeli, nebo kde zemřeli. Dalšími projevy vzpomínání na padlé vojáky jsou pietní akty,
které se většinou u pomníků konají, případně zádušní mše za padlé. Na padlé se
nezapomíná ani při psaní obecních kronik a knih o dějinách obcí. Vzpomínat na padlé
Památník Lidice, 2014), 279 - 328.
7
Blíže k problematice Aleš Binar v apendixu Příslušníci ozbrojených sil z Hlučínska v letech 1939 až 1956
knize Kubátová, Mezigenerační proměny způsobu života, 292–293.
8
Aleš Binar, Hospodářský a sociální vývoj Hlučínska v letech 1945–1989 (Opava: Slezská univerzita
v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, 2014), 227.
9
Na druhou světovou válku a na rodinné příslušníky padlé na frontě se v rodinách vzpomínalo jak za doby
komunismu, tak i dnes. To mi potvrdili pamětníci a aktéři kultury vzpomínání na Hlučínsku, které jsem
kontaktovala, například farář v Dolním Benešově Pavel Kuchař a pamětnice z Kravař Eva Peterková.

4

i přeživní vojáky ve wehrmachtu je také možné prostřednictvím vyprávění pamětníků, na
jejichž základě vznikají veřejně dostupné a vysílané nahrávky, filmy a beletrie, nebo jeho
pozdější reflexí na veřejných čteních, besedách a vzpomínkových akcích. Součást této
kultury vzpomínání je v neposlední řadě i zpracování této problematiky v odborné
literatuře, v muzeích a v dalších projektech, které mají veřejně dostupné výstupy.
Ve své diplomové práci hledám odpověď na otázku, jak se vzpomíná na padlé vojáky ve
wehrmachtu z Hlučínska. Konkrétně mě zajímají média vzpomínání, jeho aktéři a jejich
motivace k této činnosti. Původním záměrem bylo zpracovat všechny způsoby veřejného
vzpomínání na padlé na Hlučínsku, tento přístup byl ale z důvodu omezené doby výzkumu
a rozsahu diplomové práce v průběhu výzkumu zúžen místně zakotvené způsoby
vzpomínání hmotného i nehmotného charakteru – pomníky, pamětní desky a pietní akty .10
U těchto vybraných projevů kultury vzpomínání se zabývám podrobněji kontextem jejich
vzniku a použitými sémantickými prostředky a symboly.
Cílem mé práce je popsat kulturu vzpomínání na Hlučínsku a zasadit ji do
československého a českého celospolečenského kontextu. Hlučínský pohled na druhou
světovou válku byl podle mé teze konfliktním narativem vůči narativu, který dominoval
v letech 1945 až 1989 (i když době komunistického režimu docházelo k jeho malým
změnám). I přes demonopolizaci kultury vzpomínání po roce 1989 zůstává hlučínský
narativ v protikladu vůči stávajícímu dominantnímu výkladu druhé světové války v České
republice.
V neposlední řadě chci kulturu vzpomínání na Hlučínsku porovnat s poválečnou kulturou
vzpomínání ve Spolkové republice Německo vzhledem k podobnosti některých jejich
vnějších projevů. Téma různých pohledů na historii a tzv. „přepisování“ dějin je ve střední
Evropě dnes často diskutované. Je proto přínosné zabývat se kulturou vzpomínání na
Hlučínsku, která je v České republice menšinovým jevem vycházejícím z místních iniciativ
(tzv. bottom-up postup).
S

ohledem

na

omezenou

variabilitu

dominantního

narativu

v komunistickém

Československu předpokládám, že veřejné vzpomínání na padlé vojáky ve wehrmachtu
z Hlučínska bylo možné až po sametové revoluci. Tuto tezi jsem se snažila během
výzkumu ověřit. Časové období mého výzkumu je tedy od konce 2. světové války do
10

Způsoby vzpomínání mimo pomníky a hroby a s nimi spojené pietní akty posloužily jako primární zdroj
pro tuto práci a budou představeny v kapitole 4.

5

dubna roku 2018 s ohledem na to, že hlavní část výzkumu byla provedena v květnu 2018.
Co se teritoriálního vymezení mého výzkumu týče, soustředím se na území Hlučínska.
Ve své práci tedy porovnávám Hlučínsko, respektive jeho obyvatele, se zbytkem České
republiky na příkladu kultury vzpomínání. Toto téma dosud nebylo nikým probádané,
ačkoliv se Hlučínsku věnují vědci ze sociálně-vědných oborů, historie a jazykovědy
a zájem o tento region výrazně stoupl v minulých dvou dekádách. Hlučínsku jsem se ve
své diplomové práci rozhodla věnovat i proto, že mám k tomuto regionu rodinné vazby. Ty
mi usnadňovaly průzkum, a to jak z hlediska informací a kontaktování pamětníků, ale i
praktické pomoci a zázemí při výzkumu na místě. Z Hlučínska (přesněji obce Darkovičky)
pochází můj děda (ročník narození 1932), který mi často vyprávěl o době druhé světové
války. Až v době studií jsem si ale uvědomila výjimečnost Hlučínska v celorepublikovém
měřítku; Hlučínsko je jediným obydleným příhraničním regionem České republiky, jehož
obyvatelstvo nebylo po druhé světové válce většinově vysídleno. V minulosti bylo
Hlučínsko pod silným německým kulturním vlivem a dokonce součástí Německa.
Za zájem o válečné hroby a pomníky vděčím kolegu Friedhof als Artefakt und
Erinnerungsort in zentraleuropäischen Grenzräumen sítě středoevropských univerzit
CENTRAL11, kterého jsem byla součástí. Díky tomu jsem získala cenné podněty pro
zpracování problematiky hřbitovů a pomníků v kontextu kultury vzpomínání. Hlučínsku se
věnují vědci ze sociálně-vědných oborů, historie a jazykovědy a zájem o tento region
stoupl v minulých dvou dekádách.
Ve své práci čerpám z primárních zdrojů i sekundární literatury, která se věnuje Hlučínsku
a kultuře vzpomínání v Československu a v České republice. Většina literatury a studií,
které se věnují dějinám Hlučínska, zpracovává moderní historii tohoto regionu. Velice
oblíbená jsou především období První československé republiky a poté období „Třetí
Říše“, období po druhé světové válce se již většinou nevěnují. Celkově lze říci, že
v poslední době se zájem akademiků i laických historiků o Hlučínsko zvýšil a je to patrné i
z počtu publikací vydaných během minulého desetiletí.
Hlučínsku v době od konce 2. světové války se věnuje několik publikací, především ze
sociologického pohledu, kdy kladou důraz na sociální a generační změny po roce 1945
nebo otázku identity Hlučíňanů. Ty se většinou opírají o sociologické výzkumy
11

„CENTRAL-Kolleg: Friedhof als Artefakt und Erinnerungsort in zentraleuropäischen Grenzräumen
(2016)“, webová stránka Humboldt-Universität, staženo 24. 6. 2018, https://www.projekte.huberlin.de/de/central/centralkollegs/abgeschlossene-kollegs/central-kolleg_friedhof_als_artefakt.
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a rozhovory s pamětníky. Významným výzkumem v této oblasti byl již zmiňovaný projekt
Heleny Kubátové z roku 2015 publikovaný v knize „Generační proměny způsobu života na
Hlučínsku“. Dalšími autory, kteří se věnují podobnému výzkumu, jsou František Zich12,
František Znebejánek13 a Marcel Mečiar14 První dva jmenovaní se podíleli také na již
zmíněné knize Heleny Kubátové).
O Hlučínsku bádají a publikují také lokální historikové nebo kronikáři, kteří zpracovávají
dějiny jednotlivých obcí. V posledním desetiletí se mezi obcemi na Hlučínsku rozmohl
trend nechat si sepsat vlastní dějiny. To má za následek, že již asi dvě třetiny hlučínských
obcí mají vlastní knihu. Tyto publikace většinou nemají vysokou vědeckou hodnotu
a v některých případech jde prakticky o přepis obecní kroniky. Přesto byly tyto publikace
velice cenným zdrojem informací pro mou práci, protože se některé z nich zmiňovaly
o postavení pomníků v obci
Prominentní postavení mezi lokálními historiky zaujímá Vilém Plaček15, autor knihy
„Prajzáci, aneb k osudům Hlučínska 1742–1960“16, která je populární mezi obyvateli
Hlučínska a která také výrazně ovlivnila další výzkumy Hlučínska. Informace z této knihy
přebírají totiž další, seriózní historikové. Plaček ale v této a dalších knihách o Hlučínsku
velice málo cituje konkrétní prameny, proto je vnímám jako primární zdroj a čerpala jsem
z nich především pro kapitolu o vzpomínání na Hučínsku. Statistická a další historická data
k poválečné situaci na Hlučínsku citovaných v této práci obsahuje naopak kniha Aleše
Binara ze Slezské univerzity v Opavě „Hospodářský a sociální vývoj Hlučínska v letech
1945–1989“17.
Česká kultura vzpomínání a česká kolektivní paměť je bohužel v sekundární literatuře
nedostatečně zpracovaná. Nejlépe je zpracováno vzpomínání na holokaust, a to v knihách
Tomáše Sniegoně „Zmizelá historie. Holokaust v české a slovenské historické kultuře“18.
12

František Zich a Petra Anýžová, Konfrontace hodnot v pozdní modernitě: Česko a Hlučínsko v evropském
kontextu, Vydání první, Studie, 121. svazek (Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016).
13
František Znebejánek, „Proměny hodnotových orientací a sebehodnocení obyvatel Hlučínska a České
republiky,” Historická sociologie, č. 2 (2017), 75–99, https://doi.org/10.14712/23363525.2016.10.
14
Marcel Mečiar, Hlučínsko: sociální identity a generace, (Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě,
Pedagogická fakulta, 2008).
15
Vilém Plaček, Prajzáci, aneb k osudům Hlučínska 1742–1960, 2., upravené a doplněné vydání (Háj ve
Slezsku: František Maj, 2007).
16
Vilém Plaček, Prajzáci, aneb k osudům Hlučínska 1742–1960, 2., upr. a dopl. vyd (Háj ve Slezsku:
František Maj, 2007).
17
Binar, Hospodářský a sociální vývoj Hlučínska v letech 1945–1989.
18
Tomáš Sniegoň a Zuzana Krotovychová, Zmizelá historie: holokaust v české a slovenské historické kultuře,
vydání první, Historické myšlení, svazek 69 (Praha: Argo, 2017).
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Dalším zdrojem byl pro mě katalog k výstavě Německého historického muzea „Mythen
der Nationen“19, který popisuje velké dějinné narativy jednotlivých evropských států skrze
umělecká díla a historické předměty. Dílčími jevy české kultury vzpomínání v poválečné
době se zabývá kniha „Česká paměť. Národ, dějiny a místa paměti“ 20. Pomníky jako
předměty kultury vzpomínání se zabývá kniha „Pomníky a zapomníky“21, která
představuje nejen osudy konkrétních pomníků, ale popisuje i obecně fáze jejich existence.
Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole představuji teoretické
koncepty, na kterých svou práci zakládám: paměťová studia obecně podle Aleidy Assmann
a Astrid Erll a konfliktní paměť podle Arnda Bauerkämpera. Poté popisuji metody a
postupy své práce. Můj výzkum sestával z mnoha částí: analýzy obsahu médií, e-mailovou
komunikací nebo osobními rozhovory s aktéry veřejného vzpomínání, výzkumu v obcích
na Hlučínsku a analýzy primárních zdrojů a sekundární literatury.
Druhá kapitola se věnuje českému, respektive československému narativu o druhé světové
válce a jeho proměnách. Další kapitola se zabývá Hlučínskem: zaprvé představuji historii a
národnostní složení Hlučínska, zadruhé specifickou identitu a kolektivní paměť Hlučíňanů
a hlučínský narativ o druhé světové válce. Poté se zabývám hlučínskou kulturou
vzpomínání na padlé předky z druhé světové války v jejích jednotlivých projevech.
Samostatná kapitola je věnovaná pomníkům v jednotlivých obcích, po shrnutí jejich
společných znaků jejich vzniku a existence jsou v samostatných podkapitolách popsány
konkrétní specifika každého pomníku.
Poslední, páté kapitole mojí práce je porovnání kultury vzpomínání na Hlučínsku
s kulturou vzpomínání v Československu, v České republice a ve Spolkové republice
Německo. V závěru práce odpovídám na výše uvedené výzkumné otázky a shrnuji
výsledky svého výzkumu zasazené do širšího kontextu.
Fotografie hrobů a pomníků padlým jsou v práci zařazeny pro lepší srozumitelnost textu
uvnitř kapitoly 4.1, nikoli až v příloze. Všechny fotografie pocházejí z výzkumných cest
a nacházejí se v archivu autorky.

19

Monika Flacke, ed., Mythen Der Nationen: 1945 – Arena Der Erinnerungen: Eine Ausstellung des
Deutschen Historischen Museums: Begleitbände zur Ausstellung 2. Oktober 2004 bis 27. Februar 2005
(Berlin: Deutsches Historisches Museum, 2004).
20
Luba Hédlová a Radka Šustrová, eds., Česká paměť: národ, dějiny a místa paměti, vydání první, Historie
(Praha, Lidice: Academia ; Památník Lidice, 2014).
21
Zdeněk Hojda a Jiří Pokorný, Pomníky a zapomníky (Litomyšl: Paseka, 1996).
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1 Teoretické koncepty a metodologické postupy
1.1 Použitá terminologie
Pro jasnost práce je třeba nejprve přesně definovat hlavní pojmy, které se týkají pomníků a
hřbitovů a se kterými pracuji.
Pojmy „pomník“ a „památník“ v práci používám jako synonyma pro objekty, které
připomínají nějakou historickou událost nebo zemřelé osoby. Pojem náhrobek pak
používám pro náhrobní kámen hrobu. Pojem „hrob“ nebo „pohřebiště“ (větší hrob nebo
také synonymum k pojmu hřbitov) pak označuje místa, na nichž jsou pohřbeni nějací lidé.
Pojem „pamětní deska“ používám pro pomníky, které nestojí samostatně, nýbrž jsou jako
tabule připevněné na kostele nebo jiném objektu.
Zákon České republiky č. 122/2004 Sb. stanovuje termín „válečné hroby a pietní místa“
(zkráceně „válečné hroby“) a stanovuje pravidla k péči o ně. Pod pojmem „válečný hrob“
tento zákon rozumí místo, kde jsou pohřbeny osoby, které zemřely při aktivní účasti (nebo
jejím důsledku) na vojenské operaci nebo účasti v odboji nebo zemřeli v zajetí. Kromě
toho znamená pro účely tohoto zákona pojem „válečný hrob“ také pietní místa (pamětní
deska, pomník nebo památník) připomínající válečné události a výše popsané osoby. Péči
o válečné hroby zajišťuje vlastník hrobu nebo nemovitosti, na které stojí a m. j. má
povinnost umožnit k válečnému hrobu přístup za účelem vzdání cti.22 Jelikož není v tomto
zákonu žádná zmínka o příslušnosti padlé osoby k určité armádě nebo národu, vztahuje se
toto opatření na válečné hroby všech padlých; jediným kritériem je aktivní účast ve
válečné operaci.
Na pomnících nebo i hrobech na Hlučínsku se často vyskytuje pojem „oběť / oběti války“,
který označuje padlé vojáky a někdy též civilisty, kteří zahynuli při přechodu fronty nebo
v nacistických koncentračních táborech. Já se tomuto sousloví ve své práci vyhýbám,
protože je citově zabarvený a může být zavádějící. Pojem „oběť války“ implikuje to, že
tuto osobu válka zasáhla nespravedlivě a bez jejího vlastního přičinění a že tato „oběť“ je
nevinná. Na druhou stranu označuje padlé vojáky a účastníky odboje za „oběti“ i výše
zmíněný zákon č. 122/2004 Sb.: „Válečným hrobem je pro účely tohoto zákona i pietní

22

„Zákon č. 122/2004 Sb. Zákon o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“ webová stránka Zákony pro
lidi.cz, staženo 21. 5. 2018, http://www.valecnehroby.army.cz/.
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místo (…) připomínající válečné události a oběti, které zahynuly v důsledku aktivní účasti
ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí…“.23
Kontroverze kolem pojmu „oběť“ svědčí o tom, že „oběť“ je frekventovaný pojem a má
více významů. Ty vysvětluje teoretička paměťových studií Aleida Assman v knize „Der
lange Schatten der Vergangenheit“ na příkladu (západo)německé kultury vzpomínání.
Pojem „oběť“ má dva významy, pro které se v češtině (stejně jako v němčině) používá
jedno podstatné jméno (ačkoli slovesně tyto významy čestina také rozlišuje), latina nebo
angličtina však tyto významy oddělují. Význam ve smyslu sacrificium nebo sacrifice
znamená položení vlastního života z vlastního rozhodnutí, tedy obětování se. Druhý
význam, victima nebo victim znamená bezmocná oběť násilí, tedy v češtině vyjádřeno
slovesně „stát se obětí“. Oběť vojáků bývala spojená s prvním významem, který se pojí
s hrdinstvím nebo mučednictvím, protože svůj život nepoložili zbytečně, nýbrž pro
společnost nebo vlast. Hrdinské příběhy se pak dostávaly do paměti společenství mnohem
snáz, než traumatické příběhy bezmocných obětí, které se do kolektivní paměti vstřebávaly
až o desetiletí později.24
Po druhé světové válce po odhalení hrůz a zločinů, které se během ní staly, se začalo ve
Spolkové republice Německo mnohem více pozornosti věnovat obětem ve smyslu victim,
tedy obětem holokaustu a dalším skupinám, které byly zavražděny nebo perzekuovány
nacistickým režimem. Tento typ oběti získal pozitivní kulturní hodnotu a vyšší sociální
status. Aleida Assmannová to shrnuje následovně: „Co bylo ještě nedávno předmětem
studu, je v současnosti předmětem prestiže a úcty.“25

1.2 Použité teoretické koncepty
Práce je příspěvkem k tzv. paměťovým studiím, která se zabývají tím, jak určitá skupina
pracuje se svojí minulosti, jak na ni vzpomíná, reflektuje ji a zpřítomňuje. V následující
kapitole se budu věnovat těmto konceptům paměťových studií: kolektivní, komunikativní
a kulturní paměti, kultuře vzpomínání a vztahu mezi kolektivní pamětí a kolektivní
identitou. Předem je třeba říci, že mezi teoretiky paměťových studií, ani historiky,

23

Ibid., § 2 (2).
Aleida Assmann, Der lange Schatten der Vergangenheit : Erinnerungskultur und Geschichtspolitik (Bonn :
Bundeszentrale für politische Bildung, 2007), 72–75.
25
Překlad autorka. Assmann, Der lange Schatten, 81.
24
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nepanuje shoda nejen u pojmenování jednotlivých konceptů26, ale ani nad jejich významem
či dokonce opodstatněním. Já vycházím z prací německých vědců Jana a Aleidy
Assmannových, které doplňuji o práce dalších autorů.
Pojem kolektivní paměť zavedl francouzský sociolog Maurice Halbwachs ve 20. letech
minulého století. Měl tím na mysli sociální paměť jedince, která vzniká komunikací
s ostatními.27 Aleida Assmannová, která na Halbwachse navazuje, definuje kolektivní
paměť jako paměť společnou pro nějakou skupinu (např. národ), která se zakládá na
společných rituálech, příbězích a symbolech, které členové této společnosti sdílejí
a vyprávějí si o nich mezi sebou. Díky tomu členové takového společenství vytvářejí
jednotné obrazy historie, v níž se tak podobně orientují.28
Kolektivní paměť pak lze rozdělit na komunikativní a kulturní paměť. Komunikativní
paměť zachycuje nedávnou minulost tří až čtyř generací, tj. asi 80 let, o které mohou
vyprávět žijící pamětníci. Tato paměť se předává každodenní komunikací a jejími
typickými příklady jsou rodinná nebo generační paměť (tj. paměť sdílená v rodině nebo
v jedné generaci).29 Kulturní paměť naproti tomu sestává z již institucionalizovaných
vzpomínek, které byly vybrány jako ty, co mají být v budoucnu zachovány a také si mají
uchovat jistý význam.30 V kulturní paměti jsou přechovávány vzpomínky, které jsou starší
než uvedený dějinný úsek tří až čtyř generací a byly pro vývoj onoho společenství klíčové.
Vzpomínky jsou v kulturní paměti uchovávány například ve formě pomníků nebo státních
svátků.31
Paměť je vztahem mezi námi v současnosti a minulostí: kdybychom si minulost
nepřipomínali, zanikla by. Vzpomínáním ji stále zpřítomňujeme a vytváříme si její obrazy,
tedy minulost znovu konstruujeme. Je teda na místě zdůraznit, že paměť je selektivní, dívá
se na minulost prizmatem dneška a dává minulosti vzhledem k dnešku určitý smysl.32
Proto se s měnící se přítomností mění i paměť na jednotlivé události v minulosti.
26

Pojem kolektivní paměť je shodný k pojmu historické vědomí, který někteří historikové používají. Sniegoň
a Krotovychová, Zmizelá historie, 18–20.
27
Assmann, Der lange Schatten, 29.
28
Aleida Assmann, Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur: Eine Intervention, Originalausg,
Beck’sche Reihe 6098 (München: Beck, 2013), 17.
29
Sabine Moller,„Erinnerung und Gedächtnis,“ Docupedia-Zeitgeschichte, 4. prosince 2010, staženo 21. 7.
2018, http://docupedia.de/zg/moller_erinnerung_gedaechtnis_v1_de_2010.
30
Assmann, Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur, 26–27.
31
Moller, „Erinnerung und Gedächtnis“.
32
Olga Šmídová Matoušová, „Pro nás už lépe bylo... : Vymístění z velké historie a kolektivní paměť
“českých Němců““, Sociální studia, roč. 7, č. 1 (2010), 59-87, 60–61.
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Vztah jednotlivce a společenství, při kterém se jedinec cítí být součástí nějaké skupiny
a má pocit sounáležitosti s ostatními jejími členy, se nazývá identifikace. V této práci
chápu pojem identifikace ve smyslu přiřazení sebe sama k určité nabídce identity. Identitu
vnímám tedy jako následek chování nebo výběr člověka, který vzniká sociální interakcí,
nikoliv jako základní výbavu každého člověka.33 Identita člověka je každopádně
komplexní kategorie. Jedinec se identifikuje s mnoha různými skupinami, například
národními, náboženskými, genderovými nebo profesními, a tak se jeho identita skládá
z mnoha součástí.34
Stejně jako sdílí jedinec se skupinou její kolektivní paměť, sdílí také její kolektivní
identitu. Kolektivní paměť udává to, co společenství zažilo a jak se k tomu staví. Z toho
vyplývá jeho identita, tedy jaké je a jaké chce být do budoucna. Je ale nutné si uvědomit,
že jednotlivá společenství nejsou neprodyšná a každý jedinec může být pod vlivem vícero
kolektivních pamětí a identit různých společenství.35
Aleida Assmannová nazývá kulturou vzpomínání v obecném smyslu proces, ve kterém si
skupiny osvojují minulost a vztahují se k ní.36 Podle definice podle Christopha
Corneließena je kultura vzpomínání soubor všech myslitelných forem vědomého
vzpomínání na historické události, osobnosti a procesy.37 Pomocí různých projevů kultury
vzpomínání potvrzují své hodnoty, podporují své sebevědomí a celkově posilují svoji
identitu. Pojem kultura vzpomínání může mít v německém kontextu i další významy, a to
pluralitu a zároveň intenzitu přístupů k minulosti v posledních letech, anebo etický obrat ve
vzpomínání na německou minulost.38
Paměťová studia můžou evokovat falešný dojem, že kultura vzpomínání je homogenní
kategorií. Konkrétní pohledy na dějinné okamžiky, jinak řečeno narativy týkající se
okamžiků dějin, se liší nejen mezi státy, ale také uvnitř jednotlivých států. Některé
vzpomínky v rámci jedné kultury vzpomínání můžou být dokonce v protikladu mezi sebou.
33

Kai Struve a Philipp Ther, eds., Die Grenzen der Nationen: Identitätenwandel in Oberschlesien in der
Neuzeit, Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung 15 (Marburg: Herder, 2002), 4.
34
Danuta Berlińska, „Identität und nationale Identifikation der Schlesier in der Region Oppeln nach 1989“,
in Kai Struve a Philipp Ther, eds., Die Grenzen der Nationen: Identitätenwandel in Oberschlesien in der
Neuzeit, Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung 15 (Marburg: Herder, 2002), 275–308, 275.
35
Assmann, Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur, 28–29.
36
Ibid., 32.
37
Christoph Corneließen, „Erinnerungskulturen,” Docupedia - Zeitgeschichte, 22. října 2012, staženo 26. 7.
2018, https://zeitgeschichtedigital.de/doks/frontdoor/deliver/index/docId/265/file/docupedia_cornelissen_erinnerungskulturen_v2_de_20
12.pdf.
38
Assmann, Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur, 32–33.
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Vzpomínání je tedy neustálou interakcí mezi jednotlivými aktéry určité kultury
vzpomínání, v níž může docházet ke konfliktům nebo rozporům a v jejich důsledku i ke
změně dominantního narativu. V evropských státech je dodnes druhá světová válka
centrálním bodem vzpomínání. Národní vidění dějin ovlivňuje dodnes narativy
jednotlivých států, ačkoliv se oficiálním státním narativům nepodařilo umlčet jiné výklady
dějin, a to ani v komunistických diktaturách. K interakci nebo evropeizaci národních kultur
vzpomínání dochází až v posledních desetiletích.39
Jedním z projevů kultury vzpomínání jsou také pomníky či památníky. Pomníky z hlediska
(nejen) paměťových studií analyzuje kniha „Pomníky a zapomníky“. Autoři Zdeněk Hojda
a Jiří Pokorný v ní kladou důraz na to, že pomník je vždy nejprve symbolem něčeho a pak
až artefaktem s případnou estetickou hodnotou. Původně byly pomníky užívány pouze pro
prezentaci vládců, později s rozvojem urbanismu a sekularizující se společnosti dostaly
pomníky význam reprezentace společnosti. Jedním z úkolů pomníků bylo usnadnit
divákům orientaci v historii a její výklad předávat dál. Pomníky v minulosti byly a jsou
výrazem hledání identity – národní, pokud je staví stát, anebo jiné skupinové. Ničím
neobvyklým nejsou spory o pomníky, které jsou zároveň spory o výklad historie. Pomníky
jsou politickým činem a při jejich odhalení je příležitost k manifestacím určitých postojů.
Pomníky ale „žijí“, dokud se o ně někdo zajímá: buď pokud jsou u něj kladeny věnce
a pořádány akce, anebo pokud ho lidé kritizují.40
Sametová revoluce znamenala bourání starých pomníků a naopak stavbu nových, protože
legitimita pomníků vždy padá s režimem, který je nechal postavit. Navíc režim po roce
1989 se přihlásil k napravování starých křivd – třeba ještě starších než byl komunistický
režim – a hledání nové identity státu. Nejdříve došlo ke stavbě pomníků připomínajících
hrůzy komunistického režimu, poté se zpracovávala ještě dávnější témata z druhé světové
války (čeští letci, holokaust) a rehabilitovala se první republika. Autoři zmiňují i
kontroverze kolem pomníků padlým na Hlučínsku, o nichž v době vydání knihy vycházely
články v celostátním tisku. Kontroverznost pomníku se podle nich v demokracii nemusí
skrývat.41
Jednu kapitolu autoři věnují pomníkům padlým v první světové válce. Takové byly po roce
39

