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Abstrakt: 

Ve své bakalářské práci jsem se rozhodl psát o politické situaci ve městě Lovosice po 2. světové válce 

během tzv. Třetí republiky v letech 1945 – 1948. 

Na začátku bych se chtěl věnovat osvobození Lovosic Rudou armádou a analyzovat proces převzetí 

moci Národním výborem, v jehož čele stát Rudolf Kaftan. Jak boje probíhaly, jaký vliv tam měl domácí 

český odboj a jaký byl odpor ze strany německých jednotek a místních Němců. Na tyto otázky bych se 

chtěl primárně zaměřit. 

Dále bych rád zpracoval následný odsun německého obyvatelstva z města, kde může být zajímavé 

sledovat osudy některých německých rodin a významných osob. Chci zjistit, jak vyhnání Němců 

probíhalo, v jakém množství, podle jakých pravidel a jestli došlo k nějakým excesům a ztrátám na 

životech. Budu se také zajímat o to, jak se lišil divoký odsun v roce 1945 ve srovnání s tím 

organizovaným, který započal až v květnu 1946. Chci také rozebrat majetkové poměry a změny, které 

se během odsunu a v následujících měsíců odehrály. Poukáži pak i na významnou demografickou 

proměnu města. 

Dále ve své práci budu zkoumat politické jednání Národního výboru mezi lety 1945 až 1948. Rád bych 

se věnoval parlamentním volbám v roce 1946 a jak si v nich v Lovosicích stály jednotlivé politické 

strany, případně, jak probíhala volební kampaň. Na konkrétních jednáních a případech se pak budu 

snažit demonstrovat změnu vedení města v roce 1946, kdy se do čela Národní výboru dostal sociální 

demokrat Dr. Gustav Brady. 

Na závěr své bakalářské práce bych rád zanalyzoval a prozkoumal proces únorového převrat ve 

městě. Jaké to přineslo následky pro vedení úřadů, institucí či továren a politického života. 

 

Abstract: 

In my bachelor's thesis I decided to write about the political situation in the town of Lovosice after 

World War II during the so-called Third Republic in the years 1945 - 1948. 

At the beginning, I would like to focus on the liberation of Lovosice by the Red Army and analyze the 

process of taking power by the National Committee, headed by Rudolf Kaftan. How the fighting took 

place, what influence the domestic Czech resistance had there and what was the resistance from 

German troops and local Germans. I would like to focus primarily on these issues. 

I would also like to process the subsequent expulsion of the German population from the city, where 

it may be interesting to follow the fates of some German families and important people. I want to 

find out how the expulsion of the Germans took place, in what amount, according to what rules and 

if there were any excesses and loss of life. I will also be interested in how the savage expulsion in 
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1945 differed from the organized one, which did not begin until May 1946. I also want to analyze the 

property relations and changes that took place during the expulsion and in the following months. I 

will also point out the significant demographic change of the city. 

Furthermore, in my work I will examine the political actions of the National Committee between 

1945 and 1948. I would like to focus on the parliamentary elections in 1946 and how the individual 

political parties stood in Lovosice, or how the election campaign took place. At specific meetings and 

cases, I will try to demonstrate the change of city leadership in 1946, when the Social Democrat Dr. 

Gustav Brady. 

At the end of my bachelor's thesis, I would like to analyze and examine the process of the February 

coup in the city. What were the consequences for the management of offices, institutions or 

factories and political life. 
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1. Úvod  

Svojí bakalářskou práci jsem pojal jako pohled na politickou, hospodářskou a 

společenskou situaci ve městě Lovosice po 2. světové válce během tzv. třetí republiky v 

klíčových letech 1945 - 1948. Toto období z pohledu celé lovosické historie bylo jedno 

z nejdůležitějších, protože se ve velmi krátké době změnila celá oblast k nepoznání.  

V prvních částech se nejprve budu věnovat geografickému vymezení místa, v jaké 

lokalitě se nachází, či jak by se celé okolí dalo charakterizovat. Tyto informace jsem čerpal 

zejména ze základní geografické publikace od Břetislava Balatky a Jana Kalvody 

,,Geomorfologické členění reliéfu Čech“. Dále také v prvních kapitolách nastíním základní 

informace o Lovosicích, které jsou důležité pro objasnění následujících událostí. S touto 

kapitolou mi pomohly hlavně údaje, které jsou získal z Českého statistického ústavu, kde jsem 

našel současný počet obyvatel i velikost města, zejména velmi užitečný byl Historický lexikon 

obcí České republiky 1869–2011, kde jsem mohl velmi dobře sledovat demografické změny a 

strukturu společnosti od 19. století až do současnosti. Nakonec jsem úvodní kapitoly dokončil 

shrnutím dějin města, od prvního lidského osídlení až k 2. světové válce, kde jsem se snažil 

poukázat na to, že ač v současnosti nejsou Lovosice příliš důležitý region, který zastínila spíše 

okolní města jako Ústí nad Labem nebo Litoměřice, tak v minulosti tomu bylo jinak a 

zejména v dobách prvních osadníků byly Lovosice velmi důležitým dopravním i obchodním 

centrem v severních Čechách. V této části mé práci jsem čerpal zejména z publikace J. Blažka 

a P. Meduny ,,Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1983 – 1992“, kde 

se nachází spousta archeologických pramenů od doby kamenné až do středověku a shrnuje 

nejnovější poznatky o zkoumaném okolí. Kniha hlavně poukazuje na důležitost Lovosic jako 

bohatého archeologického naleziště. Dalším důležitým zdrojem pro obecný popis dějin města 

byla práce Karla Kuči ,,Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezku (III. Díl) “. 

Jedná se o část velké osmisvazkové encyklopedie, která se snaží zaznamenat historii a vývoj 

více než 1 400 měst a obcí na území České republiky. Použil jsem zejména jeho III. díl, který 

se věnuje i Lovosicím. 

Potom, co jsem rozeberu základní informace o městě, okolí a historii, tak se v dalších 

kapitolách dostanu k samotné podstatě bakalářské práce, k mému hlavnímu tématu a zaměřím 

se na konec války, osvobození města Rudou armádou a převzetí moci Národním výborem. 

V této části mé práce budu už více vycházet z osobních svědectví, které jsem při psaní této 

práce získal. Přesto i zde jsem spoustu informací čerpal z literatury. Zejména pokud šlo o 
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Osvobození a samotnou Rudou armádu. Zde mi hodně pomohla práce Jiřího Fidlera  

,,Osvobození 1945 : Ottova encyklopedie“, kde jsou abecedně seřazeny vojenské jednotky, 

velitelé, vojáci i jednotlivé obce, jak a kdy přesně byly v roce 1945 osvobozovány. K tomu se 

v knize nachází desítky různých map, vojenských plánů a fotografií. O tom, jak samotná 

operace probíhala a jakým způsobem byly České země osvobozeny, jsem získal bohatý 

přehled zejména z publikace Václava Vlka ,,Krvavé dozvuky války, Konec druhé světové války 

na českém území“, která je zajímavá například i tím, že detailně popisuje pochody smrti 

z koncentračních táborů, které Lovosicemi několikrát prošly a budu o nich ve své práci také 

psát. Dále se budu věnovat tomu, jak konkrétně v květnových dnech ve městě probíhaly boje, 

jaký vliv měl domácí český odboj a jaký byl odpor ze strany německých jednotek.  

To, co Lovosice bezprostředně postihlo, byl několika měsíční pobyt Rudé armády u 

města po osvobození. Vojáci se totiž nechovali k místnímu obyvatelstvu příliš vlídně. což 

vyvolávalo nespokojenost, střety a neshody. Zde budu vycházet zejména z osobních či 

dochovaných svědectví, které jsem získal a je nutno k nim přistupovat obezřetně, jelikož se 

časem mohl pohled změnit či informace, které se vynesly na světlo v době komunistické 

diktatury, nemohly být k chování vojáků Rudé armády zcela objektivní. Naopak. 

Dále bych se rád zaměřil na následný odsun německého obyvatelstva z města, kde je 

zajímavé sledovat i osudy některých německých rodin a významných osob. Jedním z cílů mé 

práce je zjistit, jak vyhnání Němců probíhalo, v jakém množství, podle jakých pravidel a jestli 

došlo k nějakým excesům a ztrátám na životech. Zjišťuji, jak probíhal divoký odsun v roce 

1945 a jak naopak organizovaný odsun, který začal až v květnu 1946. Zde jsem čerpal 

z několika publikací, například z ,,Návraty sudetské otázky“ od Václava Houžvičky, která 

přináší celkový přehled česko-německých vztahů (nejenom v pohraničí) už od 19. století a 

vykresluje tak pozadí, které stálo jak za Mnichovskou tragédií, tak následně za odsunem 

německého obyvatelstva, na který dává kniha největší důraz. Dalším důležitým zdrojem 

informací pro tuto problematiku byla práce od Milan Hübla ,,Češi, Slováci a jejich sousedé“, 

která souhrnně rozebírá postavení, život a podmínky národnostních menšin na území ČSR a 

jeho vývoj, zejména právě v klíčových letech 30. a 40. let 20. století. Dále bych se chtěl 

věnovat majetkovým změnám, které se během procesu a v následujících měsících odehrály. 

Zajímavé je pak sledovat, jak se následně měnilo demografické složení Lovosic. Zde, stejně 

jako při odsunu, byly hlavním zdrojem informací archivní prameny z té doby.   
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Dále bych chtěl v práci popsat politické fungování Národního výboru mezi lety 1945 

až 1948, podívám se i na parlamentní volby v roce 1946, a jak si v Lovosicích stály jednotlivé 

politické strany. Dále budu detailně popisovat, jak se měnilo vedení města a jak jednotlivé 

politické strany vzájemně bojovaly o moc v Národním výboru. V této části mé práci jsem 

čerpal převážně z publikací Karla Kaplana jako ,,Pravda o Československu 1945 – 1948“ či 

,,Národní fronta 1948-1960“, které detailně popisovaly fungování a vývoj čs. institucí a 

politických stran v této dob, stejně jako transformaci a přerod československého politického a 

ústavního systému z Protektorátu do ,,systému Národní fronty“ a nakonec komunistické 

diktatury. Obecně dílo historika Karla Kaplana nám dalo ucelený a detailní přehled o tomto 

období. Díky tomu, že od 60. let měl jako pracovník Ústředního výboru KSČ v Praze přístup 

ke všem materiálům, včetně tajných spisů StB, mohl v pozdějších letech publikovat o období 

v Československu v 40., 50. a 60. letech jako nikdo jiný a velká část informací v této práci 

bude čerpána z Kaplanovy badatelské práce.  

Nebudu se však zabývat pouze politickými událostmi v Lovosicích a jejich okolí. 

Velkou míru pozornosti budu věnovat i vývoji ekonomické a hospodářská situace. Jak se 

vedlo obyvatelstvu po materiální stránce, zda trpělo bídou a hladem či naopak se jim dařilo 

lépe než za války. Zde budu vycházet také zejména ze svědectví určitých svědků a jejich 

vzpomínek na své mládí či dětství. Proto je opět důležité k těmto informacím přistupovat 

obezřetně. Je totiž jasné, že lidé si dobu svého mládí většinou idealizují a vytěsňují špatné 

zážitky. Období, které objektivně bylo mnohem složitější a těžší pro každodenní život 

jednotlivce, vidí paradoxně díky tomu v mnohem lepším světle než současnost, kde mají lepší 

životní úroveň. U některých lidí jsem zpozoroval, že o událostech z konce války, bojích či 

odsunu Němců, mluvili s jakýmsi nadšením, jako by to byly ve výsledku příjemné a zábavné 

zážitky, nikoliv okamžiky, ve kterých lidé přicházeli o život. Důležité je si i zároveň dávat 

pozor na jistou zaujatost českých pamětníků na tyto události, na které se zcela přirozeně dívají 

z ,,české pozice“. Bohužel se mi již nepodařilo dohledat žijícího pamětníka z německé strany, 

který by o věcech nejspíše mluvil trochu jinak.  

Nakonec bych rád bakalářskou práci uzavřel událostí, která ukončuje poválečnou třetí 

republiku - Jak v Lovosicích proběhl únorový převrat, jaké to přineslo změny nejen ve vedení 

města, ale i ve stranách či místních podnicích. K tomuto tématu jsem čerpal z dalších 

Kaplanových knih, například ,,Pět kapitol o únoru“, kde se nenachází pouze soupis veřejně 

známých informací o tom, jak celý převrat v Československu proběhl, ale Kaplan čerpá i 
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z tajných archivních materiálů Ministerstva vnitra či StB, které byly zpřístupněny až po roce 

1989 a podávají pro pochopení únorových událostí mnohem hlubší obraz. Zajímavým 

zdrojem informací byla zároveň i publikace Františka Čapka a Jitky Lunerové ,,1948: Vítězný 

únor“, kde nejenom také detailně popisuje celý proběh události, ale velmi široce pojednává o 

tom, proč k tomu nakonec došlo a co k tomu vedlo. Zároveň kniha podrobně představuje 

všechny důležité účastníky převratu.  

