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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá rolí, kterou sehrály koncentrační tábory při nastolování 

Francova režimu. Práci vymezuje časové období od počátku občanské války od roku 1936 do 

roku 1947, kdy byl uzavřen poslední frankistický koncentrační tábor. Teritoriálně se jedná o 

území nejprve kontrolované povstaleckou armádou a po konci občanské války o území celého 

Španělska. Práce se zaměřuje na jednotlivé role, které koncentrační tábory za dobu své 

existence sehrávaly, a tím přispívaly režimu k jeho etablování. Koncentrační tábory byly jednou 

z mnoha represí, které Francův režim využíval vůči svým nepřátelům a společně s dalšími 

represemi tvořily tábory jeden z pilířů stabilizace nového režimu. Práce je rozdělena do pěti 

částí. V úvodu jsou představeny cíle práce, výzkumné otázky a je charakterizována použitá 

literatura. V teoretické části je představena Machiavelliho teorie o využívání násilí ke 

stabilizaci režimu. V části historického kontextu je stručně představena osoba Francisca Franca, 

situace španělské společnosti před občanskou válkou a občanská válka a dále období poválečné, 

ve kterém se zabývám především stabilizací nového režimu. V této části práce jsou také 

představeny další represe, které Francův režim využíval vůči svým nepřátelům. Konkrétně jsou 

představeny masové vraždy politických oponentů režimu a kulturní represe vůči menšinovým 

národům. Z této části práce plynule přechází do části věnující se koncentračním táborům, kde 

jsou nejdříve předloženy obecné informace o vzniku a vývoji systému koncentračních táborů a 

následně jsou analyzovány jednotlivé role, které koncentrační tábory plnily. V závěru jsou 

shrnuty základní poznatky plynoucí z práce a jsou zodpovězeny výzkumné otázky. 

Annotation 

This bachelor thesis deals with the role which the concentration camps played during 

the establishment of the Francoist regime. The timeline of the thesis is from the beginning of 

the Spanish Civil War until 1947, and it deals firstly with territories, which were controlled by 

the insurgent army led by Francisco Franco, and subsequently the entire Francoist Spain. The 

thesis focuses especially on the roles of the concentration camps which helped the regime’s 

establishment. Concentration camps were only one of the many repressions which the Francoist 

regime used against its enemies and together with the rest of them, the camps constituted a 

pillar to the new regime. The thesis is divided into 5 parts. In the introduction, the aims, research 

questions and bibliography of the thesis are outlined. In the theoretical part, Machiavelli’s 

theory of using violence to stabilize the regime is introduced. In the third part, which deals with 

the historical context, Francisco Franco, the situation before the Spanish Civil War, The Civil 

War period and the post-Civil War period are all presented. Additionally, there are examples of 



 

further recessions, which the Francoist regime used against their enemies, that are introduced 

in this section. The thesis then logically moves from the aforementioned part to a section which 

deals with the concentration camps; firstly, the reader is presented with general information 

about the establishment and development of the concentration camps and secondly with the 

analysis of the individual roles which the camps fulfilled. In the final part, the conclusion, the 

ideas from the thesis are summarized and the research questions are answered. 
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1. Úvod 

V bakalářské práci se zabývám rolí koncentračních táborů při stabilizaci nového režimu, 

který byl nastolen po Španělské občanské válce. Násilnosti, kterých se režim Francisca Franca 

dopustil, jsou dodnes velice bolestivým místem španělské historie, a i po více než čtyřiceti 

letech od jeho pádu jsou zločiny, které spáchal, ve společnosti velmi diskutovány. Francův 

režim v době svého nástupu k moci využíval vůči svým nepřátelům nejrůznější typy represí, od 

jejich „lehčích“ forem, například ekonomických, až po brutální represe. Jednou z represí bylo 

využívání koncentračních táborů, v nichž byli jako zajatci zadržováni nepřátelé režimu. 

Nejbrutálnějším typem represe však bylo vraždění nepřátel režimu, které dosahovalo masových 

rozměrů. 

Cílem bakalářské práce je zjistit, zda a jakým způsobem přispěly koncentrační tábory 

režimu stabilizovat se. Zkoumány jsou nejrůznější role, které koncentrační tábory zastávaly, ať 

již se jedná o role ve vztahu k režimu, nebo role, které tábory zastávaly ve vztahu ke společnosti. 

Práce analyzuje, jak jednotlivé role táborů přispívaly k posilování režimu a v závěru určuje, 

které role koncentračních táborů byly ve vztahu ke stabilizaci režimu důležitější a které byly 

méně důležité. Práci vymezuje časové období od počátku občanské války od roku 1936 do roku 

1947, kdy byl uzavřen poslední frankistický koncentrační tábor. Teritoriálně se jedná o území 

nejprve kontrolované povstaleckou armádou a po konci občanské války o území celého 

Španělska. 

Motivací pro zkoumání koncentračních táborů je především to, že se jedná o téma 

českou společností značně opomíjené. Současně jsou koncentrační tábory velice aktuálním 

tématem a samotný Francův režim je v současnosti ve Španělsku velice diskutován, především 

v kontextu násilí páchaného na vlastních občanech, jehož součástí byly i tábory. Osobní 

motivací pro zkoumání frankistických koncentračních táborů je zájem o španělskou historii a 

také to, že téma frankistických koncentračních táborů jsem již zpracovával v rámci ročníkové 

práce. 

Hlavní výzkumná otázka zní: Jakým způsobem přispěly koncentrační tábory ke 

stabilizaci režimu? Vedlejší otázky jsou následující: Jaké role, které koncentrační tábory 

zastávaly, byly ve vztahu ke stabilizaci režimu nejdůležitější a které méně důležité? Shodoval 

se postup, jakým Franco využíval represe vůči svým nepřátelům, alespoň částečně s radami, 

které Machiavelli předložil v díle Vladař? 
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Z oborového hlediska se jedná o práci historickou a částečně také politologickou. 

Otázka represí Francova režimu je i po více než čtyřiceti letech od pádu režimu velice 

diskutována a někteří historici dokonce dochází k závěrům, že se jednalo o selektivní 

genocidu.1 Paul Preston, jeden z nejvýznamnějších anglicky píšících historiků zabývajících se 

dějinami Španělska ve 20. století, dokonce používá označení španělský holokaust, jak se 

jmenuje i jedna z jeho monografií (The Spanish Holocaust: Inquisition and Extermination in 

Twentieth-Century Spain). Téma stabilizace a posilování režimu je otázka zase 

z politologického hlediska, kdy politologie popisuje to, jak ke stabilizaci či posílení moci 

dochází.2 

Práce se skládá z pěti částí. První částí práce je úvod, ve kterém jsou stanoveny 

výzkumné otázky. Další částí je teoretická část, kde je stručně představen teoretický rámec 

využití násilí k upevnění moci režimu. Pro tuto část práce jsem vybral dílo Vladař od Niccola 

Machiavelliho. Po teoretické části následuje historický kontext, ve kterém je představena osoba 

Francisca Franca, situace španělské společnosti před občanskou válkou, občanská válka a 

nakonec období nastolování nového režimu. V rámci historického kontextu jsou představeny 

hlavní pilíře stabilizace režimu, jak je označuje odborná literatura. Jedním z těchto pilířů jsou i 

represe, z toho důvodu jsou krátce představeny dva typy represí, které režim používal vůči svým 

nepřátelům. Po představení těchto represí práce přechází ve stať, která se věnuje koncentračním 

táborům. Stať práce je rozdělena na dvě části. V první části je představen historický vývoj 

koncentračních táborů, jejich organizační struktura a jsou předloženy statistické údaje týkající 

se například počtu táborů a počtu zajatců. Druhá část je analytická, ve které je na základě dat 

z první části provedena analýza, jaké byly role koncentračních táborů a jak byly důležité pro 

stabilizaci režimu. V závěru práce jsou shrnuty hlavní poznatky práce a jsou zodpovězeny 

výzkumné otázky. 

1.1. Zhodnocení použité literatury 

Pro zpracování práce jsem využíval především cizojazyčné zdroje a literaturu. Jednalo 

se především o španělské a anglické odborné články zabývající se jednotlivými aspekty 

koncentračních táborů, jako například rolí táborů a na ně navázaných nucených prací na 

španělskou ekonomiku. Takovýmto článkem je například Forced Labour in Franco's Spain: 

Workforce Supply, Profits and Productivity od Fernanda Mendioly Gonzala. Využívána byla 

 
1 Jiří Chalupa, Dějiny Španělska (Praha: NLN, 2017), 498. 
2 Jiří Kroupa, Politologie nejen pro právníky (Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012), 17-18. 
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také literatura zabývající se více aspekty koncentračních táborů, ale teritoriálně vymezena 

konkrétními oblastmi, jako například La represión franquista en un territorio de retaguardia: 

el caso de Tenerife durante la guerra civil od Álvareze a Villazána. Z anglicky psané literatury 

jsem využíval odborné články zabývající se koncentračními tábory v různých kontextech, 

například v kontextu násilí používaného režimem se zabývá článek Exploitation, fascist 

violence and social cleansing: a study of Franco's concentration camps from a comparative 

perspective od Javiera Rodriga. Velice přínosné při psaní práce byly i monografie předních 

historiků zabývajících se španělskými dějinami. Takovým autorem je například Paul Preston se 

svým dílem The Spanish Holocaust: Inquisition and Extermination in Twentieth-Century Spain 

nebo Antony Beevor s dílem The Battle for Spain: the Spanish Civil War 1936–1939. Česky 

psané literatury je k tématu velice málo, při psaní práce jsem využil dílo Dějiny Španělska od 

předního českého hispanisty Jiřího Chalupy. Ačkoliv se kniha tématem represí zabývá velice 

okrajově, využil jsem ji především pro psaní historického kontextu. 

Použité primární prameny byly všechny ve španělštině. Jedná se o oficiální dokumenty, 

jakým byl Dekret 281 o práci válečných zajatců. Využity byly i audiovizuální záběry 

koncentračních táborů, konkrétně propagandistický film Prisioneros de Guerra z roku 1938. 

Stručný teoretický rámec je založený na díle Vladař od Niccola Machiavelliho, který 

svým pragmatickým přístupem položil základ filosofického směru machiavellismu. 

Machiavelliho jsem pro práci vybral především proto, že se jedná o autora velice známého a 

zároveň jako pozitivum vnímám také styl, kdy Machiavelli předkládá rady, kdy se jako politik 

jak zachovat a čemu se vyvarovat. Jde tedy o dílo, které by se do jisté míry dalo označit za 

učebnici správného vládnutí. Machiavelli se ve svém díle zabývá i násilím a přináší konkrétní 

rady, kdy a jak násilí využívat. Oproti jiným teoriím tedy mohu Machiavelliho Vladaře využít 

k otázce, zda Francův režim využíval násilí „dobře“ (ve smyslu stabilizace moci) a postupoval 

podle rad, které Machiavelli v díle předložil. 
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2. Teoretická část 

V teoretické části práce představím přístup k využívání násilí při nastolení a stabilizaci 

nových režimů. Otázka vhodnosti využívání násilí ze strany státu je otázkou velice starou. 

Tématu násilí a krutosti vůči nepřátelům se věnoval například Niccolò Machiavelli ve svém 

díle Vladař. Právě na jeho přístupu zakládám tuto část práce, jelikož jde o dílo velice známé a 

svým stylem i vhodné pro zkoumání, zda Franco postupoval při používání násilí za účelem 

upevnění své moci vhodně, jelikož Machiavelli přímo uvádí, kdy je vhodné, přípustné, či 

nevhodné využívat násilí a předkládá různé rady, jak s násilím nakládat. 