Arnd Bauerkämper, Das umstrittene Gedächtnis: Die Erinnerung an Nationalsozialismus, Faschismus und
Krieg in Europa seit 1945 (Paderborn: Schöningh, 2012), 12–15.
40
Hojda a Pokorný, Pomníky a zapomníky, 14–20.
41
Ibid., 228–240.
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1918 vystavěny téměř v každé obci. Často jej tvořily desky se jmény padlých a sochy nebo
reliéfy zobrazující utrpení nebo smutek (plačící matka, raněný voják). Situace těchto
pomníků byla specifická tím, že se v jejich autorech i recipientech mísily vítězné pocity ze
založení Československa se smutkem ze ztráty vojáků, ve většině případů navíc bojujících
za rakouskou monarchii.42
1.3 Použité metody práce
Vzhledem k tomu, že kultura vzpomínání má mnoho různých projevů, používala jsem ve
svém výzkumu i různé metody práce. Jádrem práce byly tři výzkumné cesty na Hlučínsko.
První jsem podnikla pod vedením dr. Soni Mikulové v listopadu roku 2016 v rámci výše
uvedeného CENTRAL – Kollegu. Navštívily jsme několik hřbitovů a všímaly si tamějších
zvláštností: hřbitovy v Hlučíně, hřbitov v Kozmicích, Dolním Benešově, Kravařích
a v Hati. Tyto hřbitov z Hlučínska jsme porovnaly s hřbitovy mimo něj: v Jilešovicích
a Háji ve Slezsku. V průběhu výzkumu jsme také dělaly rozhovory s pamětníky na 2.
světovou válku a dalšími Hlučíňany. Cílem výzkumu bylo seznámení se s problematikou
kultury vzpomínání na Hlučínsku a výzkum vedl ke zformování výzkumné otázky práce.
Nevýhodou realizace prvních terénních rešerší bylo, že jsme pro dopravu po Hlučínsku
a okolí byly odkázány na veřejnou dopravu, vlastní nohy a vstřícnost příbuzných s autem.
Druhou a největší výzkumnou cestu, jsem tedy podnikla v květnu 2018 se svým otcem,
který mě vozil autem.43 Objeli jsme většinu obcí Hlučínska. V předstihu jsem vytipovala
místa podle map na webové stránce mapy.cz, na která jsme se jeli podívat. Šlo o všechny
kostely a některé větší kapličky (pokud se v obci nenacházel kostel), všechny hřbitovy,
a nakonec všechny pomníky, které byly v internetové mapě zaznačené. K dispozici jsem
měla i mapu KČT, na ní ale nebylo tolik údajů, jako na té internetové. V průběhu tohoto
výzkumu jsem také nahrála strukturované rozhovory s farářem z Dolního Benešova,
P. Pavlem Kuchařem a historikem Jiřím Neminářem, který pracuje v Muzeu Hlučínska.
V Muzeu Hlučínska jsem také mluvila s jeho ředitelem Metodějem Chrásteckým,
navštívila jsem tamní stálou expozici „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“ a v neposlední řadě
jsem využila badatelnu muzea.
Po z výzkumných cest a z dostupné literatury jsem zjistila nedostatky v celistvosti svého
42

Ibid., 164.
Sám přitom navštívil několik příbuzných a také podle svých slov lépe poznal „Prajzskou“. I přes toto
obohacení ale práci odvedl nezištně a za tuto obětavou činnost mu patří můj velký dík.
43
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výzkumu pomníků, kostelů a hřbitovů. Proto jsem podnikla třetí, krátký výzkum, na
kterém mě doprovázel opět můj otec. Výzkumné cesty doplňovala rešerše a analýza
sekundární literatury k Hlučínsku, analýza obsahu médií vycházejících na Hlučínsku
(Hlučínské noviny, Kravařský Besedník, internetová televize TV Hlučínsko) a analýza
článků o Hlučínsku v českém tisku, které byly dohledatelné v databázích ANL a Anopress.
Tyto zdroje doplnila rešerše a analýza dostupných projevů kultury vzpomínání na
Hlučínsku (knihy, filmy, videa, audio rozhovory, televizní program, internetové stránky).
Díky této rešerši jsem mohla vytipovat další místa nebo aktéry kultury vzpomínání, které
jsem navštívila v průběhu druhé výzkumné cesty. S dalšími aktéry vzpomínání, zástupci
obcí a farností jsem se spojila telefonicky nebo přes email. Někteří faráři či zastupitelé mi
pak zprostředkovali kontakt s pamětníky z obcí, takže jsem své informanty získávala buď
z oficiálních míst, anebo metodou sněhové koule44.

1.3.1 Hroby a pomníky padlým
Při mapování pomníků a hřbitovů na Hlučínsku jsem si všímala nejen pomníků místním
padlým ve wehrmachtu, ale všech pomníků, kapliček, kostelů, obřadních síní, hřbitovů
a hrobů. Dokumentovala jsem všechny nalezené válečné hroby, tzn. pohřebiště a pomníky
vojáků nebo civilních obětí válek. Vzhledem k tomu, že za jeden den jsme objeli i patnáct
obcí, které bych si snadno mohla poplést, fotila jsem pomníky vždy nadvakrát – jednou
s papírem, na kterém bylo napsáno, v jaké obci se nacházíme, a jednou bez něj. Co se týče
2. světové války, vedle připomínek místních padlých ve wehrmachtu, kterým jsem
věnovala největší pozornost, jsem našla i pomníky nebo pohřebiště vojáků Rudé armády
nebo dalších vojenských jednotek, které se podílely na osvobozování Hlučínska a zahynuli
při Ostravské operaci (ta probíhala zhruba od půlky března do začátku května 1945). Dále
pomníky nebo pohřebiště (nemístních) německých vojáků z wehrmachtu, kteří padli na
Hlučínsku při stejné operaci v závěru války a také pomníky nebo hrob místních civilistů
padlých při přechodu fronty v době druhé světové války.
Kromě hromadných hrobů nebo pomníků jsem pátrala po zmínkách o padlých vojácích
nebo civilistech v druhé světové válce na jednotlivých soukromých hrobech. Několik
takových hrobů lze na Hlučínsku najít. Většinou nelze bez optání rodiny nebo pátrání
44

Většina lidí, se kterými jsem mluvila na téma vzpomínání na padlé ve druhé světové válce na Hlučínsku,
mi ochotně poradila. I to ukazuje, že téma padlých ve druhé světové válce každopádně není na Hlučínsku
tabu.
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v archivních dokumentech bezpečně určit, že zesnulý padl na bojišti, zahynul jako civilní
oběť války, anebo zemřel nějakou jinou, „běžnou“ smrtí. Také nelze bez dalšího pátrání
říci, jestli je uvedený zesnulý v hrobě opravdu pohřben, anebo jestli se jedná jen
o připomínku na něj.
Zde je na místě upozornit na rozdíly mezi různými hřbitovy na Hlučínsku. Mnoho hřbitovů
bylo vybudováno nově po druhé světové válce, a to buď kvůli tomu, že stávající hřbitov
(většinou kolem kostela) byl již přeplněn, anebo proto, že jiná obec, která zajišťovala
pohřbívání přespolních, jim tuto službu vypověděla, také z důvodu naplnění kapacity
svého hřbitova. V prvním případě hřbitov kolem kostela zanikl, zřídka na něm byly
nechány nějaké hroby (např. ve Strahovicích hrob civilní oběti války). Mnoho hrobů bylo
tedy v období po druhé světové válce přemístěno, anebo zaniklo. Kromě toho si mnoho
rodin nechalo vybudovat nové hroby, hrobky (hrob s kamennou krytinou) nebo náhrobky.
Tento vývoj mohl ovlivnit to, jestli se na hřbitově nacházejí připomínky na padlé vojáky na
rodinných hrobech. Především ale nelze říci, jestli byli padlí vojáci na rodinné hroby
připsáni hned po konci druhé světové války, anebo později, např. když si rodina nechávala
dělat nový hrob nebo náhrobek.
Můj výzkum připomínání si padlých na soukromých hrobech tedy nemůže být kompletní.
U některých uvedených se nicméně jistě jedná o padlé, což bylo možné identifikovat díky
nápisu na hrobě nebo jiné indicii. Vzpomínání na padlé příbuzné tímto způsobem se
pohybuje na hranici mezi osobním a veřejným projevem kultury vzpomínání, a proto se
i několika příkladům těchto hrobům věnuji. Výsledky výzkumu včetně fotografií pomníků
a hrobů v kapitole 4.1.45

45

Omlouvám se za špatnou kvalitu některých fotografií (stíny nebo odlesky) způsobenou silným slunečním
světlem, které v době většiny výzkumu svítilo od ranních do večerních hodin.
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2 Hlučínsko
Nejprve je třeba říci, že Hlučínsko jako jazykový i geografický pojem vznikl teprve po
první světové válce, kdy bylo jeho území odpojeno od Ratibořska, které nadále patřilo
k Německu, a připojeno k nově vzniklému Československu. Hlučínsko dnes tvoří 27 obcí
a dalších několik městských částí Ostravy a jedna městská část Opavy.46 Území o rozloze
asi 316 km2 je na jihozápadě ohraničeno řekou Opavou, na jihovýchodě řekou Odrou a ze
severu hranicemi České republiky s Polskem. Centrum regionu je město Hlučín, ačkoliv
město Kravaře hrálo a dodnes hraje větší roli v tvorbě identity regionu.47
Jak vyplývá z úvodu této práce, představit historii Hlučínska je klíčová věc nejen pro
kontext k tématu mojí práce, ale i pro pochopení kolektivní paměti a identity tamějších
obyvatel, a tudíž pro interpretaci tamější kultury vzpomínání.

2.1 Historie Hlučínska a jeho národností složení
Hlučínsko bylo už od středověku obydleno obyvatelstvem, které mluvilo slovanským
jazykem, tzv. „moravsky“. Hlučíňané o sobě dodnes mluví jako o „Moravcích“. Tento
pojem je odvozen od toho, že osídlenci přišli ze střední části Moravy a také Opavsko
původně patřilo k markrabství moravskému.48 V době kolonizace přišli na Hlučínsko také
němečtí kolonisté. Hlučínsko bylo součástí Zemí Koruny české a habsburské monarchie až
do Slezských válek, v nichž Prusko zpochybňovalo nástupnictví Marie Terezie na
rakouském trůnu. Vratislavským mírem bylo Hlučínsko v roce 1742 přičleněno k Prusku.49
Hlučínsko se stalo integrovanou součástí Pruska na téměř dvě staletí. To se odrazilo
i v používání jazyka na Hlučínsku. Úředním jazykem byla němčina, německy se vyučovalo
ve škole od druhé třídy, knihy byly také německé. Hlučíňané v rodinách mluvili
„moravsky“ a také v kostele se nadále mluvilo česky (hlučínské farnosti zůstaly
v olomoucké arcidiecézi).50 Němčina se pro ně ale stala nepostradatelnou, a to nejen kvůli
komunikaci s úřady, ale také kvůli práci pro německé zaměstnavatele. Lidé z Hlučínska
jezdívali do Pruska, respektive později Německa, na dlouhodobou nebo sezónní práci.51
46

„Sdružení obcí Hlučínska“, webová stránka Sdružení obcí Hlučínska, staženo 14. 7. 2018,
http://www.hlucinsko.eu/informace/sdruzeni-obci-hlucinska/137.
47
Kubátová, Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku, 12–15.
48
Herbert Stoklasa, Kravařští ve víru staletí I (Kravaře: Město Kravaře, 2009), 11, 14.
49
Kubátová, Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku, 23.
50
Jiří Jung, Jiří Neminář, Kdo jsou lidé na Hlučínsku, vydání druhé (Hlučín: Muzeum Hlučínska, 2017), 272.
51
Kubátová, “Collective Memory and Collective Identity”, 22–25.
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Politika kulturního boje52, kterou vedl říšský kancléř Otto von Bismarck po vzniku
Německého císařství, se snažila o omezení vlivu římsko-katolické církve. Katolicismus byl
vyznáván většinou obyvatel Hlučínska. Bismarckovi se nicméně nepodařilo Hlučínsko
sekularizovat nebo omezit vliv katolické církve na jeho území. Katolická víra je na
Hlučínsku dodnes silná a to patří k jednomu z kulturních specifik regionu, kterými se
odlišuje od zbytku republiky, jak už bylo zmíněno v úvodu. Nepřímou snahou kulturního
boje bylo také omezení slovanských řečí na území Německa. Mateřským (i když ne
jediným komunikačním)jazykem lidí na Hlučínsku však zůstala ve většině rodin
„moravština“. Neustálé vlivy němčiny a polštiny z ní ale postupně vytvořily specifické
nářečí, které kombinuje slova ze všech tří jazyků.53
Většina obyvatel Hlučínska se živila prací na své vlastní půdě, tzv. „gruntu“, a také
sezónní prací v Německu. Později se obyvatelé uplatňovali i v průmyslu hlouběji v Horním
Slezsku nebo do Porýní. Přesto byly kontakty s jinými částmi Německa nebo s českým
Slezskem a Moravou kvůli nedostatečné infrastruktuře pouze řídké. To ještě posílilo
soudržnost tohoto regionu.54
Po první světové válce vzneslo nově vznikající Československo nárok na Hlučínsko a další
oblasti v Horním Slezsku. Československo argumentovalo tím, že tam žilo slovanské
obyvatelstvo. Na území Ratibořska se měl podle původních návrhů konat plebiscit,
Hlučínsko bylo připojeno k Československu podle Versaillské smlouvy v únoru roku 1920
ale nakonec bez plebiscitu.55 Hranice mezi Československem a Německem byla stanovena
předsedou plebiscitní komise, generálem Henri le Rondem, který jednoduše nakreslil na
mapě přímku mezi Bohumínem a Ketří (polská Kietrz). Katastry obcí Píšť a Hať byly
tímto krokem rozděleny hranicí, ty byly ale nakonec v roce 1924 také připojeny
k Československu.56
Lidé na Hlučínsku i na Ratibořsku, kterého bylo správně součástí, protestovali proti
plánovanému připojení k Československu. Požadovali setrvání Hlučínska v Německu
a deklarovali „jednotu Prusů všech jazyků“.57 Vilém Plaček ve své knize „Prajzáci“ uvádí
52
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2007), 11.
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Jiří Jung, Jiří Neminář, a Muzeum Hlučínska, Kdo jsou lidé na Hlučínsku, vydání druhé (Hlučín: Muzeum
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několik důvodů pro nesouhlas s připojením Hlučínska k Československu. Jeho obyvatelé
tvrdili, že v Československu není takový pořádek jako v Německu a lidé jsou lhostejní
v katolické víře. Také tvrdili, že Německo se lépe stará o své dělníky a rolníky a báli se, že
ztratí své sociální jistoty.58
Ve sčítání obyvatel z roku 1920 nicméně deklarovalo 83 % populace Hlučínska českou
nebo moravskou národnost.59 I když vezmeme v potaz metodu sčítání – osobní dotazování
sčítacími komisaři zastupující nově vzniklý československý stát a jeho zájmy –
a považování moravské národnosti za národnost českou, lze považovat toto číslo za
vysoké. Vilém Plaček toto číslo vysvětluje tím, že většina obyvatel považovala za hlavní
znak národnosti mateřský jazyk. Plebiscit, který by rozhodl o tom, kam bude Hlučínsko
náležet, neproběhl, do roku 1922 mohli ale Hlučíňané „optovat“ pro německou národnost.
Pokud „optovali“, museli pak do dvanácti měsíců odejít do Německa (lhůta byla nakonec
prodloužena o rok). Pouze 13 % obyvatel Hlučínska „optovalo“ pro německou národnost,
většina z nich v pozdějších letech odešla a usadila se nejčastěji blízko za hranicemi.60
Za první československé republiky byla němčina vyloučena z komunikace na úřadech, ve
škole i v kostele (v obcích s více než 20% německou menšinou byla němčina
komunikačním jazykem podle zákona). Vzhledem k tomu, že Hlučíňané byli zvyklí na
používání němčiny v úřední a pracovní komunikaci, považovali jazykovou politiku
Československa za tvrdou a nespravedlivou. Přetržení tradičních ekonomických vazeb na
německé zaměstnavatele neuspokojivý výsledek pozemkové reformy přispěly k už tak
existující nespokojenosti s novým státem. Hlučíňané volili ve volbách převážně
aktivistické německé strany, které byly loajální vůči československému státu. V druhé
polovině 30. let se však nejsilnější stranou v regionu stala Sudetoněmecká strana, která
podporovala politiku Hitlerovy NSDAP. Tím Hlučínsko sledovalo vývoj v ostatních
příhraničních územích Československa (tzv. Sudetech).61
Mnichovská dohoda mezi Německou říší, Itálií, Francií a Velkou Británií z 30. září 1938
dovolila německým vojskům okupovat část Československa, tzv. Sudety bez ozbrojeného
odporu Československé armády a bez reakce spojenců Československa. Spolu se Sudety
bylo k říši připojeno i Hlučínsko. Většina jeho obyvatel vítala německé jednotky jako
58
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osvoboditele.62 Obyvatelé Hlučínska, kteří se narodili před rokem 1910, a také jejich
rodiny a potomci automaticky získali říšskoněmecké občanství63.64 Spolu s tím získali
stejná práva i povinnosti jako ostatní občané říše, mezi které patřila také služba ve
wehrmachtu.
Vojenská služba (ve wehrmachtu nebo SS) se podle podrobného výzkumu Aleše Binara
pro knihu Heleny Kubátové týkala asi 13 100 mužů z Hlučínska. Z nich bylo v SS asi 100
až 240 mužů. Asi 150 až 160 z vojáků wehrmachtu se v zahraničí (většinou ve válečném
zajetí) připojilo k československému zahraničnímu vojsku. Celkově padlo asi 3 300 vojáků
a asi 2000 z nich bylo zraněno nebo zmrzačeno. Aleš Binar tak upřesnil dosavadní počty,
které uváděl Vilém Plaček ve svých dřívějších pracích (číslo odvedenců 12 až 13 000,
3 000 padlých a 5 000 zraněných či zmrzačených). Mnoho vojáků také upadlo do zajetí
a někteří se domů vrátili až za několik let.

65

Služba ve wehrmachtu tvoří velkou část

poválečné kolektivní paměti Hlučíňanů, protože snad každý znal někoho, kdo padl ve válce
a protože následky války byly reflektovány v následujících desetiletích.
Po znovuobnovení Československa se u většiny Čechů projevil velice negativní vztah
k Němcům, německy mluvících obyvatele Československa nevyjímaje. Nenávist k všemu
německému podněcovali přední českoslovenští politici. Prezident Beneš vydáním několika
dekretů připravil půdu pro vysídlení československých Němců založeném na principu
kolektivní viny jako řešení národnostních problémů v poválečném Československu.
V květnu 1945 vydal prezidentské dekrety č. 4/1945 Sb. (5. května) a č. 5/1945 Sb. (19.
května). Prvně jmenovaný vytvořil kategorii „státně nespolehlivého obyvatelstva“ a druhý
o neplatnosti některých majetkových smluv z doby protektorátu a o vyvlastnění Němců,
Maďarů, zrádců a kolaborantů. Tento krok byl legitimizován rozhodnutím vítězných
mocností na konferenci v Postupimi, která se konala na přelomu července a srpna 1945.
Dekretem 33/1945 Sb. z 3. srpna byli potom českoslovenští občané, kteří měli německé
občanství, zbaveni toho československého.66
K vyhánění Němců z jejich domovů bez možnosti vzít si svůj majetek, k jejich
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shromažďování ve sběrných a pracovních táborech a využívání Němců jako pracovní síly
docházelo ale už od sklonku druhé světové války, a to jednotlivci nebo revolučními
gardami. V prvních poválečných měsících bylo nucené vysídlení doprovázeno násilnostmi
ze strany Čechů. Tato část vysídlení (od května do počátku srpna 1945) se ve vědeckých
kruzích označuje jako „vyhnání“, „vyhánění“ nebo „divoký odsun“, a liší se od pozdějšího
organizovaného vysídlení mírou použitého násilí a dodržováním minimálních lidských
a občanských práv příslušníků německé menšiny. České státní úřady používaly pro proces
nuceného odchodu Němců z Československa už od května roku 1945 termíny „vyhoštění“,
„vysídlení“ nebo „odsun“.67
Němci a Maďaři byli zbaveni československého občanství k datu, kdy na základě právních
předpisů cizích států získali v době okupace říšskoněmecké, respektive maďarské
občanství. Kromě toho dekret postihoval i Němce, kteří při sčítání lidu v roce 1930 udali
německou národnost, ačkoliv německé občanství později nezískali. Dále se týkal všech,
kteří za protektorátu žádali o německou národnost, i když v žádosti nebyli úspěšní. Dekret
ale nezbavoval československého občanství ty Němce, kteří bojovali v československých
zahraničních jednotkách, zapojili se do odboje, nebo byli vězněni. Také se nevztahoval na
lidi, kteří byli v době okupace „donuceni“68 německé občanství přijmout.69 Na základě
dekretu č. 33 byly tvořeny seznamy lidí, kteří poté byli odváděni do tzv. „organizovaného
odsunu“.
Hlučíňané získali německé občanství k 10. říjnu 1938, teoreticky tedy měli být odsunuti.
Odsun se ale nevztahoval na občany, kterým bylo německé občanství vnuceno, a tak stát
přistupoval i k Hlučíňanům. Většině obyvatel Hlučínska bylo vystaveno tzv. osvědčení
o národní spolehlivosti, které potvrdilo vlastnictví československého občanství i během
okupace. Dětem, které se narodily v době okupace, byly v roce 1945 vystaveny nové rodné
listy.70 Vilém Plaček uvádí, že Československo si nemohlo dovolit odsunout obyvatelstvo
z území, které si po první světové válce nárokovalo právě s ohledem na místní slovanské
obyvatelstvo. Navíc i po druhé světové válce usilovalo Československo o připojení další
části Ratibořska, kde žili další Moravci.71 Z Hlučínska bylo odsunuto pouze 2 300 až 2 400
lidí. Nejvíce z nich bylo z Třebomi (457 lidí), poté z Kravař (299), Sudic (290), Hlučína
67
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(216) a Koutů (201).72
Zbylí obyvatelé Hlučínska zůstali skupinou, na kterou se československé komunistické
státní orgány díval s nedůvěrou. Důvodem byl jejich blízký vztah k Německu a příbuzní ve
Spolkově republice Německo. Od 60. let 20. století dostávali pozůstalí po vojácích
wehrmachtu důchody ze SRN. Z toho důvodu bylo Hlučínsko v porovnání s jinými regiony
Československa relativně bohaté. Lidé z Hlučínska byli stigmatizováni a diskriminováni ve
věcech vzdělávání nebo získání pracovních míst.73
Změny po sametové revoluci přinesly Hlučíňanům stejně jako ostatním Čechoslovákům
občanské svobody. Díky tomu měli možnost přihlásit se k německé národnosti a také
zažádat o německé občanství. Pokud bylo žádosti vyhověno, mohli / a stále mohou) získat
německý cestovní pas a odejít do Německa. Sociální a ekonomické kontakty na Německo
tak byly obnoveny ještě dříve, než byl německý trh uvolněn pro příchod českých
pracovních sil. V městech a vesnicích na Hlučínsku byly založeny německé spolky.74 Jsou
to Deutscher Freundeskreis in Deutsch Krawarn v Kravařích, Gemeinschaft Schlesischdeutscher Freunde im Hultschiner Ländchen v Hlučíně a Schlesisch-Deutscher Verein e.
V. v Bolaticích, které jsou zapsané mezi spolky organizace Landesversammlung der
deutschen Vereine in der Tschechischen Republik e.V. 75