Další materiály k této práci jsem čerpal z publikací, které o Lovosicích už byly 

sepsány. Asi nejdůležitější byla kniha místního rodáka Jiřího Skalského ,,Lovosice od pravěku 

do roku 1948“ kde na 150 stránkách popisuje kompletní historii města od jeho prvních 

osadníku až do únorového převratu. Byla vydána v roce 1994 a rozhodl se jí sepsat hned po 

revoluci, protože do té doby neexistoval žádný zdroj ani publikace, která by zachycovala 

celou historii okolí. Pan Skalský byl jeden z největších odborníků na Lovosice. Byl jeho 

,,koníček“ a znal historii téměř každého domu, rodiny, ulice či hospody. Bohužel tento rok 

(2021) zemřel, avšak ještě před svou smrtí mi poskytl dostatek materiálů a svědectví pro moji 

práci. Obrázky jsem čerpal hlavně z publikace, která byla o Lovosicích vydána v roce 2017 

při příležitosti 400. výročí povýšení Lovosic na město. Tato kniha s názvem Lovosice: Paměti 

města od autorů Jana Rosslera a Miroslava Nesvarby obsahuje stručnou historii města, ale 

hlavně bohatou sbírku pohlednic, starých fotografií a obrázků lovosických ulic, továren, okolí 

i obyčejného všedního života v 19. a 20. století.  

Jak už jsem se v předchozích odstavcích zmínil, důležitou částí zdrojů k bakalářské 

práci jsem čerpal z literatury, která byla sepsána o osvobození Československa Rudou 

armádou v roce 1945, například ,,Kapitoly z osvobození Československa 1945“ od Jana 

Němečka, kde se nachází základní informace o tehdejší době a přelomových událostí jako je 

Pražská operace, obnova čs. institucí či dekrety prezidenta Beneše. Pokud jde o část práce, v 

které jsem psal o odsunu Němců, čerpal jsem také z publikace od amerického historika Eagle 

Glassheima a jeho ,,Očisty československého pohraničí“ nebo z ,,Němci v Čechách“ od 

českého historika Sládka. A pokud jde o události okolo komunistického převratu v roce 1948, 

nejvíce informací jsem získal z knih Karla Kaplana, například Únor 1948. Úplný seznam 

použité literatury jsem sepsal na konci mé práce.  

Dalším důležitým materiálem, ze kterého jsem čerpal byly archivní prameny z 

lovosického archivu a kroniky. Zejména velmi dobře byl zpracovaný obsáhlý fond o odsunu 

německého obyvatelstva z města, kde se nacházely nejenom úřední materiály a vyhlášky, ale 
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zároveň i bohatá korespondence a důkazní materiály z Antifašistické komise. Lidé, kteří se po 

válce snažili dokázat a obhájit své nepřátelství k nacistickému Německu často sepisovali celý 

svůj životní příběh, což pro mě bylo velmi zajímavým i užitečným zdrojem informací.   

Avšak úplně nejdůležitější částí byla osobní svědectví několika osob, které 

vzpomínaly na své dětství v této době či na vypravování od svých rodičů. Naštěstí totiž stále 

ještě žijí lidé, kteří si tyto události z Lovosic pamatují. Díky tomu jsem získal informace od 

lidí, jako je Josef Steif, který stále ve městě už od svého narození žije. Dále od Jana Modříce, 

který, ač už ve vysokém věku, podrobně vzpomínal na události, které v Lovosicích v těchto 

klíčových letech zažil. Osobní svědectví od přímých účastníků osvobození, jako je Jaroslav 

Kuře či Josef Sáblík, jsem získal z jejich vyprávění, které bylo nahráno na magnetofonový 

záznam pionýry v roce 1960, kdy si od nich nechávali vyprávět, jak celé povstání s boje 

probíhaly. U posledních dvou jmenovaných svědků je potřeba si dávat opět dobrý pozor na 

věrohodnost celého příběhu, protože je jasné, že v roce 1960 nemohli Pionýrům povědět celou 

pravdu a určitě i svoji roli v osvobození nějakým způsobem zveličili. Avšak díky dalším 

svědectví od lidí už z pozdější doby po roce 1989 či ze současnosti víme, že se od popisu 

událostí Kuřetem a Sáblíkem příliš neliší a víceméně jejich verzi všichni potvrzují, že to tak 

skutečně bylo. Některé detaily tedy budou přímými aktéry trochu poupraveny, avšak to 

nepodlamuje celkovou důvěru k jejich svědectví.   

Klíčové momenty, jako osvobození Lovosic Rudou armádou či organizovaný odsun 

německého obyvatelstva, byly na prameny velmi bohaté a díky dochovaným svědectvím 

přímých účastníků jsem je mohl popsat téměř hodinu po hodině. Bohužel, pokud jde o běžný 

život lovosického obyvatelstva za třetí republiky, tak se mohu opřít pouze o pár vzpomínek 

několika pamětníků nebo o oficiální úřední zprávy o stavu okolí, které byly posílány 

nadřízeným úřadům do Ústí nad Labem či přímo do Prahy. Bohužel, zde je nutné si dávat 

pozor na zkreslování faktů, ideologickou zabarvenost a komunistickou propagandu. Stejně tak 

na snahu podřízených vykreslit situaci v oblasti co nejlépe, aby tak zapůsobili na své 

nadřízené, a je třeba to brát s jistou rezervou. 
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2. Obecné informace 
 

2. 1. Geografické vymezení  
 

Lovosice leží v severozápadních Čechách, na levém břehu řeky Labe a v jižní části 

Českého středohoří, v nadmořské výšce 151 m., v místě, kde se pohoří rozděluje na 

Verneřické a Milešovské středohoří. 1 Jejich dominantou je vedlejší hora Lovoš,2 která leží 

v nadmořské výšce 570 m. Z jeho vrcholu je vidět nejenom většina Českého středohoří, ale i 

celé město.3 Naproti tomu, poblíž města Litoměřice, se tyčí další hora – Radobýl. Lovosice se 

tedy nachází přesně mezi nimi. Jen o pár kilometrů dále se nachází slavná Porta Bohemica a 

Opárenské údolí se zříceninou hradu Opárno ze 14. století. Obcí protéká největší česká řeka 

Labe, která se pro tento region v minulosti stala důležitým obchodním a dopravním uzlem. 

Lovosice se táhnou přesně podél této řeky (dohromady 5,3km), což dalo vzniknout známému 

českému úsloví ,,dlouhý jako Lovosice“.  

  V současnosti Lovosice patří do Ústeckého kraje. Administrativní dělení se však v 

minulosti velmi proměňovalo a v letech 1948 – 1960 byly Lovosice dokonce samostatným 

okresním celkem s vlastním okresním soudem. Od roku 1960 byly následně Lovosice, až do 

vzniku krajské samosprávy, součástí okresu Litoměřice. Za ,,Lovosicko“ se tedy považuje 

území, které tento okres zahrnoval a patří tam i přilehlé menší obce jako jsou např. Lukavec, 

Malé Žernoseky či Sulejovice (dohromady 69 obcí). V této práci tedy nebudu psát pouze o 

samotných událostech ve městě Lovosice, ale i o tom, co se stalo v jejich bezprostředním 

okolí.  

  Na sever od Lovosic leží krajské město Ústí nad Labem (92 tisíc obyvatel), na 

východě okresní město Litoměřice (24 000 obyvatel) a na jihu Roudnice nad Labem (13 tisíc 

obyvatel).  

 

 

 
 

 
1 BŘETISLAV BALATKA, JAN KALVODA - Geomorfologické členění reliéfu Čech (Kartografie Praha, 2006, str.49 
2 Obr. 1 
3 Obr. 2-4 
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2. 2. Základní informace 

  

V současnosti jsou Lovosice ,,městem s rozšířenou působností“.  Město má k roku 2020 

přibližně 8 840 obyvatel4, což představuje velký pokles oproti předchozím letům, kdy 

v dobách svého největšího demografického rozmachu mělo přes 11 tisíc obyvatel (v 80. letech 

20. století).5 Příčinou tohoto poklesu je méně pracovních příležitostí, zejména v chemickém 

průmyslu, který byl v minulém století pro Lovosicko klíčový. Migrace tedy probíhá nejenom 

do vedlejších regionů, ale zejména do Prahy a Saska.  

 Díky svému strategickému umístění byly a jsou Lovosice velkým dopravním uzlem, 

který spojuje severní Čechy a Německo s Prahou. K tomu přispěla již jednou zmíněná řeka 

Labe, ale i železniční koridor Praha – Ústí nad Labem – Drážďany (trať 090) a další 

železniční spojení do Litoměřic, České Lípy, Loun, Mostu a Teplic. Dlouhá léta byla důležitá 

i silniční doprava, která spojovala Prahu a Ústí nad Labem, avšak po dostavbě dálnice D8, 

která Lovosice obešla, se její význam výrazně zmenšil.  

 Celý region je proslulý svým bohatstvím ovocných stromů a dalších hospodářských 

plodin včetně vinařství (Malé Žernoseky, Velké Žernoseky), které se zde, díky velmi úrodné 

půdě, úspěšně pěstují. Lovosicko je společně s Litoměřickem díky tomu známo jako „Zahrada 

Čech“. 

  Dalšími lovosickými dominantami jsou například bývalý Schwarzenberský zámek či 

secesní radnice a kostel sv. Václava. Město však nikdy nebylo (oproti vedlejším Litoměřicím) 

velkým turistickým lákadlem a svoji pozornost přitahovalo zejména kvůli své průmyslové a 

dopravní důležitosti. Na svou velikost jsou také Lovosice úspěšné v řadě odvětví, jako je 

například sport a chemický průmysl. Nejdůležitějšími průmyslovými podniky v současnosti 

jsou Lovochemie a Preol, které patří pod velký agro-holding Agrofert a továrna na výrobu 

oplatek Deli, která patří pod společnost Mondeléz. Nachází se zde také další průmyslové 

podniky, například ACZ, která je součástí nadnárodní skupiny Aoyama, jenž má kořeny v 

Japonsku a je světově největším výrobcem spojovacího materiálu pro automobilový průmysl. 

Dalším průmyslovým podnikem je TRCZ, kde se vyrábí automobilové komponenty. Díky 

těmto podnikům se na Lovosicku dlouhodobě drží nízká nezaměstnanost.  

 
4 Český statistický úřad: Počet obyvatel v obcích - k 1.1.2020. Praha. 30. dubna 2020 
5 Historický lexikon obcí České republiky 1869–2011 [PDF online]. Český statistický úřad, 2015 [cit. 2020-03-08]. 
Kapitola Litoměřice 
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3. Historie Lovosic 
 

První důkazy o lidském osídlení v tomto regionu pochází už z let 6 tisíc před naším 

letopočtem, kdy byly objeveny archeologické nálezy lineární kultury jako např. poháry, 

amfory a další keramika. 6 To dokazuje, že už v této době byly Lovosice důležitým dopravním 

uzlem, to platilo i v následné době bronzové, ze které máme také bohaté nálezy. Z doby 

železné se dokonce objevily v blízkosti i bohaté knížecí hroby, což ukazuje, že Lovosicko 

bylo i velkým mocenským centrem v oblasti, kterou v té době obývali výhradně Keltové. 7 

Následně víme, že v 1. století př. n. l. se v oblasti usídlili Markomani. Za jejich vlády už však 

oblast nebyla tak důležitá jako v době Keltů. 8 V 5. – 6. století můžeme díky nálezům tzv. 

hrnců pražského typu pozorovat příchod Slovanů, kteří zde už většinově zůstali a u řeky 

vybudovali velká hradiště. V této době se také v okolí poprvé začala pěstovat vinná réva. 9 

  Úplně první psaná zmínka o Lovosicích pochází z 12. dubna 1143, o tom, že kníže 

Vladislav II. daroval panství Lovosice Strahovskému klášteru.10 V dalších staletích víme 

z dochovaných materiálů jen to, kdo Lovosice vlastnil: Lichtenbergové, Drážek z Lovosic, 

Jindřích ze Žitavy, cisterciáci, Vlašek z Kladna, Albrecht z Kolovrat, Ślejnicové a Jan 

z Valdštejna. 11 Lovosice se mohly stát významným severočeských městem, avšak jejich 

rozmach zastavil růst vedlejších Litoměřic, jenž podporovali a financovali sami Přemyslovci. 

Po celou tuto dobu se Lovosice pokoušely o povýšení na město, avšak odpor blízkých 

Litoměřic, které se tak bály konkurence, jim v tom bránil.12 Podařilo se to až 4. července roku 

1600. 13  14 

 Ve středověku bylo město převážně slovanské (české), během německé kolonizace 

sem přišlo několik německých rodin, které se v Lovosicích usadily, ale stále se jednalo o 

české město. Větší demografickou změnu můžeme pozorovat až v 18. století, kdy v obci 

 
6 J. BLAŽEK, P. MEDUNA A KOL. – Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1983 – 1992, 
Most 1995, str 90-125 
7 Tamtéž str. 90-125 
8 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 18-21 
9 Tamtéž str. 22 - 24 
10 K. KUČI, M. HOZÁKOVÁ -  Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezku (III. Díl), nakladatelství Libri, 
2002, kapitola  Dolnooharská tabule, České středohoří 
11 Tamtéž. 
12 J. SKALSKY - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 42 - 44 
13 K. KUČI, M. HOZÁKOVÁ -  Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezku (III. Díl), nakladatelství Libri, 
2002, kapitola  Dolnooharská tabule, České středohoří 
14 Obr. 5 
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převážila němčina. Poměry však byly stále dost vyrovnané a lovosická česká menšina nebyla 

marginální.15 To sebou bude přinášet následné problémy v 19. a hlavně 20. století.  