Tématu krutosti Machiavelli věnuje celou kapitolu, kde uvažuje nad tím, zda je lepší být 

vnímán jako vlídný či naopak krutý vladař a zda je lepší být obáván či milován. V úvodu 

kapitoly uvádí, že „…každý panovník musí toužiti, aby byl považován za vlídného, nikoli za 

krutého.“3 Současně s tím píše, že za účelem udržení si své moci a zachování společenského 

řádu je použití krutosti jedním z možných a přijatelných způsobů, kterým lze zabránit zhroucení 

státu a vypuknutí chaosu. 

V otázce, zda má být panovník milován či obáván, zastává Machiavelli názor, že je třeba 

obojího, protože je však podle něj složité být milován a současně obáván, radí být spíše obáván. 

Tuto svou radu zakládá na tvrzení, že: „…lidé bezohledněji škodí tomu, kdo probouzí lásku, než 

tomu, kdo budí strach, neboť láska je držena páskou povinnosti a ta se při každé příležitosti, 

kdykoli jde o osobní prospěch, trhá, protože lidé jsou zlí; strach však je udržován obavou z 

trestu, a ta neopouští lidi nikdy.“4 

Vyvolání strachu je podle Machiavelliho jednou z cest, která může podporovat 

panovníkovu moc. Panovníkova krutost by ale neměla vést k tomu, aby se z obávaného stal 

nenáviděným. „Je totiž docela dobře možné, býti obáván, ale přitom nikoli nenáviděn. Toho 

panovník dosáhne, když nevztáhne ruku na majetek svých občanů a poddaných a na jejich ženy. 

A když je přece nucen sáhnouti někomu na život, má to učiniti tenkrát, když k tomu má zřejmý 

důvod a dostatečné oprávnění. Především však nemá sahati na cizí majetek, neboť lidé 

zapomínají na otcovu smrt rychleji než na ztrátu majetku.“5 

 
3 Niccolò Machiavelli, Vladař, přeložil Jaroslav Zaorálek (Praha: Městská knihovna v Praze, 2018, elektronická 

publikace), 66. 
4 Machiavelli, Vladař, 67. 
5 Machiavelli, Vladař, 67. 
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Machiavelli panovníka varuje před zabavováním majetku svých oponentů. Zároveň s 

tím uznává, že zabíjet své oponenty panovník může, ale musí je zabít hned, jakmile se k tomu 

naskytne vhodná situace a nesmí čekat a ubírat tak na iluzi legality vraždy. 

Machiavelli se zabývá i tím, jak má být s krutostmi nakládáno. „Správně užitými 

ukrutnostmi (dá-li se vůbec o ukrutnostech mluvit jako o něčem správném), lze nazvati ty, které 

jsou spáchány jenom jednou a proto, že jsou nezbytné pro zachování vlády, a pak se již 

neopakují, nýbrž obracejí se v co největší prospěch poddaných. Špatné užité jsou ty, kterých i 

když jich zprvu bylo málo, časem spíše přibývá, než aby přestaly.“6 Z tohoto je zřejmé, že 

panovník má dbát na to, aby násilí, které používá k upevnění své moci, časem nenabíralo na 

intenzitě. Naopak by se měl snažit, pokud je to potřeba, vykonat co nejvíce násilí v počátcích 

své vlády a později v jeho používání polevovat. 

 
6 Machiavelli, Vladař, 40-41. 



7 

3. Historický kontext 

3.1. Osoba Francisca Franca 

Francisco Franco se narodil 4. prosince 1892 ve městě El Ferrol v Galicii na 

severozápadě Španělska. Francovi rodiče, jejich názory a jejich vztah s Franciscem měli zásadní 

vliv na Francovy názory, které se později promítly i v charakteru jeho režimu. Francův otec byl 

velice přísný a členy své rodiny v záchvatech hněvu bil. Většinu času Francův otec trávil pitím 

alkoholu a hraním karet mimo domov. Naopak Francova matka byla velice mírná, klidná a 

laskavá. Zatímco Francova matka byla velice zbožná a konzervativní žena, Francův otec byl 

liberál, který sympatizoval se zednáři a velice kritizoval katolickou církev. V roce 1907 Francův 

otec rodinu nadobro opustil. Mladý Francisco Franco, který měl velice kladný vztah s matkou, 

začal ve svém dospívání odmítat všechny postoje a zavrhoval veškeré chování, které dříve viděl 

u svého otce. Napjaté vztahy v rodině, které vyvrcholily odchodem otce, měly společně s 

dalšími faktory, vliv na Francovu nenávist vůči liberalismu, levicovým myšlenkám, zednářství 

a volnomyšlenkářskému životu.7 

Svou vojenskou kariéru započal Francisco Franco roku 1907, kdy v srpnu toho roku 

začal studovat na Vojenské akademii v Toledu. Když Franco akademii opouštěl, byl hodnocen 

velice špatně, v porovnání s ostatními studenty byl dokonce podprůměrný (v hodnocení skončil 

na 251. místě z 312 kadetů v ročníku). Jako voják působil zhruba dva roky v El Ferrolu a v 

březnu 1912 byl poslán do Maroka. V Maroku se Franco jako voják osvědčil a byl tak již tři 

měsíce po svém příjezdu do země povýšen na poručíka a v listopadu byl oceněn vojenskou 

medailí. V průběhu své vojenské kariéry následně vystřídal mnoho pozic a na počátku roku 

1936, v době před vypuknutím občanské války, měl Francisco Franco hodnost velitele vojenské 

oblasti Kanárských ostrovů. Během více než dvacetileté usilovné snahy se tak Franco dostal v 

armádní hierarchii poměrně vysoko. 8 

3.2. Situace ve Španělsku před občanskou válkou 

Španělská společnost byla na počátku 20. století velice rozdělena. Jednou z 

hlavních dělících linií byla tradice monarchie. Roku 1931 byla vyhlášena Španělská republika. 

Venkovské obyvatelstvo, které lze charakterizovat jako konzervativní, v roce 1931 

podporovalo zachování monarchie.9 Kromě podpory monarchie lze demonstrovat 

 
7 Paul Preston, Franco, překlad Luboš Heger a Radim Klekner (Praha: BB art, 2001), 15-18. 
8 Andrée Bachoudová, Franco, překlad Svetozár Pantůček (Praha: Themis, 2000), 33-34, 535-536. 
9 Chalupa, Dějiny Španělska, 454. 
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konzervativismus venkovského obyvatelstva na otázce křesťanství, které mělo na venkově 

mnohem větší vážnost a v životech lidí hrálo důležitější roli, než u lidí z měst. Oproti 

katolickému konzervativnímu venkovu znamenala katolická církev pro republikány jednoho z 

největších nepřátel. Z těchto a mnoha dalších důvodů si republikánské zřízení nenašlo mezi 

venkovským obyvatelstvem podporu a propast mezi znepřátelenými stranami se tak ještě více 

prohlubovala. Takovéto napětí uvnitř státu, kde byly politické síly téměř vyrovnané, vedlo ve 

svém důsledku k pokusu o státní převrat vyvolanému armádou.10 

3.3. Španělská občanská válka 

17. července 1936 vypuklo vojenské povstání v Maroku. Již jeden den na to, v noci z 

18. na 19. července, se Franco přemístil z Kanárských ostrovů do Maroka, kde stanul ve vedení 

povstalecké armády.11 Byl nejprve jmenován členem Junty obrany a následně byl v říjnu roku 

1936 jmenován hlavou státu a generalissimem povstaleckých armád. To, že vypukla občanská 

válka, bylo poměrně překvapující, jelikož povstalci plánovali rychlý vojenský převrat, který 

nakonec vyústil v téměř tři roky trvající vnitrostátní konflikt. 

V průběhu války získávali povstalci, označovaní také jako nacionalisté, vedení Francem 

mezinárodní podporu především z nacistického Německa a fašistické Itálie. Oproti tomu druhá 

strana konfliktu, označovaná jako republikáni, získávala pomoc především ze Sovětského 

svazu formou interbrigád (interbrigadisté byli dobrovolníci z řad cizinců, kteří bojovali ve 

španělské občanské válce na straně republikánů). Španělská občanská válka definitivně 

skončila 1. dubna 1939 vítězstvím nacionalistů vedených Franciscem Francem. 

Období občanské války s sebou přineslo mnoho represí páchaných na civilním 

obyvatelstvu. Represím, které páchali povstalci, se budu věnovat v samostatné kapitole 

v souvislosti s nastolováním režimu. Považuji však za nutné zmínit i násilí, jež bylo napácháno 

republikány. 

Obětmi republikánských represí se stali především velkostatkáři, pravicoví politici a 

příslušníci kléru. K násilnostem docházelo zejména v prvních měsících války, kdy se země 

zmítala v chaosu a republikánská vláda neměla pod kontrolou společenské dění ani ve své zóně 

vlivu.12 Do konce roku 1936, tedy za pouhý půlrok po vypuknutí války, bylo republikány zabito 

 
10 Paul Johnson, Dějiny dvacátého století, překlad Jan Čulík (Praha: Rozmluvy, 1991), 321. 
11 Preston, Franco, 135. 
12 Chalupa, Dějiny Španělska, 499. 
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přibližně 55 tisíc lidí, kteří sympatizovali s povstalci.13 Z těchto 55 tisíc obětí bylo necelých 7 

tisíc kleriků (mezi zavražděnými bylo i necelých 300 jeptišek a 13 biskupů).14 

Na rozdíl od povstalců a jejich představitelů, kteří nejbrutálnější represe na svém území 

nejen schvalovali, ale také organizovali, se představitelé republikánské vlády od tohoto 

nekontrolovaného násilí páchaného na svém území distancovali, kritizovali jej, a dokonce jej 

trestali.15 Koncem roku 1936 již republikánská vláda zcela získala kontrolu nad policií a 

armádou na svém území.16 Násilí, které již bylo republikány napácháno, nešlo vzít zpět a 

především vraždy kléru znamenaly pro republiku celosvětovou ostudu a povstalci se toho 

snažili co nejvíce využít ve svůj vlastní prospěch k zisku mezinárodních sympatií.17 

3.4. Nastolení nového režimu po válce 

Po konci války následovalo období, kdy se režim etabloval. Mezi základní 

charakteristiky režimu patřila silná opora v armádě a v katolické církvi, přičemž obě tyto složky 

si v novém režimu velice polepšily. Francovu oporu v armádě také podporoval fakt, že sám 

z armády pocházel.18 Dalším důležitým znakem režimu byly represe vůči jeho nepřátelům. Tyto 

tři faktory, tedy podpora armády, katolické církve19 a represe20 je možné označit za jedny 

z hlavních pilířů ustanovení nového režimu. O důležitosti náklonosti ozbrojených složek vůči 

režimu jistě není pochyb. Jejich podpora umožňovala potlačovat jakékoliv projevy nesouhlasu 

vůči režimu, příkladem mohou být studentské stávky konající se od šedesátých let nebo 

baskická teroristická organizace ETA, která vznikla rolu 1959.21 

Podpora katolické církve pramenila již z dob republiky, kdy se levicové vlády snažily o 

sekularizaci státu. Již od počátku občanské války tak katolická církev velice hlasitě podporovala 

povstaleckou armádu a republikánskému zřízení vyhlásila „křížovou výpravu“. Církevní 

hodnostáři nejen vyzývali k boji, ale otevřeně podporovali násilí páchané povstaleckou 

armádou. Příkladem takovéto podpory povstaleckých krutostí může být prohlášení arcibiskupa 

 
13 Peter Anderson, „In the Interests of Justice? Grass-Roots Prosecution and Collaboration in Francoist Military 

Trials, 1939–1945,“ Contemporary European History 18, číslo 1 (únor 2009): 31. 
14 Chalupa, Dějiny Španělska, 499. 
15 Chalupa, Dějiny Španělska, 499. 
16 Anderson, „In the Interests,“ 31. 
17 Chalupa, Dějiny Španělska, 499. 
18 Markéta Kašková, „Frankistické Španělsko jako typ nedemokratického režimu“ (bakalářská práce, 

Západočeská univerzita v Plzni, 2018), 7. 
19 Paul Preston, Franco: A Biography (London: HarperPress, 2012, elektronická publikace), 543. 
20 Francisco Cobo Romero, Miguel Ángel Del Arco Blanco a Teresa María Ortega López, „The Stability and 

Consolidation of the Francoist Regime. The Case of Eastern Andalusia, 1936-1950,“ Contemporary European 

History 20, číslo 1 (únor 2011): 53. 
21 Chalupa, Dějiny Španělska, 542. 
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ze Zaragozy, kde během povstaleckého teroru zemřelo více než 5 tisíc osob, Rigoberta 

Doméneche Vallse o tom, že násilí páchané povstalci: „…je zcela legitimní, protože nejde o 

projevy anarchie, nýbrž o chvályhodnou činnost ve prospěch Řádu, Vlasti a Náboženství.“22 Po 

válce byly vztahy režimu a katolické církve symbolicky zpečetěny 2. dubna 1939, kdy Franco 

předal při slavnostním obřadu svůj meč kardinálu Gomá. Spojenectví katolické církve a režimu 

bylo oboustranně výhodné. Církvi se dostalo postavení národního náboženství a získala 

monopol v oblasti vzdělávání. Na oplátku se režim těšil otevřené podpoře ze strany katolické 

církve, která v té době ještě hrála důležitou roli v životech značné části španělské společnosti. 