2.2 Otázka identity lidí na Hlučínsku
Jak jsem již uvedla v kapitole pojednávající o použitých teoretických konceptech v této
práci, kolektivní identitu chápu jako kategorii, kterou si jedinec přisvojuje v průběhu svého
života. Již jsem také zmiňovala složitou národnostní situaci na Hlučínsku, a proto je nyní
třeba vyjasnit problematiku kolektivní identity Hlučíňanů. Kolektivní identita může mít
různé formy, nejčastěji etnickou nebo národní. Mnozí autoři poukazují na to, že identita
lidí na Hlučínsku je indiferentní, tedy národnostně nevyhraněná. Zde ale hraje roli ještě
další forma identity, a to regionální. Regionální identita Hlučíňanů se vztahuje nejen na
Hlučínsko jako území, ale také na společenství lidí, kteří tam žijí, k jejich kultuře, životním
stylu a historii (tak, jak je udržována v místní kolektivní paměti). Hlučínská regionální
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identita je pevná a pro Hlučíňany přirozená. To vychází z toho, že na společném území žijí
po generace lidé s podobným životním stylem sdílející podobnou historii. 76
Socioložka Helena Kubátová ve své knize popisuje i výpovědi respondentů z Hlučínka na
otázky týkajících se jejich identity – na to, kým se cítí být. Odpovědi byly různé: Hlučíňan,
Prajzák, Čech, Slezan, Moravec, Němec, Evropan. Jednu z indiferentních národnostích
identit v průzkumu „zvolila“ především starší generace Hlučíňanů. Mnoho respondentů se
cítí být spjato s německou kulturou z různých důvodů – kvůli výchově, rodinné historii,
životnímu stylu nebo příbuzným v Německu. Respondenti s německým občanstvím ale
uváděli, že si ho pořídili z praktických důvodů (kvůli cestování nebo práci v zahraničí).
Mnozí se pak identitárně vztahovali ke společenství Hlučíňanů. Co se životního stylu týče
(který je také směrodatnou kategorií pro tvorbu kolektivní identity), uváděli Hlučíňané
jako typické vlastnosti „Prajzáka“ pracovitost, úctu k rodičům, vztah k půdě, šetřivost,
pořádkumilovnost. Ruku v ruce s identitou jde také alterita, tedy pocit jinakosti. Pokud se
Hlučíňané v rozhovorech vymezovali vůči nějaké skupině, byli to Češi nebo
tzv. Císařáci77, tj. lidé z českého Slezska mimo Hlučínsko.78 Charakteristické pro
Hlučínsko je i používání jazyka/jazyků. Buď jde o to, že starší rodinní příslušníci mluvili
německy, anebo že respondenti mluví nářečím – „prajzsky“ nebo „po našemu“.79
Jak lze vysvětlit národnostní nevyhraněnost Hlučíňanů? Hlučínsko bylo k Prusku připojeno
ještě před obdobím, kdy se vytvářely moderní národy. Udrželi si svůj mateřský jazyk, tzv.
moravštinu (nářečí češtiny), na území Hlučínska ale neproběhla národnostní agitace pro
český národ, jako tomu bylo v rakouském českém Slezsku. Hlučíňané se integrovali do
pruského, později německého státu a byli k němu loajální. Vilém Plaček to komentuje
takto: „Před rokem 1920 bylo celkové smýšlení obyvatelstva na Hlučínsku německé.
Hlučíňané o sobě říkali, že jsou Moravci, ale smýšlením byli Němci. Hlásili se ke své
moravské mateřské řeči. Byli však přesvědčeni, že se hodí jen do rodiny a do kostela,
kdežto do školy a úřadů patří němčina.“80 Historik a bývalý ředitel Slezského ústavu
v Opavě Rudolf Žáček v otázce národnostní identity Hlučíňanů okolo roku 1920 s Plačkem
souhlasí: „Za téměř 200 let vzniklo u Hlučíňanů něco, co by se dalo nazvat pruským
státním vědomím. Nelze obecně tvrdit, že se stalo Němci z přesvědčení, snad jen na
76
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3 Český narativ o druhé světové válce
Druhou světovou válku lze označit za množinu vícero událostí. Já z nich zde představím
několik, na něž bylo a je v Československu a později v České republice obzvláště
vzpomínáno a podle mého názoru jsou nejrelevantnější pro téma této práce: Mnichovská
dohoda a připojení Sudet k Německu, německá okupace a Protektorát Čechy a Morava,
civilní ztráty druhé světové války, které lze rozdělit do mnoha dílčích skupin, osvobození
Československa a odsun Němců. Během komunistického režimu byla možná jen jedna
oficiální interpretace moderní historie, která dominovala nad jakoukoli jinou interpretací
(disidentskou, exilovou nebo soukromou). Nicméně i ta se proměňovala v čase.
Mnichovská dohoda (označována také jako „Mnichovský diktát“ nebo „Mnichovská
zrada“) byla pro většinu společnosti traumatickou vzpomínkou a za komunistického
režimu

byla

politicky

instrumentalizována

za

účelem

legitimizace

odchýlení

Československa od západní Evropy a naopak posunu směrem k Sovětskému svazu. Podle
komunistické oficiální historiografie a ve shodě s pocity mnoha lidí bylo Československo
„zrazeno“ spojenci Francií a Velkou Británií. Mnichovskou dohodu si také lidé asociovali
s opuštěním příhraničních oblastí bez boje proti německé armádě. Po roce 1948 bylo
poválečné spojenectví se Sovětským svazem a důvěra v něj chápány jako vyústění
Mnichovské dohody. Komunistická interpretace byla taková, že výsledky Mnichovské
dohody přijala česká buržoazie, která se bála o své postavení a majetek. Roli měl podle ní
hrát také neopodstatněný strach ze SSSR, kvůli kterému Beneš nepřijal jeho údajně
nabízenou pomoc. Vzpomínání na Mnichovskou dohodu se stalo různorodým až po pádu
komunismu, zůstává ale stále traumatickou částí české kolektivní paměti. Posílil názor, že
Československo mělo bránit své pohraničí a prezident Beneš rozhodl nesprávně.82
Co se protektorátu Čechy a Morava, týče, existuje mnoho názorů na vztah Čechů
k okupační protektorátní moci. Jan Křen a Václav Kural v 60. letech na stránkách „Dějin
a současnosti“ tvrdili, že většina Čechů byla během okupace pasivní, stáhli se do soukromí
a snažili se mít co nejméně konfliktů s okupační mocí.83 Komunistický narativ tradičně
vyzdvihoval domácí komunistický odboj, zatímco nekomunističtí odpůrci a bojovníci proti
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nacismu byli opomíjeni. Vyskytla se i taková interpretace, že Češi za protektorátu nemohli
bojovat proti okupantům, protože kolaborující politikové jim to svým konáním
nedovolili.84 Po sametové revoluci se interpretace období protektorátu rozrůznila. Na jedné
straně se pozornost obrátila na kolaboranty z řad Čechů85, nadruhé straně se např.
konference a stejnojmenný sborník „Válečný prožitek české společnosti v konfrontaci
s nacistickou okupací (1939 – 1945)“ z roku 2009 pokusily narušit jednolitý obraz pasivní
většiny mnoha příklady aktivního zapojení Čechů do odboje a odporu proti okupační
moci.86
Jako „oběti války“ byly v poválečné době vzpomínány různé skupiny českých občanů
zahynulých za války, a to buď ve smyslu sacrifice (vojáci, domácí odbojáři, političtí
vězni), nebo victim (perzekuovaní Židé a Romové a české civilní oběti). Za komunismu
bylo v této kategorii vzpomínáno na padlé z Lidic. Lidice je vesnice blízko Prahy, která
byla nacisty vypálena v roce 1941 v tzv. heydrichiádě, která byla odplatou za pomoc
zdejších lidí odbojářům, kteří spáchali atentát na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha. Muži z Lidic byli zavražděni, ženy a děti byly odvlečeny. Lidice
byly ústředním bodem komunistického vzpomínání na válku, protože demonstrovaly
brutalitu německého nacistického režimu.87
Na holokaust se oproti tomu vzpomínalo méně. V ghettu a koncentračním táboře Terezín
byl vybudován památník, pozornosti jim ale bylo věnováno málo. Podobný osud měla
Pinkasova synagoga88, která se v roce 1960 stala oficiálním památníkem zavražděných
československých Židů, po roce 1968 ale byla opět uzavřena. Podobně bylo k holokaustu
přistupováno v umění a v historiografii. Učebnice a knihy vydané těsně po válce ho ještě
tematizovaly, pak se ale zmínky o holokaustu ztenčovaly. V 60. letech se holokaust opět
dostal do učebnic dějepisu a stal se námětem filmů a knih, od 70. ale zmizel z veřejných
zmínek.
To se změnilo po roce 1989, kdy byly Lidice ve svém významu vystřídány Terezínem.
O osudů Židů a holokaustu za protektorátu a vyšlo mnoho knih, bývalý koncentrační tábor
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byl opraven, byl podporován výzkum na toto téma. Genocida Romů byla za komunismu
přehlížena a tato situace se změnila teprve nedávno.89 Příznačný je osud koncentračního
tábora v Letech u Písku, na jehož místě byl v 70. letech postaven vepřín. Jeho odkoupení
a věnování pozemku Muzeu romské kultury realizovala až vláda České republiky v roce
2017.90
Váleční padlí z řad vojáků a odbojářů byly spojeny s osvobozením Československa. Hlavní
zásluha a díky za osvobození Československa od nacismu byly před rokem 1989 věnovány
Rudé armádě. Skutečnost, že Československo bylo částečně osvobozeno také americkou
armádou, byla zamlčována. Den osvobození 9. května byl státním svátkem, ve který bylo
oslavováno přátelství se SSSR, osvobození od fašismu a vzdávání díků za to Sovětskému
svazu. Kromě Rudoarmějců se zásluhy za osvobození Československa připisovaly
i komunistickému odboji a partyzánům, ačkoli v menší míře. Čechoslováci bojující
v západních armádách ani legionáři z první světové války nebyli připomínáni.91 I v tomto
ohledu ale došlo po sametové revoluci k revizi dosavadního narativu a diferenciaci 92
O „odsunu“ Němců z Československa se nevedla veřejná debata, ani o něm nevycházely
knihy. Právo, kterým byli všichni Němci zbaveni majetku a státního občanství a vysídleni
z Československa, nebylo zpochybňováno. Násilí a zločiny Čechů na jejich německých
spoluobčanech po konci války nebyly zkoumány, diskutovány ani potrestány. Místo toho
byl ospravedlňován souhlasem mocností a všeobecným násilím a chaosem, který vládl na
konci války. V učebnicích se o odsunu i středověké kolonizaci českého a moravského
pohraničí Němci mluvilo jenom okrajově a toto téma bylo potlačováno také v tisku. Pokud
byl odsun zmíněn, tak v souvislosti s osídlením pohraničí Čechy, které po něm
následovalo. Pohraničí bylo osídleno Čechy, kteří byli loajální ke komunismu, nebo
naopak odpůrci režimu, kteří byli svým přemístěním potrestáni93. Kolonizátoři byli za svou
práci chváleni státní propagandou. V 60. letech, v době přechodné politické liberalizace, se
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stal odsun tématem veřejné diskuze a námětem uměleckých zpracování.94 Po potlačení
reformních snah v Československu vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 diskuze
pokračovala v exilu a samizdatu.95
Po sametové revoluci bylo umožněno vědecky zpracovat vysídlení Němců. Prezident
Václav Havel se při svých návštěvách v Německu a v Rakousku omluvil bývalým
československým občanům německé národnosti a jejich potomkům za jejich vysídlení
z Československa.96 Tento názor ale nesdílí většinová česká porevoluční společnost.
Benešovy dekrety jsou kontroverzním tématem, na věc existují různé názory a diskuze je
vedena jak mezi laiky, tak mezi historiky.97 Většina Čechů odsun stále schvaluje, ačkoli
většina z nich lituje násilností, které vysídlování Němců z Československa doprovázely,
a jsou ochotni ke smíření s Němci.98
Jak již bylo zmíněno na začátku této kapitoly, sametová revoluce znamenala přelom i ve
výkladu dějin. Přinesla svobodu v různých aspektech života, setkání se západním světem,
nové kulturní a politické nabídky. Vyvíjely se nové hodnoty a lidé i stát sám hledali nové
interpretace národních dějin. Stát ztratil monopol na celospolečenský narativ týkající se
druhé světové války, a tak vzpomínání na druhou světovou válku již není určováno státní
politikou dějin. Obraz druhé světové války se rozšířil a mnoho konkurenčních narativů se
ocitlo ve veřejném diskurzu. Tyto narativy se opíraly o dosud neznámá historická fakta
a byly často pokládány za „historicky dokázané“. Lidé se najednou museli rozhodnout,
kterým „pravdám“ mají věřit, a které zavrhnout.99 Jak vyplývá z povahy kolektivní paměti,
tento proces vytváření nového dominantního narativu není a ani nemůže být dokončen.
Kromě politiků nebo státu se také občanská společnost se snaží ovlivňovat českou kulturu
vzpomínání zespodu (tzv. bottom-up), představuje příběhy a vzpomínky, které zatím
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zůstávaly Čechům neznámé. Například kniha „Místa paměti národa“100 obsahuje osobní
příběhy lidí z celé České republiky spojené s druhou světovou válkou. Jsou zde
představeny marginální i dokonce protichůdné narativy, například holokaust bombardování
českých měst na konci druhé světové války anglickými a americkými letadly, ozbrojený
odpor při okupaci pohraničí německou armádou (který proběhl ale pouze marginálně),
mučení československých Němců bezprostředně po válce nebo zvěrstva, kterých se na
území Československa dopouštěli vojáci Rudé armády. Které interpretace zůstanou v české
kolektivní paměti, poznáme až po uplynutí mnoha let.
Český stát nicméně v současnosti má oficiální narativ o druhé světové válce. Ten byl
reflektován v programu Ministerstva kultury České republiky na rehabilitaci památníků
boje za svobodu, nezávislost a demokracii, který byl proveden v letech 1998 až 2009.
Soustřeďoval se na opravu památníku československým legionářům – Památníku v Praze
na Vítkově ve správě Národního muzea, památníků obětem nacistického režimu v Terezíně
a Lidicích, památníku vojákům bojujícím na frontách druhé světové války v rámci
spojeneckých vojsk – bývalý památník Rudé armády, dnes Památník druhé světové války
v Hrabyni ve správě Slezského zemského muzea, dále památníky k uctění památky
československého prezidenta Edvarda Beneše. Kromě nich byl také nově zřízen Památník
komunistické perzekuce při Muzeu v Příbrami.101
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4 Vzpomínání na padlé ve wehrmachtu na Hlučínsku
Vzpomínání na padlé ve wehrmachtu z Hlučínska nabývá mnoha podob, vychází ale téměř
vždy z příběhů pamětníků. Téma druhé světové války je zpracováno v beletrii
a memoárech od autorek pocházejících z Hlučínska Anny Malchárkové, Evy Tvrdé a Jany
Schlossarkové102. František Emmert ve své knize „Češi ve wehrmachtu“103 představuje
životní příběhy vojáků z Hlučínska a Těšínska a doplňuje je odborným komentářem.
O výpovědi pamětníků se také opírá několik filmů, které vznikly po sametové revoluci. Jde
o dokumentární filmy s hranými pasážemi, např. „Sloužil jsem ve wehrmachtu“104
a „Prajzáci… aneb tam kde kule letaju“105. Tématu byl věnován i jeden díl diskuzního
pořadu Historie CS veřejnoprávní České televize106. Kromě toho se Hlučínsku a především
jeho historii ve 20. století věnují krátké filmy na stránce Moderní dějiny. 107 Jde o filmy pro
výuku z kategorie Dějiny na vlastní kůži a vystupují v nich pamětníci z Hlučínska.
Aktivitou, na kterou jsem často při svém výzkumu narážela, je také internetový projekt
„Hultschiner Soldaten“108. Jak už jsem zmínila v úvodu práce, přesný počet vojáků
z Hlučínska není znám. Tento projekt tedy mapuje osudy vojáků z Hlučínska, kteří
bojovali ve druhé světové válce, a představuje je ve veřejně dostupné databázi seřazené
podle jednotlivých hlučínských obcí, ze kterých pocházeli. Projekt vznikl v roce 2003
a vede ho Miroslav Herold s dalšími externími spolupracovníky – profesionálními či
neprofesionálními historiky a nadšenci. Jednou z jejich činností je také pomoc rodinným
příslušníkům vojáků při vyhledávání dokumentů a informací o jejich službě v archivu
„Deutsche Dienststelle (WASt)“.
Zmíněné projevy kultury vzpomínání na druhou světovou válku nebyly předmětem mého
výzkumu. Kromě posledně jmenovaného projektu jde o vzpomínání na válku očima
102
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přeživších, a tudíž o jinou formu vzpomínání, než jakou analyzuji ve své práci. Analýza
výše uvedených projevů by navíc vyžadovala jiné metodologické postupy, než které ve své
práci používám (analýza filmů, beletrie a médií).

4.1 Pomníky padlým a jejich hroby na Hlučínsku
Téměř v každé ze čtyřiceti obcí (nebo historických částí obcí) na Hlučínsku se nachází
nějaký pomník nebo pamětní deska připomínající padlé ve druhé světové válce. Kromě
pomníků padlých Hlučíňanů se setkáme i s pomníky Rudé armády nebo německých
vojáků, kteří padli na území Hlučínska. Pomníky domácím padlým se většinou nacházejí u
kostela nebo na hřbitově, pomníky Rudé armády pak ve středu nebo na kraji obce a hroby
německých vojáků na hřbitově. Spíše výjimečně se připomínky na padlé vojáky vyskytují
na jednotlivých rodinných nebo osobních hrobech.
Žádný pomník se nenachází pouze v Petřkovicích, Lhotce, Koblově a Antošovicích.
Petřkovice, Lhotka, Koblov a Antošovice jsou obce, které jsou již dlouho součástí Ostravy.
Je pravděpodobné, že zde po druhé světové válce docházelo k přílivu nových obyvatel
nebo k jejich výměně a počet starousedlíků tudíž klesal. Potřeba připomínání si padlých
z těchto obcí tedy pravděpodobně není tak velká jako jinde na Hlučínsku. Koblov
a Antošovice navíc nejsou samosprávnou jednotkou, nýbrž jsou součástí Slezské Ostravy.
Požadavkům dílčích částí Slezské Ostravy nemuselo být v rámci městského obvodu
vyhověno.
V Pustých Jakarticích a Vrablovci se také nenacházejí žádné pomníky místním padlým ve
druhé světové válce, je ale pravděpodobné, že padlí z Jakartic jsou zahrnuti ve vzpomínce
na padlé v Malých Hošticích a respektive padlí z Vrablovce v Ludgeřovicích.
V některých obcích se ovšem nachází dokonce víc než jeden pomník nebo pamětní deska
padlým z této obce, takže dohromady je jich na Hlučínsku čtyřicet dva ve třiceti třech
obcích. V devětadvaceti obcích (dvacet sedm pomníků) se nacházejí pomníky nebo
pamětní a v dalších jedenácti obcích se nacházejí pomníky věnované padlým z druhé
světové války, které mají jinou podobu než seznamy padlých. V sedmi kostelech se pak
nacházejí desky se jmény padlých. Většina pomníků byla postavena až po sametové
revoluci nebo na stávající pomníky byla doplněna vzpomínka na padlé ve druhé světové
válce. Jen v necelé desítce případů stál pomník, venkovní pamětní deska nebo tabule
v kostele již před rokem 1989. V tom případě to byly především desky v kostele a byly
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tedy zhotoveny církví, která přímo nepodléhala místní komunistické správní moci.
To potvrzuje mou hypotézu, že veřejné vzpomínání na padlé ve wehrmachtu nebylo do
sametové revoluce možné a že po roce 1989 přišel jeho raketový nárůst. Některé pomníky
věnované vojákům Rudé armády byly po roce 1989 doplněny o zmínku vlastních padlých
(Hošťálkovice), anebo věnovány zcela vlastním příbuzným (Darkovice). Je tedy patrné, že
tradice vzpomínání na padlé musela být pěstována v rodinách padlých, o čemž svědčí také
mnohé rodinné hroby, které na padlé pamatují. Po sametové revoluci, kdy si obce mohly
svobodně zvolit zastupitelstvo a kdy místní lidé mohli vznášet vlastní návrhy na stavby
v obci, se ukázalo, že si mnoho Hlučíňanů přeje veřejně připomínat své předky padlé za
druhé světové války řadách wehrmachtu.
O zájmu lidí o toto téma svědčí i to, že většina pomníků byla (částečně) postavena
z dobrovolných příspěvků místních. Za vznikem každého pomníku nicméně musel stát
jednotlivec nebo skupina, kteří vybudování pomníku navrhli a organizačně zajistili. Šlo
především o vytvoření seznamu padlých, na němž se podílely i pozůstalé rodiny.
Pomníky nebo desky jsou nejčastěji věnovány „obětem války“; v několika případech se
v seznamu objevují i jména civilních padlých, které by spíše než vojáky bylo možné
označit za oběti války. Necelá desítka pomníků vzpomíná na „padlé“, někdy „všechny
padlé“. Pouze vojáci SS, pokud byli známí, nebyli do jmenných pomníků připočítáni.
Vojáci, civilisté, někdy i oběti nacistického režimu, které zahynuly v koncentračních
táborech, jsou tak často zahrnuty pod názvem „oběti“. To implikuje, že padlí byli nevinní
a ve válce byli nedobrovolně a nespravedlivě.
Iniciátoři a realizátoři pomníků evidentně nechtěli dělat mezi mrtvými rozdíly a každému
dopřát důstojný věčný odpočinek. Společným jmenovatelem pomníků a hrobů je
depersonifikovaná a depolitizovaná „válka“, která přináší utrpení na všech stranách. Role
a aktivita ve válce jejích jednotlivých „obětí“ pak nejsou důležité (pokud nespáchaly
známé zločiny). Svědčí o tom i fakt, že Hlučíňané (pokud ne obyvatelé, tak alespoň obce či
jejich představitelé) se starají o hroby všech padlých na Hlučínsku ve druhé světové válce,
a to i vojáků Rudé armády. Vzpomínání na všechny zemřelé ve válce má být znakem
smíření mezi národy a dobré vůle.
Na pomnících je znát, že se jejich autoři zamýšleli nad jazykovou podobou uvedených
jmen a pátrali po osudech padlých, aby zjistili správná data úmrtí. Jména jsou řazena podle
abecedy nebo podle data úmrtí, pokud jsou známa (pokud ne, není výjimkou ani údaj, že
32

voják byl nezvěstný). Na některých pomnících jsou jména uvedena v němčině (např.
v Píšti), na jiných v češtině (např. v Kobeřicích). V době komunismu úřady tlačily na
Hlučíňany, aby svá jména počešťovali109, takže jména ze seznamů z té doby jsou psána
česky. Po sametové revoluci bylo již možné, aby se autoři pomníků a rodiny padlých
svobodně rozhodli o podobě jména padlého. Autorovi knih o obcích Hlučínska Václav
Štěpán má na tuto praxi jasný názor: jména by podle něj měla být uvedena česky, naopak
německá jména vidí jako mírnou provokaci.110 Nezohledňuje při tom, že německé podoby
jmen byly pravděpodobně aktuální oficiální podoby padlých za druhé světové války a tito
lidé se s nimi mohli stoprocentně identifikovat.
Na hrobech a pomnících se často vyskytují symboly a nápisy. Jsou to pochopitelně kříže,
pak také trnové koruny jako symbol mučednictví a utrpení, olivové ratolesti jako symboly
míru či smíření, vojenské helmy (a vojáci ve vojenských helmách) připomínající helmy
wehrmachtu a pak také anděl sklánějící se nad padlým vojákem. Vedle nápisů, které věnují
pomník „obětem“ nebo „padlým“ jsou časté texty „In Memoriam“ nebo „R.I.P.“
(Requiescant in Pacem). Výmluvný je v tomto směru nápis na pomníku v Hati s přáním
míru. To opět deklaruje negativní postoj vůči válce a přání klidného věčného odpočinku
vojáků, ale také nekritické vyrovnání s vlastní minulostí.
O tom svědčí i to, že jsou vojáci a třeba i oběti nacistického režimu uvedeny společně na
jedné desce a je jim prokazována stejná pocta. Může to navíc některé lidi urážet. Vždyť
mýtus o tom, že vojáci wehrmachtu se ve své drtivé většině nedopouštěli žádných
válečných zločinů, byl již dávno vyvrácen.111 Nelze také tvrdit, že Hlučínsko se stalo
součástí „Třetí Říše“ nedobrovolně. Na žádném pomníku se už ale nepřipomíná, že
Hlučíňané německé vojáky v říjnu 1938 vítali jako osvoboditele. To indikuje nedostatečně
kritické vypořádání se se svou minulostí.
Boom stavění pomníků v 90. letech vyvolal kritiku s dokonce protesty ze strany většinou
nemístních obyvatel a také Klubu českého pohraničí a okresního výboru KSČ.112
Prokazatelně protestovali proti stavbě pomníku v Bolaticích. Podle nich si padlí ve
wehrmachtu pomníky nezaslouží, protože se po Mnichovské dohodě nechali dobrovolně
109