 Důležitým momentem pro Lovosicko byl rok 1756 (1. října), kdy pár kilometrů od 

města proběhla první velká bitva Sedmileté války – Bitva u Lovosic.16 V tomto slavném střetu 

se proti sobě postavila pruská a rakouská vojka. Pruský král Fridrich sice bitvu vyhrál, avšak 

jeho vojska byla dost poničena a nemohl tedy už pokračovat dál.  

V roce 1753 koupili Lovosice Schwarzenbergové, konkrétně Jan I. Nepomuk. Ti zde 

pak zůstali až do 2. světové války.17 V tomto období zažil region asi svůj největší 

hospodářský, demografický a kulturní rozmach. V důsledku nastupující průmyslové revoluce 

se město opět stalo důležitým dopravním uzlem. Na počátku 19. století byla postavena nová 

silnice z Terezína do Teplic, která vedla právě středem Lovosic.18 Na významu nabývala i 

lodní doprava po Labi. Rozhodující okamžik však přišel v roce 1850, kdy byla do Lovosic 

přivedena železnice z Prahy.19 Další rok ji pak následně propojili s Drážďany, díky čemuž se 

z oblasti stala důležitá křižovatka spojující dvě velká průmyslová středoevropská centra. 

Koncem 19. století pak byly Lovosice spojeny s železnicí do Litoměřic a České Lípy.20 

Do města tak díky tomu začal proudit kapitál obchodníků a podnikatelů, kteří zde 

zakládali své první průmyslové podniky. V roce 1854 vznikl první český cukrovar (Augustin 

Tschinkel),21 následně byl založen pivovar (1854), mlékárna, koželužna (1860), továrna na 

výrobu umělých hnojiv (1868), vápenka (1890) a továrna na syntetické pryskyřice a umělá 

hnojiva (1902),22 ze kterých v pozdějších letech vznikl velký potravinářský konglomerát. 23 

V návaznosti na tento hospodářský rozkvět se začal zvyšovat i počet obyvatel města. Zatímco 

ještě v polovině 19. století počet obyvatel nedosahoval ani 2 tisíc, po 1. světové válce město 

čítalo už přes 5 tisíc osob, tedy zvýšení populace za 70 let o více než dvojnásobek.24 Kvůli 

řece na jedné straně a stále rozšiřujícímu se nádraží a železnice na straně druhé se město 

 
15 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 47 - 50 
16 Obr. 6 
17 K. KUČÍ, M. HOZÁKOVÁ -  Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezku (III. Díl), nakladatelství Libri, 
2002, kapitola  Dolnooharská tabule, České středohoří 
18 Tamtéž. 
19 Tamtéž 
20 Tamtéž 
21 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 108 - 109 
22 Obr. 7 
23 Tamtéž 
24 Historický lexikon obcí České republiky 1869–2011 [PDF online]. Český statistický úřad, 2015-12-21 [cit. 2020-
03-08]. Kapitola Litoměřice 
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nemohlo rozšiřovat do šířky, ale nová výstavba se stále stavěla podél Labe. Z tohoto důvodu 

se Lovosice tak natáhly.  

Po 1. světové válce připadla obec do nově vzniklé Československé republiky, ačkoliv 

většina obyvatel se hlásila k německé národnosti.25 Na podzim 1918 se na krátkou dobu 

pokusili připojit k samozvaně vyhlášené provincii Deutschböhmen, avšak české pořádkové 

síly velmi rychle převzaly nad městem kontrolu. V obci se se nacházelo na 1800 vojáků 

maďarského 56. pěšího pluku. Ti byli tak vyhladovělí, že 2. listopadu odevzdali své pušky za 

bochníky chleba v Terezíně. 26 Vážnější incident se odehrál až v květnu 1919, kdy se při 

příležitosti jednání rakouského parlamentu konala v celých Sudetech generální stávka. I 

v Lovosicích německé obyvatelstvo stávkovalo a demonstrovalo. Na rozdíl od jiných 

severočeských měst však v Lovosicích netekla krev a všechno se obešlo bez ztrát na životech. 

27 Soužití mezi českým a německým obyvatelstvem bylo stále dost napjaté a obě národnosti 

nežily ani tak spolu jako vedle sebe. Vytvářely si paralelní instituce jako například školy, 

spolky, hospody a politické strany. Již v roce 1919 vznikla první česká měšťanská škola 

(dnešní Gymnázium Lovosice).28 Ve 20. letech v Lovosicích pokračoval hospodářský a 

průmyslový rozkvět, který byl 1. světovou válkou pouze přerušen a byly založeny další 

chemické podniky (Glanstoffabriken). Kromě toho se v roce 1922 ve městě otevřela továrna 

Manus, která vyráběla perské koberce.29 Ve stejném čase probíhala i modernizace a 

rozšiřování výroby továren, které byly postaveny již v 19. století. Díky tomu se tedy dále 

počet obyvatel města zvětšoval a v důsledku toho se rozšiřovala výstavba nových domů a 

bytů. Ve vedení města stála už od prvních obecních voleb v červnu 1919 německá sociální 

demokracie, která bez problému spolupracovala s českými politickými stranami a byla 

loajální k Československu30, což například dokazuje jednohlasné zvolení TGM za čestného 

občana města v roce 1935.31 Tehdejší starosta Willy Daum dokonce přednesl o prezidentovi 

velmi pochvalný projev.32 

 
25 SOkA Lovosice, Č. HELLER – Vyprávění o roce 1918 v Lovosicích – osobní svědectví, rukopis 
26 Tamtéž 
27 SOkA Lovosice, R. Kaftan – Lovosice od roku 1848 do současnosti, osobní svědectví rukopis 
28 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 125 - 129 
29 J. R. TESAŘ – Litoměřicko I-III, kapitola Lovosice 1926 - 31 
30 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 123 - 125 
31 SOkA Lovosice, Kronika města Lovosice. str. 5 
32 Tamtéž. 
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Při sčítání lidu v roce 1931 měly Lovosice 5 088 obyvatel, z čehož bylo 3 440 

německé národnosti, 1492 české národnosti, 43 židovské národnosti a 113 cizí národnosti.33 

Národnostní problémy se však začaly vyostřovat až v druhé půlce 30. let v důsledku sílící SdP 

v Sudetech. Spousta lovosických Němců se radikalizovala a začala sympatizovat 

s nacistickými ideály. 3. května 1938 vyhlásil náměstek starosty Rudolf Lehmann na zasedání 

obecního zastupitelstva sjednocení lovosických německých stran pod SdP. V dalších dnech 

dokonce proběhl v Lovosicích volební mítink SdP, kterého se zúčastnil sám Konrad Henlein a 

při kterém došlo i k násilným potyčkám.34 

V létě 1938 v Lovosicích byl zřízen prapor SOS jednotek, který měl hlídat Lovosice 

před německými provokacemi a pokusy o vyvolání nepokojů. Ty se však stejně v září 

v některých továrnách a ulicích odehrály.35 Po mobilizaci 22. září 1938, při které velká část 

Němců odmítla narukovat, chytaly SOS jednotky zběhy a účastnily se vojenského zásahu na 

Střekově, kde byli drženi jako rukojmí čeští zaměstnanci ústecké Setuzy.36 Po Mnichovské 

dohodě doufala spousta českých obyvatel, že Lovosice připojeny k Říši nebudou, avšak 

nakonec do ní těsně spadly, jako součást 4. okupačního pásma. Sousední Třebenice či Terezín 

však zůstaly v československých rukou.  

V prvních měsících německé vlády odešla z města většina Čechů a v Lovosicích jich 

zůstalo jen cca 600.37 Byly uzavřeny české školy, spolky a organizace. Povolen byl pouze 

německý jazyk a německé nápisy. Ještě hůře dopadli Židé. V roce 1939 místní SA jednotka 

vypálila lovosickou synagogu.38 Po vypuknutí války museli lovosičtí Němci narukovat do 

Wehrmachtu a po celou dobu bojovat na všech frontách. 39Jinak se však válka města dotkla 

pouze nepřímo: zavedením válečného hospodářství, přídělového systému, sbírek na vojáky 

atd. Gestapo však tvrdě postihovalo jakýkoliv odpor z řad české menšiny. Dne 23. října 1943 

bylo zatčeno 43 českých zaměstnanců lovosické hedvábky z podezření z velezrady a byli 

posláni do koncentračních táborů.  40 Tvrdě se také trestalo poslouchání zahraničního 

 
33 Historický lexikon obcí České republiky 1869–2011 [PDF online]. Český statistický úřad, 2015-12-21 [cit. 2020-
03-08]. Kapitola Litoměřice 
34 SOkA Lovosice, R. Kaftan – Lovosice od roku 1848 do současnosti, osobní svědectví, rukopis 
35 SOkA Lovosice, Kronika města Lovosice. str. 6 
36 SOkA Lovosice, R. Kaftan – Lovosice od roku 1848 do současnosti, osobní svědectví, rukopis 
37 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 129 - 131 
38  SOkA Lovosice, Kronika města Lovosice. str. 6 
39 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 131 - 136 
40 SOkA Lovosice, R. Kaftan – Lovosice od roku 1848 do současnosti, osobní svědectví, rukopis 



18 
 

rozhlasu, čtení zakázaných tiskovin, či pomoc židovským vězňům, kteří po celou dobu válku 

byli do města posíláni na nucené práce z vedlejšího Terezína. 

Po celou dobu války zůstal starostou města Willibald Daum (v úřadu už od roku 

1933), který se šikovně dokázal přizpůsobit změnám režimu a politickým turbulencím v okolí. 

Tento politik, povoláním dentista, ještě v roce 1937 plamenně, na zasedání městského 

zastupitelstva, chválil čs. prezidenta Masaryka, a jen o rok později podpořil sjednocení 

německých stran a připojení k Říši, díky čemuž si udržel funkci starosty až do konce války a 

po celou dobu byl řádným služebníkem okupačních orgánů. 41  

Přesto se ani za války rozvoj města nezastavil. Důležitým stavebním počinem bylo 

postavení velkého obilního sila u Labe42 a devíti nových obytných domů (5 vedle soudu, 4 

další na terezínské a lukavecké ulici) v důsledku stále se rozrůstající populace (zejména 

migranti z Říše).43 Zatímco v roce 1941 byl počet obyvatel 5 702, během dvou let se zvětšil 

na své dosavadní maximum 6 245 obyvatel.44 

  

 

 

 

  

  

 
41 Jiří Skalský - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 131 - 136 
42 Tamtéž. 
43 SOkA Lovosice, Kronika města Lovosice. str. 6 
44 Tamtéž.  
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4. Před koncem války 
 

Od roku 1944 bylo samotné území Říše pod mohutným bombardováním ze strany 

spojeneckých států. Jejich cílem byla zejména klíčová infrastruktura, průmysl, vojenské 

objekty, dopravní tepny a také skladiště. Z tohoto důvodu se nacistická vláda rozhodla, že 

přesune některé důležité sektory výroby a zásob do mnohem klidnějších oblastí, jako byly 

třeba Sudety. Z tohoto důvodu se v lovosických továrnách začala skladovat námořnická 

výstroj a výzbroj. 45 

 Od podzimu 1944 už bylo jasné, že válka se chýlí ke konci a neskončí pro Německo 

dobře. V Lovosicích začalo být jasné, že válka se dostane i k nim a následně se mohou opět 

změnit poměry a město se může vrátit do českých rukou. Samozřejmě německá většina se 

tohoto obávala a měla strach z následné pomsty. Naopak Češi byli stále sebevědomější a 

nedočkavě očekávali osvobození. K žádnému odbojovému či sabotážnímu činu nedošlo a 

český odpor se omezil pouze na poslouchání zahraničního rozhlasu a šíření zakázaných 

tiskovin.46 

 Samotné vojenské střety se Lovosicím vyhýbaly (kromě falešného leteckého poplachu 

v roce 1940) až do podzimu 1944, kdy začalo docházet k tomu, že spojenecké bombardéry 

pronikaly i do oblasti bývalého Československa.47 Tak se stalo, že obyvatelé Lovosic začali 

pravidelně nad svými hlavami pozorovat přelety letadel, která se většinou vracela od severu 

z bombardování Říše či severních Čech.48 

 První vážnější incident se odehrál 23. září 1944, kdy se americké bombardéry vracely 

z útoku na továrny a skladiště v Litvínově a v okolí Lovosic pak nouzově shodily několik 

bomb. Konkrétně nejvíce bomb spadlo kousek od nedalekých Čížkovic. 49 Přestože se 

tentokrát nikomu nic nestalo, podle svědectví pamětníků to byl pro místní obyvatele šok, že 

válka a boje už nejsou jen v novinách či rozhlasu, ale že se opravdu začíná týkat i jich 

samotných. Lidé popisují, že dopadené bomby v Čížkovicích a u Úpohlav byly slyšet na 

kilometry daleko až do samotných Lovosic. Ve městě to následující dny způsobilo menší 

paniku, ačkoliv jak jsem napsal, nedošlo k žádné ztrátě na životech.50 Ještě mnohem horší 