Otevřená spolupráce s režimem, která trvala až do 60. let, měla však na katolickou církev 

negativní dopad, a to ten, že se španělská společnost postupně přeměnila z nábožensky oddané 

na nábožensky lhostejnou.23 

Po konci občanské války byl nastolen takzvaný Francův mír. Jde o období stabilizace 

režimu, ve kterém hrály klíčovou roli represe vůči jeho nepřátelům. Vítězové války, jimiž byli 

nacionalisté, se velice krutým způsobem mstili poraženým republikánům. Jiří Chalupa 

přirovnává způsoby zacházení s poraženými republikány ke způsobům, jimiž 

disponovaly totalitní systémy nacistického Německa a stalinského Sovětského svazu a tím tak 

zařazuje Franca mezi „nefalšované zločince a psychopaty“, jak označuje představitele 

zmíněných totalitních režimů.24 

Důležitou oporou Francova režimu byla také samotná občanská válka. Vzhledem 

k tomu, že se Španělsko neúčastnilo první světové války (a ani druhé světové války, která v té 

době však ještě neprobíhala) a občanská válka byla konflikt velice krutý, který je dodnes 

považován za nejkrvavější konflikt španělských dějin, občanská válka poznamenala paměť 

španělské společnosti a stala se obrazem něčeho, co se již nikdy nesmí stát. Nový režim dokázal 

již ukončeného konfliktu využít ve svůj prospěch. Po celém Španělsku se konaly nejrůznější 

obřady připomínající hrdiny občanské války, byla přejmenovávána veřejná prostranství atd. 

V podstatě se tak stalo, že občanská válka, kterou všichni považovali za nejbolestivější období 

vlastních dějin, se stala všudypřítomná.25 Všudypřítomnost tohoto konfliktu vzbuzovala 

bolestivé vzpomínky na oběti války a násilí, ať již z řad republikánů nebo povstalců, a nikdo si 

nechtěl připustit, že by se podobný konflikt opakoval26, což režim velice posilovalo, jelikož to 

 
22 Chalupa, Dějiny Španělska, 499. 
23 Chalupa, Dějiny Španělska, 523-524. 
24 Chalupa, Dějiny Španělska, 514. 
25 Romero, Blanco a López, „The Stability,“ 50. 
26 Antonio Cazorla-Sánchez, „Beyond "They Shall Not Pass". How the Experience of Violence Reshaped 

Political Values in Franco's Spain,“ Journal of Contemporary History 40, číslo 3 (červenec 2005): 509. 
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odrazovalo od možných snah o převrat či boj proti režimu, které by k podobnému konfliktu 

vedly. 

3.5. Represe vůči nepřátelům režimu 

Bezesporu nejbrutálnějším typem represe, který může být vůči politickým nepřátelům 

využíván, je vraždění politických oponentů. K tomuto typu represe se uchýlil i Francův režim. 

Vraždění politických oponentů bylo využíváno již od dob počátku občanské války. Likvidace 

politických nepřátel měla mnoho podob. Lze rozlišit popravy provedené na základě soudních 

procesů a popravy mimosoudní. 

Zpočátku války byly velice časté především mimosoudní popravy. V historiografii se 

autoři zabývající se občanskou válkou častokrát zmiňují o takzvaných „procházkách“ (paseos). 

Tento termín označuje odvlečení nepřítele ozbrojenci za účelem jeho popravy, aniž by o tom 

rozhodl soud.27 Mimosoudní popravy však nezmizely ani po válce a probíhaly paralelně 

s popravami založenými na soudním procesu.28 

Mimosoudně probíhaly popravy především poté, co se nacionalisté zmocnili 

jednotlivých měst. Nejdříve byli zabíjeni představitelé republikánského režimu (jako například 

starostové či jiní úředníci věrní republice) a vedoucí představitelé odborů. V následném kroku 

byly zabíjeni civilisté, u nichž existovalo podezření z podpory levice, jednalo se tak o levicové 

intelektuály či představitele inteligence.29 Postup nacionalistů vůči inteligenci (především 

učitelům, lékařům, umělcům) někteří historici přirovnávají k selektivní genocidě.30 

Na příkladu města Zaragoza je možné ukázat, jak vysoký byl v době počátku války, tedy 

v roce 1936, poměr mimosoudně popravených nepřátel vůči těm, kteří byli před popravou 

postaveni před soud. Data ukazují, že celkem bylo ve městě v roce 1936 popraveno 2578 lidí, 

z nichž pouze 32 bylo před popravou formálně odsouzeno.31 

Popravy byly konány i na základě soudního procesu, který jim dodával jistou formu 

legitimity, která ale byla velice pochybná, jelikož se jednalo o politické procesy a soudy jednaly 

 
27 Paul Preston, The Spanish Holocaust: Inquisition and Extermination in Twentieth-Century Spain (London: 

HarperPress, 2012, elektronická publikace), 587. 
28 Peter Anderson, „Singling Out Victims: Denunciation and Collusion in the Post-Civil War Francoist 

Repression in Spain, 1939–1945,“ European History Quarterly 39, číslo 1 (2009): 9. 
29 Antony Beevor, The Battle for Spain: The Spanish Civil War 1936-1939 (London: Weidenfeld & Nicolson, 

2006, elektronická publikace), 129-130. 
30 Chalupa, Dějiny Španělska, 498. 
31 Julius Ruiz, „Seventy Years On: Historians and Repression During and After the Spanish Civil War,“ Journal 

of Contemporary History 44, číslo 3 (2009): 466. 
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zrychleně a hromadně.32 Zajímavé jsou počty osob, které byly před soudy postaveny. Například 

v Málaze bylo jenom za 100 dní na počátku roku 1937 před soud postaveno 20 tisíc lidí, z nichž 

byly 3 tisíce odsouzeni k smrti.33 

Nehledě na to, zda se jednalo o vraždu mimosoudní či o popravu po soudním procesu, 

se odhaduje, že Francův režim za dobu občanské války zabil 100 tisíc osob a po jejím ukončení 

ještě dalších 50 tisíc.34 

Motivací tohoto typu represe byla fyzická likvidace nepřátel. Franco totiž usiloval o 

zlikvidování všeho a všech, kteří měli nějakou spojitost s republikou, dělnických hnutím, 

komunismem či anarchismem.35 Vedle fyzické likvidace a odstranění elity, ale i řadových členů 

či pouhých sympatizantů politické opozice měl tento typ represe, tedy masové vraždění 

nepřátel, vzbuzovat strach ve společnosti. Svědčí o tom i fakt, že těla mrtvých byla mnohdy 

ponechávána pro výstrahu tam, kde došlo k popravě. Identity obětí nebyly nijak tajeny, pokud 

se například jednalo o odboráře, byly naopak jejich členské průkazy odborů nechány na 

viditelném místě, většinou uvázané na krku popraveného, jako průkaz viny. Těla obětí byla i 

veřejně vystavována, například v Seville na náměstí bylo několik dní vystaveno tělo zavražděné 

matky místního komunisty.36 

Dalším typem represe, který Francův režim využíval, bylo potlačování nacionalismu 

menšinových národů, především baskického a katalánského. Represe vůči menšinovým 

národům byly započaty již v průběhu války po dobytí jednotlivých území. 5. dubna 1938 došlo 

v katalánském městě Lleida k prvnímu oficiálnímu kroku, jenž ukazoval směr, kterým se 

nacionalisté ve vztahu k menšinám vydali. Toho dne byl oficiálně zrušen status katalánské 

autonomie, který byl katalánskému národu udělen v době republiky.37 

Menšinové jazyky byly vytlačeny z veřejného života. Téměř ve všech veřejných 

zařízeních, především pak ve školství, bylo zakázáno používat menšinové jazyky. V regionech 

s vysokým počtem menšin byly ve městech vylepovány plakáty, které vyzývaly k používání 

španělštiny, která byla označována za „jazyk říše“.38 

 
32 Chalupa, Dějiny Španělska, 515. 
33 Peter Anderson, The Francoist Military Trials: Terror and Complicity, 1939–1945 (New York: Routledge, 

2010, elektronická publikace), 55. 
34 Anderson, „In the Interests,“ 26. 
35 Chalupa, Dějiny Španělska, 514-515. 
36 Beevor, The Battle for Spain, 130-131. 
37 Conxita Mir, „The Francoist Repression in the Catalan Countries,“ Catalan Historical Review, číslo 1 (2008): 

143. 
38 Stanley Payne, „Catalan and basque nationalism,“ Journal of Contemporary History 6, číslo 1 (1971): 49. 
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Role této represe byla asimilovat menšinové národy.39 Jedním z důvodů může být strach 

ze separatismu, který by značně oslabil Španělsko.40 I v současné době je separatismus, 

především katalánský, zbytkem španělské společnosti vnímán rozporuplně, jelikož Katalánsko 

má velice důležitou úlohu v ekonomice celé země. Na snahu asimilovat menšinové národy 

můžeme nahlížet i jako na snahu vybudovat jeden velký silný národ a vytvořit tak iluzi 

jednotného Španělska obývaného pouze Španěly. 

Dalším typem represe, který Francův režim využíval, byly koncentrační tábory. 

 
39 Fernando Molina, „Lies of Our Fathers: Memory and Politics in the Basque Country Under the Franco 

Dictatorship, 1936-68,“ Journal of Contemporary History 49, číslo 2 (duben 2014): 318. 
40 Mir, „The Francoist Repression,“ 143. 
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4. Koncentrační tábory – obecná část 

4.1. Založení prvních koncentračních táborů v letech 1936-1937 

Systém koncentračních táborů využívaných frankistickým režimem má své kořeny již 

v době počátku občanské války. Vznik prvního koncentračního tábora založeného povstaleckou 

armádou je datován již k 19. červenci 1936, tedy téměř ihned po vypuknutí občanské války. 