Rozhovor s panem Willaschkem na hřbitově v Dolním Benešově v listopadu 2016.
Václav Štěpán, Bolatice od pravěku k současnosti (Opava: Obec Bolatice, 2010), 553. Václav Štěpán,
Dějiny obce Bohuslavice (Opava: s.n., 2013), 599.
111
Viz např. Wolfram Wette, Wehrmacht: obrazy nepřítele, vyhlazovací válka a legendy, Vyd. 1, Historické
myšlení ; Totalitarismus a šoa, sv. 31. sv. 7 (Praha: Argo, 2006).
112
V novinových článcích nebo literatuře se pro tyto spory v 90. letech lze setkat s termínem „pomníková
válka“.
110
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připojit k Německu a nebyli oběťmi fašismu, ale naopak stáli na jeho straně. Pravomoc
rozhodnout o výstavbě pomníků, třeba i dvojjazyčných, leží ale v rukou obce a jejích
občanů. Smířlivý přístup obcí a jejich zastupitelů může být reprezentován slovy tehdejšího
starosty Bolatic Františka Solicha v odpovědi na dopis kritikovi vystavění pomníku: „Jsem
člověk, který se narodil po druhé světové válce a proto mi dovolte, abych nevyslovoval
soud jednoznačný, neboť k tomu jsou v naší republice soudy. Za morální a etické
prohřešky, které se staly v období let 1938 až 1945, trpěl hlučínský lid nejvíce v letech
1945 až 1960 a Kainovo znamení se s námi táhne do dnešního dne.“ 113
Tento citát zároveň ukazuje, že se Hlučíňané stavěli do role obětí obou dějin: nacistický
režim odvedl jejich muže na frontu a ten komunistický Hlučíňanům, kromě dalších příkoří,
zabránil v tom, aby na ně vzpomínali. Podobně vyznívá závěr knihy Prajzáci III Viléma
Plačka: „A životy hlučínských mužů ve službách Wehrmachtu – to byla ta největší daň,
kterou museli Hlučíňané v této válce zaplatit“.114
Kritika provázející vztyčení pomníku padlým ve wehrmachtu v Bolaticích v 90. letech byla
hlasitá a dostala se i do celostátního tisku. V článku „Mladé fronty Dnes“ Petr Nováček
konstatoval, že Češi se musejí naučit odpouštět a smířit s tím, že na území České republiky
v minulosti žili Němci, protože je to „jedním z předpokladů soužití v demokratické
Evropě“. Petr Nováček však uvádí ve svém článku nepravdivé nebo alespoň zavádějící
informace, a to, že „německá většina obyvatel“ Hlučínska byla odsunuta a „Hlučínsko
muselo být masově dosídleno“. V souladu s tím Nováček uvádí, že se musíme tedy smířit
s tím, že zde Němci „[p]o odsunu zanechali své mrtvé“.115 Většina padlých, kterým jsou
pomníky věnovány, ale není pochována na Hlučínsku.
Historička a autorka jednoho z komentářů Nina Pavelčíková si myslí, že v demokratickém
státě lidí mají „nezadatelné právo rozhodnout o tom, jak uctí svoje mrtvé – oběti válečných
hrůz“. Zároveň tvrdí, že kritici těchto aktivit se snaží „rozdmýchávat staré spory
a nacionalistické nálady“ a tak jejich snahu odsuzuje.116 Také Miroslav Tyrlík, autor
dalšího článku na toto téma, si klade otázku, jestli jde Klubu českého pohraničí, který
stavbu kritizoval, o dobro lidí v pohraničí, nebo o vlastní moc. Článek uvádí i vyjádření
113

Tyrlík, „Pomníky hněvu.”
Vilém Plaček, Prajzáci III, aneb k osudům Hlučínska v době nacistické okupace 1938–1945 (Opava:
Sdružení obcí Hlučínska, 2016), 126.
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Petr Nováček, „Úcta k mrtvým náleží i vojákům wehrmachtu,” Mladá fronta Dnes, 2. září 1994., 6.
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Nina Pavelčíková, „Oběti války nebo váleční zločinci? Pokus o historický i současný pohled na odhalení
pomníku obětem války v Bolaticích,” Moravskoslezský Den, 10. října 1994, 9.
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historika Rudolfa Žáčka, tehdejšího ředitele Slezského ústavu v Opavě. Ten přirovnává
situaci nových pomníků na Hlučínsku k pomníkům vojáků padlých za první světové války,
kteří padli buď v rakouské, nebo v české zahraniční armádě a i přesto jejich jména bývají
na pomnících vedle sebe.117
Ojedinělým fenoménem v kontextu České republiky je připomínání si německých vojáků
padlých na území Hlučínska. Jejich hroby se nacházejí v necelé desítce obcí na Hlučínsku.
Podobné hroby byly i v dalších obcích, v průběhu komunistického režimu byly ale
zničeny, protože na jejich udržování bylo nahlíženo jako na uctívání (hitlerovského)
Německa. Podle sekundární literatury i výpovědí místních pamětníků udržují místní tyto
hroby zástupně místo hrobů svých vlastních padlých v naději, že v cizině někdo podobně
udržuje hroby jejich příbuzných. Na svátek Památky zemřelých (2. listopadu, lidově také
„Dušičky“) pak tyto hroby září rozsvícenými svíčkami, což kontrastuje s méně
opečovávanými hroby světských vojáků.
Celkově lze říci, že lidé na Hlučínsku dbají na úpravu svých hřbitovů, hrobů a pomníků.
V některých případech hroby připomínaly spíše záhony než místa posledního odpočinku.
Hlučíňané jsou v poměru ke zbytku republiky velice věřící a také rodinné vazby jsou zde
silnější než jinde. I z toho důvodu je vzpomínání na padlé rodinné příslušníky tak silné.
Zviditelnění vzpomínky na padlé na pomnících je navíc projevem kolektivního osudu,
protože snad každý z Hlučínska ztratil ve válce svého příbuzného nebo známého.
V následujících kapitolách představuji postupně válečné hroby z jednotlivých obcí na
Hlučínsku, včetně jejich fotografií a okolnostech jejich vzniku.
4.1.1 Antošovice
Antošovice jsou od roku 1976 součástí Slezské Ostravy. V obci se nenachází žádný
pomník padlým.

4.1.2 Bělá
V obci Bělá se nachází pomník obětem světových válek u vstupu na místní hřbitov (viz
Obrázek 1). Má podobu kamene se zlatou destičkou, na které je vyrytý nápis „Památník
obětem světových válek“.
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V knize o obci Bělá očima staletí118 chybí jakákoliv zmínka o tomto či jiném pomníku.
Podle faráře z Bohuslavic, jenž má ve správě i farnost v Bělé, v současné době obecní úřad
v Bělé připravuje pomník se jmény padlých.

Obrázek 1. Pomník na hřbitově v Bělé.

4.1.3 Bobrovníky
Ve středu Bobrovníků, které dnes patří pod město Hlučín, se nachází vysoký pomník
s nápisem „Všem padlým věčná památka“ (viz Obrázek 2). Pod nápisem je zlatě vyvedený
kříž s trnovou korunou, která symbolizuje oběť a utrpení. V žádné literatuře jsem nenašla
zmínku o tomto pomníku. V Bobrovnické kapli se také nacházejí desky se jmény padlých
v první a druhé světové válce.119
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Václav Štěpán, Bělá očima staletí: Dějiny hlučínské obce (Obec Bělá v nakl. a vydavatelství AVE
Centrum, 2005).
119
Telefonní rozhovor s Josefem Bartákem 23. 7. 2018.
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Obrázek 2. Pomník v Bobrovníkách.

4.1.4 Bohuslavice
V Bohuslavicích se nachází pomník padlým v druhé světové válce před vchodem do
místního kostela Nejsvětější Trojice (viz Obrázek 3). Desky se jmény jsou nadepsány
„Kriegsopfer. 1939–1945. Oběti války“. Jména na pomníku jsou seřazena podle abecedy a
jsou mezi nimi i ženy, v některých případech i části rodin. Do seznamu byly tedy
pravděpodobně započteny i civilní oběti přechodu fronty na konci druhé světové války.
Jména mají německou podobu, která není úplně samozřejmá. Na hřbitově je totiž například
hrob padlého Pavla Vrchoveckého (jméno je napsáno v této české podobě), který je na
pomníku napsán jako Wrchowetzky Paul (viz Obrázek 4). Je příznačné, že vdova po Pavlu
Vrchoveckém (Hedvika Vrchovecká) ho podle náhrobku přežila o téměř 60 let.
S myšlenkou na postavení pomníku přišli místní obyvatelé u příležitosti 50. výročí od
konce druhé světové války a za účelem jeho zbudování bylo ustaveno občanské sdružení.
Pomník byl vysvěcen již v listopadu roku 1996. Jména padlých dodali občané, kteří také
přispěli na vybudování pomníku. Sbírky se zúčastnili i Bohuslavičtí rodáci žijící
v zahraničí. Vybralo se asi 150 000 Kč (včetně obnosu v markách), cena pomníku byla
125 300 Kč a zbytek peněz byl využit na keře okolo pomníku. Většina místních
vybudování pomníku přivítala, našli se ale i odpůrci pomníku, kteří ve stavbě pomníku

37

viděli oslavování nacismu.120

Obrázek 3. Pomník před kostelem v Bohuslavicích.

Obrázek 4. Hrob Pavla Vrchoveckého na hřbitově v Bohuslavicích.
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Štěpán, Dějiny obce Bohuslavice, 599.
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Padlí sovětští vojáci byli po přechodu fronty uloženi do hrobu u kostela, ze kterého byli ale
na začátku roku 1946 exhumováni a dopraveni na nově vznikající vojenský hřbitov do
Hlučína. Padlí němečtí vojáci byli pohřbeni v provizorních hrobech, na konci května 1949
byla většina z nich exhumována a pohřbena na hřbitově v Bohuslavicích. Zůstalo několik
roztroušených hrobů německých vojáků okolo Bohuslavic, o které se místní ještě do 70. let
snažili

starat.

Hroby bylo

ale

jako

„politicky nevhodné“

nařízeno

zničit.121

V Bohuslavicích u rybníka se také nachází hrob dvou vojáků Rudé armády datovaný na 30.
března 1945 s textem „Položili své životy za naši svobodu“.

4.1.5 Bolatice
Bolatice jsou bohaté na pomníky padlým ve světových válkách. Pomník místním padlým
za druhé světové války se nachází před vchodem na nový hřbitov (viz Obrázek 5). Desky
se jmény jsou nadepsané „Kriegsopfer. 1939–1945. Oběti války“. Destička vlevo na
podstavci upozorňuje, že na stavbu přispěla AGMO – Východoněmecká společnost pro
lidská práva z. s. Bonn122 a místní občané (nápis je nejprve v němčině a poté v češtině).

Obrázek 5. Pomník u hřbitova v Bolaticích.
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Štěpán, Dějiny obce Bohuslavice, 332.
„Die Errichtung des Ehrenmals wurde gefordet durch die AGMO – Ostdeutsche
Menschenrechtsgesellschaft e. V. Bonn und ansässigen Bürgern. Na stavbu památníku přispěla AGMO –
Východoněmecká společnost pro lidská práva z. s. Bonn a místní občané.“ AGMO e.V. – Gesellschaft zur
Unterstützung der Deutschen in Schlesien, Ostbrandenburg, Pommern, Ost- und Westpreußen se od 80. let
20. století zasazovala o menšinová práva Němců v Polsku. Rozpustila v červenci roku 2017.
http://www.agmo.de/, staženo 10. 7. 2018.
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Slezskoněmecký svaz se sídlem v Bolaticích zažádal (pravděpodobně Obecní úřad)
o povolení postavit pomník již v březnu roku 1993. V roce 1994 bylo rozhodnuto o stavbě
tohoto pomníku u nového hřbitova. Nelibost u Obecní rady vyvolal návrh na umístění
dvojjazyčného nápisu „Kriegsopfer. Oběti války“, který se lišil od původního návrhu a byl
inspirován pomníkem v Píšti. Deska s nápisem ale nebyla odstraněna, nýbrž pouze v létě
roku 1994 obrácena o 180° a zatmelena.

123

Později byla pravděpodobně opět otočena,

protože v době výzkumu byl tento nápis opět vidět. Pomník byl odhalen v srpnu roku
1994. Celkově vyvolala stavba tohoto pomníku kontroverze a kritiku od opavského Klubu
českého pohraničí nebo okresního výboru KSČ v Opavě. 124
Dále se nacházejí v předsíni bolatického kostela sv. Stanislava desky se jmény padlých (viz
Obrázek 6). Ty byly vyvěšeny v roce 1962, jak informuje značka na desce vpravo dole.
Prostřední malá deska byla pravděpodobně doplněna později padlými, kteří při prvním
sepisování unikli pozornosti.

Obrázek 6. Pamětní desky v kostele v Bolaticích.
123
124

Štěpán, Bolatice od pravěku k současnosti, 553.
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Před kostelem v Bolaticích stojí pomník obětem první světové války z Bolatic.
Dalším válečným hrobem v Bolaticích je hrob jednadvaceti českých tankistů za kostelem,
kteří zemřeli při osvobozovacích bojích o Bohuslavice. Kromě nich bylo v Bolaticích
pochováno až 1000 Rudoarmějců z Bolatic a okolí, a to podle Václava Štěpána s velkou
pietou. Řádově stovky padlých Němců byly zakopány kolem Bolatic na místě, kde padli,
nebo na hřbitově.125

Na místní hřbitově se také nachází jeden hrob, který je věnovaný padlému v druhé světové
válce (viz Obrázek 7). Jan Postulka zemřel roku 1944 a u data jeho úmrtí není kříž, ale
obrácené Y, které pravděpodobně značí, že dotyčný padl. Bohužel není patrné, jestli je Jan
Postulka v tomto hrobě také pohřben. Jeho žena zemřela na konci 90. let. Podobný příběh
lze číst i na mnoha dalších hrobech na Hlučínsku.

Obrázek 7. Hrob Jana Postulky na hřbitově v Bolaticích.

4.1.6 Darkovice
V Darkovicích se nachází pomník ve středu obce a má podobu stěny s pamětními deskami
a pietním prostranstvím a nadpisem „1939–1945“ (viz Obrázek 8).

125

Štěpán, Bolatice od pravěku k současnosti, 320.
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Informační tabule v obci píše o tom, že pomník obětem druhé světové války zde byl
vybudován v 70. letech na místě bývalého rodinného domu. Konkrétně byl slavnostně
odhalen 26. 4. 1975 u příležitosti 30. výročí osvobození Československa. Pomník byl
nejprve věnován padlým osvoboditelům z řad Rudé armády, o čemž svědčí dobová
fotografie s nastoupenými pionýry a příslušníky ozbrojených sil. 126 V roce 1995 byla
z iniciativy dvou místních obyvatel odhalena pamětní deska se jmény místních padlých
vojáků na frontách druhé světové války, nezvěstných a civilních obětí války. Iniciátoři
stavby sestavili jména padlých a obešli jejich pozůstalé rodiny, z jejichž příspěvků byla
deska zafinancována. Pomník byl vysvěcen na „krmáš“127 v létě roku 1995.128 Jména
padlých jsou uvedena v abecedním pořadí s datem narození i úmrtí. Jména jsou uvedena
v české podobě, pouze příjmení „Jarosch“ nepoužívá diakritiku, ačkoli by se to nabízelo.
Na konci seznamu padlých jsou uvedeny civilní oběti přechodu fronty.

Obrázek 8. Pomník v Darkovicích.

Darkovice mají také nový kostel a hřbitov, na něm se ale žádný pomník nenachází.
Padlí němečtí vojáci na katastru Darkovic byli provizorně pohřbeni po konci války a
později exhumování a převezeni na do společného hrobu v Hati. Sovětští vojáci byli
nejprve pohřbíváni do provizorních hrobů v Darkovicích, brzy ale exhumováni a se

126

Vilém Plaček a Magda Plačková, Darkovice: 1250–2010 (Darkovice: Obec Darkovice, 2010), 326.
Krmáš je posvícení, neboli vzpomínková slavnost na vysvěcení kostela, programem je mše svatá a lidová
zábava.
128
Plaček a Plačková, Darkovice, 425.
127
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zastávkou na hřbitově v Hati převezeni na hřbitov RA v Hlučíně.129

4.1.7 Darkovičky
Darkovičky jsou malá obec, která patří od roku 1960 pod město Hlučín.130 Ve středu obce
vedle kaple Panny Marie leží pomník se jmény padlých vojáků a civilních obětí za druhé
světové války (viz Obrázek 9). Pomník má tvar desky, která je nadepsána „Oběti druhé
světové války 1939–1945“, vojáci jsou seřazeni podle roku, ve kterém padli. Po soupisu
padlých vojáků z jednotlivých let podle abecedy následují zahynulí v zajetí a pak civilní
oběti. Jména jsou psaná česky. Pamětní desku věnovalo město Hlučín v roce 2002.

Obrázek 9. Pomník u kaple v Darkovičkách.

4.1.8 Dolní Benešov
V Dolním Benešově jsou všechny pomníky shromážděny na místním hřbitově. Nachází se
zde především poměrně nový a mohutný pomník benešovským padlým ve druhé světové
válce (viz Obrázek 10). Pomník má tvar rozlomeného stojícího kamene a ležících desek. Je
nadepsán „1938 1945. Oběti 2. světové války“ a na deskách jsou uvedena jména padlých,
129
130

Ibid., 233.
Binar, Hospodářský a sociální vývoj Hlučínska v letech 1945–1989, 52.
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včetně nezvěstných, zahynulých v zajateckém táboře a těch, jejichž den úmrtí není znám
(pouze „padl“). O vybudování památníku bylo zastupiteli obce rozhodnuto v roce 2015 na
návrh občanů. Bylo rozhodnut o realizaci návrhu architekta Ing. Gotharda Jandy
s rozpočtem 750 000 Kč. Jména sesbírala dlouholetá kronikářka Dolního Benešova Siegrid
Dziehlová, jejich podoba byla ale ještě dána ke kontrole jejich rodinám, aby byla uvedena
„ve správném tvaru“.131 Farář Petr Kuchař z Dolního Benešova se domnívá, že „správným
tvarem“ bylo myšleno znění jména v rodném listu. Rozhodnutí o podobě jmen padlých tak
zůstalo na jejich rodinách. Jména a příjmení jsou v různých jazykových verzích. Na desce
najdeme příjmení Gaideczka i Gaidečka, Zavadský i Zawadsky apod.

Obrázek 10. Pomník na hřbitově v Dolním Benešově.

Na stejném hřbitově se nachází i pomník padlým první světové války s nápisem „1914–
1918“, také pomník padlým osvoboditelům z řad Rudé armády a také pomník s nápisem
„Památce německých obětí II. světové války“, v němž jsou pohřbeni padlí němečtí vojáci
na území Dolního Benešova. Tento pomník už jistě stál na počátku 90. let, protože je
o něm zmínka v novinách z léta roku 1994.132 U všech těchto pomníků probíhá každý den

131

„Kronika 2015. Dolní Benešov s částí Zábřeh“, webová stránka města Dolní Benešov, staženo 4. 7. 2018,
http://www.dolnibenesov.cz/o-meste/kroniky-mesta/.
132
Tyrlík, „Pomníky hněvu.”
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na Den veteránů pietní akt, který organizuje benešovský farář Mgr. Pavel Kuchař.133
Kromě hřbitova se nachází pomník Rudoarmějcům v Dolním Benešově Na Výhodě, tedy u
cesty na Bolatice, ve tvaru mohyly.134

4.1.9 Hať
Na hřbitově v Hati se nachází velký pomník padlým místním občanům v druhé světové
válce (viz Obrázek 11). Nese text „Obětem II. světové války“ a v menším písmě „Ježíši
Kriste, my nechtěli válku, my chceme mír, Paix, Frieden“. Seznam jmen je podle abecedy,
všichni padlí mají uvedený rok narození i úmrtí. Na poslední desce jsou pod přerušovanou
čarou uvedeny civilní oběti války, což lze říci díky tomu, že jde o ženy, malé děti a staré
lidi. Mezi nimi je uvedena i „oběť“ z roku 1938 (Pawlenka Alois, rok narození 1908). Bez
rozhovoru s pamětníky z Hatě či jeho rodinou není možné hádat, za jakých okolností
zahynul. Uvedení civilistů zahynulých ve válce na konci pomníku padlým není ničím
výjimečným, podobně je tomu na pomnících ve Vřesině neb Hněvošicích. Jména na
pomníku v Hati jsou napsána v německé formě, tedy pravděpodobně tak, jak vypadala
v době druhé světové války.

Obrázek 11. Pomník na hřbitově v Hati.
133

Více o tomto pietním aktu v kapitole 4. 2.
Vilém Plaček a Magda Plačková, Dolní Benešov a Zábřeh v proměnách času- (Dolní Benešov – Háj ve
Slezsku: Městský úřad v Dolním Benešově, 2002), 234.
134
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Mramorový kříž nechal postavit ve druhé polovině 60. let zdejší farář P. Pavel Rončka,
který strávil i druhou světovou válku v Hati jako kooperátor.135 Kříž už tehdy nesl výše
zmíněný text o míru. Při rekonstrukci kříže v roce 2000 byl pomník zvětšen a doplněn
o mramorové desky se jmény padlých.136
Kromě toho je na hřbitově také bílý pomník nadepsaný „Obětem první světové války“
velkým křížem. U silnice vedoucí do Hatě od Hlučína se také nachází památník ruským
vojákům, kteří padli při ostravské operaci. Památník má podobu mohyly a byl postaven již
v červenci roku 1945.137
Kniha o dějinách obce Hať zmiňuje hromadný hrob německých vojáků, který byl po
skončení druhé světové války na hřbitově v Hati zřízen. Jeho další osud se mi ale
nepodařilo zjistit a v době výzkumu nebyl na hřbitově v Hati vyznačen.
Několik hrobů na hřbitov v Hati je prokazatelně věnováno padlým vojákům v druhé
světové války. Helmut Kozelka nemá vyplněné přesné datum úmrtí, což svědčí o tom, že
byl nezvěstný, padl do zajetí a v něm zemřel, nebo padl na frontě na konci války a úřady
již vdově nesdělily datum jeho úmrtí (viz Obrázek 12). Domnívám se, že v tomto případě
není Helmut Kozelek ani v Hati pochován a že se jedná jen o připomínku na něj. Stejně tak
je to v případě Richarda Mokrého (viz Obrázek 13). Na rozdíl od rodinného hrobu, který je
popsán česky, je na pomníku uveden jako Richard Mokry, tedy v poněmčené formě.

Obrázek 12. Hrob Helmuta Kozelky na hřbitově v Hati.

135

Více o Pavlu Rončkovi na webu římskokatolické farnosti Hať https://archive.is/1yUo5. Staženo 1. 7.
2018.
136
Vilém Plaček a Pavel Kotlář, Přehled dějin obce Hať 1250–2000 (Hať: Obecní úřad Hať, 2001), 157.
137
Ibid., 157.
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Obrázek 13. Hrob Richarda Mokrého na hřbitově v Hati.

4.1.10 Hlučín
Hlučín jako přirozené centrum regionu má výsadní postavení mezi obcemi i ve věci
pomníků a válečných hrobů. Jsou zde především dvě velká pohřebiště sovětským a
německým vojákům padlým ve druhé světové válce v okolí Hlučína. Je to hřbitov Rudé
armády v hlučínské čtvrti Rovniny, který byl vybudován na počátku roku 1946 (viz
Obrázek 14).

Obrázek 14. Hřbitov Rudé armády v Hlučíně.

Byly na něj svezeny ostatky Rudoarmějců padlých v okolí Ostravy. Na tomto hřbitově byly
uloženy také nově nalezené ostatky dvou sovětských letců ještě v 80. letech.138 Ostatky
dalších letců zde byly uloženy také v novém tisíciletí. V říjnu roku 2014 byly pohřbeny
nově nalezené ostatky pěti sovětských vojáků nalezených na Hlučínsku, především
138

Metoděj Chrástecký a Pavel Kladiwa, eds., Hlučín 1256–2006: 750 let města (Hlučín: Muzeum
Hlučínska, 2006), 80.
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posádky dvou havarovaných bombardérů. Pietního aktu se zúčastnil generální konzul
Ruské federace.139 Další, nově identifikované ostatky pilota havarovaného u Klimkovic
byly pohřbeny na jaře roku 2015.140
Hřbitov Rudé armády byl postaven na místě bývalého židovského hřbitova. Z toho nechali
Němci během druhé světové války odvézt náhrobní kameny a po osvobození zde byl
zbudován hřbitov Rudé armády. Původní ostatky z židovského hřbitova byly svezeny do
zadní části hřbitova a přikryty hlínou, čímž vznikla mohyla za hřbitovem RA. V roce 2007
objevil obyvatel Hlučína Mojmír Sonnek původní židovské náhrobky, které kryly
odvodňovací kanál u vodárny v Rovninách. Město věnovala pozemek s mohylou Židovské
obci. Ta zde postavila zachovalé náhrobky a úlomky náhrobků pokryla mohylu ukrývající
ostatky židovských obyvatel Hlučína.141
Na katastru Hlučína se dále nacházejí dva městské hřbitovy. Ten starší leží v centru města
u kostela sv. Markéty. Nachází se zde společný hrob německých vojáků, kteří padli v okolí
Hlučína za druhé světové války (viz Obrázek 15). Ti zde byli pohřbeni již po skončení
války, v 80. letech byly ale jejich hroby rozbagrovány. Už v roce 1989 ale MNV v Hlučíně
rozhodl o obnovení tohoto pietního místa; s iniciativou přišel místní obyvatel Josef Barták.
To bylo provedeno v roce 1990 ve spolupráci s Německým lidovým spolkem pro péči a
válečné hroby (dále jako Volksbund)142. V 90. letech byly na jejich místě vytvořen
památník: na zem byly položeny v půlkruhu tabulky se jmény zde pochovaných, jejichž
jména byla zaznamenána. Podle Josefa Bartáka bylo mnoho občanů Hlučína a okolí proti
tomu: „Doba byla zlá“ a česká společnost ještě nebyla smíření s Německem nakloněna.
Obnovení hrobu německých vojáků v Hlučíně byla prý první podobná akce v republice.143
Kniha vydaná k 750. výročí města Hlučína o tomto památníku mluví jako o projevu doby
„gest a činů porozumění a vyrovnávání se s válečnou minulostí“.144 Editor této knihy a
ředitel Muzea Hlučínska Metoděj Chrástecký v osobním rozhovoru uvedl, že místní nosí
k těmto hrobům na Dušičky svíčky a věnují se péči o ně mnohem více, než o hroby na
hřbitově RA. To lze vysvětlit tím, že Hlučíňané se cítí být více spřízněni s Němci, s nimiž
139

Hlučínské noviny: Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města (Hlučín: Městský úřad,
1991), prosinec 2014.
140
Ibid. duben a květen 2015.
141
Ibid., září 2007.
142
Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge, česky Německý lidový spolek pro léči o válečné hroby, pečuje
o německé válečné hroby jak v Německu, tak v zahraničí. https://www.volksbund.de/home.html, staženo 14.
7. 2018.
143
Telefonický rozhovor s Josefem Bartákem ze 4. 7. 2018.
144
Chrástecký a Kladiwa, Hlučín 1256–2006, 91, 94.
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sdíleli příslušnost k jednomu státu a také válečný osud.