 
45 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 131 - 136 
46 Osobní svědectví Jana Modřice 
47 Tamtéž.  
48 Osobní svědectví Josefa Steifa 
49 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 135 
50 Osobní svědectví Josefa Steifa 
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zážitek popisují lidé z incidentu 13. – 15. února, kdy docházelo k mohutnému a brutálnímu 

bombardování Drážďan,51 které probíhalo ve 4 fázích a dohromady bylo shozeno téměř 4 

tisíce pum. Toto obří bombardování bylo slyšitelné i na Lovosicku a lidé popisují, jak v noci 

nemohli spát, jelikož slyšeli každou ránu a dokonce menší otřesy země.52 Když si 

uvědomíme, že Lovosice jsou od Drážďan vzdáleny cca 80km, je to neuvěřitelné a dokazuje 

to, jak obří tento útok na Drážďany byl. Postupně si na přelety spojeneckých letounů začali 

lidé v Lovosicích zvykat. Německé letectvo bylo v této době už zcela slabé a neefektivní, 

takže nijak Spojencům v ovládnutí nebe nebránilo a Američané si na jaře 1945 lítali nad 

německým území, jak chtěli. V únoru došlo k velkému bombardování Ústí nad Labem, což 

Lovosičané také silně pocítili, avšak kromě několika nouzových shození bomb v okolí města, 

se vážné škody městu zatím vyhýbaly.53 

 To se změnilo koncem dubna, kdy američtí ,,hloubkaři“ napadli lovosické seřazovací 

nádraží.54 Během tohoto útoku se odehrálo neštěstí. Jedno americké letadlo P 51 Mustang, 

s pilotem poručíkem Josephem R. Holcombem, havarovalo a zřítilo se na zem.55 Důvody, 

proč se tak stalo, se různí. Jedna verze říká, že letadlo bylo sestřeleno místní protileteckou 

obranou, kterou vedení města Lovosice nechalo v dubnu zřídit.56 Ta sídlila u říčky Modla 

poblíž Lukavce, a po tomto incidentu si sestřelení letadla nárokovala. 57Avšak jiná verze, 

kterou potvrdili dva pamětníci té doby, tvrdí, že letadlo se nezřítilo z důvodu sestřelení, ale 

kvůli komplikacím samotného pilota, který při bombardování nádraží, když byl blízko u 

země, zavadil o elektrické vedení a následkem toho ztratil kontrolu nad letounem a zřítil se 

k zemi. Pilot na místě zemřel a jeho tělo pak bylo pohřbeno v Mlékojedech. 58 

 K dalším vážnějším náletům v okolí nedošlo a město samotné tak až do konce války 

bylo uhlídáno od přímého bombardování a následných škod jak na majetku, tak na životech. 

Přesto obyvatelé Lovosic měli strach a vedení města, v čele stále s Willi Daumem, se 

připravovalo na obranu města, jak ze vzduchu, tak následně po zemi. 59Jak už jsem se zmínil, 

v dubnu se organizovaly protiletecké jednotky, které měly za cíl bránit letounům 

v bombardování a přeletu. Střechy škol byly označeny velkými červenými kříži, jelikož 

 
51 Osobní svědectví Josefa Steifa 
52 Tamtéž.  
53 SOkA Lovosice, R. Kaftan – Lovosice od roku 1848 do současnosti, osobní svědectví, rukopis 
54 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 135 
55 Tamtéž.  
56 SOkA Lovosice, R. Kaftan – Lovosice od roku 1848 do současnosti, osobní svědectví, rukopis 
57 Tamtéž.  
58 Osobní svědectví Josefa Steifa 
59 SOkA Lovosice, Kronika města Lovosice 
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z těchto budov se poslední týdny války staly lazarety, kde byli ubytováni uprchlíci, kteří 

utíkali před postupující frontou, a váleční veteráni.60 V důsledku toho se do Lovosic v dubnu a 

květnu dostal velký počet osob, což infrastruktura města obtížně zvládala.61 

 Vedení města, vedle organizace protiletecké obrany, začalo připravovat i pozemní 

obranu.62 Všichni, včetně místní SS posádky, si uvědomovali, jak jsou Lovosice strategickým 

dopravním uzlem, přes který je nutno se dostat, aby se mohlo pokračovat směrem na Prahu. 

V ulici Tovární, Kostelní (dneska ulice 8. května) a na náměstí vyrostly protitankové zátarasy. 

63 K obraně města byl k dispozici tzv. Volkssturm. Jednalo se o jednotky lidové domobrany, 

které nechal Adolf Hitler zřídit už na podzim 1944 a mělo se jednat o dobrovolníky z řad 

civilistů, které jednotlivé obce a města měly zřizovat ke společnému odporu vůči 

postupujícím Spojencům. Byly vybaveny pouze lehkými zbraněmi, jako jsou pušky či 

pancéřové pěsti proti tankům. 64* Nejednalo se tedy o regulérní armádu, ale o nevycvičené a 

nezkušené mladíky (či naopak veterány), kteří neměli příliš velkou chuť bojovat a umírat pro 

,,Vůdce“ , který už v té době (začátek května) nebyl mezi živými, poněvadž spáchal v Berlíně 

v bunkru sebevraždu. Dále se na odpor postavily samotné průmyslové podniky v Lovosicích. 

Závody Deli a Olejna vytvořily ozbrojené jednotky (Werkschutz), které měly za úkol bránit 

jednotlivé podniky.65 Ozbrojeny byly také pouze lehkými puškami a jelikož spousta dělníků 

v těchto závodech byli Češi, tak jejich množství a odhodlanost nebyla také nijak velká.  

Jediný, kdo byl stále ochoten bojovat, byly jednotky SS (zejména z nedalekých 

Litoměřic), které už většinou nepodléhaly žádným rozkazům a vedení, a které si defacto 

dělaly v okolí, co chtěly.66 Několik těchto SSmanů bylo začátkem května přítomno i 

v Lovosicích.67 Obrana města nebyla nikterak velká ani organizovaná a nikdo, jak Němci, tak 

Češi, nevěřil, že by se nacistům podařilo Lovosice před postupující Rudou armádou ubránit.  

Rád bych se ale ještě zmínil o jedné události, která se města na konci války dotkla. 

Jednalo se o sedm pochodů smrti do nedalekého koncentračního tábora Terezín, které začaly 

v lednu 1945 a skončily až koncem dubna. V roce 1944 totiž Himmler rozkázal postupnou 

evakuaci koncentračních táborů, které neměly padnout do rukou nepřítele. Němci si tak chtěli 

 
60 Tamtéž.  
61 SOkA Lovosice, R. Kaftan – Lovosice od roku 1848 do současnosti, osobní svědectví, rukopis 
62 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 136 
63 Osobní svědectví Jaroslava Kuřete 
64 https://www.armyweb.cz/clanek/volkssturm-posledni-nemecka-domobrana 
65 Osobní svědectví Jaroslava Kuřete 
66 Osobní svědectví Jaroslava Kuřete 
67 SOkA Lovosice, R. Kaftan – Lovosice od roku 1848 do současnosti, osobní svědectví, rukopis 
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udržet otrockou pracovní sílu vězňů a zároveň zamést stopy po svých zločinech. Pochody 

smrti zároveň sloužily jako další metoda genocidy. Koncem války, kdy docházelo k ubývání 

koncentračních táborů, se pochody smrti stále více komplikovaly. Terezín se stal jedním 

z malá poslední táborů, který ještě ovládali Němci. Lovosicemi prošlo dohromady sedm 

takových pochodů68 a místní obyvatelé byli zhrozeni poměry a stavem vězňů, kteří vypadali 

tak zbídačeně a vyhladověle, že i spousta Němců se jim pokoušela pomoci a dát něco k jídlu. 

To se ovšem tvrdě trestalo a příslušníci SS přísně hlídali, aby ani jeden vězeň neuprchl. 69 

Potom, co pochody prošly městem, bylo vždy nalezeno několik mrtvol. Po válce bylo 

spočítáno, že celkový počet obětí těchto pochodů bylo v Lovosicích 79 a následně byly 

pohřbeny na židovském hřbitově v Terezíně.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
68 J. SKALSKÝ- Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 135 
69 Osobní svědectví Josefa Sáblíka  
70 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 135 
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5. Osvobození  
 

Začátkem května 1945 bylo už všem jasné, že Německo válku prohrálo. Sověti dobyli 

Berlín, Hitler spáchal sebevraždu a Britové s Američany ovládali celé západní Německo. 

Wehrmacht byl v úplném rozkladu a většina vojáků se už snažila pouze dostat do amerického 

zajetí. České země však stále byly pod nacistickou správou a začátkem května vypuklo české 

povstání s cílem zbavit se německé okupace a pomoci postupujícím Spojencům 

v osvobozování. V Lovosicích, kde většina obyvatelstva patřila k německé národnosti, se na 

nějaké velké ozbrojené povstání nedalo spoléhat, přesto se však našli místní Češi, kteří se do 

toho chtěli zapojit. ¨ 

 Při popisu událostí na Lovosicku v osudných květnových dnech čerpám zejména ze 

svědectví samotných aktérů, kteří své vzpomínky v pozdějších letech detailně odvyprávěli 

místním Pionýrům (jako například automechanik Jaroslav Kuře či zámečník Josef Sáblík, 

kronikář Rudolf Kaftan). Z toho máme dochovaný magnetofonový záznam, díky čemuž 

můžeme téměř hodinu po hodině sledovat klíčové události ze dnů osvobození. Samozřejmě, 

že k jejich verzi je nutné zaujmout jistou rezervovanost, protože v roce 1960 nemohli říct 

Pionýrům celou a úplnou pravdu a jistě i svoji vlastní úlohu trochu zveličili. Avšak z dalších 

dochovaných vzpomínek pamětníků či z příhod a vyprávění, které jsem získal od dalších lidí, 

je jasné že Sáblíkova a Kuřetova verze je velmi blízká pravdě a většina osob, které si tyto 

události pamatuje osobně nebo je slyšela od svých rodičů, je potvrzuje jako pravdivé.   

 Všechno to začalo už 5. května, kdy několik českých dělníků z Lovosic, okolo právě 

ještě několikrát zmiňovaného J. Kuřete, odešlo do vedlejších Bohušovic nad Ohří71, které byly 

z většiny české a už se nacházely v Protektorátu. V tomto městě se už naplno rozběhlo 

povstání a lovosičtí Češi chtěli místnímu odboji pomoci k převzetí města. V těchto dnech už 

totiž docházelo k bojům o důležitou terezínskou křižovatku a most přes řeku Ohři.72 Jiné 

zdroje uvádí, že jejich hlavním cílem byla dokonce Praha, kde v té době probíhalo Pražské 

povstání.73 Místní revoluční výbor v Bohušovicích nad Ohří vedl Stanislav Počinek, o kterém 

v dalších částech mé práce bude ještě také řeč, a který původně pocházel z Lovosic a lidé 

okolo Kuřete ho tedy znali.74 Ten lidem z Lovosic oznámil, že celá oblast je velmi 

 
71 Osobní svědectví Jaroslava Kuřete 
72 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 136 
73 SOkA Lovosice, J. Mareš – Zápisník z roku 1945, osobní svědectví, rukopis 
74 Osobní svědectví Jaroslava Kuřete 
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nepřehledná a v důsledku prchajících německých jednotek je cesta na Prahu téměř 

nemyslitelná. Poradil jim tedy zatím počkat a vrátit se do Lovosic, kde se měli postupně 

připravovat na převzetí města.75 

 Celá oblast okolo Lovosic byla opravdu v těch dnech chaotická a málokdo věděl, jaká 

obec je ještě pod německou nadvládou a která už není. Navíc se všude potulovali prchající 

němečtí vojáci a SSmani, kteří si už dělali, co chtěli.76 Nacisté opustili i koncentrační tábor 

v Terezíně a vězni se rozutekli po okolí včetně Lovosic, kde hledali pomoc. Problém však byl 

v tom, že tito lidé byli v tak špatném stavu, že potřebovali lékařskou pomoc. Hlavně byli 

nakaženi nemocemi, zejména tyfem, které pak roznášeli po okolí. Místní orgány a jednotky 

(pokud ještě fungovaly) se je tedy pokoušely pochytat a vrátit zpátky do Terezína, ve kterém 

převzala vládu vězeňská samospráva.77 

 Kuře a lidé okolo něho se 7. května vrátili do Lovosic, kde kontaktovali své známé a 

začali organizovat převzetí vlády nad městem.78 Zároveň už měli informace, že v nejbližších 

hodinách by měla dorazit Rudá armáda, které pak měli spontánně pomoci v postupu na 

Prahu.79 

 Dostáváme se tedy k samotným událostem 8. května 1945. Důležitým činem bylo 

hned po ránu to, že se povstalcům podařilo získat kontrolu nad lovosickými sklady, které se 

ve městě nacházely od roku 1944 kvůli bombardování Říše.80 Hned ráno totiž německý 

funkcionář Karl Markvart předal klíče od těchto skladů J. Kuřeti pod slibem, že nedojde 

k rabování a krádežím z těchto skladů, které se nacházely po všech továrnách po celém městě. 