Tento první koncentrační tábor vznikl ve městě Zeluán (Selouane poblíž města Melilla) na 

území marockého protektorátu a byl situován v budově městské pevnosti.41 Již 20. července, 

tedy pouze den poté, co byl založen první frankistický koncentrační tábor, vydal Francisco 

Franco rozkaz povstaleckým generálům, podle něhož měli začít zakládat další koncentrační 

tábory na jimi kontrolovaných územích pro zadržování nepřátel a jejich následné využití 

k veřejným pracím.42 Ještě v roce 1936 bylo otevřeno mnoho dalších koncentračních táborů, 

mezi které pařil například tábor La Isleta na Gran Canarii nebo tábor v klášteře svatého Marka 

v Leónu.43 Ke konci roku 1937 se počet táborů odhaduje již na více než 60.44 

Nejednalo se o předem promyšlený plán a vznik systému souvisel s potřebou internace 

válečných zajatců. O tom, že vznik a fungování systému koncentračních táborů nebyl předem 

připraven a systém se utvářel spontánně svědčí mnoho důkazů. Jedním z nich je legislativní 

vakuum, kdy nebylo přesně stanoveno, jak má být s vězni nakládáno. Důkazem nejasností 

ohledně nakládání se zajatci je i to, že v počátcích fungování táborů docházelo denně 

k masovým popravám zajatců a tábory tak určitou dobu více než koncentrační připomínaly 

tábory likvidační. Jako příklad tábora s likvidačním charakterem je možné uvést tábor 

v blízkosti města Tetuán, kde docházelo každé ráno k hromadným popravám zajatců.45 

Dalším dokladem neplánovanosti je, že vznik a řízení koncentračních táborů zpočátku 

organizovala armáda, a protože neexistovala konkrétní zastřešující organizace, která by 

instruovala vedení jednotlivých táborů a určovala jednotný postup, tak se fungování 

konkrétních táborů vzájemně lišilo. Tyto nejasnosti ohledně fungování koncentračních táborů 

trvaly do poloviny roku 1937, kdy došlo k legislativním úpravám a organizačním změnám, 

 
41 „Una Cronología muy resumida,“ Los campos de concentración de Franco, navštíveno 6. února 2021, 

http://www.loscamposdeconcentraciondefranco.es/cronologia. 
42 Manuel Morales, „Los campos del horror,“ El País, 31. března 2019, 

https://elpais.com/cultura/2019/03/29/actualidad/1553861737_113268.html. 
43 „Una Cronología muy resumida.“ 
44 Julius Ruiz, „A Spanish Genocide? Reflections on the Francoist Repression after the Spanish Civil War,“ 

Contemporary European History 14, číslo 2 (2005): 178. 
45 Beevor, The Battle for Spain, 103-104. 

http://www.loscamposdeconcentraciondefranco.es/cronologia
https://elpais.com/cultura/2019/03/29/actualidad/1553861737_113268.html
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jejichž cílem bylo systém koncentračních táborů sjednotit.46 Nejasná byla i otázka, kdo má být 

do koncentračních táborů umísťován. V koncentračním táboře Zeluán bylo umístěno, kromě 

republikánských vojáků, také mnoho úředníků, politiků a dalších veřejně známých osobností, 

například žurnalistů.47 I definice nepřátel byla vyřešena v roce 1937. 

4.2. Organizační struktura systému koncentračních táborů a 

„legislativní“ rámec 

Centralizace systému koncentračních táborů zahrnovala mnoho kroků. V první řadě se 

jednalo o standardizaci klasifikace zajatců a následný postup vůči nim. Dalším krokem bylo 

sjednocení táborů pod jednou zastřešující organizací, která za vedení táborů zodpovídala. 

Centralizace systému znamenala snahu odstranit rozdíly mezi jednotlivými tábory a 

vnést do systému jasný řád a strukturu. Dále centralizace do jisté míry legitimizovala existenci 

a fungování koncentračních táborů. 

4.2.1. Všeobecný klasifikační řád 

Prvním krokem vedoucím k centralizaci systému bylo vydání Všeobecného 

klasifikačního řádu 11. března 1937. Tento řád rozděloval zajatce do čtyř kategorií. Základem 

ke klasifikaci se stala osvědčení, která zpracovávaly místní autority v oblasti bydliště zajatce. 

Mezi těmito autoritami byli kromě armády také starostové, ale i faráři. Na základě těchto 

osvědčení určovaly klasifikační komise, které byly zřizovány přímo v koncentračních 

táborech,48 do které kategorie zajatec náleží. Roli v klasifikaci mělo, kromě náklonosti či 

naopak nenávisti vůči povstalecké armádě, i politické přesvědčení či dokonce to, zda a jak často 

zajatec docházel do kostela.49 

Kategorie zajatců byly definovány následovně: 

Do kategorie A byli zařazováni nejméně nebezpeční zajatci, kteří svou účast ve válce 

na straně republikánů obhajovali tím, že k tomu byli donuceni. Kategorie B zahrnovala válečné 

zajatce, kteří na straně republikánů bojovali dobrovolně, ale zároveň nepředstavovali pro 

 
46 Javier Rodrigo, „Exploitation, fascist violence and social cleansing: a study of Franco's concentration camps 

from a comparative perspective,“ European Review of History—Revue europe´enne d’histoire 19, číslo 4 (srpen 

2012): 554-555. 
47 „El campo de concentración de Zeluán,“ Guerra civil en Melilla: 1936-1939, 4. prosince 2009, 

http://guerracivilenmelilla.blogspot.com/2009/12/el-campo-de-concentracion-de-zeluan.html. 
48 Rodrigo, „Exploitation, fascist violence and social cleansing,“ 556. 
49 Ángel Organero Merino, Batallón de pico y pala: cautivos toledanos en Navarra (Lesaka, 1939-1942) 

(Navarra: Pamiela, 2015, elektronická publikace), 29. 

http://guerracivilenmelilla.blogspot.com/2009/12/el-campo-de-concentracion-de-zeluan.html
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povstalce významné riziko. Kategorie C byla určena pro nebezpečné zajatce, především velitele 

republikánské armády a představitele opozičních politických stran. Poslední kategorie D 

zahrnovala zajatce, kteří byli prokazatelně zodpovědní za zločiny proti lidskosti. 50 

Zajatci zařazení do kategorie A byli propuštěni na svobodu, případně posláni bojovat na 

frontu v řadách povstalecké armády. Zajatci kategorie B a část zajatců kategorie A, u kterých 

existovaly pochybnosti o loajalitě vůči povstalecké armádě, byli internováni v koncentračních 

táborech. 51 Zajatci z kategorií C a D byli předávání vojenským či trestním soudům, přičemž 

obvyklými tresty byla dlouholetá vězení či trest smrti.52 

4.2.2. MIR a dekret 281 o práci válečných zajatců 

Po vydání Všeobecného klasifikačního řádu bylo potřeba vytvořit organizaci, která by 

zodpovídala za nakládání s válečnými zajatci a jejich využití k válečným cílům. 25. března 

1937 za tímto účelem vznikla organizace MIR (Jefatura de Movilización, Instrucción y 

Recuperación, česky Vedení mobilizace, vzdělávání a zotavování). Zajatci byli využíváni na 

základě jejich klasifikace podle klasifikačního řádu. Ti, kteří byli zařazeni do skupiny A a byli 

schopní vojenské služby, byli převáděni na frontu, kde bojovali v řadách povstalecké armády. 

Pro využití zajatců ze skupiny B začala MIR vytvářet pracovní prapory (Batallones de 

Trabajadores). Kompetence zakládat pracovní prapory znamenala počátek nucených prací jako 

organizované represe.53 

Se systémem frankistických koncentračních táborů velice úzce souvisí nucené práce. 

Jejich využití bylo právně definováno dekretem číslo 281 o práci válečných zajatců, který byl 

přijat 28. května 1937. Dekret, který zajatcům přiznával právo na práci, se odvolával na 

politický program FET y de las J.O.N.S. (Falange Espaňola, fašistická strana založená roku 

1933)54 ve kterém si strana kladla za cíl zaručit všem španělským občanům právo na práci. 

Zajatci na základě tohoto dekretu mohli vykonávat především dělnické pozice, o konkrétním 

zařazení však rozhodovali příslušní velitelé.55 

 
50 Merino, Batallón de pico, 29. 
51 Ascensión Badiola Ariztimuño, „La represión franquista en el País Vasco. Cárceles, campos de concentración 

y batallones de trabajadores en el comienzo de la posguerra“ (tesis doctoral, Universidad del País Vasco, 2015), 

156. 
52 Steven Jay Perez, „Once and for all: The Spanish Civil War and the Nationalist Concentration Camps“ (honors 

thesis, University of Pennsylvania, 2014), 65. 
53 Merino, Batallón de pico, 28. 
54 Chalupa, Dějiny Španělska, 706. 
55 Francisco Franco, „Decreto número 281,“ Boletín oficial del Estado, 1. června 1937, 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1937/224/A01698-01699.pdf. 
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„Vězni a váleční zajatci budou považováni za militarizované pracovníky, kteří budou 

muset nosit uniformu, která jim bude určena, a v důsledku toho podléhají zákoníku vojenského 

soudnictví a Ženevské úmluvě z 27. června, devatenáct set dvacet devět.“56 Dekret se tímto 

článkem, označovaným jako článek čtvrtý, odkazuje na mezinárodní právo, konkrétně na 

Ženevskou konvenci zabývající se zacházením s válečnými zajatci. Ze strany režimu tedy jde 

o snahu legalizovat systém. 

Ačkoliv byl dekret prezentován tak, že zajatcům přiznával právo na práci, v podstatě 

jim nařizoval pracovní povinnost. Účelem dekretu tak nebylo uznání základního lidského práva 

na práci, ale systematické vykořisťování zajatců a jeho legalizace.57 

4.2.3. ICCP – Inspekce zajateckých koncentračních táborů 

Dovršením centralizace systému koncentračních táborů se stalo vytvoření ICCP 

(Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros, česky Inspekce zajateckých 

koncentračních táborů) 5. července 1937.58 Příčinou tohoto kroku byly válečné úspěchy na 

severní frontě a s nimi související nárůst počtu zajatců. Vytvoření ICCP bylo důležité pro 

stabilizaci systému a jeho růst. Kromě toho, že ICCP převzala pod svou správu již existující 

tábory, zakládala mnoho nových táborů. Založení ICCP v podstatě znamenalo konec provizorní 

fáze koncentračních táborů a začátek fáze, kdy již měly koncentrační tábory jasně vymezené 

funkce a řízení. 59 

V počátcích fungování organizace nebylo ještě zcela zřejmé, jaký měl být vztah ICCP 

k dalším organizacím. ICCP totiž organizačně spadala pod MIR, avšak pokud šlo o přijímání 

rozkazů, podléhala přímo vedení armády v čele s Francem. Zpočátku také nebylo zcela jasné, 

jaké kompetence ICCP náleží. Ve svých počátcích ICCP zodpovídala pouze za zakládání a 

vedení táborů, ale například otázka převýchovy zajatců byla nejasná. Vztah k dalším 

organizacím a další kompetence ICCP se časem vyjasnily. Výsledný vztah armády, MIR a 

ICCP byl následovný: povstalecká armáda zadržela zajatce, kteří byli posláni do koncentračních 

táborů, jež byly spravovány ICCP. V táborech byli klasifikačními komisemi klasifikováni. Na 

základě výsledku klasifikace byli zajatci buď popraveni či předáni dalším soudům (zajatci 

kategorie C a D), posláni na frontu v řadách povstalecké armády (zajatci kategorie A) či 

ponecháni v táborech (zajatci kategorie B a částečně také A). MIR zakládala a organizovala 

 
56 „Decreto número 281.“ 
57 Javier Rodrigo, „Internamiento y trabajo forzoso: los campos de concentración de Franco,“ Hispania nova 6 

(2006): 623. 
58 Merino, Batallón de pico, 31. 
59 Rodrigo, „Exploitation, fascist violence and social cleansing,“ 556-557. 
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pracovní prapory, zatímco ICCP zodpovídala za vedení táborů a život v nich, přičemž tábory 

sloužily jako místo, kde byli zajatci zařazení do pracovních praporů ubytováváni. ICCP tak 

nezasahovala do nucených prací a MIR nezasahoval do fungování táborů.60 

ICCP byla rozpuštěna roku 1942, to ovšem neznamenalo ukončení fungování systému 

koncentračních táborů.61 Úlohu dohledu nad koncentračními tábory převzala nově vzniklá 

organizace Jefatura de Campos de Concentración de Prisioneros (JCCBD, Vedení zajateckých 

koncentračních táborů). JCCBD kromě správy koncentračních táborů také dohlížela na 

pracovní prapory. Od roku 1940 docházelo k postupnému uzavírání táborů. Nejznámější tábor 

Miranda de Ebro byl ale uzavřen, jako poslední, až 8 let po konci občanské války, tedy v roce 

1947.62 Přesto, že organizace ICCP může do jisté míry připomínat nacistický model organizace 

Inspektion der Konzentrationslager, nejsou žádné důkazy o tom, že se Francův režim touto 

organizací přímo inspiroval.63 Přímou vazbu frankistických koncentračních táborů 

s nacistickým režimem však lze nalézt v osobě Paula Winzera. Winzer byl člen gestapa a SS, 

který je udáván jako jeden ze spoluautorů plánu koncentračního tábora Miranda de Ebro, 

jednoho z největších a nejznámějších španělských koncentračních táborů.64 

4.3. Počty táborů, zajatců a rozmístění táborů 

Celkově v období od roku 1936 do roku 1947 fungovalo 296 frankistických 

koncentračních táborů. Reálný počet táborů byl ale vyšší, záleží totiž na metodologii počítání 

táborů. Některé z těchto 296 koncentračních táborů byly ve skutečnosti komplexem více táborů. 