Obrázek 15. Pomník a hromadný hrob německých vojáků na hřbitově v Hlučíně u sv. Markéty.

Na desce mezi tabulkami stojí nejdříve nápis v češtině: „Na bojištích Evropy, Asie a
Afriky nalezlo v plamenech II. světové války nedobrovolnou smrt 372 hlučínských
občanů. Ať tam v dalekých zemích odpočívají v pokoji“. Pod prasklinou pokračuje text
takto: „Zde ve slezské zemi na sklonku II. světové války nalezlo místo posledního
odpočinku 120 německých vojáků. Jejich pozůstatky z 20 hrobů byly uloženy zde na
místě, které bylo pietně obnoveno z podnětu občanů města na znamení dobré vůle a
usmíření v roce 1990“. Text tohoto památníku tedy nepřímo spojuje místní a cizí padlé
upozorněním na jejich podobný osud (smrt na bojišti mimo domov). Pozoruhodné je
pojmenování Hlučínska jako „slezské země“. Tím se autor vyhnul přiřazení Hlučínska
k určitému státu nebo národu.
Na tomto hřbitově můžeme najít i individuální hroby, na nichž jsou připsáni padlí ve druhé
světové válce. U Bernarda Smolky chybí přesné datum úmrtí (viz Obrázek 16), Robert
Jaswetz byl prohlášen za nezvěstného v roce 1943 (viz Obrázek 17). Lze tedy
předpokládat, že ostatky ani jednoho z nic se v těchto hrobech nenacházejí.
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Obrázek 16. Hrob Bernharda Smolky na hřbitově v Hlučíně u sv. Markéty.

Obrázek 17. Hrob Roberta Jaswetze na hřbitově v Hlučíně u sv.
Markéty.

Druhý hřbitov je nový hřbitov v Hlučíně Březinách, u silnice mezi Hlučínem a
50

Bobrovníky. Ten byl otevřen na počátku nového tisíciletí, protože kapacita hlučínského
hřbitova již byla naplněna, ačkoliv byl v 90. letech rozšířen.145 Na území hřbitova je
smuteční síň, na jejíž vnější boční zdi je umístěna deska padlým obyvatelům Hlučína
v první a druhé světové válce (viz Obrázek 18). U ní se každoročně na den veteránů koná
pietní akt.146

Obrázek 168. Pamětní deska na hřbitově v Hlučíně Březinách.

Pamětní deska je nadepsána „Seznam obětí I. a II. světové války“ a její další text je
následovný: „Na památku hlučínským a bobrovnickým občanům, kteří nalezli
nedobrovolnou smrt v plamenech I. a II. světové války na bojištích Evropy, Asie a Afriky“.
Následují jména padlých, seřazených podle roku úmrtí. Nejdříve jsou uvedena jména
padlých z první světové války a poté z druhé války. Na konci obou soupisů jsou uvedeni
vojáci, jejichž rok úmrtí není známý. Poté je uvedeno několik padlých civilistů v Hlučíně a
úplně nakonec dva občané, kteří zahynuli v koncentračních táborech. Toto rozdělení
ukazuje na to, že bylo dbáno na to, aby nebylo zapomenuto na nikoho, kdo zahynul za
války. Seznam je ukončen slovy „Ať tam v dalekých zemích odpočívají v pokoji.
V upomínku věnovalo město Hlučín L. P. 2001“. Doplňující text je tedy téměř shodný
145
146

Ibid., 100.
Více o tomto pietním aktu v kapitole 4.2.
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s textem na pomníku německým padlým na hřbitově u sv. Markéty, což bylo záměrem
městských zastupitelů. O postavení této pamětní desky se v Hlučíně mluvilo už v na konci
90. let, zbudovat ji navrhl Radě města Ing. Bernard Ostárek z Hlučína a Rada tento návrh
jednomyslně odsouhlasila.147
Hlučín usiloval u Volksbundu für deutsche Kriegsgräberfürsorge a Německého
velvyslanectví v Praze mezi rokem 2006 a 2007 o to, aby byl na jeho území umístěn
hřbitov s individuálními hroby 4 000 německých padlých vojáků, jejichž ostatky byly
uloženy v montážní hale v Ústí nad Labem. Město Hlučín nabídlo část pozemku na
hřbitově Březiny a začala jednat o získání sousedního pozemku. Odezva na nabídku
městského zastupitelstva byla mezi Hlučíňany přijata většinou kladně. Starosta Petr
Adamec označil záměr vybudovat tento hřbitov jako „výraz piety a úcty k padlým“, jeho
nástupce David Maňas potom jako „úctu k mrtvým“. David Maňas se v Hlučínských
novinách také ohradil proti námitkám, že se jedná o sympatie s okupanty, tím, že mezi
padlými není rozdíl v národnosti nebo příslušnosti k armádě. Dohoda o zřízení tohoto
pohřebiště v Hlučíně byla na spadnutí, nakonec se ale německá strana dohodla s radnicí
v Chebu,

která

zřízení

tohoto

hřbitova

odsouhlasila.

Volksbund

deutsche

Kriegsgräberfürsorge dal pravděpodobně přednost Chebu kvůli kratší vzdálenosti do
Německa.148

4.1.11 Hněvošice
V Hněvošicích se nachází pomník padlým první a druhé světové války na starém hřbitově
kolem dřevěného kostela sv. Petra a Pavla (viz Obrázek 19). Skládá se z velkého bílého
kříže s nápisem „In memoriam“ a z desek se jmény padlých. Nejprve jsou uvedeni padlí
z let 1914 až 1918, poté jeden nezvěstný z těchto let, a poté padlí z let 1939 až 1945 a
nezvěstní. Památník byl postaven na žádost a náklad místních, také návrh zpracoval jeden
z místních občanů. Pomník byl pravděpodobně postaven v roce 1970 nebo dokonce dříve.
Z dostupných zdrojů je jisté pouze to, že v roce 1970 k němu byl doplněn zmíněný kříž.149
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Telefonický rozhovor s Josefem Bartákem ze 4. 7. 2018.
Hlučínské noviny, květen 2006, 4, listopad 2006, 2, leden 2007, 6, září 2007, 10.
149
Vilém Plaček a Magda Plačková, Hněvošice (Hněvošice: Obec Hněvošice, 2017), 289.
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Obrázek 19. Pomník na hřbitově v Hněvošicích.

Na hřbitově se také nachází hrob obětí náletu na Hněvošice ze dnů 27. a 28. března 1945
(viz Obrázek 20 a Obrázek 21).

Obrázek 20. Hrob civilních obětí války v Hněvošicích.

Obrázek 21. Hrob rodiny Vitáskovy v Hněvošicích.

Na jižním konci Hněvošic, vedle školního hřiště, se nachází hřbitov německých vojáků,
kteří padli v okolí na konci druhé světové války (viz Obrázek 22). Jedná se o dlouhou cestu
trávníkem, na jejímž konci je hromadný hrob s křížem a pamětní deskou, za nímž stojí
53

ještě jeden kříž. Pamětní desku v němčině a v češtině na „uctivou památku vojákům bývalé
97. myslivecké divize“ věnoval Kameradschaft der Spielhahnjäger, podobně jako na
hřbitově v Chuchelné. Na tabuli na začátku hřbitova, kterou věnovala obec Hněvošice
v roce 1991, stojí na český a německý text: „Člověče zastav se… Na tomto místě
odpočívají oběti II. světové války. Je zde pohřbeno až 180 vojáků německé armády.
Člověče postůj a zamysli se nad nesmyslností válek a lidského utrpení.“ Tento hřbitov byl
upraven a znovu vysvěcen v roce 1993.150

Obrázek 22. Hromadný hrob a pomník německých vojáků v Hněvošicích.

Nad obcí směrem na sever u hranice s Polskem stojí také památník sovětským vojákům,
kteří padli při osvobozování. Má vkusnou podobu náhrobku. Tento pomník byl v roce
1999 přestavěn (původně měl podobu mohyly s rudou hvězdou) a v roce 2008 k němu byly
pohřbeny nově nalezené ostatky sovětského vojáka.151
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Plaček a Plačková, Hněvošice, 199, 328.
Ibid., 200, 202, 328. Telefonický rozhovor se zastupitelem Oldřišova Gabrielem Juchelkou 7. 7. 2018.
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4.1.12 Hošťálkovice
Hošťálkovice jsou od roku 1990 městským obvodem města Ostravy, přesto si ale
zachovávají vesnický charakter. Z kostelem Všech svatých stojí pomník padlým světových
válek (viz Obrázek 23). Jedná se pravděpodobně o pomník padlým z první světové války,
který byl v roce 1945 rozšířen o připomínku na padlé osvoboditele a ještě později (z
dostupné literatury a pramenů bohužel není jasné, kdy) doplněn o vzpomínku na padlé
v druhé světové válce pocházející z Hošťálkovic.

Obrázek 23. Pomník u kostela v Hošťálkovicích.

Na místním hřbitově se nachází několik hrobů z připomínkou padlého příbuzného. Jan
Borovec (viz Obrázek 24) a František Glumbík (viz Obrázek 25) mají na hrobě napsáno, že
padli. U Erwina Olschaka (viz Obrázek 26) je místo data úmrtí otazník. Vzhledem k tomu
že se narodil v roce 1912, lze předpokládat, že jeho úmrtí souvisí s válečnými událostmi
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(byl například prohlášen za nezvěstného).

Obrázek 24. Hrob Jana Borovce na hřbitově v
Hošťálkovicích.

Obrázek 175. Hrob Františka Glumbíka v Hošťálkovicích.
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Obrázek 186. Hrob Erwina Olschaka v Hošťálkovicích.

4.1.13 Chlebičov
V Chlebičově se nachází pamětní deska padlým na kapli Panny Marie Růžencové (viz
Obrázek 27). Nese nápis „Všem padlým věčná památka“ a vyrytou vojenskou přilbu
(připomínající přilbu wehrmachtu) s trnovou korunou. Text naznačuje, že pamětní deska je
věnována padlým všech států ve všech válkách, zmíněná přilba ale implikuje padlé ve
službách wehrmachtu. Tato deska se zde podle pamětníka nacházela určitě již v 50. letech,
nelze ale říci, jestli byla postavena ještě před převzetím moci komunisty, anebo po něm.152
Chlebičov byl do roku 1970 sloučen s blízkými Velkými Hošticemi. Občané Chlebičova
padlí ve druhé světové válce jsou vzpomenuti také na památníku ve Velkých Hošticích.

152

Telefonický rozhovor s Gabrielem Juchelkou, zastupitelem Oldřišova 7. 7. 2018. Jeho otec pochází
z Chlebičova. Pamětní tabule na kapli údajně byla, kam až jeho paměť sahá.
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Obrázek 7. Pamětní deska na kapli v Chlebičově.

4.1.14 Chuchelná
V Chuchelné se nachází pamětní deska padlým obou světových válek v předsíni kostela
Povýšení svatého Kříže (viz Obrázek 28). Pamětní desky mají nadpis „Na památku
padlým… R.I.P.“, nesou jména padlých včetně nezvěstných a jsou doplněny o latinský text
Requiem aeternam dona eis, domine, et lux perpetua luceat eis. (Věčné odpočinutí dej jim,
pane, a věčné světlo ať jim svítí.153) Kostel byl vysvěcen v roce 1996 a desky umístěny
pravděpodobně již v roce 1997. Podle knihy Chuchelná musela rodina, která chtěla
zveřejnit jméno svého příbuzného padlého, věnovat příspěvek 1 000 Kč na zbudování
pamětních desek. Autor knihy uvádí, že na deskách nejsou jména všech padlých
z Chuchelné.154

153
154

Překlad autorka.
Václav Štěpán, Dějiny obce Chuchelné: 1349 – 2009 (Opava: Obec Chuchelná, 2009), 386.
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Obrázek 8. Pamětní deska v kostele v Chuchelné.

Jména jsou uvedena podle abecedy a většina z nich je psaná v německé podobě, podobně
jako na jiných pomnících na Hlučínsku. V tomto případě bohužel nemáme srovnání
s hrobem některého z těchto padlých na hřbitově v Chuchelné.
Na místním hřbitově se také nachází hrob, německy a česky psaná pamětní deska a vysoký
kříž německým vojákům 97. myslivecké divize, kteří na území Chuchelné padli v závěru
války. Desku věnoval Kameradschaft Spielhahnjäger k uctění jejich památky (na desce se
bohužel nenachází datum věnování desky). Tento spolek také finančně přispěl na odlití
zvonu do nového kostela v Chuchelné (zvon byl vysvěcen v roce 1998), aby tak uctil
památku svých padlých příslušníků.155
Kromě toho se mimo centrum Chuchelné nachází mohylový památník osvoboditelům,
psaný pouze v azbuce a s rudou hvězdou na svém vrcholku.

4.1.15 Koblov
Koblov je, podobně jako Antošovice, součástí Slezské Ostravy od roku 1976. Kniha
o Koblově a Landeku sice přináší seznamy padlých a nezvěstných občanů Koblova, kteří
zemřeli při službě ve wehrmachtu156, žádný jim věnovaný pomník se ale v Koblově
155
156

Ibid., 387.
František Žebrák, Koblov a hrad Landek z pohledu staletí, vydání druhé (Ostrava: Repronis, 2011), 61-64.
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nenachází.

4.1.16 Kobeřice
Jasnou dominantou a centrem Kobeřic je kostel Panny Marie Nanebevzaté. V rohu zídky,
která ho obíhá, se nachází kaple věnovaná místním padlým v první a druhé světové válce
(viz Obrázek 29). V její otevřené předsíni visí desky se jmény padlých. Nad vchodem do
předsíně visí plastika hlavy Krista s trnovou korunou a nad vchodem do samotné kaple je
plastika mrtvého nebo umírajícího vojáka, nad kterým se sklání anděl. Tento výjev lze najít
i na dalších válečných hrobech na Hlučínsku. Vedle jmen padlých v první světové válce
jsou uvedeny země jejich úmrtí (Fr. Nebo Ruß.) a je vidět snaha řadit je podle data úmrtí.
Jména padlých z druhé světové války jsou zpočátku také řazena podle data úmrtí, spodní
části posledních dvou desek už ale obsahují jména psaná na přeskáčku, anebo jména
nezvěstných. To svědčí o tom, že jména na pomníku byla postupně dopisována. Jména
padlých z druhé světové války jsou psána většinou česky, stejně jako na hrobech jejich
rodin. Tím se tento pomník odlišuje od jiných na Hlučínsku, například v Píšti nebo
v Chuchelné. Seznamy padlých z první a druhé světové války se odlišují stylem psaní a
také uvedením vojenské hodnosti v prvním případě.
Kaple byla ve 30. letech přebudována a přizpůsobena k památce padlých v první světové
válce a vysvěcena v roce 1933.157 Desky se jmény padlých v druhé světové válce byly do
kaple umístěny v roce 1967 za náklady pozůstalých a příbuzných uvedených padlých.
V letech 1986–1989 byly kaple s památníkem rekonstruovány.158

157
158

Vilém Plaček a Magda Plačková, Kobeřice: 1236–2014 (Kobeřice: Obec Kobeřice, 2014), 243–244.
Ibid., 435.
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Obrázek 9. Kaple v Kobeřicích.

Na starém hřbitově vedle kostela a na polním pohřebišti byli po válce pohřbíváni sovětští
vojáci, v roce 946 byli ale exhumováni a převezeni na pohřebiště vojáků Rudé armády do
Opavy. Němečtí vojáci byli pohřbíváni na místech, kde padli, v roce 1949 byly jejich
ostatky uloženy do společného hrobu na starém hřbitově.159 Ten byl ale v 80. letech zrušen.
Několik hrobů na novém kobeřickém hřbitově prokazatelně nese jména padlých v druhé
světové válce. Rodina Židkova umístila na svůj hrob „vzpomínku na padlého“ Klemenca
(na pomníku jako Židek Klem.), narozeného roku 1922 a padlého v roce 1944 (viz
Obrázek 30). Na náhrobku je též umístěna jeho fotografie, na které je Klemenc
pravděpodobně v námořnické uniformě. Ostatky Klemence Židka, stejně jako Františka
Sedláčka (na pomníku jako Sedláček Fr.) (viz Obrázek 32), na jehož hrobě chybí přesné
datum úmrtí, v těchto hrobech pravděpodobně neleží. Na hrobě Antonína Vehovského (na
159

Ibid., 285.
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pomníku jako Vehovský Ant.) je výslovně napsáno, že padl a nechybí ani přesné datum
(viz Obrázek 31). Na rozdíl od bohuslavického nebo pišťského pomníku se tedy podoby
jmen napsaných na rodinných hrobech a památníku v předsíni kapličky shodují. Je to
pravděpodobně z toho důvodu, že desky se jmény v Kobeřicích, stejně jako hroby, byly
postaveny za komunistického režimu, kdy státní orgány tlačily na Hlučíňany, aby německé
podoby svých jmen neužívali.160

Obrázek 30. Hrob Klemence Židka na hřbitově v Kobeřicích.

Obrázek 31. Hrob Antonína Vehovského v Kobeřicích.

160

Rozhovor s panem Willaschkem na hřbitově v Dolním Benešově v listopadu 2016.
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Obrázek 32. Hrob Františka Sedláčka v Kobeřicích.

4.1.17 Kouty
Kouty tvoří od roku 1960 správně součást města Kravaře161, dnes jsou obě obce doslova
„srostlé“ v jednu. Koutský kostel sv. Mikuláše a Nanebevzetí Panny Marie byl postaven
v roce 1928 a byl kolem něj postaven i hřbitov, protože hřbitov v Kravařích balancuje na
hraně své kapacity.162 V předsíni kostela v Koutech se nacházejí desky se jmény padlých
ve druhé světové válce (viz Obrázek 33). Na desce se nachází seznam padlých
v abecedním pořadí a většinou v německé formě (stejně se ale píšou také jména na
rodinných hrobech). Pod seznamem vlevo dole je napsáno: „Zum Andenken an die
gefallenen und vermissten Soldaten aus Kauthen“, vpravo dole je tento text v češtině: „Na
památku padlých a pohřešovaných vojáků z Koutů“. Podle fotografie z knihy „Kráčeli
cestou dlouho“ je patrné, že původně visely desky výš a byly menší.163 Původní desky byly
zavěšeny na konci 40. nebo na začátku 50. let.164 Dnešní desky jsou z roku 2008 (byly
odhaleny u příležitosti osmdesáti let kostela) a o jejich zhotovení se zasloužila
místostarostka Kravař Jana Ligasová. Ta zareagovala na podněty občanů z Kout a Kravařů,
jejichž příbuzní na pamětních deskách v kostelech v Kravařích a Koutech chyběli.
V kravařském Besedníku byla uveřejněna výzva, aby občané dodali chybějící jména
161

Binar, Hospodářský a sociální vývoj Hlučínska v letech 1945–1989, 52.
Více k tomuto problému v knize Herbert Stoklasa, Kráčeli cestou dlouhou (Kravaře: Město Kravaře,
2006), 206.
163
Ibid., 138.
164
Telefonní rozhovor s Evou Peterkovou z Kravař 18. 7. 2018.
162
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padlých a jejich data narození a úmrtí (takto bylo získáno 11 nových jmen). Seznam byl
doplněn ještě informacemi z databáze hultschiner.soldaten.de165, kterou spravuje Miroslav
Herold. 166
V obci u hlavní silnice se také nachází pomník padlým za druhé světové války z Koutů.
Velmi podobný památník se nachází v Kravařích na rohu Náměstí a ulice vedoucí ke
kostelu. Oba tyto pomníky byly opraveny v roce 2005 díky sbírce, kterou uspořádal spolek
Deutsches Freundeskreis167, který vznikl v roce 1994.168

Obrázek 33. Pamětní deska v kostele v Koutech.

Na hřbitově v Koutech se nachází prokazatelně jeden hrob padlého ve druhé světové válce
z databáze hultschiner.soldaten.de. Alfred Kunczik (viz Obrázek 34) (na deskách v kostele
jako Kunczik Alfred) má u data úmrtí stejný symbol jako Jan Postulka v Bolaticích, tedy
165

Více o této databázi v kapitole 4.3.
Besedník: Kravařské noviny (Kravaře: Městský úřad), listopad 2007, 1–2.
167
Česky Klub přátel Německa, překlad autorka.
168
Aleš Binar a Zdeněk Jirásek, Kravaře v letech 1945 až 2008 (Kravaře: Město Kravaře, 2009), 255, 257.
166
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obrácené Y.

Obrázek 34. Hrob Alfreda Kunczika na hřbitově v Koutech.

4.1.18 Kozmice
Na hřbitově v Kozmicích se nachází pomník padlým v první a druhé světové válce (viz
Obrázek 35). Pomník padlým v první světové válce byl vybudován již ve 20. letech 20.
století starostou Františkem Teuerem.169 Z dostupných pramenů není zřejmé, jestli byla
deska se jmény padlých z první světové války postavena již ve 20. letech, anebo později.
Pravděpodobně byly obě desky postaveny současně až po druhé světové válce, protože
jsou napsány naprosto shodně. Pokud je některá deska dřívější, je to většinou patrné na
fontu písma, jako například na deskách na památníku v Kobeřicích.

169

Erich Šefčík, ed., 650 let Kozmic na Hlučínsku: Příroda, dějiny, památky, Vyd. 1 (Kozmice: Obecní úřad,
1999), 38.
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Obrázek 35. Pomník v Kozmicích na hřbitově.

Obrázek 36. Hrob Jana Moslera na hřbitově v Kozmicích.

Na hrobě rodiny Otipkovy je vzpomínka na Jana Moslera, který pravděpodobně padl
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v druhé světové válce (viz Obrázek 36). U jeho jména je vyobrazen les a hrob s bílým
křížem a helmou, proti němuž stojí kříž s Ježíšem Kristem. Je to odkaz na to, že Jan Mosler
není pochován v Kozmicích, ale leží pohřben v cizině, na bývalém bojišti druhé světové
války. Opět je příznačné, že nad jménem Jana Moslera stojí pravděpodobně jméno jeho
ženy Cecilie Moslerové, která ho přežila o 41 let.

4.1.19 Kravaře
V Kravařích se nachází pamětní deska se jmény padlých ve druhé světové válce v předsíni
kostela sv. Bartoloměje (viz Obrázek 37). Sestává pouze ze seznamu padlých včetně data
narození a data úmrtí, který tvoří šest sloupců. Jména jsou seřazena podle data úmrtí, je ale
patrné, že později byla dopisována další jména a k původní desce byly přidány další dvě.

Obrázek 37. Pamětní deska v kostele v Kravařích.

Původní deska vznikla v pozdních 40. nebo raných 50. letech a na Památku všech
zesnulých pod ní rodiny padlých dávali rozsvícené svíčky.170 Místní obyvatelé vnímali
170

Pamětnice Eva Peterková (* 1948) z Kravař v telefonním rozhovoru uvedla, že už jako malá chodila
s babičkou rozsvěcet svíčku pod desku se jmény padlých do kostela. Strýc a děda paní Peterkové padli ve
druhé světové válce na západní frontě.
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existenci pamětních desek i za komunismu naprosto samozřejmě. O tom svědčí epizoda,
kterou mi vyprávěla pamětnice z Kravař Eva Peterková: na začátku 70. let se dostal do
MNV obyvatel Kravař, který byl původem z Valašska. Když se dozvěděl, že v kostele jsou
desky se jmény mrtvých, kteří padli ve wehrmachtu, požadoval na výboru obce jejich
stržení. Tento nápad se ale zdaleka nesetkal se souhlasem ostatních ve výboru, naopak se
na něho strhla kritika za to, že si dovoluje místní kárat ve věci jejich příbuzných, kteří padli
ve druhé světové válce. Tím prý všechny snahy o zrušení desek skončily.171
Dvě nové desky byly doplněny v roce 2007. O jejich zhotovení se zasloužila
místostarostka Kravař Jana Ligasová. Ta zareagovala na podněty občanů z Kout a Kravařů,
jejichž příbuzní na pamětních deskách ve zdejších chyběli. V kravařském Besedníku byla
uveřejněna výzva, aby občané dodali chybějící jména padlých a jejich data narození a
úmrtí (takto přibylo 22 jmen). Seznam byl doplněn ještě informacemi od Miroslava
Herolda z databáze hultschiner.soldaten.de. Podle článku paní Ligasové ji příjemně
překvapila odezva, se kterou se její výzva mezi občany Kout a Kravařů setkala. 172
V Kravařích se nachází také pomník padlým v první světové válce, odhalený v roce
1921.173 Podobně jako pomník v Koutech byl tento opraven v roce 2005 díky sbírce, kterou
uspořádal spolek Deutsches Freundeskreis174 Desky padlým vojákům z první světové
války byly z pomníku odstraněny o druhé světové válce a v 90. letech se je už nepodařilo
nalézt. Proto byly zhotoveny kopie těchto desek.175

171

Telefonní rozhovor s Evou Peterkovou z Kravař 18. 7. 2018.
Besedník: Kravařské noviny, listopad 2007, 1–2.
173
Stoklasa, Kráčeli cestou dlouhou, 84.
174
Aleš Binar a Zdeněk Jirásek, Kravaře v letech 1945 až 2008 (Kravaře: Město Kravaře, 2009), 255, 257.
175
Stoklasa, Kráčeli cestou dlouhou, 218.
172
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Několik hrobů z kravařského hřbitova, který se rozkládá okolo místního kostela, vzpomíná
na padlé ve druhé světové válce. Emilu Rinkovi byla na hrob jeho rodiny připevněna
destička s fotografií v uniformě a textem „Zůstaneš v našich srdcích.“ (viz Obrázek 38).
Text je v češtině, ačkoliv hrob jeho matky je v němčině. Tabulka byla pravděpodobně
přidána zřejmě až po skončení druhé světové války a rodina se pravděpodobně rozhodla
nedráždit protiněmecké nálady v Československu.176 Hrobů s německými nápisy je ale na
kravařském hřbitově několik.