Markvart dokonce Kuřeti nabídl pár ozbrojenců, kteří by v následujících hodinách měli sklady 

hlídat a bránit. To naštvalo přítomného příslušníka SS, obvinil Markvarta ze zrady (což de 

jure nebyla pravda, protože Německo už v té době podepsalo kapitulaci) a zaútočil na něj. 

Život mu zachránil až Josef Nácal, který tam byl s Kuřetem jako doprovod.81 Češi získali 

kontrolu nad sklady a svolali ustavující schůzi Revolučního národního výboru.82 

  

 
75 Osobní svědectví Jaroslava Kuřete 
76 SOkA Lovosice, R. Kaftan – Lovosice od roku 1848 do přítomnosti, osobní svědectví, rukopis 
77 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 137 
78 Osobní svědectví Jaroslava Kuřete 
79 Osobní svědectví Josefa Sáblíka 
80 SOkA Lovosice, J. Mareš – Zápisník z roku 1945, osobní svědectví, rukopis 
81 Osobní svědectví Jarolava Kuřete 
82 SOkA Lovosice, Kronika města Lovosice. Str. 7 
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6. Incident v centru města 
 

  Kuře s dalšími aktéry svolali schůzi na 18. hodinu do Hostince za kolejemi, kde se 

scházela většinou česká menšina.83 Hospody, stejně jako většina ostatních zařízení, byla ve 

městě rozdělena podle národnosti, a tak jako Němci měli své oblíbené podniky, tak i Češi.84 

Protože však poblíž tohoto hostince sídlili němečtí policisté, kteří svolání schůze dopoledne 

nepovolili, vydal se Kuře se svými přáteli přímo na městský úřad, kde si zažádali o 

povolení.85 Překvapivě jim ho místní tajemník J. Wohlmuth vydal,86 jelikož si nejspíše 

uvědomoval, že už nemá cenu vést odpor, a že je lepší být s novými „pány města“ zadobře. 

Toto povolení se dokonce dochovalo.87 

 Dalším úkolem povstalců bylo sehnat či vyrobit československé a sovětské vlajky. To 

se povedlo a už od odpoledne vlála na nedaleké cihelně vlajka Československé republiky, což 

dalo místním signál, že nacistická nadvláda nad městem končí.88 Nic už tedy nebránilo tomu, 

aby se okolo šesté hodiny večerní sešlo v hostinci 56 osob,89 bylo to méně, než se čekalo, 

jelikož spousta Čechů ve městě se nejspíše ještě stále bála a rozhodli se zůstat doma a počkat, 

jak to celé dopadne.90 

Nejdříve byla sepsána prezenční listina,91 díky které víme, jací účastníci se schůze 

účastnili: J. Kuře (nepsaný vůdce celého povstání, který následně vytvořil ozbrojenou 

Pořádkovou stráž), F. Donát (přidal se do nově vytvořené Pořádkové stráže), syn a otec F. 

Nácal (člen Pořádkové stráže) a J. Nácal (ten, co zachránil život Markvartovi a také člen 

Pořádkové stráže), A. Zahrádka (člen Pořádkové stráže), O. Vorel (člen Pořádkové stráže), F. 

Vála (člen Pořádkové stráže), V. Lerch, F. Bauer, J. Beran, V. Svoboda, F. Knechtl (člen 

Pořádkové stráže), J. Hejna, E. Patočka, F. Veselý (první oběť budoucí přestřelky v centru 

města a člen Pořádkové stráže), V. Kluchovič, A. Schuba, V. Beran, J. Beran (člen Pořádkové 

stráže), J. Vent, E. Kašpar, J. Král, K. Vágner (člen Pořádkové stráže), G. Winkler, J. Mirwald 

(jedna z budoucích obětí po střelbě), J. Čulík (člen Pořádkové stráže), J. Richtr, R. Mrkos, R. 

Kaftan (následně zvolen za předsedu), J. Čech, F. Mazák, J. Kadlec, O. Beran (člen 

 
83 Osobní svědectví Jaroslava Kuřete 
84 Osobní svědectví Josefa Sáblíka 
85 Osobní svědectví Jaroslava Kuřete 
86 Tamtéž.  
87 Obr. 8 
88 Osobní svědectví Josefa Sáblíka 
89 SOkA Lovosice, Kronika města Lovosice. Str. 7 
90 SOkA, R. Kaftan – Lovosice od roku 1848 do přítomnosti, osobní svědectví, rukopis 
91 Obr. 9-11 
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Pořádkové stráže a další z budoucích obětí), E. Kříž, R. Glückselig, F. Šumpich, F. Nácal ml., 

C. Hasník, J. Hájek, K. Pařík, A. Turan, F. Svoboda, R. Chrpa (další z budoucích obětí), J. 

Hubený st., M. Štěpánek, J. Souček (člen Pořádkové stráže), F. Kubíček, J. Bednář, J. Suchý, 

J. Svěrák. Další jména byla nečitelná.  

 Následně byl volen předseda výboru, kterým se stal starý správce schwarzenberských 

panství Rudolf Kaftan, jelikož byl ze všech přítomných nejvzdělanější a měl po celém městě 

velkou autoritu.92 Dále byla vytvořena tzv. Pořádková stráž neboli policie, která měla dohlížet 

na převzetí moci i pořádek ve městě a zabránit potenciálnímu rabování a násilí.93 Do jejího 

čela se samozřejmě nepostavil nikdo jiný než Jaroslav Kuře, který si díky moci nad sklady 

sehnal několik pušek, které pak rozdal pár lidem. 94 

 V té době už se čekalo, že by v nejbližších minutách měly dorazit sovětské tanky, 

proto atmosféra byla napjatá, nervózní a se vším se pospíchalo.95 Hlídat, jestli už Sověti 

nedorazili, měl mladý K. Rybář, který okolo sedmé hodiny dorazil do hostince a oznámil, že 

Rudá armáda už je na kraji města a do pár minut jsou v centru. 96 V místnosti propukl jásot, 

lidé popadli své vlajky i zbraně a vyrazili do tehdejší „ulice Hermanna Göringa“ přivítat 

přijíždějící Sověty.97 Tato ulice (nyní ulice 8. května) byla (a stále je) nejdůležitější tepna 

v celém městě. Táhne se od kostela a vedlejšího náměstí až ke kolejím98 a dvěma důležitým 

továrnám: Deli a Olejna.99 V této ulici se nacházely nejdůležitější obchody ve městě, včetně 

banky a sídla místního NSDAP.100 

 Hostinec se na této ulici nacházel u továren Deli a Olejny za kolejemi, proto když lidé 

vyšli ven slavit v domnění, že jdou přivítat přijíždějící sovětské tanky, ocitli se hned v centru 

města, které, ač byl už večer, bylo zaplněné lidmi. Spousta jich narychlo mířila k nádraží při 

snaze utéct pryč.101 Nastal tedy pořádný zmatek. Nacházelo se tam i pár vojáků z Volksturmu 

a SS, kteří se pokoušeli vycházející dav s českými vlajkami zastavit a zabránit jim 

v pochodu.102 Kuře, který český dav vedl, se však nezalekl a vyzval vojáky SS, aby odevzdali 

 
92 SOkA Lovosice, Kronika města Lovosice. Str. 7 
93 Obr. 12 
94 Osobní svědectví Jaroslava Kuřete 
95 Tamtéž. 
96 Osobní svědectví Josefa Sáblíka 
97 Osobní svědectví Jaroslava Kuřete 
98 Obr. 13-18 
99 Obr. 19-20 
100 SOkA, R. Kaftan – Lovosice od roku 1848 do přítomnosti, osobní svědectví, rukopis 
101 Osobní svědectví Jaroslava Kuřete 
102 Osobní svědectví Jaroslava Kuřete 
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své zbraně a vzdali se. To jeden SSman odmítl a vypukla menší šarvátka, při které došlo i ke 

střelbě.103 

 Zde se svědectví různí a každý říká něco jiného. Podle výpovědi Jaroslava Kuřete 

vypukla přestřelka mezi SSmanem a jistým Františkem Veselým, který se také účastnil 

schůze. Naneštěstí se panu Veselému zasekla puška (nebo nebyla nabita) a SSman následně 

Františka Veselého zastřelil. Poté zasáhl Kuře, který po německém vojákovi vystřelil, avšak 

minul.  Jiné zdroje tvrdí,104 že jak Němci utíkali k nádraží, tak někdo z davu je chtěl zastavit a 

výstražně vystřelil do vzduchu. Na tuto střelbu reagovali přítomní SSmani a vypukla 

přestřelka, při které pouze náhodou byl zasažen František Veselý, který sám nestřílel. 

Výsledek ale byl stejný, po střelbě na ulici zavládl ještě větší zmatek než byl, a František 

Veselý ležel mrtvý na zemi. Stal se tak první obětí osvobození Lovosic. 

  V tu chvíli navíc dorazily zprávy, že sovětské tanky nejsou tak blízko, jak se 

předpokládalo, a bude ještě nějakou dobu trvat, než do města dorazí. Někteří účastníci 

průvodu se chtěli vrátit zpátky do hostince.105 Jenže do tohoto zmatku přišlo další neštěstí. Za 

lovosickým nádražím totiž už několik hodin stál německý vojenský pancéřový vlak plný 

vojáků, kteří utíkali z Prahy. Zda Kuře a další Češi o tomto plně vyzbrojeném pancéřovém 

vlaku věděli nebo ne, se neví, zcela to však změnilo nadcházející události.  

 Vlak totiž zrovna pomalu přejížděl po kolejích směr Sulejovice a jeho velitel (člen SS) 

už nějakou chvilku pozoroval český průvod z hostince a následný zmatek a přestřelku ve 

městě. Vojáci ve vlaku byli podle některých svědectví106 opilí a zejména rozčarovaní 

z kapitulace, výsledku války a jejich zbabělého úprku. Ve chvíli, kdy velitel uslyšel na ulici 

střelbu a vlak byl zrovna v místě u závor, kde měl dobrý výhled na celou ulici až ke kostelu, 

přikázal k palbě do davu.107 Zavřené závory a projíždějící vlak zároveň rozdělil dav na dvě 

části. Jedna stála před hostincem a druhá se nacházela v Kostelní ulici před Olejnou.  

 Lidé se okamžitě rozprchli a snažili se ukrýt, kde to jen šlo. Ti, kteří však stáli přímo 

na chodníku před Deli a Olejnou, neměli žádnou šanci se schovat a byli nemilosrdně 

postříleni.108 Střelba trvala asi minutu, než vlak zrychlil a ujel. K tomu, jak následně dopadl, 

se ještě dostanu, ale zatím zůstanu u událostí v centru města, kde po tomto masakru zůstalo 

 
103 Osobní svědectví Jaroslava Kuřete 
104 Osobní svědectví Josefa Sáblíka 
105 Osobní svědectví Josefa Sáblíka 
106 Osobní svědectví Josefa Staifa 
107 SOkA Lovosice, Kronika města Lovosice. Str. 8 
108 Osobní svědectví Jaroslava Kuřete 
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několik mrtvých a zraněných. Počet obětí ze střelby z vlaku bylo sedm. Jednalo se většinově o 

účastníky schůze či české dělníky z okolních továren:109  Jiří Richtr (pouze 23letý mladík, 

který se na ulici připojil k průvodu110), Otakar Beran (pekařský mistr a účastník schůze111, 

měl čtyři průstřely břicha112), Josef Mirvald (dělník z blízkého lovosického pivovaru a 

účastník schůze113),  František Kadlec, Jaroslav Dittrich (profesionální řidič114 a účastník 

schůze), Rudolf Chrpa (student,115 zasažený do boku, vykrvácel116) a Antonín Kejř (dělník 

z vedlejší Olejny, který byl jen zvědavý, co se venku děje117). Když k tomu připočteme ještě 

mrtvého Františka Veselého, který umřel těsně před tím, jedná se tedy o osm mrtvých osob 

v rozmezí pár minut.118 

 Na jejich památku v dalších letech dostala ulice název – 8. května a mrtvým obětem 

byl postaven pomník, který připomíná tuto událost. Nejdříve byl umístěn na zdech továrny 

Olejny, avšak v posledních letech se kvůli špatnému stavu objektu památník přesunul na zdi 

vedlejší Deli.119 

 Po střelbě zůstalo i několik zraněných, kteří potřebovali rychle ošetřit. Z tohoto 

důvodu se z vedlejší Olejny narychlo vytvořila ošetřovna, kam byla těla přenesena, a kde je 

ošetřil místní německý lékař MUDr. Kosniowski s pomocí paní Bobisuthové.120 

 Nyní se vrátím k tomu, co se dále dělo s pancéřovým vlakem, který měl tento masakr 

na svědomí. Ten po střelbě podle plánu pokračoval dále směrem na Libochovice a jeho cílem 

nejspíše bylo „americké území“ v západních Čechách u Karlových Varů.121 Téměř všichni 

vojáci utíkali tímto směrem, protože nechtěli být v sovětském, ale v americkém zajetí, ve 

kterém správně předpovídali, že s nimi bude lépe zacházeno.  