Jedním z takových příkladů může být koncentrační tábor ve městě León, kde byl zřízen jeden 

centrální koncentrační tábor, pod který administrativně spadaly další tři menší tábory. 65 

Více než polovina táborů ukončila svůj provoz těsně po konci občanské války, přičemž 

mezi lety 1940 až 1947 byl počet funkčních táborů v počátku období okolo 100 a průběžně se 

stále snižoval. Poslední koncentrační tábor, Miranda de Ebro, byl uzavřen roku 1947.66 

 
60 Perez, „Once and for all,“ 71-73. 
61 José Ramón González Cortés, „Origen y desarrollo de los campos de concentración franquistas en 

Extremadura,“ Revista de estudios extremeños 62, číslo 1 (2006): 268-269. 
62 Perez, „Once and for all,“ 103-104. 
63 Rodrigo, „Exploitation, fascist violence and social cleansing,“ 557. 
64 Matilde Eiroa a Concha Pallarés, „Uncertain Fates: Allied Soldiers At The Miranda De Ebro Concentration 

Camp,“ The Historian 76, číslo 1 (2014): 34. 
65 „Las cifras,“ Los campos de concentración de Franco, navštíveno 24. února 2021, 

http://www.loscamposdeconcentraciondefranco.es/cifras. 
66 Perez, „Once and for all,“ 102. 

http://www.loscamposdeconcentraciondefranco.es/cifras
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S faktem, že koncentrační tábory vznikaly za účelem internace velkého množství 

válečných zajatců, souvisí i rozmístění prvních koncentračních táborů. Jelikož na počátku roku 

1937 povstalecká armáda poměrně úspěšně postupovala především na severní frontě, vzniklo 

právě na severu země velké množství koncentračních táborů k internaci zajištěných zajatců. 

Koncentrační tábory byly s postupem povstalecké armády vytvářeny ve všech oblastech 

Španělska, až nakonec vznikly na území všech dnešních autonomních společenství. 

V tabulce číslo 1 je uvedeno rozložení koncentračních táborů na španělském území. 

Tabulka číslo 1:67 

Oblast Počet koncentračních táborů 

Andalusie 52 

Valencie 41 

Castilla la Mancha 38 

Castilla y León 24 

Aragón 18 

Extremadura 17 

Madrid 16 

Katalánsko 14 

Asturie 12 

Galicie 11 

Murcia 11 

Kantábrie 10 

Baskicko 9 

Baleárské ostrovy 7 

Kanárské ostrovy 7 

Navarra 4 

La Rioja 2 

Ceuta a bývalé španělské državy na 

severu Afriky 

5 

Celkem 298 

 

 
67 „Las cifras.“ 
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Největší počet koncentračních táborů za celou dobu jejich fungování v letech 1936 až 

1947 se nacházel v Andalusii. Andalusie je druhou největší oblastí Španělska a zároveň je také 

jednou z nejlidnatějších oblastí, proto není překvapující, že zde bylo soustředěno nejvíce 

koncentračních táborů. Pokud bychom na rozmístění koncentračních táborů nahlíželi 

z perspektivy velikosti oblastí, pak pořadí rozložení koncentračních táborů uvedené v tabulce 

číslo 1 zhruba v základních rysech koresponduje s pořadím jednotlivých oblastí seřazených 

podle velikosti od největší po nejmenší. Na druhou stranu je třeba přihlédnout i k dalším 

faktorům, především počtu obyvatel v daných oblastech. Příkladem lze uvést Madrid, který je, 

co se rozlohy týče, jednou z menších oblastí, avšak populačně patřil a patří mezi nejlidnatější. 

Konkrétní místa, kde vznikaly frankistické koncentrační tábory, byla velice různorodá. 

Přibližně 15 % koncentračních táborů vzniklo v budovách klášterů, hradů a dalších historických 

objektů. K vytvoření koncentračních táborů byly využívány i průmyslové prostory, jako 

například sklady a opuštěné továrny. Podobně byly využívány i armádní prostory, jako 

například kasárny. Koncentrační tábory vznikaly také z civilních objektů, jako ze školních 

budov, lazaretů nebo ústavů pro duševně choré. Zhruba 30 % táborů vznikalo tzv. na zelené 

louce, kde byly vystavěny nové budovy přímo určené k účelu založení koncentračního tábora.68 

Tábory mnohdy vznikaly na místech, která se nacházela v bezprostřední blízkosti měst, často 

přímo v jejich centrech. Na první pohled je tedy zřejmé, že režim se fungováním systému 

koncentračních táborů netajil. 

Odhady počtu zajatců internovaných v koncentračních táborech se liší, Carlos 

Hernández de Miguel uvádí, že počet zajatců v koncentračních táborech byl v rozmezí od 700 

tisíc do jednoho milionu.69 V táboře Miranda de Ebro, jednom z největších koncentračních 

táborů, jenž fungoval až do roku 1947, bylo za dobu jeho fungování celkově internováno 

přibližně 65 tisíc zajatců.70 

Mnoho tisíc zajatců v koncentračních táborech zemřelo, ale přesné číslo není možně 

určit, jelikož chybí potřebná dokumentace, přesto se však předpokládá, že celkový počet 

zemřelých v koncentračních táborech převyšuje číslo 10 tisíc.71 Tento počet zemřelých zajatců 

(přibližně 1,5 % zajatců) naznačuje, že cílem koncentračních táborů nebyla systematická 

 
68 „Las cifras.“ 
69 „Las cifras.“ 
70 Chalupa, Dějiny Španělska, 515. 
71 „Las cifras.“ 
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likvidace zajatců. Oproti tomu Alfredo Gonzalez-Ruibal uvádí mnohem vyšší číslo zemřelých, 

a to až 90 tisíc.72 

Značná část zemřelých zajatců podlehla infekčním nemocem, které se v koncentračních 

táborech kvůli nedostatečným hygienickým podmínkám šířily. Francesc Vernet, který byl 

zajatcem v táboře Orduňa, popsal hygienické podmínky následovně: „Byli jsme plní brouků. 

Oblečení, pokrývky… všechno bylo plné brouků. Byl to mor. Když si někdo sundal oblečení a 

položil jej na zem, zdálo se, že se hýbe tím množstvím vší, které v něm byly. Trávili jsme čas tím, 

že jsme je zabíjeli, ale bylo to nemožné.“73 Další zemřeli zajatci v důsledku hladu, nachlazení 

či nehumánního zacházení, které spočívalo ve fyzickém násilí i mučení. Šíření nemocí a 

nevyhovujícím hygienickým podmínkám nedokázalo zabránit ani to, že ve struktuře ICCP byla 

za tímto účelem zřízená speciální sekce, která se měla touto problematikou zabývat. Jak je výše 

zmíněno, potřebná dokumentace chybí, jelikož se úmrtí z těchto příčin mnohdy ani 

neevidovala. Přesto je však možné uvést pár příkladů. Jenom v měsíci dubnu roku 1939 zemřelo 

v koncentračním táboře ve městě Alicante 138 zajatců v důsledku hladu a nemocí. Zda byl 

primární příčinou úmrtí hlad či nemoc nelze přesně určit, v důsledku hladu je totiž tělo velice 

oslabené a náchylné k různým nemocem.74 

 
72 Alfredo González-Ruibal, „From the battlefield to the labour camp: archaeology of civil war and dictatorship 

in Spain,“ Antiquity 86, číslo 332 (červen 2012): 464. 
73 „Higiene y enfermedades,“ Los campos de concentración de Franco, navštíveno 1. března 2021, 

http://www.loscamposdeconcentraciondefranco.es/higiene. 
74„Las cifras.“ 
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5. Role koncentračních táborů v začátcích Francova režimu 

V následující kapitole budu analyzovat roli koncentračních táborů. Především se 

zabývám tím, jakými způsoby měly tábory pomoci režimu se etablovat a posílit jeho pozici. 

Tábory za dobu své existence plnily mnoho úloh, které vznikaly postupně, vzájemně se 

překrývaly a postupem času se vyvíjely. Mnohé z úloh, které koncentrační tábory zastávaly, 

byly neformálního charakteru. Těchto úloh si byl režim pravděpodobně vědom, ale oficiálně se 

o nich jako o rolích, které tábory plnily, nezmiňoval. 

Tábory zastávaly především společenskou roli tím, že sloužily k převýchově zajatců, 

zároveň však měly i značnou symbolickou úlohu. Současně s těmito úlohami hrály 

neopominutelnou roli i v ekonomice státu. 

5.1. Role oddělení nepřátel od zbytku společnosti 

Koncentrační tábory vznikly za účelem umístění válečných zajatců. Mezi těmito zajatci 

byli především zadržení vojáci republikánské armády, ale také jiní sympatizanti 

republikánského režimu. V době probíhající občanské války se povstalcům jistě jevilo jako 

nutné válečné zajatce internovat. V tomto ohledu nejde o nic neobvyklého, je běžné, že jsou 

zajatí vojáci válečné protistrany vězněni, a to z logického důvodu, aby se nevrátili zpět na frontu 

bojovat v řadách nepřátel. Systém koncentračních táborů však přetrval i po skončení války. 

Jedním z důvodů, proč i po válce systém přetrval, bylo oddělení nepřátel režimu od zbytku 

společnosti. 

V roce 1939 řekl Francisco Franco v rozhovoru s Manuelem Aznarem: „Bez 

preventivních opatření není možné vrátit do společnosti škodlivé, zvrácené, politicky a morálně 

otrávené jedince, protože jejich začlenění do svobodné a normální španělské společnosti by 

představovalo nebezpečí nákazy všech.“75 Z tohoto vyjádření je zřejmé, že důvodem pro 

internaci zajatců i po skončení války byla snaha zabránit možnému šíření „nebezpečných“ 

myšlenek ve zbytku společnosti. 

Dalším souvisejícím důvodem je kontrola vlastních nepřátel. Francův režim tím, že 

uvěznil své politické nepřátele do koncentračních táborů, získal nad svými nepřáteli moc a 

kontrolu. Z hlediska režimu je kontrola nad vlastními nepřáteli velice pozitivní, jelikož režim 

tak měl ve svých rukou osudy i životy svých nepřátel. Této kontroly dokázal režim využít ve 

 
75 Michael Richards, „Ideology and the Psychology of War Children in Franco’s Spain, 1936-1939,“ v Children 

of World War II: The Hidden Enemy Legacy, ed. Kjersti Ericsson a Eva Simonsen (Oxford: Berg, 2005), 115. 
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svůj prospěch. Pozice režimu vycházející z toho, že dokázal své zajatce internovat 

v koncentračních táborech, mu dovolovala se zajatci zacházet tak, jak potřeboval. 