Obrázek 38. Hrob Emila Rinky na hřbitově v Kravařích.

Z jazykového hlediska je pozoruhodný také hrob rodiny Schimetzkovy, na němž je nápis
„In memory of our sons Gerhard, Norbert, Wolfgang“ (viz Obrázek 39). Lze předpokládat,
že synové zde pohřbených rodičů zemřeli před nimi v druhé světové válce a nejsou v tomto
176

Po skončení války byl v Kravařích dosazen Revoluční národní výbor, který vedl Karel Malohlava ze
Štítiny, tedy obec ležící mimo Hlučínsko. Vojáci, kteří se vrátili z války jím byli vyslýcháni a údajně i
mučeni. Kravaře měly (a dodnes mají) asi nejněmečtější charakter z obcí na Hlučínsku. Herbert Stoklasa,
Kravařští ve víru staletí. II: V období předmnichovské republiky a altreichu (Kravaře: Město Kravaře, 2015),
373. Citováno podle bakalářské práce Jan Mareček, Die Einwohner des Hultschiner Ländchens in der
Wehrmacht und in der Nachkriegszeit. Ihre Reflexion in den Erinnerungen der Zeitgenossen und in der
Fachliteratur (Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017), 40–41.
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hrobě pochovaní. Rodiče zemřeli pouze několik let po válce, hrob je ale očividně poměrně
nový a moderní. Je možné, že pozůstalí rodinní příslušníci neumějí česky a rozhodli se
umístit na nový hrob anglický nápis.

Obrázek 199. Hrob Gerharda, Norberta a Wolfganga Schimetzek na hřbitově v Kravařích.

V Kravařích se také nacházely hromadné hroby sovětských a německých vojáků. Hrob
německých vojáků se nacházel na okraji hřbitova, byl bez pomníku nebo náhrobního
kamene. Byl ale osázen květinami a místní na něj na den Památky zesnulých nosili svíčky.
O hrob se starala jedna žena z Kravař až do 70. let, kdy zemřela. Prý na tuto činnost
dostávala příspěvky od Volksbundu. Po její smrti udržovali hrob další obyvatelé Kravař ze
své iniciativy.177 Ostatky německých vojáků byly exhumovány na konci 90. let z podnětu
Deutsches Freundeskreis a exhumaci na hřbitově provedl Volksbund. V roce 2004 akce
pokračovala v lokalitě tenisových kurtů v Kravařích. Celkem bylo exhumováno 125 těl a u
většiny bylo možné zjistit jejich totožnost. Ostatky byly pohřbeny na společném pohřebišti
v Brně.178 Sovětští vojáci byli na konci války provizorně pochováni na okraji města
Kravař. Následně byli tito svezeni na hřbitov do Koutů. Bylo tam pochováno asi 700
padlých Rudoarmějců z Kravař a okolí.179 Další osud tohoto hroadného hrobu se mi
nepodařilo zjistit a v době výzkumu nebyl na hřbitově v Koutech vyznačen. Je možné, že

177

Telefonní rozhovor s Evou Peterkovou z Kravař 18. 7. 2018.
Binar a Jirásek, Kravaře v letech 1945 až 2008, 256.
179
Stoklasa, Kravařští ve víru staletí. II, 368.
178
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ostatky byly převezeny na hřbitov Rudé armády do Hlučína nebo do Opavy.

4.1.20 Lhotka
Lhotka je dnes městským obvodem Ostravy od roku 1976.180 Nenachází se zde žádná
památka, která by připomínala zdejší padlé ve druhé světové válce.

4.1.21 Ludgeřovice
Pomník padlým první a druhé světové války (viz Obrázek 40) se nachází na ludgeřovickém
hřbitově, který je podobně rozsáhlý jako ten hlučínský. Tvoří ho plastika vojáka
odcházejícího od rodiny a čtyři desky se jmény padlých. Jejich jména jsou řazena podle
roku úmrtí a na konci seznamu je obrázek ratolesti a text „Requiescat in pace“. Pod
pomníkem je vyveden německý železný kříž.

Obrázek 40. Pomník na hřbitově v Ludgeřovicích.

Po první světové válce byl v Ludgeřovicích postaven pomník padlým v první světové
válce. Jednalo se o plastiku, kterou dnes obsahuje památník druhé světové války, na
vysokém kamenném soklu. Tento památník byl odstraněn v prosinci 1945, podobně jako

180

„Historie Lhotky“, webová stránka městské části Ostravy Lhotka, staženo 2. 7. 2018,
https://lhotka.ostrava.cz/cs/o-lhotce/hitorie.

71

třeba památník první světové války v Kravařích.181 Památník první a druhé světové války
byl pak odhalen v říjnu roku 2000 na místním hřbitově a stojí zde dodnes. Byl financován
z příspěvků občanů a obce.182
Na hřbitově v Ludgeřovicích byli přechodně po konci války pochováni také sovětští vojáci,
koncem roku 1945 byly ale převezeny na Hřbitov RA do Hlučína. 183 Padlí němečtí vojáci
byli po konci války pohřbeni v obci na místech, kde padli, a několik z nich na hřbitově. Na
jaře roku 1953 byly ostatky z roztroušených hrobů, o kterých lidé ještě věděli a částečně je
udržovali, přeneseny na hřbitov.184 Další osud ostatků německých vojáků, které byly
pohřbeny v Ludgeřovicích, se mi nepodařilo zjistit a v době výzkumu nebyl na hřbitově
žádný hromadný hrob vyznačen. Je ale možné, že se nachází pomníkem padlým vojákům.
Na hřbitově v Ludgeřovicích lze identifikovat několik vzpomínek na padlé na rodinných
hrobech. Rodina Herberta Nawratha (viz Obrázek 41) nechala na náhrobek vytesat, že
Herbert padl na východě, známé je i datum jeho úmrtí. Stejně je označeno jméno Karla
Fischera (viz Obrázek 42). Ten má dokonce na hrobě fotografii, na které nese uniformu.
Nad jeho jménem byl zřetelně smazán nějaký symbol, pravděpodobně německý železný
kříž nebo jiný symbol spojený s Německem. Na stejném hrobě je ještě jeden
pravděpodobný padlý, Hubert Fischer (1925–1945). U něj si ale nemůžeme být jisti, že se
jedná o padlého vojáka na bojišti druhé světové války. Také Erich Chorovský je na
fotografii vyobrazen v uniformě (viz Obrázek 43). U jména Emanuela Körnera (viz
Obrázek 44) chybí přesné datum úmrtí, podobně jako tomu je na jiných
zdokumentovaných hrobech v dalších obcích na Hlučínsku.
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Vilém Plaček a Magda Plačková, Ludgeřovice v sedmi staletích (Ludgeřovice : Háj ve Slezsku: Obecní
úřad ; František Maj, 2003), 229.
182
Ibid., 315.
183
Ibid., 229.
184
Ibid., 236.
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Obrázek 42. Hrob Karla a Huberta Fischera v Ludgeřovicích.

Obrázek 41. Hrob Herberta Nawratha v Ludgeřovicích.

Obrázek 44. Hrob Emanuela Körnera v Ludgeřovicích.
Obrázek 43. Hrob Ericha Chorovského v Ludgeřovicích.

4.1.22 Malé Hoštice
Malé Hoštice jsou městským obvodem Opavy od roku 1970185 a spadají pod farnost
185

„Historie Malých Hoštic“, webová stránka části Opavy Malé Hoštice, staženo 2. 7. 2018.
http://malehostice.opava-city.cz/cs/historie-malych-hostic.
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Velkých Hoštic. V centru Malých Hoštic se nachází kaple Panny Marie a na její zadní
vnější zdi je připevněna deska památce padlých (viz Obrázek 45). Sama deska informuje
o tom, že ji věnovali občané Malých Hoštic v roce 2004.
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Obrázek 45. Pamětní deska na kapli v Malých Hošticích.

4.1.23Markvartovice
Nad Markvartovicemi stojí kaple Nejsvětější Trojice a před ní se nachází pomník padlým
první a druhé světové války (viz Obrázek 46). Pomník vznikl za finančního přispění
místních a byl vysvěcen v červnu roku 1995 v rámci markvartovického odpustu186.187
Pomník je nadepsán „Oběti světových válek“ a sestává z desek se jmény v abecedním
pořadí. Na konci seznamu stojí také civilní oběti druhé světové války.
Nedaleko kaple se nachází nový hřbitov, dokončený v roce 2004, protože Ludgeřovice
vypověděly Markvartovickým možnost pohřbívání na svém hřbitově z důvodu jeho
naplněné kapacity. U kaple byli také přechodně po válce pochováni padlí sovětští vojáci,
než byli na začátku roku 1946 přemístěni na hřbitov RA v Hlučíně. Němečtí vojáci byli
vedle kaple pohřbeni buď hned po skončení války, anebo v roce 1949 po tom, co byli
exhumováni z roztroušených hrobů.188 Ve vnějším rohu kaple dnes stojí vysoký dřevěný
kříž, pod kterým jsou květiny, lucerny na svíčky a také třeba keramický andílek (viz
Obrázek 47). Domnívám se, že němečtí vojáci padlí v Markvartovicích a okolí na konci
druhé světové války jsou pohřbeni právě na tomto místě.

186

Odpust je podobně jako krmáš slavnost připomínající vznik obce spojená se mší svatou a lidovou
zábavou.
187
Vilém Plaček a Magda Plačková, Markvartovice: 1377–2007 (Háj ve Slezsku: Fr. Maj, 2007), 460.
188
Ibid., 259, 367.
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Obrázek 46. Pomník u kostela v Markvartovicích.

Obrázek 47 Kříž u kostela v Markvartovicích.

76

4.1.23 Oldřišov
V obci Oldřišov se nachází hřbitov na kopečku vedle místního kostela. Na kraji hřbitova,
za nízkým plotem (na dvířkách v plotu je připevněn německý železný kříž) stojí tři
pomníky padlým v druhé světové válce: pamětní deska se jmény padlým, bílý kříž a
železný kříž (viz Obrázek 48). Na všech třech pomnících je napsáno 1945, první dva také
mají vyobrazenou palmovou ratolest. Padlí vojáci uvedení na desce prvního pomníku jsou
němečtí vojáci, kteří padli v Oldřišově a jeho okolí na konci války. Vojáci mají na
seznamu německou hodnost a přesná data narození i úmrtí – poslední měsíc války na
Hlučínsku, nejčastěji 18. 4. 1945 (jen u dvou z nich data chybějí).

Obrázek 48. Hrob německých vojáků na hřbitově v Oldřišově.

Němečtí vojáci padlí na konci druhé světové války v Oldřišově byli pohřbeni na hřbitově
nebo v okolí obce, kde padli. Jejich hrob byl osazen dřevěným křížem tabulkou „Hier
ruhen in Frieden deutsche Soldaten aus dem Jahre 1945. Allen Gefallenen ein ewiges
Andenken“. Vedle toho stály také tabulky se jmény pohřbených vojáků. Na Dušičky roku
1945 ozdobili Oldřišovští jejich hrob věnci a svíčkami, proti čemuž zakročila místní SNB,
která to považovala za uctívání nepřátelské ideologie. Podle Viléma Plačka jejich hroby
zdobili rodiče, kteří přišli o syny na frontě v zahraničí a doufali, že se o jejich hroby také
někdo stará.189 Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge o tomto hrobu věděl už za doby
komunismu. Jeden místní občan se staral o pohřbívání mrtvých a posílání jejich známek
189

Vilém Plaček a Magda Plačková, Oldřišov: 1234–2004 (Oldřišov : Háj ve Slezsku: Obecní úřad
v Oldřišově ; František Maj, 2006), 251, 253.
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právě Volksbundu.190 Na přelomu 90. let a nového tisíciletí Volksbund žádal o exhumaci
německých vojáků, nebo alespoň provedení sondážního vyšetření, že pochovaní jsou
opravdu

němečtí

vojáci.

Místní

zastupitelstvo

ale

několikrát

žádost

zamítlo

s odůvodněním, že se zavázalo dodržovat pietu tohoto místa.191 Volksbund ke hrobu dodal
v 90. letech kovový kříž a asi o deset let později také tabulku se jmény zde pohřbených.192
Pod hřbitovem stojí pomník Oldřišovanům padlým v první světové válce. Vilém Plaček ve
své knize tvrdí, že se jedná o „pomník obětem I. a II. světové války“.193 Na pomníku jsou
vyryta ale jenom jména s datem úmrtí mezi lety 1914 a 1918 a rovněž podle místních se
jedná pouze o pomník padlým v první světové válce. Pod jmény stojí věnování „Gewidmet
den Gefallenen von der Gemeinde Odersch“. Před pomníkem je naznačený hrob, podle
pamětníka zajímajícího se o historii obce Petra Barče tam ale nikdo pohřbený není a jde
jenom o pomník v podobě hrobu.194
V kostele v Oldřišově se nacházejí dvě pamětní desky se jmény padlých místních vojáků
ve druhé světové válce. Desky se nacházejí v hlavní lodi pod prvními zastaveními křížové
cesty. Obsahují jména padlých včetně data jejich narození a úmrtí. Desky byly
pravděpodobně zhotoveny na začátku 50. let. O jejich zhotovení se zasloužil místní farář
Konrád Beránek, který sloužil v Oldřišově i za války. Desky byly pravděpodobně
financovány z farních prostředků (farní sbírky). Jména na deskách byla asi dvakrát
doplňována, podle toho, jak byli místní nezvěstní vojáci prohlašováni za mrtvé. 195
Sovětští vojáci v Oldřišově byli pochováni v provizorních hrobech a většina z nich v roce
1946 přemístěna na hřbitov do Opavy. V obci byl postaven pomník padlým
Rudoarmějcům na bludném kameni, který dodnes stojí před Obecním úřadem
v Oldřišově.196

4.1.24 Petřkovice
Petřkovice jsou součástí Ostravy od roku 1976. U kaple ani v centru městské části se žádná
vzpomínka na padlé vojáky z Petřkovic nenachází, Petřkovice nemají vlastní hřbitov.
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Telefonní rozhovor s pamětníkem z Oldřišova Petrem Barčem 20. 7. 2018.
Plaček a Plačková, Oldřišov, 463.
192
Telefonický rozhovor s Gabrielem Juchelkou, zastupitelem Oldřišova 7. 7. 2018.
193
Plaček a Plačková, Oldřišov, 513.
194
Telefonický rozhovor s pamětníkem Petrem Barčem z Oldřišova 7. 7. 2018.
195
Telefonický rozhovor s Petrem Barčem z Oldřišova 7. 7. 2018, 11. 7. 2018 a 20. 7. 2018.
196
Plaček a Plačková, Oldřišov, 252.
191
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4.1.25 Píšť
Chrám sv. Vavřince v Píšti je mariánské poutní místo s krásně upravenou zahradou, která
zve poutníky k odpočinutí. Stejnou atmosféru má i spodní část protilehlého hřbitova, kde
nalezneme hned čtyři hroby nebo pomníky padlých vojáků za druhé světové války, anebo
jiných lidí, kteří zahynuli v důsledku války.

Obrázek 49. Náhrobek na hřbitově v Píšti "Nezvěstní vojáci".

Obrázek 50. Náhrobek na hřbitově v Píšti "Oběti války".

Obrázek 51. Náhrobek na hřbitově v Píšti "Oběti války 1939—
1945".

V prvních třech vyobrazených případech (viz Obrázek 49, Obázek 50, Obrázek 51) jde

79

pravděpodobně o hromadné hroby cizích vojáků, kteří padli v Píšti nebo jejím okolí (před
náhrobními kameny je viditelný hrob).

Obrázek 52. Pomník na hřbitově v Píšti.

Výše na hřbitově najdeme pomník padlým z Píště v druhé světové válce (viz Obrázek 52).
Pomník se jmény je nadepsán „Kriegsopfer. Oběti války“, podobně jako v jiných obcích
Hlučínska. Padlí jsou seřazeni podle abecedy a mají napsaná pouze data narození. Jsou
mezi nimi i ženy, v jejichž případě jde pravděpodobně o civilní oběti války. Pomník
padlým stál na pišťském hřbitov už dříve, po sametové revoluci byl ale opraven a odhalen
v roce 1993. Bohužel i není známo, jak vypadal pomník před rokem 1990, nápis
„Kriegsopfer. Oběti války“ však přibyl každopádně až v roce 1993. Odhalení tohoto
pomníku se obešlo ještě bez kritiky Klubu českého pohraničí.197
V Píšti jsem nalezla několik soukromých nebo rodinných hrobů, na nichž jsou
prokazatelně vzpomenuti padlí ve druhé světové válce. Štěpán Boček (Na pomníku
padlých jako Boczek Stephan) má na náhrobku pod svým jménem a přesnými daty
narození a úmrtí napsáno „tesař, vojín, 19 let, II. sv. v.“ (viz Obrázek 53). František Spira
(na pomníku padlých se jmény jako Spira Franz) má na hrobě fotografii, na které má
197

Tyrlík, „Pomníky hněvu.”
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uniformu (viz Obrázek 54). Pozoruhodný je hrob bratrů Josefa a Johanna Koczy (viz
Obrázek 55), protože je celý německy, poukazuje na hodnost padlých vojáků a je na něm
vyobrazený německý železný kříž. Podobně je to u hrobu Herberta Kruppy (viz Obrázek
56). Nelze říci, jestli jsou tito tři vojáci ve svých hrobech také pohřbeni. Zejména Josef a
Johann Koczy pravděpodobně nebyli po smrti převezeni do své domovské obce, protože na
jejich hrobě stojí Zum Andenken an unsere lieben Söhne und Brüder. Můžeme ale
s jistotou říci, že se jedná o padlé místní, protože jsou na pamětní desce padlých.

Obrázek 53. Hrob Štěpána Bočka na hřbitově v Píšti.

Obrázek 54. Hrob Františka Spiry na hřbitově v Píšti.
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Obrázek 55. Hrob Josefa a Johanna Koczy.

Obrázek 56. Hrob Gebharda Kruppa.

Na hrobě rodiny Neminářovy najdeme vzpomínku na padlého rodinného přílušníka Josefa
Němce (na pomníku padlým jako Niemietz Josef) (viz Obrázek 57). Ze samotného hrobu
by nebylo zřejmé, že jde o vojáka druhé světové války, vím to ale z osobního rozhovoru
s jeho pravnukem, historikem z Muzea Hlučínska Jiřím Neminářem. Tento náhrobek je
poměrně nový, Josef Němec už byl ale připsán na starším náhrobku rodinného hrobu v 50.
letech minulého století. Jeho ostatky v hrobě neleží, je pochován na místě, kde padl
v dnešním Bělorusku. To dokazuje, že soukromá, ale veřejné dostupná198 vzpomínka na
padlého příslušníka rodiny byla možná už za doby komunismu.

198

Z hrobu samotného sice není poznat, že jde o vojáka padlého v druhé světové válce, ale obyvatelé Píště to
určitě věděli.
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Obrázek 57. Hrob rodiny Neminářovy na hřbitově v Píšti.

Pavel Pospěch (viz Obrázek 58) (na pomníku padlým chybí) a Karel Fichna (viz Obrázek
59) nemají uvedené přesné datum úmrtí. Je možné, že zde jde o příslušníky domobrany
nebo totálně nasazené, vzhledem k roku jejich narození (starší ročníky). Opět je vidět, že
jejich vdovy je přežily o několik desítek let.

Obrázek 58. Hrob Pavla Pospěcha na hřbitově v Píšti.
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Obrázek 59. Hrob Karla Fichny na hřbitově v Píšti.

Zajímavý je rozdíl mezi psaním jmen na pomníku padlým a jednotlivých náhrobcích: na
pomníku jsou jména v německé podobě, na většině hrobů jsou ale jména napsána česky.
V prvním případě bylo pravděpodobně rozhodnuto o podobě jmen centrálně kvůli jednotné
podobě pomníku. Možná se autoři rozhodli pro německé podoby jmen, protože v době
smrti se tito lidé takto jmenovali. Ve druhém případě se jedná o rozhodnutí rodiny, která se
pravděpodobně přiklonila k české verzi, pokud doma mluví česky. Dva uvedené hroby
v německém jazyce budou pravděpodobně náležet rodinám, v nichž je výrazná německá
tradice, možná jsou dokonce německojazyčné nebo žijí v Německu.

4.1.26 Pusté Jakartice
Pusté Jakartice patří k Malým Hošticím. Jedná se o osadu, která má necelé dvě desítky
domů a pouze malou kapličku. Na kraji Jakartic se nachází sovětský pomník na
připomenutí bojů na tohoto území na konci druhé světové války. Tento pomník má podobu
velkého kamene s leštěnými tabulkami. Tento pomník není původním pomníkem z roku
1945, nýbrž byl přestavěn po roce 1989.199

4.1.27 Rohov
V Rohově se nachází pomník padlým v první a druhé světové válce v širším centru obce
(viz Obrázek 60). Sestává ze sloupu, na jehož vrcholu je Kristus, plastikou vojáka v přilbě
199

Telefonický rozhovor s Gabrielem Juchelkou, zastupitelem Oldřišova 7. 7. 2018.
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a skalnatého podstavce, na němž je tabulka s nápisem „Za položení životů. 1914–1918.
1939–1945. Vzpomínáme…“.
Rohov je jedna z mála obcí Hlučínska, která si (zatím) nenechala sepsat knihu o vlastní
historii. Informační tabule s pamětihodnostmi obce pouze informuje, že se jedná o pomník
„německým vojákům padlým v první a druhé světové válce“ a že byl restaurován v roce
2011. To ale, nevylučuje, že se jedná o německé vojáky původem z Rohova.

Obrázek 60. Pomník v Rohově.
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4.1.28 Služovice a Vrbka
Služovice jsou samostatná obec, patří ale pod farnost Oldřišov. Vrbka je malá osada
nedaleko od Služovic, která k nim náleží. Ve starší kapli ve Služovicích se nachází pamětní
deska se jmény místních vojáků padlých ve druhé světové válce. Dostupná literatura se
o ní ani o okolnostech jejího vzniku ale nezmiňuje.

4.1.29 Strahovice
Ve Strahovicích se nachází u kostela pomník padlým místním občanům v druhé světové
válce nadepsaný „1939–1945. Kriegsopfer. Oběti války“ (viz Obrázek 61). Seznam
padlých je abecední a je doplněn rokem úmrtí a číslem popisným domu, ve kterém bydlel.
Vzhledem k tomu, že se na desce nacházejí i ženská jména, jsou uvedeny pravděpodobně i
o civilní oběti konce války. Na zadní stěně pomníku je napsáno „ Dárci Josef a Raimund
Adamek. Ano Domini 2008“.

Obrázek 61. Pomník ve Strahovicích u kostela.
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Kromě tohoto pomníku se na hřbitově nachází ještě jeden pomník (viz Obrázek 62). Podle
rozlohy může jít o hromadný hrob. Tento hrob má dva náhrobky, jeden s bílou plastikou
anděla sklánějícího se nad padlým vojákem a letopočtem 1945. A letopočtu jsou
vyobrazené větvičky s na první pohled lipovými listy, může se ale jednat o ratolest. Druhý
náhrobek je velký kámen s připevněnou přilbou wehrmachtu a letopočty 1939–1945.
Strahovice bohužel nemají knihu o historii obce, podle zkušeností z jiných obcí se ale lze
domnívat, že se jedná o hrob německých vojáků, kteří padli na konci války ve Strahovicích
a okolí.

Obrázek 62. Pomník na hřbitově ve Strahovicích.

Za kostelem ve Strahovicích se nachází pár starých hrobů, které dokazují, že zde ještě za
druhé světové války byl hřbitov. Je zde pohřben i Josef Josefus (na pomníku je jeho jméno
napsáno), civilní oběť přechodu fronty 15. dubna 1945 (viz Obrázek 63).

87

Obrázek 63. Hrob civilní oběti války Josefa Josefuse u kostela ve Strahovicích.

4.1.30 Sudice
Sudice jsou obcí, ze které po roce 1945 odešlo nebo bylo odsunuto v poměru k ostatním
Hlučínským obcím mnoho lidí, a to asi 290.200 O německém vlivu v Sudicích svědčí i to,
že zde je evangelický kostel (vedle Červeného kostela v Hlučíně jediný na Hlučínsku), kde
svou víru praktikovali evangelíci a pravoslavní. Krmě toho zde stojí monumentální
římskokatolický kostel sv. Jana Křtitele. Přes hranice u Sudic vkročila sovětská vojska na
území bývalého Československa. Díky tomu se v Sudicích nachází více pomníků hrobů
zasluhujících pozornost.
Předně se zde nachází pomník padlým v první a druhé světové válce (viz Obrázek 64).
Základem byl patrně pomník padlým v první světové válce, který sestává z plastiky vojáků
v boji, mohyly, podstavce a desky se jmény padlých. Jejich jména jsou seřazena podle roku
úmrtí a je německy napsáno, kde padli. Dvě nové desky obsahují jmenný abecední seznam
padlých bez udání data narození či úmrtí a jsou také věnovány „Und allen Opfern des
Krieges. Všem obětem války“.
200

Binar, Hospodářský a sociální vývoj Hlučínska v letech 1945–1989, 227.
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Obrázek 64. Pomník v Sudicích.

Informační turistická tabule informuje o tom, že tento pomník byl po roce 1989 doplněn
o „tabule se jmény obětí II. světové války z řad místního německého obyvatelstva“. Je
možné si všimnout, že podobně jako v Rohově, i v Sudicích informační tabule uvádí, že
padlí byli „Němci“.
Na evangelickém a pravoslavném hřbitově je možné identifikovat několik vzpomínek na
padlé za druhé světové války. Martinu Proskovi (viz Obrázek 65) byla na hrobce jeho
rodiny věnována tabulka s datem úmrtí a především reliéfem zobrazujícího anděla, který se
sklání nad padlým vojákem. Tento výjev se nachází také v Koběřicích na kapli nebo ve
Strahovicích na pomníku na hřbitově. Nelze říci, jestli je Martin Proske v tomto hrobě
pochován. Václav Jonáš (viz Obrázek 66) má na hrobě napsáno, že „padl v boji v roce
1944“, jeho ostatky v Sudicích pravděpodobně nejsou.
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Obrázek 65. Hrob Martina Proska na evangelickém a pravoslavném hřbitově v
Sudicích.