 Incident v Lovosicích se rychle rozkřikl po okolí, už jenom proto, že střelba byla 

slyšet na kilometry daleko. Spousta lidí tedy věděla, co se stalo, a že je za to zodpovědný 

 
109 SOkA, R. Kaftan – Lovosice od roku 1848 do přítomnosti, osobní svědectví, rukopis 
110 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 137 
111 Tamtéž.  
112 Osobní svědectví Josefa Sáblíka 
113 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 137 
114 Tamtéž.  
115 Tamtéž.  
116 Osobní svědectví Josefa Sáblíka 
117 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 137 
118 Obr. 21 
119 Obr. 22 
120 Osobní svědectví Josefa Sáblíka 
121 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 137 
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vlak, který je nyní na trati směr Libochovice a Louny.122 Když se o tom dozvěděl výpravčí 

trati, z nedaleké vedlejší vesničky Černivec, Josef Novák, rychle vyšel ven a v zatáčce pod 

nejvyšším bodem stoupání uvolnil koleje a zase odešel. Vlak přijel okolo 8. hodiny večerní, 

lokomotiva se vzpřímila, vykolejila a nakonec se s celým vlakem zřítila ze srázu. 123 Několik 

vagonů sjelo do polí, a protože byly plné munice a další vojenské výzbroje, tak začaly 

okamžitě hořet a vybuchovat.  124 Němečtí vojáci, kteří přežili, rychle vyskočili 

z vykolejeného vlaku a utíkali k Černivu. S sebou měli i několik žen a dětí. Ve vesnici se 

chtěli zeptat místních obyvatel, jak se co nejrychleji dostat do Loun, Mostu či Karlových 

Varů, ale zmatení obyvatelé, kteří se po zprávách z Lovosic, se těchto německých vojáků báli, 

začali utíkat do polí a lesů, kde se před vojáky chtěli ukrýt.125 Němci tedy zmateně začali 

odhazovat svoji výstroj a uniformy a chaoticky se rozprchli do všech směrů. Avšak do pár 

hodin byli zajati Rudou armádou, která už tímto územím v té době projížděla.126 Střelba 

v centru Lovosic byla nakonec pomstěna a Josef Novák se stal místním hrdinou. Vlak 

v polích ležel ještě několik dní, jelikož vagóny byly stále plné nevybuchlé munice, která 

každou chvíli vybuchovala, a bylo nebezpečné se k tomu přiblížit.127 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 
122 Osobní svědectví Josefa Staifa 
123 SOkA Lovosice, J. Mareš – Zápisník z roku 1945, osobní svědectví, rukopis 
124 Obr. 23 
125 Osobní svědectví Josefa Staifa 
126 SOkA Lovosice, J. Mareš – Zápisník z roku 1945, osobní svědectví, rukopis 
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7. Příjezd Rudé armády 
Nyní se opět vrátím k událostem v Lovosicích mezi sedmou a osmou hodinou, kde se 

stále lidé vzpamatovávali po střelbě z pancéřového vlaku. Rozprchlí a poschovávaní Češi, 

kteří se účastnili průvodu z hostince, se pomalu vraceli do centra města, kde se starali o 

raněné kamarády. Provizorní nemocnice byla zřízena v místní Olejně.128 

 První tanky Rudé armády přijížděly do města od Teplic kolem půl osmé a nejdříve 

postupovaly bez jakéhokoliv odporu.129 To se změnilo až na náměstí u kostela, kde byl 

vybudován protitankový zátaras s protipancéřovou zbraní.130 Německý voják, schovaný za 

kaštanem u kostela, následně touto zbraní zasáhl jeden ruský tank do levého pásu.131 U 

kostela byla totiž umístěna posádka SS s pár vojáky Volksturmu, kteří se do předchozího 

incidentu s vlakem ve vedlejší ulici nijak nezapojovali, i když ho samozřejmě sledovali a 

podle rozkazů pouze vyčkávali na příjezd sovětských vojáků.132 Po zásahu ruského tanku se 

další sovětské jednotky zastavily, otočily se a vrátily k radnici,133 odkud se rozhodly kostel 

odstřelovat.134 Hlavním cílem bylo zničit německý těžký kulomet, který sídlil ve věži kostela. 

Tanky začaly střílet a zasáhly vedlejší faru, sousední činžovní dům, a nakonec i kostel.135 

Němci zároveň v tu dobu vytvořili u kostela barikádu z nákladních aut,136 aby tak ruské tanky 

nemohly projet dál.137Jiní se snažili co nejrychleji z města uprchnout a dostat se do 

Litoměřic.138 

 Ihned, co Jaroslav Kuře s dalšími Čechy u kolejí, kde pomáhali ošetřovat raněné, 

uslyšeli střelbu od kostela, vydali se vstříc k sovětským vojáků, aby je mohli přivítat a pomoci 

jim.139 Bylo jim totiž jasné, že hlavním cílem Rusů je Praha. Nebudou se tedy chtít 

s Lovosicemi moc zdržovat. I z toho důvodu se obávali, aby město v rychlosti prostě úplně 

nerozstříleli. Ani sovětskému veliteli Vaganovi se nechtělo s likvidací pár vojáků u kostela 

ztrácet čas. Měl rozkazy projet městem co nejrychleji a pokračovat na Prahu. Jaroslav Kuře 

s Emanuelem Kašparem tedy u radnice narychlo vysvětlovali sovětským vojákům, jak kostel 

 
128 Osobní svědectví Josefa Sáblíka 
129 Tamtéž.  
130 Obr. 24 
131 Osobní svědectví Jaroslava Kuřete 
132 SOkA Lovosice, J. Mareš – Zápisník z roku 1945, osobní svědectví, rukopis   
133 Obr. 25-26 
134 Osobní svědectví Jaroslava Kuřete 
135 Osobní svědectví Josefa Sáblíka 
136 Obr. 27 
137 Tamtéž.  
138 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 137 
139 Osobní svědectví Jaroslava Kuřete 
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objet a pokračovat v cestě po jiné trase. Problém byl v tom, že ani jeden z nich neuměl 

pořádně rusky, a proto si je Sověti vzali přímo do tanku a pokračovali v cestě. 140 Češi je vedli 

k přívozu, podél řeky Labe, dále objeli nově postavené obilné silo a napojili se na silnici, po 

které pokračovali dál směrem na jih.141 Za městem Sověti vyložili Kuřete s Kašparem z tanků 

a oni se vydali pěšky zpátky do Lovosic, kde byli radostně přivítáni.142 Tím jejich účast na 

vedení osvobození města prozatím skončila.  

 Další várka tanků přijela do města za pár minut a konvoj se rozdělil, jedna část 

následovala příkladu předešlých jednotek a město objela okolo řeky a obilního sila, druhá část 

už však odstranila zbytky německého odporu u kostela a vydala se přímou cestou přes 

centrum města, kde už je vítala česká menšina jako osvoboditele.143 Vojáci se ale příliš 

nezdržovali a co nejrychleji městem pouze projížděli. Za městem však došlo k dalšímu 

menšímu střetu s německými vojáky, kteří zmateni utíkali z Lovosic do stále ještě německých 

Litoměřic. Tito vojáci měli hlídat železniční most vedoucí z Lovosic do Litoměřic,144 ale při 

zprávách o postupu Rudé armády to vzdali a rozprchli se, ovšem už příliš pozdě. Ruské tanky 

je dostihly a prchající německou kolonu Volkssturm celou rozstřílely.145 

 Sověti se však už daleko nedostali, bylo už po osmé hodině večerní po západu slunce, 

v blízké obci Dolánky dostali Sověti rozkaz zastavit a na krátkou dobu si odpočinout před 

další cestou. Okolo třetí hodiny v noci 9. května se tanky opět rozjely a zanedlouho už 

dorazily do Prahy.146 

 Sovětských jednotek 8. května v Lovosicích moc nezůstalo. Několik vojáků se 

pokoušelo opravit postřelený tank u kostela, který nebyl schopný pokračovat v jízdě, a ještě 

další stál u radnice, kvůli porouchanému motoru.147 Místní Češi se jim nabízeli, že jim 

s opravou pomohou.148 Až ráno 9. května přijely další sovětské jednotky, které měly za cíl 

obsadit okolí a zlikvidovat zbytky německé armády, která se zde nacházela. Pamětníci 

popisují, jak od brzkého rána přijížděly dlouhé kolony tanků, obrněných vozidel, 

zásobovacích nákladních aut a dalších jednotek, které se začaly v obci usídlovat.149 Tanky 

 
140 Osobní svědectví Jaroslava Kuřete 
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143 SOkA Lovosice, J. Mareš – Zápisník z roku 1945, osobní svědectví, rukopis 
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145 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 137 
146 SOkA Lovosice, R. Kaftan – Lovosice od roku 1848 do přítomnosti, osobní svědectví, rukopis 
147 Obr. 29 
148 Osobní svědectví Josefa Sáblíka 
149 Osobní svědectví Josefa Šteifa 
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zaujaly obranou formaci na silnici směrem do Libochovic a ostatní jednotky si postavily 

hlavní stan za kolejemi v dnešním Novém Klapý u cukrovaru a na sousedních polích.150 Tam 

byly umístěny další tanky s ráží 150 mm a v přilehlých ulicích byly vykopány zákopy 

s protipancéřovými děly.151 V cukrovaru byla také zřízena vysílací stanice a telefonní 

ústředna.152 

 K dalším bojům přímo ve městě už nedošlo. Německé jednotky Volkssturmu, stejně 

jako zbytek osazenstva SS v cukrovaru, se večer a přes noc z 8. na 9. května potichu rozutekly 

(nejspíše se pokoušely stále dostat na západ do amerického zajetí).153 Samotná obrana města 

netrvala více jak přes hodinu a převzetí města nebylo pro Rudou armádou tedy nic složitého.  

 Přesto sovětské jednotky hlásily několik obětí a na lovosickém hřbitově je pohřbeno 

sedm rudoarmějců. Ti však nejspíše nepadli přímo při bojích ve městě u kostela, ale buď zde 

v následujících dnech umřeli na následky zranění, které si už přivodili v dřívějších bojích, 

anebo zemřeli při střetech se zbytky německých vojsk v okolí města, které ještě 

v následujících dnech někde propukly.154 Ani na německé straně nejsou jasné doklady o počtu 

mrtvých i zraněných. V okolí města se několik mrtvých německých těl našlo, ale také není 

jasné kdy a za jakých okolností tito lidé zemřeli. Zcela jasně je potvrzeno pouze osm mrtvých 

Čechů, kteří zahynuli při střelbě z německého pancéřového vlaku.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
150 SOkA Lovosice, R. Kaftan – Lovosice od roku 1848 do přítomnosti, osobní svědectví, rukopis 
151 Tamtéž.  
152 Jiří Skalský - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 138 
153 Tamtéž.  
154 Obr. 30-31 
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8. Rudá armáda v Lovosicích 
 

Nyní se rozepíši o samotných „osvoboditelích“, kteří Lovosice zbavili nacistické vlády, o 

Rudé armádě, která město obsadila, několik dalších měsíců Lovosice okupovala a sídlila zde. 

Samotné obsazení Lovosic bylo součástí velké Pražské ofenzívy, která byla jednou 

z posledních velkých vojenských operací během 2. světové války. Všechny akce byly 

naplánovány tak, že ze Saska na české území zaútočí vojsko 1. ukrajinského frontu pod 

vedením maršála Koněva, na Moravu zaútočí vojsko 2. ukrajinského frontu pod velením 

maršála Malinovského a nakonec ze Slezska zaútočí armáda 4. ukrajinského frontu pod 

vedením generála Jeremenka.155 Rudá armáda už v této době měla jasnou převahu a jen 

Koněvova armáda útočící ze severu Čech měla přibližně milion vojáků.156 Němci se mohli 

spoléhat maximálně na přírodní hráz, kterou představovalo pohoří okolo českých zemí.  