5.2. Role převýchovná 

Jedním z hlavních cílů koncentračních táborů byla převýchova zajatců. Převýchovná 

úloha táborů se tak později ukázala jako úloha nejvýznamnější. Francův nedemokratický režim 

považoval za nutné eliminovat, v ideálním případě úplně zlikvidovat, veškeré opoziční 

myšlenkové proudy, mezi které patřil především komunismus. Nebezpečí režim spatřoval také 

ve svobodném zednářství či anarchismu. Eliminace opozičních názorů je něco, co 

nedemokratické režimy spojuje, avšak k eliminaci opozičních názorů jednotlivé 

nedemokratické státy přistupují různě. Francovo Španělsko pro eliminaci nepřátelských 

myšlenek zvolilo systém ideologické a politické převýchovy zajatců uvězněných 

v koncentračních táborech. 

V první řadě je nutné určit, k jakému cíli měla převýchova zajatců vést a jak měl vypadat 

správně převychovaný zajatec. Pro zodpovězení této otázky je nutné se podívat na 

charakteristiku režimu jako takového. 

Francův režim byl pravicově orientovaný, konzervativní, nacionalistický a katolickou 

víru oslavující režim. Všechny tyto aspekty režimu, který se sám označoval za „nové 

Španělsko“ se musely promítnout i ve společnosti, kterou měli ideálně tvořit „noví Španělé“. 

Z těchto obecných charakteristických rysů režimu je možné dovozovat, jak si režim 

představoval ideální nové Španěly a k jakému obrazu měli být nepřátelé převychováni. 

Noví Španělé tak měli být lidé, kteří odmítají levicové myšlenky, především 

komunismus. Dalším znakem nových Španělů je odpor k republikánskému a liberálnímu 

zřízení. Myšlenka nacionalismu směřovala proti menšinovým národům, především Kataláncům 

a Baskům a jejich nacionalismu, režim tak cílil na vytvoření jednotného španělského národa. 

Neopominutelným znakem Francova režimu je také silné postavení katolické církve, se kterou 

měl režim vzájemně výhodné vztahy, z čehož pramení také představa o tom, že správní 

španělští občané museli být katolického vyznání.76 

Režim tedy měl jasnou představu o tom, k čemu má převýchova v koncentračních 

táborech směřovat. Důležité je také to, jakým způsobem k převýchově v táborech docházelo. 

 
76 Perez, „Once and for all,“ 5. 
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Postup, jakým měla být převýchova zajatců koncentračních táborů uskutečňována, byl 

blíže představen v roce 1938. Možným vysvětlením, proč byla zahájena snaha o systematickou 

převýchovu zajatců až po dvou letech občanské války, je, že porážku Aragonu v roce 1938 

považovali nacionalisté za klíčový moment ve vývoji války a předpokládali brzký konec 

konfliktu i dobytí zbytku území kontrolovaného republikány.77 Autory metodiky, jak 

ideologicky převychovávat zajatce, byli Vicente Morales a Martín Moreno.78 

Plán převýchovy zajatců začíná slovy: „Sporadické přednášky, které byly doposud 

konány, musí být nahrazeny metodickými kurzy našich doktrín. Čistě negativní propagandu, 

poukazující na zločiny zajatců táborů (republikánů) a ničení, jehož se dopustili, musí nahradit 

taková (propaganda), jež poukáže na význam naší (nacionalistické) konstruktivní práce. 

Nakonec jim (zajatcům) dejte co nejvíce příležitostí k tomu, aby viděli možnost snížení svých 

trestů, pokud svým jednáním prokážou, že znalost našich (povstaleckých) doktrín je změnila.“79 

Z plánu je evidentní, že existovala snaha o nahrazení negativní propagandy, kdy bylo 

zajatcům neustále předkládáno, že jsou zodpovědní za „zkázu Španělska“ a podobné, velice 

negativně laděné proklamace. Tento negativní postoj vůči zajatcům měl být nahrazen pozitivní 

propagandou, jejímž cílem bylo oslavování povstalců a vznikajícího Francova režimu. Plán 

dokonce počítal s možností zkrácení trestů těch zajatců, kteří přijali frankistické myšlenky za 

své a zřeknou se svého dřívějšího negativního postoje vůči režimu. Tento styl převýchovy, 

pozitivní motivací, byl jistě lepší než model negativní propagandy. 

Jednou věcí je plán, druhou věcí je však realita. I když plán předpokládal pozitivní 

propagandu a vytěsnění negativních emocí vůči zajatcům, realita se lišila. I nadále docházelo 

k tomu, že zajatci čelili negativní propagandě ze strany zaměstnanců táborů. Zajatci táborů se i 

nadále museli učit, že: „Marxismus se snaží zničit náš národ třídním bojem. Do 18. července 

byl marxismus hlavní příčinou kriminality. Cílem marxismu je prosazování zájmů Židů, 

svobodných zednářů a komunistické internacionály. To je důvod, proč armáda přebírá úkol 

zachránit vlast. Marxismus se snaží o zničení našeho kulturního dědictví. Snaží se o zničení 

intelektuálního a vědeckého růstu a jeho cílem je zotročit politiky ve prospěch komunistické 

internacionály a nakazit vás všechny.“80 

 
77 Perez, „Once and for all,“ 79. 
78 Francisco Navarro López, „Campos de concentración de prisioneros, evadidos y Batallones de trabajadores en 

la provincia de Córdoba (1938-1942)“ (tesis doctoral, Universidad de Córdoba, 2018), 103. 
79 Navarro López, „Campos de concentración,“ 104. 
80 Perez, „Once and for all,“ 85. 



25 

Koncentrační tábory ve snaze „odstranění bolševického viru“ disponovaly i dalšími 

metodami, jak vězně převychovat. Kromě ideologické propagandy, ať již pozitivní či negativní, 

byli zajatci vystaveni fyzickému i psychickému násilí. Kromě surového bití zajatců se jednalo 

například o jejich záměrné hladovění. 

Další součástí převýchovy bylo také pravidelné provolávání slávy, a to nejméně dvakrát 

denně. Jednou ráno a jednou odpoledne každý den museli vězni nastoupit do formace a provolat 

slávu Španělsku a generálu Francovi. Převýchova zajatců se týkala i takových detailů, jako 

například správného fašistického zdravení. Zajatci museli zdravit zaměstnance táborů 

nataženou zdviženou pravicí.81 

Důležitou roli sehrály koncentrační tábory také v rekatolizaci nepřátel. Křesťanská víra 

se, jako jeden z hlavních rysů režimu, stala nedílnou součástí převýchovy. Zajatci tak byli 

nuceně pokřtíváni a denně měli hodiny katechismu. 

Jednotliví faráři se v přístupu k zajatcům samozřejmě lišili, a tak, zatímco někteří k nim 

přistupovali lidsky, jiní neměli problém s tím označovat je za démony.82 O tom, zda tento 

způsob nucené rekatolizace opravdu vedl k tomu, že se ze zajatců stali vnitřně oddaní katolíci, 

je možné pochybovat. 

Efektivita koncentračních táborů v „přestavbě“ společnosti pomocí převýchovy zajatců 

je přinejmenším diskutabilní. Nejde totiž říct, že by převýchova zajatců vedla k úplnému 

vymýcení nepřátelských ideologií, jimiž byly především komunismus a socialismus. O tom, že 

tyto myšlenkové proudy ve Španělsku přetrvaly, nás mohou přesvědčit například výsledky 

prvních demokratických voleb po smrti Franca v roce 1977, kdy se socialisté umístili na druhém 

místě s volebním ziskem 29 % a komunisté je následovali na třetím místě.83 

I když koncentrační tábory nedokázaly zajatce převychovat a odstranit ze společnosti 

komunismus a socialismus, podařilo se jim tyto ideologie alespoň utlumit. Lze tedy říci, že 

reálná role koncentračních táborů ve vztahu k politickým nepřátelům režimu nespočívala 

v jejich převýchově, ale v jejich adaptaci na nový nedemokratický režim, jemuž byli vystaveni 

po propuštění z táborů.84 Ani toto tvrzení však není zcela stoprocentní. Vzhledem k tomu, že 

převýchova, případně adaptace na nový režim, je záležitostí velice individuální, nalezli se 

 
81 Navarro López, „Campos de concentración,“ 93. 
82 Fernando Mendiola Gonzalo, „Reeducation through work? Mountain roads in the Spanish concentration 

universe (Western Pyrenees, 1939–1942),“ Labor History 55, číslo 1 (2014): 103-104. 
83 Johnson, Dějiny dvacátého století, 591. 
84 Mendiola Gonzalo, „Reeducation through work,“ 107. 
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jedinci, kteří i poté, co prošli koncentračními tábory, neskrývaně dávali najevo svůj nesouhlas 

s režimem a vyvíjeli aktivity, jimiž na režim útočili. Příkladem takového člověka je například 

Florián García Velasco, který byl v koncentračním táboře vězněn dva roky a po svém 

propuštění působil jako tzv. maquis (označení pro odbojáře proti režimu Francisca Franca).85 

5.3. Role táborů a nucených prací z ekonomického hlediska 

Role táborů nebyla zaměřena pouze na převýchovu zajatců. Významnou úlohu totiž 

tábory a s nimi spojený systém nucených prací hrály i v ekonomické sféře. 

Poté, co režim své nepřátele internoval v koncentračních táborech, nastala otázka, jak je 

využít ve vlastní prospěch. Otázka využití válečných zajatců začala být řešena až v době, kdy 

již existovaly první koncentrační tábory. Důvodem, proč se jejich využití začalo řešit až po 

několika měsících bojů, bylo, že nacionalisté poměrně dlouho věřili v to, že válka bude rychlá 

a původně ani nečekali, že vypukne válka, ale že provedou rychlý státní převrat. Vzhledem 

k tomu, že se později ukázalo, že válka bude mít dlouhodobější charakter a současně se počty 

válečných zajatců s úspěšným postupem především na severní frontě rychle zvyšovaly, začal 

režim připravovat systém, skrze nějž by mohl využívat nepřátelské zajatce ve svůj prospěch. 

V roce 1937 tak byl položen základ systému nucených prací, a to především vydáním 

dekretu číslo 281 o právu na práci pro válečné zajatce, a dále vytvořením organizace MIR, mezi 

jejíž úkoly patřilo i zakládání pracovních praporů (Batallónes de trabajadores). Koncentrační 

tábory tak sloužily jako rezervoár lidského kapitálu k nuceným pracím. 

Vězni byli využíváni v nejrůznějších odvětvích ekonomiky. V průběhu války byla 

zhruba polovina nuceně pracujících vězňů zapojena do prací přímo souvisejících s armádou. 

Tito vězni se podíleli na opravách armádního vybavení a sloužili jako armádní technikové. 

Druhá polovina pracujících vězňů byla využívána v neválečném sektoru. Tito vězni se pak 

podíleli jak na stavbách železnic, mostů a další infrastruktury, tak i na rekonstrukcích 

poškozených budov nebo byli využíváni v hornictví.86 

 
85 Patrick Gallagher, „Voices from the guerilla del monte: Interview with Two Spanish maquis,“ Arizona Journal 

of Hispanic Cultural Studies 8, (2004): 87-88. 
86 Fernando Mendiola Gonzalo, „Forced Labour in Franco's Spain: Workforce Supply, Profits and Productivity,“ 

EHES Working Papers in Economic History 4, (leden 2011): 9. 
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Největšího vrcholu využití zajatců v koncentračních táborech k nuceným pracím však 

bylo dosaženo v roce 1940, tedy rok po ukončení války. Počet nuceně pracujících vězňů se v té 

době pohyboval okolo 108 tisíc.87 

Pracovní podmínky vězňů byly špatné a projevovaly se především v nedostatečném 

zásobování potravinami, nedostatku pracovních pomůcek či pracovních oděvů. K práci byli 

nuceni i vězni, kteří byli nemocní. Výše uvedené faktory ve spojitosti s obrovským vyčerpáním 

vedly až k úmrtí takto pracujících vězňů. Odhady o počtu vězňů, kteří zemřeli v důsledku 

vyčerpání a špatných pracovních podmínek se liší v závislosti na druhu vykonávané práce a 

konkrétním pracovním praporu, Josep Climent uvádí číslo mezi 1,7-3,8 %.88 Pro představu o 

poměru zajatců zemřelých při nucené práci vůči celkovému počtu zajatců táborů je nutné vybrat 

konkrétní rok. V roce 1939 byl počet zajatců zařazených do pracovnách praporů zhruba 

90 tisíc.89 Při podílu 3 % zemřelých pracujících zajatců získáme počet okolo 3 tisíc. Celkový 

počet zajatců v koncentračních táborech se pro rok 1939 odhaduje na 500 tisíc.90 Z 500 tisíc 

zajatců v koncentračních táborech tedy při práci v pracovních praporech zemřelo zhruba 0,6 %. 