Obrázek 66. Hrob Václava Jonáše na evangelickém a pravoslavném hřbitově v
Sudicích.

Také na katolickém hřbitově můžeme identifikovat jeden hrob se vzpomínkou na padlého,
a to Jana Hluchnika, u kterého chybí přesné datum úmrtí (viz Obrázek 67).
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Obrázek 67. Hrob Jana Hluchnika na katolickém hřbitově v Sudicích.

U silnice nad Sudicemi směrem k nejbližší polské hranici se nachází pomník osvobození
Sudic sovětskou armádou 28. 3. 1945. Jeho dominantou je tank.

4.1.31 Svoboda – Bílá Bříza
Obce Svoboda a Bílá Bříza jsou části obce Štěpánkovice. Dnes jsou ale už tyto vesnice
prakticky propojené. Ve Svobodě se nachází kaple sv. Josefa, na níž jsou zvenku
připevněny dvě pamětní desky (viz Obrázek 68). Deska nad vchodem nese text „Všem
padlým věčná památka“ a symbol kříže a olivové ratolesti. Vedle vchodu je pak tabulka
nadepsaná „1939–1945“ se seznamem padlých z obce a jejich daty narození v abecedním
pořadí.
V knize o Štěpánkovicích201 není o těchto deskách žádná informace.

201

Aleš Binar et al., Štěpánkovice (Štěpánkovice: Obec Štěpánkovice, 2016).

91

Obrázek 20. Pamětní desky na kapli ve Svobodě.

4.1.32 Šilheřovice
V Šilheřovicích se nachází všechny relevantní válečné hroby na hřbitově okolo místního
kostela Nanebevzetí Panny Marie. Je to především pomník padlým v první a druhé světové
válce (viz Obrázek 69) s nápisem „Obětem válek. Odpočívejte v pokoji. Requiescant in
pacem.“ a počty „obětí“ jednotlivých válek. Památník byl odhalen a vysvěcen v červnu
roku 1993 po mši svaté za oběti válek. Na jeho zbudování se částečně složili lidé místní.202

202

Vilém Plaček a Magda Plačková, Šilheřovice v historii a současnosti (Šilheřovice : Háj ve Slezsku:
Obecní úřad Šilheřovice ; František Maj, 2006), 468.
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Obrázek 21. Pomník na hřbitově v Šilheřovicích.

Kromě toho se na hřbitově nachází několik připomenutí padlých na rodinných hrobech.
Rudolf Čecháček (viz Obrázek 70) i Jiří Herudek (viz Obrázek 71) jsou viditelně označeni
za padlé ve válce a je uvedeno i přesné datum jejich úmrtí.

Obrázek 70. Hrob Rudolfa Čecháčka na hřbitově v Šilheřoicích.
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Obrázek 22. Hrob Jiřího Herudka na hřbitově v Šilheřovicích.

V Rotschildově zámku v Šilheřovicích byl za války lazaret. Vojáci, kteří zemřeli v něm
nebo v okolí Šilheřovic v průběhu bojů, byli pochováni na místním hřbitově a později do
individuálních i masových hrobů v parku zámku. Místní se o tyto hroby starali (podle
Viléma Plačka jako protislužbu za péči o hroby padlých ze Šilheřovic). V roce 1997 byla
z podnětu Volksbundu provedena exhumace ostatků ze všech těchto hrobů a ty byly
odvezeny na centrální vojenský hřbitov ve Valašském Meziříčí.203

4.1.33 Štěpánkovice
Ve Štěpánkovicích se nachází pomník padlým ve druhé světové válce (viz Obrázek 72)
vedle kostela, naproti pomníku padlým v první světové válce se sochou Panny Marie.
Pomník padlým z let 1939–1945 sestává z jejich abecedního seznamu, jména jsou
rozdělena podle roku úmrtí. Kromě letopočtu a křížů je jediným dalším symbolem ratolest.
Náhodně oslovená pamětnice (cca 65 let), která se o hřbitov stará, v osobním rozhovoru
uvedla, že tento pomník byl postaven asi v 70. letech. Složili se na něj lidé z obce. Seznam
padlých sestavil veterán, který v druhé světové válce ztratil jednu ruku a pracoval jako
listonoš. Jak obcházel jednotlivé domy a rodiny, tvořil seznam padlých v obci.

203

Plaček a Plačková, Šilheřovice v historii a současnosti, 467, 469.

94

Obrázek 72. Pomník u kostela ve Štěpánkovicích.

Na hřbitově ve Štěpánkovicích je možné identifikovat několik hrobů padlých. U Jana
Gaidy (viz Obrázek 73) (na pomníku jako Gaida Joh.) chybí datum úmrtí a místo toho je
označen jako nezvěstný. Smrt Paula Hrzibka (viz Obrázek 74) je datována mezi roky 1946
a 1947 (také je zapsán na pomníku). Zemřel tedy pravděpodobně v zajetí. U Alfréda
Šimetky (viz Obrázek 75) (na pomníku jako Schimetka Alfr.) víme jen rok úmrtí. Podobně
jako v Píšti jsou padlí zapsáni na pomníku německou formou jejich jména a na hrobech
českou.

Obrázek 73. Hrob Jana Gaidy na hřbitově ve Štěpánkovicích.
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Obrázek 23. Hrob Paula Hrzibka na hřbitově ve Štěpánkovicích.

Obrázek 24. Hrob Alfréda Šimetky na hřbitově ve Štěpánkovicích.

4.1.34 Třebom
Třebom byla obec s vůbec s největším podílem i počtem německého obyvatelstva, které po
druhé světové válce odešlo nebo bylo odsunuto do Německa; bylo to 457 lidí.204 Obec je
proto malá a zdá se být na první pohled vylidněná. Vedle hřbitova směrem do silnice stojí
204

Binar, Hospodářský a sociální vývoj Hlučínska v letech 1945–1989, 227.
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pomník padlým v první a druhé světové válce (viz Obrázek 76). Původní pomník padlým
mezi lety 1914 až 1918 byl pravděpodobně po roce 1945 doplněn o tabulku s textem „Zum
Gedenken an die Gefallenen und Vermissten der Kriege 1914–1918 und 1939–1945“.
Reliéf ve spodní části pomníku vyobrazuje anděla držícího padlého vojáka, podobně jako
na jiných pomnících na Hlučínsku, například v Kobeřicích a Strahovicích.

Obrázek 25. Pomník u hřbitova v Třebomi.

4.1.35 Velké Hoštice
Ve Velkých Hošticích se nachází několik pomníků padlým v první a druhé světové válce.
Je to především pomník za kostelem sv. Jana Křtitele, který sestává ze tří desek popsaných
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z obou stran (viz Obrázek 77). Jsou popsané jmény padlých z Velkých Hoštic, Malých
Hoštic a Chlebičova. Na každé dvojici desek jsou nápisy „Kriegsopfer. Obětem válek“ a
„Odpočívejte v pokoji. Ruhet in Frieden“. Na levé desce určení pro chlebičovský seznam
je napsáno pouze česky „Odpočinutí věčné dej zemřelým, pane, a světlo věčné ať jim
svítí“, tedy stejný nápis jako v Chuchelné. Pod tímto nápisem jsou vyobrazené dubové
listy, které jsou považovány za symbol Německa a umisťují se na německá vyznamenání.
Jména jsou seřazena podle abecedy, údaje o narození nebo úmrtí jsou uvedena různě.
V seznamu nejsou žádná ženská jména, a tak je pravděpodobné, že se jedná pouze
o vojáky. Uprostřed desek stojí kovový kříž s trnovou korunou, která symbolizuje utrpení a
mučednictví. Iniciativa ke stavbě tohoto pomníku vzešla od místního faráře Kazimierze
Płachty mezi lety 2000 a 2005.205

Obrázek 26. Pomník u kostela ve Velkých Hošticích.
205

Telefonický rozhovor s Gabrielem Juchelkou, zastupitelem Oldřišova ze 7. 7. 2018.
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Kromě toho se ale nachází ještě památník padlým (viz Obrázek 78) před smuteční síní ve
Velkých Hošticích, která se nachází vedle hřbitova. K sobě nakloněné tak stojí bílá deska
se jmény padlých v první světové válce a tmavá se jmény padlých v druhé světové válce
s nadpisem „Obětem II. světové války“. Je zde abecední seznam mužských obětí s daty
narození a úmrtí. Tyto desky byly postaveny obcí, a to zhruba ve stejné době jako pomník
u kostela.206 Na deskách u smuteční síně je stejný počet jmen. V obci se tedy nacházejí dva
pomníky padlým z Velkých Hoštic zhruba se stejnými jmény.

Obrázek 78. Pomník před smuteční síní ve Velkých Hošticích.

U zadní zdi hřbitova se nachází hrob padlých ve druhé světové válce (viz Obrázek 79).
Tabulky nad hrobem nesou nápis „Ruhestätte der gefallenen Soldaten im II. Weltkrieg.
Jesus, ich vertraue auf Dich! Odpočinek padlých vojáků ve II. světové válce. Ježísi,
důvěřuji Ti!“. Podle vyprávění pamětnice chodily vdovy po padlých vojácích nebo jejich
rodiny zahrabávat do tohoto hrobu vojenské známky padlých, které jim přišly poštou spolu
s úmrtním oznámením. Jedná se tedy o symbolický hrob padlých vojáků, kde byla a je
uctívána jejich památka.207

206
207

Telefonický rozhovor s Gabrielem Juchelkou, zastupitelem Oldřišova ze 7. 7. 2018.
Vilém Plaček a Magda Plačková, Velké Hoštice 1222–2012 (Háj ve Slezsku: Maj – Tiskárna, 2012), 292.
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Obrázek 7927. Symbolický hrob padlých na hřbitově ve Velkých Hošticích.

Obrázek 80. Hrob Viléma Vajnara na hřbitově ve Velkých Hošticích.

Na hrobu rodiny Vajnarovy je jasně vyznačené, že padl ve druhé světové válce (viz
Obrázek 80).

4.1.36 Vrablovec
Vrablovec je součástí obce Ludgeřovice. Na hlavní cestě asi uprostřed Vrablovce se
nachází pomník místním padlým v první světové válce. Jiný válečný hrob se v obci
nenachází. Lze předpokládat, že vrablovečtí padlí v druhé světové válce jsou zahrnuti na
pamětní desce na ludgeřovickém hřbitově.
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4.1.37 Vřesina
Ve Vřesině se pomník (nebo spíš soubor pomníků) (viz Obrázek 81) padlým nachází na
nově upraveném hřbitově. Je nadepsán „Obětem I. a II. světové války“. Sestává z několika
desek a dvou křížů. Střední šedé desky nesou jména padlých v první světové válce. Na
vnějších černých deskách je seznam „padlých a nezvěstných občanů Vřesiny“ v druhé
světové válce seřazený podle abecedy s roky narození a úmrtí. Na konci seznamu jsou pod
nadpisem „Ostatní oběti“ sepsány civilní oběti války. Tyto seznamy pocházely od
kronikáře Sboru dobrovolných hasičů ve Vřesině z roku 1946. Byly postupně doplněny a
umístěny na tento pomník, který byl odhalen v červenci roku 1995.208
Sovětští vojáci padlí na území Vřesiny byli přechodně pochováni, začátkem roku 1946 ale
převezeni na hlučínský hřbitov RA. Vřesinští řádně církevně pochovali na svém hřbitově
30 německých vojáků z wehrmachtu. Tři němečtí padlí příslušníci SS byli pochováni bez
kříže a bez kněze.209 Jejich soupis stojí na desce úplně vpravo.

Obrázek 81. Pomník na hřbitově ve Vřesině.

208

Vilém Plaček a Magda Plačková, Vřesina: 1270–2010, Vyd. 1 (Vřesina : Háj ve Slezsku: Obec Vřesina ;
Maj – Tiskárna, 2010), 172.
209
Vilém Plaček a Magda Plačková, Vřesina: 1270–2010, Vyd. 1 (Vřesina : Háj ve Slezsku: Obec Vřesina ;
Maj – Tiskárna, 2010), 173.
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4.1.38 Zábřeh
Zábřeh je součástí Dolního Benešova od roku 1979210, má ale vlastní kostel sv. Urbana.
Před ním se nachází pomník padlým v první a druhé světové válce (viz Obrázek 82).
Z dostupných pramenů se mi nepodařilo zjistit, kdy byl pomník postaven nebo kdy na něj
byla případně doplněna jména padlých v druhé světové válce.

Obrázek 82. Pomník před kaplí v Zábřehu.

210

Binar, Hospodářský a sociální vývoj Hlučínska v letech 1945–1989, 56.
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4.1.39 Závada
V Závadě se nachází pomník padlým první a druhé světové války (viz Obrázek 83) na
místním novém hřbitově. Se stavbou hřbitova se teprve začínalo, když v červenci roku
1999 u příležitosti oslav 650. výročí založení obce byl posvěcen pomník padlým na
začátku hřbitova.211 Pomník sestává z kříže a dvou desek, na každé je seznam jmen
padlých z let 1914 až 1918, respektive 1939 až 1945 seřazen podle data úmrtí. Jak si lze
přečíst u paty pomníku, je věnován „Obětem válek“.

Obrázek 8328. Pomník u vchodu na hřbitov v Závadě.

211

Václav Štěpán, Dějiny Obce Závada: Historie Hlučínské Obce a Jejího Okolí (Opava ; Závada: Obec
Závada u Hlučína, 2007), 207.
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4.2 Pietní akty věnované padlým na Hlučínsku
Pietní akty jako projevy kultury vzpomínání bývají spojeny s jinými jejími projevy.
Většinou se totiž konají u pomníků nebo památníků a ve dnech výročí nebo svátků, která
se vážou ke vzpomínce na mrtvé nebo připomínání války. Pietní akty lze označit za projev,
ale také za prostředek, neboli neboli způsob, kterým se oživuje minulost ve vzpomínkách
účastníků. Na Hlučínsku hraje velkou roli při pořádání pietních aktů římskokatolická
církev, protože religiozita obyvatel Hlučínska je poměrně vysoká a mívá v jejich životech
důležité místo. Dalším iniciátorem pietních aktů bývají obce, zvláště pokud se pietní akty
odbývají na místech, která dala vybudovat nebo spravuje obec. Výjimkou není ani
spolupráce obcí s církví a také s Armádou České republiky.
Hlučíňané si připomínají své padlé ve wehrmachtu především na den Památky zesnulých
(lidově také dušičky, 2. listopadu). Den předtím, na Svátek všech svatých, se konají mše,
ve kterých faráři zmiňují i vojáky z Hlučínska padlé ve světových válkách. Lidé pak zdobí
hroby svých rodin květinami a věnci a rozsvěcují na nich svíčky. Stejně tak kladou
květiny, věnce nebo stavějí svíčky před pomníky padlým vojákům z první i druhé světové
války a také na hromadné hroby německých a sovětských vojáků, kteří padli na Hlučínsku.
Modlitba za zesnulé se připojuje nejen na mši svaté na den Všech svatých, ale na každé
mši – je pak na každém, jestli vzpomene při modlitbě i na své příbuzné či známé, kteří
padli v druhé světové válce. Některé mše pak mohou být obětovány právě za padlé, anebo
za zemřelé z konkrétní rodiny, kdy je padlý příbuzný výslovně vzpomenut.
Padlí z Oldřišova bývají vzpomenuti při zádušních mších, které nechávají místní sloužit za
své zemřelé příbuzné. Stejně tak se na padlé z Oldřišova i německé vojáky, kteří jsou
pohřbeni na místním hřbitově, se vzpomíná na den Památky zesnulých a hromadný hrob
prý bývá pokrytý svíčkami od místních. U tohoto hrobu se slouží část mše také na svátek
sv.

Huberta

(7.

listopadu,

sv.

Hubert

je

patronem

lesníků

a

myslivců).212

V Markvartovicích bývají mše také věnované za zemřelé z obce, padlé vojáky
Markvartovic a zemřelé kněze z farnosti. Jedna taková mše se konala 28. 5. 2018, jak
o tom informovala nástěnka před kostelem.
Dalším dnem, kdy jsou konány pietní akty, je Den válečných veteránů (11. listopadu). Od
roku 2001 tento den významným dnem v České republice, který má připomenout
„vlastence, kteří ve válečných apokalypsách, ohraničených léty 1914–1918 a 1939–1945,
212

Telefonický rozhovor s Petrem Barčem z Oldřišova 7. 7. 2018.
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nezištně a bez váhání nasazovali životy za svobodu své vlasti a za obnovení státní
suverenity“.213 Při jeho příležitosti se koná pietní akt k uctění válečných obětí a u
Národního památníku v Praze na Vítkově, kterého se účastní ministr obrany a nejvyšší
zástupci Armády ČR. V tento den se na Hlučínsku kladou věnce, květiny a rozsvěcují svíce
u všech pomníků a hrobů padlých vojáků. Podařilo se mi zjistit informace o pietních
aktech v Dolním Benešově a v Hlučíně, které se v těchto obcích konají každoročně. Nelze
vyloučit, že se podobné akce se, třeba v menším měřítku, konají i v jiných obcích.
V Dolním Benešově je iniciátorem tamějšího pietního aktu ke Dni válečných veteránů
Farář Mgr. Pavel Kuchař. Pavel Kuchař je rodák z Darkovic, šest a půl roku sloužil jako
vojenský kaplan v Opavě. Farářem v Dolním Benešově se stal v roce 2011 a v roce 2012
začal organizovat ve spolupráci s městským úřadem, dobrovolnými hasiči a historickými
vojenskými kluby poprvé pietní akt „k uctění obětí druhé světové války na území Dolního
Benešova“. Pietní akt se koná v nejbližší úterý kolem Dne veteránů na hřbitově v Dolním
Benešově u pomníků padlým místním občanům v první světové válce, druhé světové válce,
padlým vojákům Rudé a také německé armády na konci války na území Dolního Benešova
a Polákům, kteří zahynuli v internačním táboře nedaleko města. Pietní akt má
propracovanou dramaturgii, v níž má své místo slavnostní průvod, promluva starosty
města, modlitba, položení věnců a květin, pokropení pomníků svěcenou vodou, zpěv české
národní hymny, kterou doprovází střelba. Poté následuje zpěv žáků místní školy,
požehnání a odchod průvodu za hudebního doprovodu kapely. Přítomni jsou zástupci
vojenských klubů v historických uniformách (včetně německé), Pavel Kuchař coby kněz
má na sobě také svou slavnostní uniformu a v průvodu je nesena vlajka České republiky.
Podobný pietní akt, ale v menším rozsahu, organizuje Pavel Kuchař také v Zábřehu, který
patří pod dolnobenešovskou farnost. Tam se koná pietní akt u pomníku padlým v první
a druhé světové válce před kostelem, většinou nejbližší pátek ke Dni veteránů. Součástí
pietního aktu je také zpěv žáků základní školy a zpěv hymny. Pavel Kuchař tvrdí, že oba
pietní akty navštěvují především místní občané a jejich hojnou účast si pochvaluje. Pietní
akty už jsou podle něj pevným bodem v životě obou obcí, jako nejen vzpomínková, ale
také slavnostní a společenská událost.
Velký význam přisuzuje Pavel Kuchař symbolům, které během pietního aktu jsou
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prezentovány, jako jsou uniformy, státní vlajka a hymna. Klade důraz také na to, aby akce
byla důstojná a krásná. Do akce se snaží prostřednictvím základní školy zapojit i mládež,
protože ji vidí jako klíčovou skupinu pro předávání tradic dál: „Nemůžeme vynechat děti
a mládež z toho, že historie nás utváří (…) mládež se musí vracet k tomu, z čeho jsme
vyšli, co jsme prožili…“. Vědomě se tak snaží tvořit kolektivní paměť a předávat ji dál
mladé generaci.
Pavel Kuchař si jako rodák z Hlučínska, v jehož rodině byla druhá světová válka a služba
ve wehrmachtu tématem komunikativní paměti, uvědomuje, že historie regionu
připomínání padlých komplikuje. Motivem pro organizaci takového pietního aktu je pro
Pavla Kuchaře to, aby lidé nezapomínali na hrůzy války. Dnes se podle něj minulost
vytěsňuje a doba lidi nabádá k tomu, aby se starali pouze o dnešek. Chtěl tedy
připomenout, všechny, kteří ve válce zahynuli: „Ale přece to, že se máme dobře má ‘na
svědomí’ někdo, kdo položil život, nebo kdo taky bojoval. I když, zase, oblast Hlučínska je
v tom velmi specifická, že, naši dědové bojovali na té opačné straně, by dneska řekl
obyvatel České republiky, ale bojovali a položili život a byli zabiti“. Za povšimnutí stojí,
že Pavel Kuchař označuje padlé za oběti a akt je věnován všem, kteří padli ve válce nebo
v jejím důsledku.
Sám cítí úctu k bývalým vojákům jak české, tak německé armády kvůli tomu, co ve válce
prožili, a chce je připomenout v dobrém: „Takže je to pietní akt k uctění obětí válek. Víte,
ten voják, přesto na jaké straně byl, ten život ztratil, rozpitvávat, kdo byl agresor a kdo,
samozřejmě že se to dá, ale když tady to území bylo 300 let (sic!) součást nějak německé
říše (…)“. Na tuto problematiku se dívá pohledem věřícího člověka: „Ti lidé jsou po smrti,
že, zahynuli, ale ten křesťanský pohled říká, jednou, věčný život, chceme se všichni sejít,
a proto za ně také poprosme, pomodleme se za ně a vzpomeňme v kladném slova smyslu,
že to jsou oběti, ve smyslu pro lepší budoucnost“. O jeho úctě k vojákům svědčí i to, že
když před několika lety zemřel jeden z posledních vojáků wehrmachtu v Dolním
Benešově, oblékl si na jeho pohřeb z úcty k němu svou slavnostní uniformu vojenského
kaplana Armády ČR ve výslužbě.214
V Hlučíně se koná pietní akt ke Dni veteránů na hřbitově Březiny každý rok 11. listopadu
(nebo v den blízkého data). V 10 hodin se koná mše svatá v tamější smuteční síni a od 11
hodin se koná pietní akt u desky „obětí“ z řad hlučínských občanů, která je umístěná na
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vnější zdi této síně. Akce se koná pod záštitou města a vojenské posádky v Hlučíně (po
zrušení posádky Vojenského veterinárního ústavu v roce 2007) a jejich zástupci k desce
pokládají věnce a květiny. Podle informací Hlučínských novin z roku 2016215 a Hlučínsko
TV z roku 2012216 pokládají titíž zástupci věnce a květiny následně i na hřbitově Rudé
armády v Hlučíně. Kromě nich se pietního aktu v Březinách účastní i místní občané.
Posledním obdobím, kdy se připomínají vojáci padlí ve světových válkách, je konec druhé
světové války, který je oslavován na Den vítězství (8. května), anebo v průběhu dubna, kdy
skončily boje v jednotlivých obcích na Hlučínsku. Za komunismu byl tento svátek slaven
9. května a na Hlučínsku byl spojen s kladením věnců k pomníkům či hrobům
Rudoarmějců, kteří padli při osvobozování Hlučínska.217 Po sametové revoluci odpadla
povinnost pořádat tyto akce, některé pomníky Rudé armádě byly dokonce odstraněny
(pomník

v Darkovicích)