 Samotný útok začal 6. května, kde se od Drážďan dal do pohybu Koněvův 1. 

ukrajinský front. Severní Čechy byly dobyty velice rychle a německé jednotky kladly pouze 

malý odpor a spíše se snažily dostat do amerického zajetí.  Okolí Lovosic dobyla 5. gardová 

armáda, pod velením gen. Plk. Alexeje Semjoviče Žadova.157 Tato armáda vznikla už 5. 

května 1943 a byla například součástí tzv. Voroněžského frontu (předchůdce 1. ukrajinského 

frontu), která se účastnila bojů v Kurském oblouku a osvobození východní Ukrajiny a 

Charkova. 158 Součástí této 5. gardové armády byl 4. gardový tankový sbor, pod vedením 

Pavla Pavloviče Polubojanova, který měl Lovosice rychle obsadit a následně pokračovat dále, 

co nejrychleji na Prahu, což se jim také 8. května podařilo. 159 Velitelem 1. mechanizované 

tankové brigády, která přijela do Lovosic a podléhala velení 4. gardového tankového sboru,160 

byl plukovník I. S. Vaganov, který navázal kontakty s místními Čechy a následně se svojí 

kolonou Lovosice objel a pokračoval v cestě.161 

 Okolní města a vesnice, které se nenacházely na hlavní dopravní tepně na Prahu, byly 

obsazeny až trochu později. Vedlejší Louny se dočkaly osvobození 9. května 6. gardovým 

mechanizovaným sborem. Libochovice dokonce až 10. května, kdy do obce přijel 120. 

 
155 VLK VÁCLAV – Krvavé dozvuky války, Konec druhé světové války na českém území, Cosmopolis, 2015, 
kapitola Ohnivá předehra osvobození 
156 Tamtéž.  
157 SOkA Lovosice, R. Kaftan – Lovosice od roku 1848 do přítomnosti, osobní svědectví, rukopis 
158 J. FIDLER - Osvobození 1945 : Ottova encyklopedie, Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2015, kapitola Z/Ž 
159 J. FIDLER - Osvobození 1945 : Ottova encyklopedie, Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2015, kapitola P 
160 Tamtéž.  
161 Osobní svědectví Jaroslava Kuřete 
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střelecký sbor a i sousední, mnohem větší, Litoměřice byly obsazeny až 10. května 32. 

gardovým střeleckým sborem.162 Další květnové dny do okolí přijíždělo stále více sovětských 

jednotek, které se zde usazovaly. Lovosicích si svoje vojenské ústředí zařídily v místním 

Cukrovaru.163 Velení nad okolím převzal v následujících dnech generálmajor A.I. Rodimcov 

z 32. střeleckého sboru.164  

V následujících letních měsících probíhal však stále boj, proti zbytkům německých 

jednotek tzv. Werwolfům.165Jednalo se o záškodnické, sabotážní a partyzánské hnutí. Tito 

vycvičení záškodníci se odkazovali na slavnou knihu a román německého autora Hermanna 

Lönse „Der Wehrwolf“ (česky Vlkodlak: Selská kronika) z roku 1944. V tomto díle už Němci 

počítali s porážkou ve válce a popisovali, jak by měl následný partyzánský boj vypadat. 

Jednalo se zejména o útoky na dopravní infrastrukturu, vojenská zařízení, sklady a vojáky 

Rudé armády. Členové těchto malých záškodnických jednotek byli zejména mladí 

zfanatizovaní Němci vycvičeni v Hitlerjugend.166 V létě 1945 stále probíhaly střety s těmito 

jednotkami. Němci například v noci útočili na sovětské vojáky, organizovali teroristické 

pumové útoky a vraždili české obyvatele, kteří se, po vyhnání z města po Mnichovské 

dohodě, vraceli zpátky.167 Až na podzim 1945 se podařilo Sovětům ve spolupráci 

s československou armádou a policií tyto partyzánské jednotky z okolí Lovosic úspěšně 

eliminovat.168  

 Další velký problém byl s tím, kam ubytovat stovky vojáků? Ti se bez dovolení 

stěhovali k místním obyvatelům domů, na statky či do bytů, kde několik dalších týdnů 

bydleli.169 Češi je zpočátku vítali jako osvoboditele a velmi ochotně jim nabízeli své domovy, 

jídlo a další zásoby (především vodku). Byly i případy, že místní obyvatelé museli jít spát do 

seníku či ven, protože veškerý jejich prostor doma zabrali sovětští vojáci.170 Ti se zpočátku 

k místním Čechům také chovali relativně přátelsky, pokud dostali najíst a napít, nedělali 

 
162 J. FIDLER - Osvobození 1945 : Ottova encyklopedie, Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2015, kapitola L 
163 Obr. 32 
164 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 138 
165 SOkA Lovosice, ONV Litoměřice 1945-1960. Situační zprávy o politické situaci v okrese 1945-1947. 
inv.č.95, úřední listiny o situaci v okrese, červenec 1945 
166 Ludvík Horčica, Německé záškodnické podzemí - wehrwolf na českém území po květnu 1945 (online), Ze 
sborníku „Komu patří omluva?“, Český svaz bojovníků za svobodu, Brno, 25.5.2016, dostupné z: 
http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky2/Nemecke-zaskodnicke-podzemi-180604.htm 
167 2 SOkA Lovosice, ONV Litoměřice 1945-1960. Situační zprávy o politické situaci v okrese 1945-1947. 
inv.č.95, úřední listiny o situaci v okrese, červen 1945 
168 Tamtéž.  
169 SOkA Lovosice, ONV Litoměřice 1945-1960. Situační zprávy o politické situaci v okrese 1945-1947. 
inv.č.95, úřední listiny o situaci v okrese, červen 1945 
170 Osobní svědectví Josefa Steifa 
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domácím nějaké větší komplikace. Problém nastal až tehdy, když se vojáci trochu více napili 

a začali ničit či poškozovat majetek, ve kterém byli ubytování. Češi se ale zatím ostýchali 

proti tomu nějak protestovat a brali to jako nezbytnou daň za osvobození od Němců.171 

Pamětníci také hovoří o tom, že si Rusové brali a konfiskovali, co chtěli. Zejména jízdní kola, 

která v té době byla velmi cenná. Pokud si je někdo pořádně neschoval, tak o ně přišel. Slyšel 

jsem i příhodu, že těsně po osvobození jeden malý kluk jel z vedlejších Sulejovic do Lovosic 

na kole předat místním vojákům nějaké jídlo a pití, které jim poslala rodina jako poděkování 

za osvobození. Kluk se následně večer vrátil bez kola…172 

 Mnohem horší vztah měli však Sověti k místním Němcům, kteří se raději po obsazení 

města schovávali doma a nevycházeli.173 Rusové jim majetek kradli s mnohem větší krutostí. 

Nejsou však dochované záznamy, že by těsně po konci války došlo v Lovosicích k nějakému 

znásilnění ze strany sovětských vojáků. To přišlo až později.  

   Nové čs. orgány s velením Rudé armády si však uvědomovaly, že v jednu dobu už 

ochota místních Čechů krmit vojáky ustane. Zásobování a výživa sovětských vojáků se musí 

rychle vyřešit nějak systémově. Dne 24. května 1945 tedy uzavřel čs. plk. Stránský se 

sovětským plk. Monstumem smlouvu o výživě, která zajistí pravidelné dodávky jídla pro 

Rudou armádu v ČSR. 174 Čs. vláda si od toho slibovala konec rabování a krádeží, což se 

podařilo jen částečně. Nemůže se úplně říct, že by sovětští vojáci trpěli hlady, ale tím, jak se 

blížilo léto a vojáci, kteří už třeba čtyři roky byli pryč z domova, bez ženy, rodiny atd., začali 

být frustrovaní, znudění a naštvaní.  

 Docházelo tedy k excesům, jako například v červenci v blízkých Nových Kopistech, 

kam na statek vtrhlo sedm opilých vojáků a pokusili se znásilnit ženu majitele statku. Ten 

přivolal na pomoc místní SNB, která se však nejdříve zdráhala proti ruským vojákům 

zasáhnout, ale nakonec došlo k menší přestřelce, při které byl majitel statku zabit. 175 Toto 

chování se celé léto stupňovalo a vojáci byli stále troufalejší. Po nocích obcházeli místní 

domy a usedlosti a kradli co mohli.176 Některé domy (zejména německé) dokonce vypalovali 

 
171 Osobní svědectví Josefa Steifa 
172 Tamtéž. 
173 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, 139 - 141 
174 SOkA Lovosice, Odsun německého obyvatelstva, inv. 157, karton 2, úřední vyhláška 
175 SOkA Lovosice, ONV Litoměřice 1945-1960. Situační zprávy o politické situaci v okrese 1945-1947. 
inv.č.95, úřední listiny o situaci v okrese, červenec 1945 
176 Osobní svědectví Josefa Šteifa 
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a počet obětí začal stoupat.177 Čs. bezpečnostní orgány měly v tomto malé pravomoci a 

například nemohly jen tak kontrolovat sovětské průkazy a zjišťovat jejich totožnost.178 To 

mohla pouze Rudá armáda sama. Přesto k některým potyčkám mezi čs. policií a vojáky 

docházelo. Dne 11. srpna například došlo k přestřelce v blízkých Žitenicích. Vojáci také stále 

více ničili sousední lesy a přírodu, kde cvičili a pokoušeli se lovit zvěř. Nespokojenost 

obyvatelstva se stále agresivnějšími vojáky narůstala.179 

 V září 1945 navíc přišel další problém s tím, kam ubytovat stále více vojáků, kteří se 

do okolí stahovali. Rudá armáda tedy začala svévolně vystěhovávat lidi (i české obyvatelstvo) 

z jejich bytů, třeba i do 24 hodin s udáním důvodu, že je to prostě rozkaz.180 To už čs. orgány 

zasáhly a ve spolupráci s místními důstojníky RA bylo těmto postupům zamezeno a byty 

vráceny.181 Bylo však zřejmé, že prvotní nadšení z osvobození Rudou armádou skončilo a lidé 

vojáky už spíše pouze trpěli a těšili se, až odejdou pryč.  

To se už brzy začalo praktikovat. 11. listopadu 1945 se rozběhlo postupné stahování 

sovětských jednotek a vojenského materiálu z okolí Lovosic a poslední voják opustil město 1. 

prosince 1945. 182 I přes problémy, které s vojáky místní obyvatelé poslední měsíce měli, jim 

stále byli vděční za osvobození od Němců a záznamy dokládají dojemné a veliké loučení. 183 

Je však otázka, jestli veřejnost nebyla více šťastná, že vojáci konečně odchází.  

V pozdějších letech (7. listopadu 1956) byla na počest Rudé armády v Lovosicích na 

náměstí odhalena socha Rudoarmějce, která tam stála několik desetiletí. Jenže v posledních 

letech došlo k rekonstrukci náměstí a socha se přesunula na jiné místo a v mnohem menším 

provedení.184   

 

 

 

 
177 SOkA Lovosice, ONV Litoměřice 1945-1960. Situační zprávy o politické situaci v okrese 1945-1947. inv.č.95, 
úřední listiny o situaci v okrese, srpen 1945 
178 SOkA Lovosice, Místní národní výbor Lovosice, inv. 328, úřední zápis ze schůze 
179 SOkA Lovosice, ONV Litoměřice 1945-1960. Situační zprávy o politické situaci v okrese 1945-1947. 
inv.č.95, úřední listiny o situaci v okrese, srpen 1945 
180 Tamtéž.  
181 Tamtéž.  
182 SOkA Lovosice, Kronika města Lovosice. Str. 8 
183 SOkA Lovosice, ONV Litoměřice 1945-1960. Situační zprávy o politické situaci v okrese 1945-1947. 
inv.č.95, úřední listiny o situaci v okrese, listopad 1945 
184 Obr. 33 
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9. Situace v Lovosicích po válce 
 

Po osvobození města převzala vládu nad městem Rudá armáda s nově vytvořeným 

Národním výborem, který se ustanovil 8. května v Hostinci u Kolejí a jejím prvním předsedou 

se stal zkušený správce schwarzenbergských panství Rudolf Kaftan. Národní výbor byl jediný 

a nejvyšší orgán, který měl v prvních dnech po osvobození nad městem rozhodovací 

pravomoc. Byl tvořen dobrovolníky. Až později byly v Lovosicích obnoveny politické strany, 

které se postupně dostaly do vedení obce.185 

 Bezpečí a pořádek byl ve městě udržován tzv. Pořádkovou stráží, která také byla 

ustavena již 8. května a hned v prvních dnech po osvobození převzala společně s Rudou 

armádou moc nad místními továrnami a sklady, ve kterých po Němcích stále zůstalo spousta 

cenných věcí.186 Hlavním cílem této ozbrojené jednotky bylo zabránění rabování a krádeží 

z těchto skladů a továren. Stále v nich totiž pracovalo mnoho Němců, kteří do nich měli 

přístup, a Češi se obávali, že si Němci rozeberou všechno cenné a poté utečou do 

Německa.187 

 V prvních dnech byl jejím velitelem stále známý Jaroslav Kuře, který však krátce poté 

z neznámých důvodů funkci opustil a dále do veřejného života ve městě nezasahoval. 