Po válce, kdy již nebylo zapotřebí, aby vězni pracovali ve válečných sektorech, byli 

hojně využíváni v průmyslu, hornictví a stavebnictví. V rámci celého Španělska představovali 

vězni méně než 2 % pracující populace, avšak například v regionu Navara v roce 1940 

představoval podíl vězňů necelých 12 % pracujících. Dominantním sektorem, ve kterém vězni 

v regionu Navara tvořili více než 50 % pracujících, bylo stavebnictví.91 

Kromě toho, že režim využíval práce zajatců ve svůj vlastní prospěch, kdy mu sloužili 

jako levná pracovní síla, mohli si zajatce táborů „pronajímat“ na práci i soukromé firmy. Vedle 

zvýšení produktivity a přínosu pro ekonomiku měl režim z tohoto umísťování zajatců do 

soukromého sektoru přímé finanční zisky, jelikož firmy státu za zajatce platily.92 

Důležitost role koncentračních táborů a na ně navázaného systému nucených prací 

podtrhuje ještě další statistický údaj, kterým je zhodnocení finančních zisků. Isaías Lafuente 

finanční zisky plynoucí z využívání nucených prací vyčíslil na zhruba 130 miliard peset (zhruba 

 
87 Mendiola Gonzalo, „Forced Labour,“ 8. 
88 Mendiola Gonzalo, „Reeducation through work,“ 103. 
89 Rodrigo, „Exploitation, fascist violence and social cleansing,“ 557. 
90 Rodrigo, „Exploitation, fascist violence and social cleansing,“ 558. 
91 Mendiola Gonzalo, „Forced Labour,“ 11-12. 
92 V. Antonio López, „Republicanos y antifranquistas convertidos en esclavos,“ v Esclavos del franquismo: 

Trabajos forzados, ed. V. Antonio López (Madrid, 2013), 109. 
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780 milionů eur93, přičemž výpočet byl stanoven k roku 2002, pro rok 2021 pak vzhledem 

k inflaci stejná částka představuje zhruba 1 miliardu eur94). 

Vedle ekonomického pohledu lze na využívání zajatců koncentračních táborů 

k nuceným pracím nahlížet také jako na jeden z aspektů převýchovy zajatců.95 Režim sám práci 

zajatců propagoval jako jeden ze způsobů převýchovy. 

„Nepřímá propaganda bude praktikována jako důsledek co nejdokonalejší možné 

pozornosti, v závislosti na prostředcích a okolnostech, na hmotných potřebách pracujících 

vězňů, aby se tyto osoby ve stravování, oblečení a obuvi a ubytování vždy cítily být podporovány 

pečlivou péčí svých přímých nadřízených, a proto si uvědomily a byly přesvědčeny o duchu 

velkorysosti, spravedlnosti a pečlivosti vůči bezbranným, i když jsou nepřáteli.“96 

Je tedy zřejmé, že se režim snažil i v samotných vězních vzbudit pocit, že je s nimi 

nakládáno velkoryse. Přesto se však jednalo více o proklamace než o realitu, jelikož pracovní 

podmínky, jak je uvedeno výše, byly nevyhovující. 

5.4. Role táborů ve společnosti – kriminalizace a stigmatizace zajatců 

Koncentrační tábory měly důležitou roli i z hlediska společenského, a to hned z několika 

důvodů. Symbolizovaly kriminalizaci poraženého režimu a zároveň jednotlivců v nich 

uvězněných. Kriminalizace probíhala jednak v táborech, kdy bylo zajatcům neustále 

předkládáno, že jsou zodpovědní za zkázu Španělska, jak je uvedeno výše u role převýchovy 

zajatců. Zajatci byli kriminalizováni i navenek, mimo tábory. Tábory a jejich zajatci totiž 

zhmotňovali nepřátele Francova režimu a po konci války také porážku republikánského režimu. 

„Tito muži rezignovali na Španělsko. S vidinou sovětského zlata šli bojovat proti Francovým 

jednotkám. Opustili své domovy a své rodiny a vstoupili do mezinárodních brigád. Toto jsou 

Francovi vězni, jejichž pušky jsou stále ještě horké od jejich posledního výstřelu.“97 Tímto 

komentářem začíná propagandistické video Prisioneros de Guerra z roku 1938, které 

zachycuje život zajatců koncentračních táborů. Režim se touto propagandou snažil poukázat na 

viníky všeho špatného, co se Španělsku stalo. Paradoxem je, že se jednalo především o vinu za 

 
93 Jordi García Soler, „Esclavos del franquismo: (a modo de prólogo),“ v Esclavos del franquismo: Trabajos 

forzados, ed. V. Antonio López (Madrid, 2013), 12. 
94 https://www.inflationtool.com/euro/2002-to-present-value?amount=780000000 výpočet současné hodnoty 

peněz po započtení inflace 
95 Mendiola Gonzalo, „Reeducation through work,“ 100-101. 
96 Mendiola Gonzalo, „Reeducation through work,“ 101. 
97 Manuel Augusto García Viñolas, „Prisioneros de Guerra,“ natočeno 1938, 0:25 

https://www.youtube.com/watch?v=EA0WgoKWe3I. 

https://www.inflationtool.com/euro/2002-to-present-value?amount=780000000
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španělskou občanskou válku, která však byla rozpoutána samotnými povstalci, nikoliv 

republikány. 

O stigmatizaci, jíž byli zajatci vystaveni, Edurne Beaumont Esandi a Fernando 

Mendiola Gonzalo píší, že: „Po válce se z poražených stali lidé druhé až třetí třídy“.98 

Stigmatizace přetrvávala i po propuštění z táborů a netýkala se pouze jednotlivců, ale přenášela 

se i na rodinné příslušníky, včetně dětí. Vedle narážek na to, že jejich rodiče jsou „rudí“, byly 

diskriminovány i v přístupu ke studiu.99 

„Ani se na nás nepodívali. Pořádali večírek, a protože jsme byly tím, kým jsme byly, ani 

nám nedali vědět. Stále jsme snášely odpor. Když jsme byly malé děti, ostatní nám to pořád 

říkali a my nechápaly proč. (...) Také si pamatuji, když jsem byla ještě malá dívka, že se 

pořádaly různé vycházky k moři a nás nikdy nevzali se slovy „ne, není to pro vás,“ ale nikdy 

neřekli proč. Nikdo nám to neřekl, jen „vy nepůjdete,“ řekla učitelka.“100 Takto své dětství a 

stigmatizaci „rudých dětí“ popsaly Margarita García a Claudina Torres, jejichž jediným 

proviněním bylo to, že jejich příbuzným byl muž, jenž byl socialista. 

5.5. Role táborů ve společnosti – demonstrace síly a vyvolání strachu 

Významnou roli hrálo i umístění koncentračních táborů. Jak je uvedeno v přechozí 

kapitole, tábory se mnohdy nacházely centrech měst. Příkladem může být koncentrační tábor 

v Bilbau, který sídlil v budově Universidad de Deusto.101 Tábory samy o sobě zhmotňovaly 

represi a svou bezprostřední blízkostí vyvolávaly ve společnosti strach. Zda se jednalo o záměr 

není jisté, hlavním klíčem pro výběr místa, kde zřídit tábor, totiž bylo, aby se do něj co nejdříve 

dalo umístit co nejvíce zajatců.102 Je tedy logické, že bylo jednodušší využít místa, jakými byly 

býčí arény, kláštery či průmyslové komplexy, která poskytovala dostatek prostoru pro umístění 

vysokého počtu zajatců a zároveň se jednalo o finančně výhodné řešení, jelikož vybudovat nový 

tábor od základů by bylo nákladnější. To, že vyvolání atmosféry teroru patřilo ke strategii 

povstalců, je ale jisté, jak dokládá citát generála Moly z doby ještě před vypuknutím občanské 

 
98 Edurne Beaumont Esandi a Fernando Mendiola Gonzalo, „Batallones disciplinarios en Navarra,“ v Esclavos 

del franquismo: Trabajos forzados, ed. V. Antonio López (Madrid, 2013), 55. 
99 Aarón León Álvarez a Luana Studer Villazán, „La represión franquista en un territorio de retaguardia: el caso 

de Tenerife durante la Guerra Civil,“ Congreso Posguerras: 75 aniversario del fin de la Guerra Civil Española, 

(2015): 17. 
100 Álvarez a Villazán, „La represión franquista,“ 17. 
101 „Campo de concentración de Deusto,“ Los campos de concentración de Franco, navštíveno 23. března 2021, 

http://www.loscamposdeconcentraciondefranco.es/campos/219. 
102 Javier Rodrigo Sánchez, „Internamiento y trabajo forzoso: los campos de concentración de Franco,“ v 

Esclavos del franquismo: Trabajos forzados, ed. V. Antonio López (Madrid, 2013), 34. 

http://www.loscamposdeconcentraciondefranco.es/campos/219
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války „je nutné šířit atmosféru teroru. Musíme vytvořit dojem nadvlády“.103 Zda režim počítal 

se zastrašující funkcí přímo táborů není jisté. Je evidentní, že tábory tuto funkci ve společnosti 

plnily a pro režim byla bezesporu užitečná. 

Kromě vyvolání strachu měla takováto bezprostřední blízkost táborů i další, symbolický 

význam. Je na ni možné nahlížet jako na demonstraci síly, kterou režim disponoval. Pro to, aby 

režim dokázal zbudovat systém čítající stovky táborů a zároveň neměl potřebu jeho fungování 

tajit před společností, je bezesporu potřeba, aby byl režim silný a aby si své síly byl vědom. 

Síla, kterou tak režim demonstroval, kromě strachu vyvolávala i jistý respekt. Jde opět o znak 

nedemokratického režimu, který aby přežil, musí ve svých občanech budit respekt, jelikož bez 

něj by režimu hrozil pád. 

5.6. Využití táborů v propagandě a vytvoření iluze velkorysosti režimu 

Tábory měly důležitou roli i v oblasti propagandy. Příkladem takovéto role 

koncentračních táborů je již jednou zmiňovaný propagandistický snímek Prisioneros de Guerra 

z roku 1938. Snímek je koncipován jako dokument běžného života zajatců v koncentračním 

táboře. Záběry použité ve snímku ukazují tábory jako idylické místo, kde se vězni pomocí práce 

udržují ve fyzické kondici a současně tím přispívají k obnově válkou poničeného Španělska. 

Zároveň jsou ve snímku zachyceny takřka ideální životní podmínky, kdy mají zajatci možnost 

věnovat se nejrůznějším volnočasovým aktivitám, jako například malbě, hře šachů či 

sportovním hrám. S ohledem na výše uvedenou roli, tedy vzbuzování strachu ve společnosti, 

tato propagandistická úloha táborů působí poněkud schizofrenicky a vzájemně si protiřečí. Lze 

však uvést, že propagandistická role byla oficiální, oproti tomu role vyvolání strachu byla 

neoficiální. I když si tedy režim byl vědom zastrašující role koncentračních táborů, otevřeně o 

nich takto nemluvil a snažil se jejich obraz a současně obraz svůj ve společnosti překroutit právě 

pomocí propagandy. 