nebo

přestavěny

(pomník

v Pustých

Jakarticích

nebo

v Hněvošicích). Pietní akty se při příležitosti V Sudicích u památníku Rudé armády, kde
sovětská s také československá vojska poprvé vstoupila na území dnešní České republiky,
se každý rok v dubnu koná pietní akt k připomenutí této události a uctění vojáků, kteří při
Ostravské operaci zemřeli.218
Kulatá výročí konce války jsou ale i dnes příležitostí k připomínání si vojáků a civilistů
padlých ve druhé světové válce v dalších obcích. Dne 29. dubna 2010 při příležitosti 65.
výročí osvobození se uskutečnil pietní akt na hřbitově Rudé armády v Hlučíně, jeho se
kromě zástupců města zúčastnili i například zástupci Krajského vojenského velitelství
v Ostravě. Starosta ten den položil také na hřbitově u kostela sv. Markéty a na hřbitově
v Březinách.219 To ukazuje snahu města všímat si při podobných pietních aktech všech
padlých v druhé světové války, tedy místních i cizích všech národností, stejně jako u
příležitosti Dne veteránů. Podobný pietní akt k 60. výročí ukončení druhé světové války
proběhl také v roce 2005 na hřbitově Rudé armády.220 Z dostupných pramenů se mi
bohužel nepodařilo zjistit, jestli se podobný pietní akt koná každých pět let, nebo dokonce
každý rok. Další ročníky Hlučínských novin se o takových pietních aktech nezmiňují.
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Farář Pavel Kuchař slouží každý rok v dubnu nedělní mši za „oběti“ druhé světové války
v období, kdy byl osvobozen Dolní Benešov. Kromě vzpomínky na vojáky při mši také
nechává kapelu před nebo po mši před kostelem zahrát pochodové písně a písničku „Ich
hatte einen Kameraden“, kterou si zpívávali vojáci wehrmachtu.
Také v Kravařích se pravidelně 8. května slouží mše za padlé ve světových válkách. 70.
výročí konce druhé světové války oslavili Kravařští kromě toho neobvyklou
vzpomínkovou akcí. Zdejší farář Daniel Vícha inicioval odlití „Zvonu pokoje“. Šlo o nový
zvon, na který nechali občané Kravař vyrýt jména svých příbuzných padlých ve druhé
světové válce. Odezva byla velká; zvon obsahuje asi 163 jména a přispěli na něj farníci,
kteří na něj nechali vyrýt nějaké jméno. Daniel Vícha podnítil tuto akci, aby důstojně
v Kravařích oslavili 70. výročí konce druhé světové války. Kromě toho chtěl, aby si i
mladá generace připomněla válku a nikdy na ni nezapomněla. 221 Je tedy vidět, že podobně
jako farář z Dolního Benešova Pavel Kuchař, i Daniel Vícha je vědomým aktérem kultury
vzpomínání a snaží se předávat dál kolektivní paměť Hlučíňanů.
Občané Kravař byli o přípravách odlití „Zvonu pokoje“ informováni v místních radničních
novinách. Na organizaci s farností spolupracovala i radnice města. Slavnostní zavěšení
zvonu se mší svatou proběhlo 8. května 2015. Zvon má na sobě kromě jmen vyrytý tento
nápis: „Na památku 70 let od ukončení druhé světové války mě nechali farníci Kravař
odlít, abych jménem všech, kteří z této farnosti padli, varoval svým hlasem před nenávistí
a nesvorností a vybízel k pokoji a míru pro další generace. Kéž můj hlas uctí oběti zde
zapsaných a také dalších, kteří zde zmínění nejsou, avšak padli jako oni.“222 Jak už
napovídá název „Zvonu pokoje“, zvon byl míněn jako symbol smíření a memento míru pro
budoucnost. Padlí ve válce jsou na něm uvedeni jako „oběti“.
Na závěr této kapitoly bych chtěla zmínit některé pietní akty z doby komunismu, při
kterých se uctívala památka padlých předků v první a druhé světové válce, ale které se
nedochovaly do dnešních dob. V Kravařích se až do 70. let udržovala tradice, že odvedenci
na vojnu chodili ve slavnostním průvodu k pomníku padlých v první světové válce
a položili k němu věnce jako uctění památky padlým. Tento pomník se podle pamětnice
Evy Peterkové počítal zástupně i jako vzpomínka na vojáky padlé ve druhé světové
válce.223 V Kobeřicích prý bylo zvykem, že když se místní snoubenci, z nichž alespoň
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jednomu padl ve válce otec, se šli nechat oddat do zdejšího kostela, zastavili se v kapli, aby
si symbolicky od svých otců vyprosili požehnání. 224
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Josef Hubert, „Kaple, v níž odvedenci uctívají památku padlých,” Moravskoslezský Den, 22. září 1994, 9.
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5 Porovnání hlučínské kultury s českým a německým dominantním
narativem
V minulé kapitole jsem popsala některé veřejné projevy kultury vzpomínání na padlé ve
druhé světové válce na Hlučínsku. Narativ, který z ní vychází, teď srovnám s českým
narativem o druhé světové válce.
Lidé na Hlučínsku vzpomínají na 20. století v úplně jiném světle než většina Čechů.
Hlučíňané byli většinově proti připojení svého území k Československu a k novému státu
nepřilnuli pevně. Obsazení československého pohraničí německou armádou byl pro ně
splněným snem. SdP se svým požadavkem připojení pohraničí obydleného německou
menšinou totiž byla na Hlučínsku ve 2. polovině 30. let nejsilnější stranou. Obyvatelé
Hlučína také vítali příchozí německé jednotky v říjnu 1938. Pro Čechy byla Mnichovská
dohoda a následné rozbití Československa v březnu 1939 naopak traumatickým
okamžikem s dlouhodobými následky.
Druhá světová válka znamenala pro Hlučínsko aktivní účast v ozbrojených silách
Německa. Obyvatelstvo v zázemí nestrádalo, těžce ale snášelo zprávy o smrti svých
příbuzných nebo známých na bojišti. Na přechod fronty se pak vzpomíná jako na utrpení
spojené s těžkými boji, které poničily obce a měly za následek civilní oběti. Češi
v protektorátu naopak žili buď pasivně a snažili se o co nejmenší kontakt s okupačním
režimem, anebo se účastnili odboje proti ní. Příchod Rudé armády pak byl v protektorátu
nadšeně vítán jako osvobození. Velká část majoritní společnosti se podílela na odsunu
Němců z Československa a pomohla komunistické straně k moci. Vzpomínání na druhou
světovou válku pak udával komunistický narativ, který akcentoval protifašistickou
orientaci Československa. Také uctíval osvoboditele z Rudé armády a bojovníky odboje
a deklaroval spojenectví se Sovětským svazem.
Hlučíňané po druhé světové válce zažili útisk a nepřátelství ze strany státních orgánů. Část
z nich byla odsunuta a tradiční vazby s Německem byly zpřetrhány. Hlučíňané nesměli
veřejně vzpomínat na své padlé z druhé světové války, možnost vzpomínat na padlé byla
omezená (až na výjimky) pouze na okruh rodiny nebo přátel a na vzpomínání v kostele,
během modliteb a církevních obřadů. V naprosté většině případů nebylo za
komunistického režimu možné v obci vystavět pomník vojákům z wehrmachtu, protože to
nebylo v souladu s oficiálním režimním narativem. Stavba pomníku nebo nějaká pietní
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akce by pravděpodobně vyvolala nesouhlas mezi politiky a osočení z uctívání fašismu.
Po roce 1989, kdy se uvolnil český narativ vzpomínání, se ukázalo, že vzpomínka na padlé
ve wehrmachtu žije a lidé na Hlučínsku ji chtějí pěstovat a předávat. Z množství
postavených pomníků a pravidelných vzpomínkových akcí vyplývá, že vzpomínka na
příbuzné, kteří padli ve druhé světové válce, je na Hlučínsku dodnes velmi živá. Je tomu
tak proto, že je toto téma stále v tamější komunikativní paměti. Vzpomínky se stále tradují
v rodinách, pamětníci druhé světové války jsou ještě naživu. Už ze začátku 90. let začali
jednotlivci či různá sdružení na Hlučínsku navrhovat stavbu pomníků padlým. To bylo
možné díky uvolnění kultury vzpomínání po pádu komunistického režimu. Také se konají
pietní akce, která dokazují neustálou aktuálnost tématu druhé světové války na Hlučínsku.
Vzpomínání na druhou světovou na Hlučínsku nelze omezit na vzpomínání na padlé
Hlučíňany ve wehrmachtu, ale je to jeho zdaleka nejviditelnější zdejší narativ. Žijící
pamětníci, kteří byli v době druhé světové války většinou teprve dětmi, vzpomínají také
často na ostravskou operaci, kdy probíhaly na Hlučínsku těžké boje. Přitom se vzpomíná
nejen na vlastní osud, ale také na vojáky Rudé armády a wehrmachtu, kteří Hlučínskem
prošli, nebo tam dokonce padli. Jim je věnována také pozornost v rámci lokální historie
vzpomínání. Bližší vztah mají v tomto ohledu obyvatelé Hlučínska k německým vojákům,
které vnímají jako druhy svých příbuzných, kteří také bojovali ve wehrmachtu.
Co se týče osvobozeneckých vojáků, k jejich uctění se konají vzpomínkové akce, které je
možné označit za souznějící s většinovým českým narativem o druhé světové válce. Mám
na mysli kladení věnců a květin na hřbitově Rudé armády v Hlučíně u příležitosti výročí
konce války a Dne válených veteránů. Kromě toho jde o pietní akt na připomenutí
ostravské operace v Sudicích. Do této ofenzivy se zapojily i české jednotky, které tak
pomáhaly osvobozovat Československo. Kultura vzpomínání na Hlučínsku nese poselství
míru a smíření mezi národy. Její aktéři se snaží vzpomínku na padlé v druhé světové válce
předávat jako memento pro příští generace, že válka je utrpení a již nikdy by k ní nemělo
dojít.
Pomníky a pamětní desky padlým místním vojákům na Hlučínsku jsou většinou nadepsány
„obětem války“. Hlučíňané své padlé příbuzné staví do rolí obětí ve smyslu victims, jako
oběti nacistického režimu. Oběť ve smyslu sacrifice (úcta k vojákům, protože padli za
vlast) v tomto případě nedává smysl. Hlučínsko není součástí Německa a pocit
sounáležitosti Hlučíňanů s Německem dnes není dostatečně silný. Při osobní komunikaci
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stavějí Hlučíňané často sami sebe do role obětí dějin, s nimiž Německo i Československo
manipulovaly. To svědčí o nedostatečné nevyrovnanosti lidí na Hlučínsku se svou
minulostí, ve které chybí jakékoliv odsouzení možných zločinů, kteří se hlučínští vojáci
wehrmachtu za války mohli dopustit. Připomínání padlých ve smyslu nevinných obětí se
ale neomezuje pouze na hlučínské vojáky. Hlučíňané v tomto ohledu nedělají mezi vojáky
rozdíl a vojáky Rudé armády, wehrmachtu a dalších armád, kteří padli na území Hlučínska,
nejčastěji vzpomínají jako victims.
Sovětští a českoslovenští vojáci, kteří osvobodili Hlučínsko, jsou však při oficiálních
pietních aktech uctíváni jako sacrifices. Také farář v Dolním Benešově Pavel Kuchař
částečně akcentuje i tento význam oběti padlých ve válkách. Stejně je tomu při oficiálním
pietních aktu ke Dni veteránů na hřbitově v Hlučíně Březinách. To koresponduje s českým
státním narativem, který vznikl po sametové revoluci a klade důraz na legionáře, odbojáře
a vojáky Armády ČR, kteří padli za vlast. Při stejné akci jsou uctíváni i vojáci wehrmachtu
z Hlučínska, což je možné díky tomu, že slovo „oběť“ má v češtině význam victim i
sacrifice. Hlučínský a většinový český narativ zůstává tak i dnes v protikladu, již ale
nejsou v konfliktu. Narativy jsou slučitelné díky tomu, že ten hlučínský klade důraz na
padlé vojáky jako oběti války, nikoliv jako hrdiny.
Kultura vzpomínání na Hlučínsku z iniciativ bottom-up má mnoho společného s tou
soukromou německou, kterou udržují rodinní příslušníci vojáků a jejich přeživší
spolubojovníci. Němci museli stejně jako muži z Hlučínska narukovat do wehrmachtu, po
válce se však se vzpomínkou na padlé z doby druhé světové války musela vypořádat celá
společnost. Spolková republika Německo jako nástupnický stát „Třetí Říše“, který převzal
odpovědnost za její zločiny, a její společnost si od konce druhé světové války kladou
otázku, jestli vůbec a jakým způsobem vzpomínat na padlé rodinné příslušníky a přátele
a zároveň odsoudit nacistickou politiku a zločiny spáchané během nacismu. Vývoj kultury
vzpomínání na padlé prošel v poválečné době různými fázemi, neobešlo se ale nikdy bez
kontroverzí.
Většina západoněmecké společnosti si po válce připomínala padlé vojáky wehrmachtu
a jejich oběť jako tragickou a zčásti i heroickou. V německé kultuře vzpomínání dlouho
panoval rozdíl mezi tou oficiální, která odsuzovala zločiny nacismu, a soukromou, která se
věnovala vzpomínce na padlé vojáky a ostatní civilní oběti války, jako oběti bombových
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náletů a „útěku a vyhnání“225.226
Vývoj, kterým v poválečném období prošlo německé vzpomínání na druhou světovou
válku, mohou symbolizovat proměny německého svátku Volkstrauertag227. Jde o svátek,
který by slaven už za Výmarské republiky jako připomínka padlých v první světové válce
a po druhé světové válce byl obnoven a koná se v listopadu. I tehdy připomínal padlé
vojáky a také civilisty, kteří zahynuli v důsledku války. Z pietních aktů byly tiše vyloučeny
oběti nacismu, které nepatřily, do tzv. Volksgemeinschaft228. Při vzpomínání převládala
hrdinská stránka oběti vojáků sloužících ve wehrmachtu (ve smyslu sacrifice), důraz byl
kladen na to, že splnili svou povinnost bránit vlasti. Civilní oběti byly také započítávány
mezi tyto hrdinské oběti. Od 60. let po obnovení německé armády (Bundeswehr) byl
svátek ještě rozšířen o ceremonii ve Spolkovém sněmu s hostujícími řečníky a byly do něj
zahrnuty všechny oběti druhé světové války včetně obětí holokaustu. Zločiny nacismu se
totiž v té době dostaly do většího povědomí německé veřejnosti a nebylo možné je
přehlížet. Volkstrauertag měl tedy ambivalentní funkci: díky dvojznačnosti slova oběť
(Opfer) byly připomínány oběti ve smyslu victims (civilní oběti) i sacrifices (padlí vojáci).
Mimo oficiální úroveň v obcích měl svátek význam připomínání si padlých příbuzných
a známých ve smyslu victims. Rozšíření významu svátku nebylo většinou německé
společnosti nikdy přijato. I po roce 1989 si zachoval tento význam, ačkoliv ve veřejnému
diskurzu v Německu dominovalo vzpomínání na zločiny nacismu. 229
Pro slavení svátku Volkstrauertag po znovusjednocení Německa byl vytvořen v roce 1992
koncept celoněmeckého památníku „obětem války a diktatury“ 230 Neue Wache na Unter
den Linden v Berlíně. Do navržení konceptu tohoto celoněmeckého pietního místa se
zapojil tehdejší kancléř Helmut Kohl. V památníku je socha piety – matky oplakávajícího
svého padlého syna. Mezi oběti jsou počítáni němečtí vojáci, účastníci odboje, vyhnanci ze
střední a východní Evropy, poškození bombovými nálety, znásilnění a zahynulí vězni
z koncentračních táborů. Všechny tyto skupiny pojí obecný katastrofický osud. Jde tedy
o vzpomínání na oběti ve smyslu victims, kdy jsou všichni, kteří zahynuli v důsledku války
225

Německy Flucht und Vertreibung je ustálený pojem, který se v Německu používá pro nucené vysídlení
německého obyvatelstva ze zemí střední a východní Evropy.
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William John Niven a Chloe E. M. Paver, eds., Memorialization in Germany since 1945 (Basingstoke ;
New York: Palgrave Macmillan, 2010), 4, 5, 11.
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228
Pojem pro německý národ, který byl používán za druhé světové války.
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Niven a Paver, Memorialization in Germany since 1945, 15–21.
230
Překlad autorka z originálu „den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft“.
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nebo nacistické politiky vzpomínáni najednou.231
Němci na své padlé z druhé světové války vzpomínají jako na oběti války a nacismu a také
většina obyčejných Němců, pamětníků druhé světové války, se stylizuje do role obětí.
Proměnu ve vnímání vlastní role v druhé světové válce - ze spolupachatelů nebo
přihlížejících v oběti - popsali autoři knihy „Můj děda nebyl nácek“ v rámci komunikativní
paměti. Pomocí rozhovorů s pamětníky a jejich mladšími rodinnými příslušníky ukázali, že
pamětníci se díky „změně rámce“ stylizují do rolí obětí, které zakoušely příkoří, nebo se
chovali hrdinně a pomáhali perzekuovaným. Využívají k tomu rysy, které znají z příběhů
holokaustu. Příběhy o tom, že vlastní rodinní příslušníci byli oběti nacismu, jsou pak často
v rodinách tradovány.232
Zde lze vidět paralelu ke vzpomínání na padlé vojáky a oběti války na Hlučínsku.
V Německu se kultura vzpomínání vyvinula do tohoto bodu po tom, co bylo oslabeno
vzpomínání na vojáky jako hrdiny, případně řádné muže plnící svou vlasteneckou
povinnost prolomením mýtu o čistém wehrmachtu. Naopak na Hlučínsku se dnešní
vzpomínání vyvinulo ze soukromého a velmi omezeného veřejného vzpomínání, které se
soustředilo na připomínání si padlých rodinných příslušníků. Narativy padlých vojáků jako
pasivních a nevinných obětí nacismu v Německu a v Česku nejsou tak silné, aby
dominovaly celospolečenskému narativu.
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Závěr
Ve své diplomové práci jsem se zabývala veřejnými projevy vzpomínání na druhou
světovou válku na Hlučínsku, s důrazem na vzpomínání na padlé místní vojáky bojující ve
wehrmachtu. Kladla jsem si otázky, jak se projevuje vzpomínání na padlé ve wehrmachtu,
jaké jsou využívány prostředky, kdo vzpomínání iniciuje, organizuje a financuje a jaká je
motivace aktérů. Ze všech projevů vzpomínání jsem si k analýze vybrala pomníky a hroby
padlých a pietní akty. Po kapitolách pojednávajících o teoretických konceptech
a metodologii jsem představila historii Hlučínska a přiblížila jsem problematiku identity
Hlučíňanů. Následovala kapitola o českém narativu o druhé světové válce, který jsem na
konci práce porovnala s narativem Hlučínska.
Zkušenost druhé světové války lidí na Hlučínsku a Čechů v protektorátu byla naprosto
odlišná. Proto i následné vnímání a vzpomínání na druhou světovou válku bylo rozdílné.
Vzpomínání na padlé za druhé světové války se drželo do konce komunistického režimu
v soukromí a veřejně se mohlo projevit až ve svobodné společnosti. Hlučíňané dodnes
kladou důraz na to, že jejich předkové bojovali ve wehrmachtu, aniž by se tím hlásili
k vině či vyrovnání se s vinou válečných zločinů nacistického Německa, a to tvoří část
jejich regionální kolektivní paměti.
Na Hlučíňany, kteří padli ve službě wehrmachtu, se na Hlučínsku vzpomíná jako na
nevinné oběti (nevinná, bezbranná oběť ve smyslu victim). Důraz není kladen na jejich
hrdinství, ale spíše na krutost války (a také osudu Hlučínska) a tragičnost jejich oběti. Lidé
na ně většinově vzpomínají jako na své rodinné příslušníky a známé, nikoliv jako na
vojáky, kteří zemřeli za vlast. Tím se vzpomínání na padlé ve druhé světové válce na
Hlučínsku do značné míry podobá soukromému vzpomínání na padlé v Německu. I tam
vzpomínají lidé v rámci svátku Volkstrauertag na své blízké padlé jako na oběti války
a nacismu. Na oficiální úrovni jsou v tento den vzpomínáni všichni, kteří zemřeli ve válce
nebo v jejím důsledku a také v důsledku nacistické politiky, pod jedním názvem jako oběti
války.
Postavení hlučínského narativu vůči komunistickému narativu o druhé světové válce bylo
konfliktní. Dominantní narativ tvrdil, že Československo bylo antifašistický stát, a uctívání
památky mužů sloužících ve wehrmachtu bylo v konfliktu s tímto narativem. Vojáci
z Hlučínska nemohli být připomínáni ani jako oběti ve smyslu sacrifices, ani ve smyslu
victims. Jako hrdinové byli uctíváni Rudoarmějci a komunističtí odbojáři, jako oběti (ve
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smyslu victims) druhé světové války byli připomínáni komunističtí političtí vězni a oběti
heydrichiády Po roce 1989 přijala česká kolektivní paměť mnoho různých menšinových
narativů a ten hlučínský je jedním z nich. Mezi nimi existuje také státní narativ, který
zdůrazňuje oběť (sacrifice) českých vojáků při službě pro vlast nebo při boji za svobodu
a demokracii. Hlučínský narativ zůstává vůči tomuto narativu v protikladu, ale je s ním
částečně slučitelný, protože uctívá své padlé především jako oběti války (victims).
Analýza pomníků padlým a okolností jejich vzniku částečně potvrdila po hypotézu, že
pomníky vznikaly až po roce 1989, kdy komunistická strana ztratila monopol na
interpretaci dějin. Výjimkou je několik obcí, v nichž byl postaven pomník nebo pamětní
deska padlým ještě v době komunistického režimu. Nejčastěji to bylo v kostele nebo
v kapli, kde byla církev do jisté míry samosprávná a kde nebyl přímý dohled režimu.
Transformace po sametové revoluci dovolila stavbu mnoha pomníků a rozšíření
vzpomínání i na další projevy, jako jsou pietní akty, filmy a beletrie. Výstavbu pomníků
v 1. polovině 90. let doprovázela kritika ze strany příslušníků a přátel bývalé pohraniční
stráže - Klubu českého pohraničí, který, podobně jako dříve komunistická strana, viděl ve
vzpomínce na padlé uctívání nacistického režimu. Na Hlučínsku se také nacházejí hroby
a pomníky německým a sovětským vojákům, kteří padli na Hlučínsku v bojích v závěru
války. Hroby německých vojáků eviduje a o jejich péči se stará Volksbund deutsche
Kriegsgräberfürsorge.
Stavba takových pomníků nebo pamětních desek bývá iniciována místními faráři, kteří ve
svých farnostech hrají důležitou roli, nebo jinými jednotlivci či spolky. Pomníky byly
alespoň částečně financovány z příspěvků rodin padlých, anebo z farních peněz. Většina
pomníků má na sobě vyrytá jména padlých místních občanů. I sestavení těchto seznamů
bylo většinou dílem jednotlivců, kteří sbírali jména od rodin padlých. Zhruba po roce 2000
se trend stavění pomníků mezi obcemi na Hlučínsku tak rozrostl, že lidé z každé obce
chtěli mít pomník nebo pamětní desku padlým. Navržení, stavbu a financování pomníků
převzaly obce.
Pietní nebo vzpomínkové akce k uctění památky padlých se konají většinou na Den
válečných veteránů 11. listopadu, na den Památky zesnulých 2. listopadu, nebo na konci
dubna či na začátku května při příležitosti připomínání si konce války. Jde o zádušní mše
v kostele, anebo pietní akce na hřbitově s kladením věnců k pomníkům a hrobům padlých.
Oficiální pietní akty ukazují snahu o modifikaci hlučínské kolektivní paměti, protože se
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věnují nejen padlým Hlučíňanům, ale i padlým vojákům Rudé a české zahraniční armády,
a to jako obětem ve smyslu sacrifice (mučednická oběť, jejíž smrt měla vyšší smysl). Tím
se snaží vzpomínku začlenit do českého dominantního narativu vzpomínání na druhou
světovou válku.
Žádná z publikací nebo vědeckých prací o Hlučínsku se ještě nevěnovala kultuře
vzpomínání na Hlučínsku. V tomto ohledu jsem se pokusila o první popsání této
problematiky. Můj výzkum nicméně nebyl vyčerpávající. Rozšířením metody sběru dat –
kontaktováním pamětníků a čtením kronik obcí – by bylo možné zjistit více detailů
o jednotlivých pomnících a získat tak nové znalosti o jednotlivých pomnících i kontextech
jejich vzniku a existence. Nabízí se také analýza vzpomínání na druhou světovou válku
a jiné dějinné okamžiky v beletrii autorek z Hlučínska, v dokumentárních filmech
o Hlučínsku nebo v rozhovorech s pamětníky, které jsou volné dostupné v online
databázích.
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Summary
This thesis examines the culture of remembrance of the WWII period in the Hlučín
Region, located in Czech Silesia. The Hlučín Region was a part of Prussia from 1742 to
1920 and later part of Germany between 1938 and 1945. About 13100 men from the
Hlučín Region had to serve in the Wehrmacht during WWII, while about 3300 of them
died in the war. In my thesis I ask how their loss is being commemorated in the Hlučín
Region. I focus on studying war memorials and commemorative plaques to the fallen
soldiers, as well as investigating acts of piety. I am particularly interested in the questions
of who initiates and organizes the commemorations, as well as the motivation of the
participants. I also provide supporting evidence to prove my hypothesis that the
commemoration of the Wehrmacht soldiers in post-war Czechoslovakia was not possible
until 1989.
The thesis is theoretically based on memory studies according to concepts elaborated by
Aleida Assmann and other German scholars. The method of my work includes extensive
field research in the Hlučín Region, analysis of secondary literature and local newspapers,
as well as additional interviews with contemporary witnesses and participants of the
commemorative activities.
The loss of Wehrmacht soldiers could not have been commemorated publicly during the
communist regime, as it opposed the dominant communist narrative about WWII. The
communist narrative celebrated soldiers of the Red Army who liberated Czechoslovakia.
As part of the communist ideology, Czechoslovakia was declared an antifascist state. The
commemoration of the fallen Wehrmacht soldiers was in conflict with the dominant
narrative, and was therefore possible only in the privacy of families, among friends, or
within the Church.
The Velvet Revolution enabled the de-monopolization and reopening of the Czech
collective memory of WWII. It allowed alternative narratives to be brought into public
discourse. This process started to enrich the broader cultural memory with personal
memories and stories previously unknown in the mainstream Czech culture, and also
presented new opportunities for the citizens of the Hlučín Region to commemorate their
fallen relatives publicly. Since the beginning of the 90s, inhabitants of the Hlučín Region
initiated the building of memorials to fallen soldiers and commemorative plaques. Today,
nearly every municipality has a memorial commemorating local fallen Wehrmacht
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soldiers. There is a total of forty two memorials in forty municipalities; several
municipalities have more than one memorial.
The most common type of a memorial is a plaque engraved with the names of the fallen
soldiers. The lists of names are put together by individuals: priests or contemporary
witnesses. Originally, the building and erecting of the memorials was mostly initiated by
parish priests, other individuals or clubs, and financed by the families of the fallen soldiers.
Lately, it has become a standard among the villages and cities to have such a memorial.
Municipalities often finance and manage the memorials themselves. There are also
municipality-initiated acts of piety, as well as Church requiems commemorating the fallen
soldiers.
The local Wehrmacht soldiers are mostly remembered as victims of the war by the
narratives of the Hlučín Region. Sometimes, soldiers are even commemorated along with
the civil casualties of the war. Their commemorations include messages of conciliation and
peace. In comparison, the Czech state commemorates the Czech or Czechoslovak soldiers
as heroes fallen in the fight for freedom and democracy, sacrificing their lives for the
Czech or Czechoslovak state. However, in the Hlučín Region, during official acts of piety,
the representatives of the Czech state or the Czech Army may include the local fallen
Wehrmacht and Red Army soldiers. While the culture of remembrance of WWII in the
Hlučín Region is not a part of the mainstream Czech narrative, but it is not competing with
the mainstream, as it presents the Wehrmacht soldiers as victims, not as those who
sacrificed their lives. It is similar to the private commemorations of Wehrmacht soldiers in
contemporary Germany.
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