Snímek se tím, že zobrazuje, jak dobře je se zajatci táborů nakládáno, snaží navodit 

dojem velkorysosti, se kterou režim vůči zajatcům přistupoval. „Toto je naše spravedlnost. 

Zatímco hrozná (republikánská) propaganda z nás udělala nepřátele, Francovo Španělsko ze 

svých nepřátel vytváří své občany.“104 Tento komentář, jenž je poslední a uzavírá snímek 

společně s pohledem na hajlující zajatce hledící na španělskou vlajku, znázorňuje velkorysost 

 
103 „Una Cronología muy resumida.“ 
104 „Prisioneros de Guerra,“ 12:51. 
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a milosrdenství vůči nepřátelům a snahu režimu o jejich nápravu. Snímek by se dal přirovnat 

například k nacistickému snímku Terezín. Dokumentární film z židovského sídelního území. 

5.7. Psychická likvidace zajatců 

Ačkoliv nebyly tábory určeny k fyzické likvidaci zajatců, ve svém důsledku likvidovaly 

zajatce po psychické stránce. Tuto likvidaci zapříčiňovaly způsoby, jakými bylo se zajatci 

v táborech nakládáno. Ačkoliv je psychická vyrovnanost a odolnost velice individuální, obecně 

lze říci, že mezi faktory negativně ovlivňující psychiku patří ztráta svobody105, dále dlouhodobé 

fyzické i psychické násilí. 106 Těmto vlivům museli zajatci táborů denně čelit. 

O tom, jak složité životní podmínky v táborech panovaly, existuje mnoho svědectví, ve 

kterých pamětníci popisují své vzpomínky. Velice brutální zacházení dozorců se zajatci popsal 

Vicente Belmonte, jeden ze zajatců v táboře Moncófar: „S nejvyšší možnou brutalitou mlátili 

do celého těla: do zad, hlavy a obličeje, hrudě, břicha a genitálií.“ 107 

Jedním ze způsobů psychické likvidace byl přístup režimu k dětem a jejich rodičům 

uvězněným v koncentračních táborech. Ve španělské historiografii se používá termín ztracené 

děti (niňos perdidos). Tento termín označuje děti, jejichž rodiče byli zabiti, emigrovali či byli 

uvězněni v koncentračních táborech, odkud byli rodičům odebrány a předány k adopci 

rodinám, které měly s režimem pozitivní vztahy, případně byly děti umísťovány do sirotčinců. 

Dětem byly záměrně změněny identity, aby je jejich rodiče nemohly nalézt.108 

Počty takto odebraných dětí nejsou přesné a jedná se pouze o odhady. Zároveň je nutné 

zmínit, že uvedený počet ztracených dětí zahrnuje nejen děti zajatců koncentračních táborů a 

vězňů, ale i děti, jejichž rodiče zemřeli či emigrovali. Z tohoto důvodu tedy možné přesně říci, 

kolik dětí bylo odebráno zajatkyním táborů. Odebírání dětí probíhalo zřejmě již od roku 1937 

až do roku 1950. Řádově se jednalo o desetitisíce ztracených dětí. Jen mezi lety 1944-1954 bylo 

takto v sirotčincích umístěno přes 30 tisíc dětí.109 

 
105 Jaro Křivohlavý, Psychologie zdraví (Praha: Portál, 2009), 182. 
106 „The Effects Of Violence On Health,“ HealthAffairs, navštíveno 16. dubna 2021, 

https://www.healthaffairs.org/doi/full/10.1377/hlthaff.2019.00480. 
107 „Torturas,“ Los campos de concentración de Franco, navštíveno 26. března 2021, 

http://www.loscamposdeconcentraciondefranco.es/torturas. 
108 Cristina Fernández-Pacheco Estrada, „On the Prosecution of ‘‘Stolen Babies’’ Cases in Spain,“ Criminal Law 

Forum 31, (2020): 419. 
109 Fernández-Pacheco Estrada, „On the Prosecution of,“ 419. 

http://www.loscamposdeconcentraciondefranco.es/torturas
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6. Závěr 

Bakalářská práce se zabývala koncentračními tábory jako jedním ze stabilizátorů nově 

nastoleného frankistického režimu. Hlavním cílem bylo zjistit, jakým způsobem koncentrační 

tábory ke stabilizaci režimu přispěly. Tohoto cíle bylo dosaženo analýzou jednotlivých rolí, 

které koncentrační tábory plnily. Odpověď na otázku byla zjištěna analýzou převážně odborné 

literatury, částečně také primárních pramenů. 

Z práce plyne, že koncentrační tábory společně s dalšími represemi, jimiž byly 

například masové vraždy oponentů Francova režimu, tvořily jeden z hlavních pilířů stabilizace 

nového režimu ve Španělsku. Mezi další pilíře stabilizace nového režimu patřila podpora 

armády a podpora katolické církve. Důležitost podpory armády pro stabilizaci nového režimu 

spočívala v možnosti využít tuto složku k potlačování nejrůznějších projevů odporu a nepokojů. 

Důležitost podpory katolické církve a jejích hodnostářů pramení z velkého vlivu na smýšlení 

obyvatelstva, jemuž se v době ustanovování režimu těšili. Dalším důležitým pilířem stabilizace 

režimu byly represe. 

Koncentrační tábory plnily za dobu své existence mnoho rolí, kterými přispívaly ke 

stabilizaci režimu. V první řadě už jen samotná internace nepřátel do koncentračních táborů 

přispívala novému režimu ve stabilizaci tím, že režim získal kontrolu nad svými nepřáteli. 

Ideologicky byla tato role vykládána jako oddělení nepřátel ve snaze zabránit šíření 

„nebezpečných myšlenek“ ve společnosti. 

Další role, kterou koncentrační tábory plnily, byla role převýchovná. Koncentrační 

tábory ve snaze převychovat zajatce disponovaly různými metodami, jako například prorežimní 

propagandou v táborech, ale také fyzickým násilím. Cílem této role bylo převychování zajatců 

v oddané stoupence režimu. Tohoto plánu však nebylo a ani nemohlo být, s ohledem na násilí, 

se kterým se zajatci v táborech museli potýkat, dosaženo. Oproti tomu ale bylo dosaženo toho, 

že se zajatci adaptovali na nový režim a způsob života v nedemokratické společnosti. 

Koncentrační tábory také plnily úlohu ekonomickou, kdy nový režim benefitoval 

z práce zajatců koncentračních táborů, kteří byli využíváni k nuceným pracím. Tato role 

pomohla novému režimu vybudovat novou a opravit válkou poničenou důležitou infrastrukturu 

s co nejnižšími náklady. 

Koncentrační tábory hrály důležitou roli i ve společnosti. Tábory svou blízkostí 

společnosti, kdy byly budovány v centrech měst, demonstrovaly sílu nového režimu a 
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vzbuzovaly v lidech strach. Staly se také zhmotněním kriminalizace republikánského režimu a 

jeho příznivců. 

Neopominutelnou roli sehrály tábory také v propagandě, kdy režim například pomocí 

videí, která život v táborech idealizovala, poukazoval na svou údajnou velkorysost, se kterou 

se zajatci zacházel a snažil se tak vzbudit dojem, že je mírný, laskavý a odpouštějící. 

Poslední rolí, která byla v práci analyzována, byla role táborů v psychické likvidaci 

zajatců. Přístup, jakým bylo se zajatci v táborech zacházeno, byl velice brutální a velice 

negativně působil na psychiku jednotlivých zajatců. Společně s převýchovou tak měla zajatce 

odvrátit od možného protirežimního vystupování po propuštění z táborů. 

Ačkoliv všechny role byly pro stabilizaci režimu důležité, pokusím se určit, které byly 

nejdůležitější a proč. 

Jako nejdůležitější roli, kterou koncentrační tábory ve vztahu ke stabilizaci režimu 

plnily, vnímám roli převýchovnou. Je zde zřetelná snaha o co největší eliminaci opozičních 

názorů pomocí ideologické převýchovy a zároveň o vytvoření nových stoupenců režimu. Pokud 

by bylo stoprocentně dosaženo cíle, který si tato role kladla, stalo by se, že by ve španělské 

společnosti neexistovaly žádné opoziční myšlenky a režim by měl plnou podporu společnosti. 

Ve výsledku tato role stoprocentního úspěchu nedosáhla. I přesto však byla pro režim zcela 

zásadní, jelikož zajatci se poté, co byli propuštěni, dokázali rychle přizpůsobit novému způsobu 

života v nedemokratické společnosti a nevyvíjeli tak aktivity, které by ohrožovaly pozici 

režimu. 

Další velice důležitou rolí je vzbuzování strachu, které bylo dáno blízkostí táborů 

k běžné společnosti. Zde je ale třeba říci, že koncentrační tábory na vzbuzování strachu neměly 

„monopol“. Vzbuzování strachu bylo totiž rolí, kterou plnily i jiné represe, především vraždění 

politických oponentů. 

Další role, ačkoliv byly důležité a měly význam při stabilizaci režimu, byly oproti 

dvěma výše zmíněným méně důležité, jelikož výše zmíněné osobně považuji za klíčové. 

Poslední doplňující otázkou bylo, zda se postup, jakým režim využíval represe, alespoň 

částečně shodoval s doporučeným postupem od Machiavelliho. 

Machiavelli upozorňoval na to, aby násilí, které panovník používá, časem nezískávalo 

na intenzitě, ale naopak aby míra jeho užívání klesala. Z tohoto pohledu lze říci, že Franco 

jednal machiavellisticky, neboť brutální represe, které vůči svým nepřátelům používal, využil 



34 

hned zpočátku nastolení své vlády a postupem času intenzita násilí klesala (na příkladu táborů 

to lze ukázat tak, že počty se snižovaly od roku 1940 a poslední tábor byl uzavřen roku 1947). 

6.1. Summary 

This bachelor thesis dealt with concentration camps as one of the factors which helped 

to stabilize the Francoist regime. The main goal of the thesis was to find out how concentration 

camps aided the stabilization of the regime. This goal was achieved by the analysis of individual 

roles which the concentration camps fulfilled. The research questions were answered by the 

analysis mainly of specialized literature and partly of other historical sources. 

Concentration camps had many roles to play, which aided the stabilization of the regime, 

during the period of their existence. Firstly, the imprisonment of the regime's enemies in the 

concentration camps aided the stability of the regime in a way that it gained control over them. 

Ideologically, this role was interpreted as separation of enemies from the society with a purpose 

to stop the spread of “dangerous thoughts”. 

Another role, which the concentration camps fulfilled, was re-educational. Many 

different means to re-educate the inmates could have been observed, such as pro-regime 

propaganda or physical torture. The purpose of this treatment was to turn the enemies of the 

regime into its faithful followers. This plan was and could not have been achieved because of 

the violence, which the inmates had to deal with. On the contrary, the thing which was achieved 

was that the prisoners adapted to the new regime and the way of life in an undemocratic society. 

This is the role which I find the most important. 

Additionally, concentration camps played an economic role; the regime benefitted from 

the inmates’ forced labour. This role helped the new regime build (or repair by war damaged) 

infrastructure crucial to the state with minimal costs. 

Concentration camps played an enormous role in the society as well. The camps, by 

their proximity to the regular people (as they were built in city centres), demonstrated the power 

of the new regime and worked as a deterrent. This role I believe, just after the re-educational 

one, is second most important, even though the concentration camps were not the only tool to 

instill fear into the general population. Other repressions of the regime also worked as acts of 

deterrence, such as murders of political opponents. The concentration camps also became the 

materialization of the republican regime and its followers’s criminalisation. The camps also 

played a role in Francoist propaganda. 
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