Velitelem se stal zkušený Stanislav Počinek,188 o kterém jsem se zmiňoval, že ve vedlejších 

Bohušovicích n. Ohří už od počátku května organizoval odboj a povstání. V půlce května 

převzal kontrolu nad bezpečností v celé oblasti.189 V pozdějších letech se následně stal 

ředitelem české školy v Lovosicích v budově bývalého soudu (dnešní ZŠ Všehrdova). Přesto 

ani jemu se nepodařilo rabování a drancování po válce zcela zabránit a za oběť padla 

především továrna Deli.190 Chaosu, který však nastal po válce, se nevyhnuly téměř žádné 

podniky, jenž se nacházely ve městě. Lidé prostě využili příležitosti beztrestně si něco vzít.  

Jediná Olejna se dokázala tomuto rabování vyhnout, a to díky tomu, že místní zaměstnanci 

 
185 Obr. 34 
186 SOkA Lovosice, R. Kaftan – Lovosice od roku 1848 do přítomnosti, osobní svědectví, rukopis 
187 Osobní svědectví Jana Modřice 
188 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, 139 - 141 
189 SOkA Lovosice, ONV Litoměřice 1945-1960. Situační zprávy o politické situaci v okrese 1945-1947. 
inv.č.95, úřední listiny o situaci v okrese, červen 1945 
190 SOkA Lovosice, Přihlášky válečných škod, inv. 176, úřední listiny 
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sami vytvořili vlastní ozbrojenou jednotku, která továrnu v následujících dnech hlídala.191 

Situace se trochu uklidnila až v půlce května, kdy se ve městě umístila trvalá posádka SNB. 

V budově dnešního Hotelu Lev byla z Terezína přesunuta 42. čs. pěší divize.192 Tyto už 

profesionální bezpečnostní orgány postupně nahradily dobrovolnou domobranu, která byla 

narychlo poskládána ve dnech osvobození, a která skutečnému rabování zabránit reálně 

nemohla. Podle některých pamětníků se dokonce drancování podniků sama účastnila.193  

 Jenže nastal další problém. Místní Národní výbor byl zmítán v hádkách a problémech, 

čehož využil místní vojenský velitel Křenek a začal si v okolí dělal víceméně co chtěl.194 

Veřejnost navíc neměla v nově ustavené orgány velkou důvěru a autoritu, což ještě v prvních 

týdnech po osvobození zhoršovalo stabilitu a klid ve městě.195 Situace byla až tak špatná, že 

Místní okresní výbor v Litoměřicích zbavil lovosický Národní výbor moci a nahradil ho Místní 

správní komisí, která měla na krátkou dobu převzít ve městě vládu, uklidnit situaci a začít 

s pracemi na obnově místních institucí. Zároveň se také mělo začít s přípravami na budoucím 

odsunu Němců. Tato komise, která byla jmenována z Litoměřic, měla překvapivě u obyvatel 

mnohem větší podporu než předchozí Národní výbor, který vznikl 8. května.196 Správní 

komise však nad městem dohlížela pouze několik týdnů a nakonec pravomoci opět předala 

místnímu Národnímu výboru, který už v tu dobu vedl Karel Poborský st.197 , na kterém se 

shodly všechny nově obnovené a povolené politické strany ve městě: KSČ, ČSNS a ČSSD. 198 

Lidovci přibyli až později, ale vzhledem k malému vlivu církve v Lovosicích, neměli nikdy ve 

městě velkou pozici.  

 Další komplikací, kterou musely Lovosice v prvních měsících řešit, byla epidemie tyfu, 

která se v okolí rozšířila zejména kvůli propuštění vězňů z Terezína. Ti se rozutekli po okolí a 

v květnových dnech nakazili spoustu místních obyvatel, kteří jim chtěli pomoci a nabídli jim 

přístřešek i jídlo.199 Okolní obce tedy musely v prvních týdnech spolupracovat, pochytat 

 
191 Osobní svědectví Jana Modřice 
192 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, 139 - 141 
193 Osobní svědectví Jana Modřice 
194 SOkA Lovosice, ONV Litoměřice 1945-1960. Situační zprávy o politické situaci v okrese 1945-1947. 
inv.č.95, úřední listiny o situaci v okrese, červen 1945 
195 Tamtéž.  
196 Tamtéž.  
197 SOkA Lovosice, Místní národní výbor Lovosice, inv. 328, úřední zápis ze schůze 
198 SOkA Lovosice, Místní národní výbor Lovosice, inv. 328, úřední zápis ze schůze 
199 Osobní svědectví Josefa Steifa 
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všechny infikované a následně je opět vrátit zpět do Terezína, kde byli několik dalších týdnů 

internováni v prostorách, ve kterých je věznili i nacisté.  V některých obcích se dokonce 

musela na krátkou dobu přerušit školní výuka, aby se zabránilo šíření infekce.200 

 Dne 11. srpna 1945 navštívil město čs. ministr výživy Václav Majer (ČSSD), který zde 

měl za úkol zkontrolovat zásoby potravin a zjistit, jaký je stav místních továren a zemědělství. 

Na náměstí měl před veřejností i krátký projev, kterého se zúčastnilo na 500 osob. 201 Ministr 

Majer musel zjistit, že situace není nijak dobrá. V létě 1945 chybělo ve městě téměř všechno. 

Dodávky brambor byly horší než během okupace a ještě mnohem horší to bylo 

s nedostatkem tažných zvířat na polích, masem, tukem nebo solí. Špatná sklizeň situaci ještě 

zhoršila.202 Lidé také měli velký nedostatek textilu a dalších důležitých komodit, zejména uhlí 

a pohonných hmot. Tato špatná hospodářská situace začala na podzim plodit velkou 

společenskou nespokojenost mezi místním obyvatelstvem, která byla ještě umocněna stále 

drhnoucím a pomalým odsunem Němců.203 Pořádně nefungovala ani dopravní 

infrastruktura, jelikož železnice ještě nebyly kompletně v provozu a i silnice byly ve velmi 

špatném stavu, kvůli průjezdu ruských tanků. Podél cest se navíc nacházela zničená vozidla a 

válečné škody, které ještě nikdo neodklidil.204 

 Sociální situace v roce 1945 po osvobození nebyla ve městě nijak dobrá a rozšiřující se 

chudoba a nespokojenost mezi místním obyvatelstvem ohrožovalo stabilitu a klid v oblasti. 

Lidé požadovali změnu. Do toho stále ještě promlouvaly národnostní problémy a slibovaný 

odsun Němců, na který místní česká menšina netrpělivě čekala.    

  

 

 

 

 

 
200 SOkA Lovosice, ONV Litoměřice 1945-1960. Situační zprávy o politické situaci v okrese 1945-1947. 
inv.č.95, úřední listiny o situaci v okrese, červenec 1945 
201 Tamtéž. 
202 Tamtéž. 
203 Tamtéž.  
204 SOkA Lovosice, Přihlášky válečných škod, in. 176, úřední listiny 
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10. Odsun Němců 
 

V této kapitole se budu věnovat jednomu z nejdůležitějších momentů lovosické 

historie. Události, která zcela změnila tvář a podobu města. Šlo o největší a nejrychlejší 

demografickou změnu, jakou tato oblast zažila. Nejdříve ve zkratce popíšu celé pozadí, které 

k tomu vedlo a následně se budu zabývat samotným průběhem odsunu v Lovosicích.  

Problém mezi Čechy a Němci v českém pohraničí existoval minimálně už od 19. 

století. Jak vyřešit, že v historických částech českých zemí, které takto existovaly přes tisíc let, 

žije také velké množství Němců, kteří přirozeně však cítí větší sounáležitost k vedlejšímu 

Německu či Rakousku. Zatímco ve středověku či novověku národnost nehrála až tak velkou 

roli, od 19. století, kdy se zrodil moderní nacionalismus, začaly být vztahy mezi Čechy a 

Němci stále vyhrocenější. České pohraničí (Sudety) si nárokovaly obě národnosti a bylo tedy 

jasné, že dříve či později dojde ke střetu. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 se 

ocitlo více jak 3 miliony Němců v novém státě, se kterým nesouhlasili, neměli k němu žádné 

sympatie a nijak se netajili tím, že by se raději stali součástí Německa či Rakouska.   

 Tyto vášně ještě více rozjitřila hospodářská krize, která zejména v pohraničí udeřila 

velice tvrdě. Nezaměstnanost a chudoba v těchto oblastech byla o něco větší než ve 

vedlejším českém vnitrozemí či naopak za hranicemi v Německu.205 Nástup nacismu a Hitlera 

v Německu dalo německému nacionalismu v Sudetech další impuls a všechno to vyústilo 

v radikalizaci a separatismus vedený Henleinovou stranou SdP, která zároveň byla 

koordinována z Berlína s cílem rozbít Československo.206 Neloajalitu a odpor 

k Československé republice měla drtivá většina Němců, což se jasně ukázalo na komunálních 

volbách na jaře 1938, kdy v německých oblastech pro tuto stranu hlasovalo cca 80% 

populace.207 Roli v tom hrálo i to, že německé strany (kromě německé sociální demokracie) 

se sjednotily. I v Lovosicích v těchto obecních volbách zcela dominovala SdP, která získala 

nadpoloviční zastoupení v radě, na druhém místě se umístila ČSNS a na třetím se umístily 

 
205 SLÁDEK, M..: Němci v Čechách, kniha o německé menšině v Českých zemích a Československu v letech 1848–
1946, 2002, str. 11 - 22 
206 HOUŽVIČKA, V: Návraty sudetské otázky, Praha - Nakladatelství Karolinum. kapitola Velmoc Německo se 
vrací 
207 HOUŽVIČKA, V.: Návraty sudetské otázky, Praha - Nakladatelství Karolinum. kapitola Velmoc Německo se 
vrací 
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Spojené české národní strany a komunisté. Několik hlasů získala ještě německá sociální 

demokracie,208 která však po odchodu svého hlavního lídra starosty Dauma (který měl u 

německých obyvatel ve městě takovou autoritu, že se stal nadstranickým sjednotitelem 

všech německých stran209) upadala.   

 Němci v pohraničí vyvolávali stále větší nepokoje a dopouštěli se násilí na českém 

obyvatelstvu, což nenávist a příkopy mezi těmito národy ještě více prohlubovalo. Celá krize 

nakonec vyústila v Mnichovskou krizi a připojení Sudet k německé Třetí říši. Po této anexi 

následně došlo k velkému vystěhování místního českého obyvatelstva. Během pár měsíců 

bylo vysídleno okolo 150 tisíc osob českého či židovského původu ze svých domovů.210   

 V těchto letech během války se propast mezi Čechy a Němci rozevřela natolik, že jen 

těžko si někdo mohl představit, že by po válce mohly opět tyto dva národy mírumilovně žít 

vedle sebe. Nenávist z obou stran byla moc velká. Exilová vláda v Londýně v čele s Benešem 

začala tedy už od roku 1939 plánovat, že pokud válka dopadne dobře a Československo bude 

obnoveno, musí se německý problém nějak vyřešit, třeba i částečným či úplným odsunem.211 

 Beneš se obával po válce opakování Mnichova a toho, že by se opět mohlo pohraničí 

připojit k poválečnému Německu. Zároveň byl tlačen radikálním domácím odbojem, který 

odmítal jakékoliv národnostní vyrovnání či německou samosprávu a požadoval 

nekompromisní pomstu na německém obyvatelstvu. Benešovi tedy bylo jasné, že pokud má 

mít šanci se vrátit do poválečného Československa jako prezident, musí být na Němce 

tvrdý.212 S odsunem Němců po velkém diplomatickém snažení čs. exilové vlády nakonec 

souhlasila jak Velká Británie, tak USA a Sovětský svaz.  

 Už od roku 1943 se detailně a komplexně začal řešit a připravovat proces 

organizovaného nuceného vysídlení Němců po válce. Nejdříve se počítalo s tím, že by se 

deportovali pouze otevření přívrženci nacismu a jejich rodiny, následně se to rozšířilo na cca 

 
208 SOkA Lovosice, R. Kaftan – Lovosice od roku 1848 do přítomnosti, osobní svědectví, rukopis 
209 Osobní svědectví Jana Modřice 
210 HOUŽVIČKA, V.: Návraty sudetské otázky, Praha - Nakladatelství Karolinum. kapitola Mnichovský triumf 
umiřovačů 
211 HÜBEL, M.: Češi, Slováci a jejich sousedé, s.79, Naše vojsko, Praha 1990, str. 77-82 
212 HOUŽVIČKA, V.: Návraty sudetské otázky, Praha - Nakladatelství Karolinum. kapitola Geneze odsunu 
sudetských Němců 
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2 miliony Němců a nakonec se už předpokládalo, že defacto budou odsunuti všichni. 213 

Samotný odsun byl oficiálně schválen během Košického vládního programu na jaře 1945. 

Proceduru a detaily hromadného a masivního transferu obyvatelstva to však neobsahovalo. 

Počítalo se totiž také s tzv. „Národní domácí revolucí“, která spontánně a revolučně připraví 

mechanismus, jak Němce co nejrychleji odsunout.214 Tím se bohužel otevřel prostor pro 

budoucí „divoký odsun“ a excesy. 

 V dubnu a květnu 1945 bylo Československo postupně osvobozováno a Češi, kteří 

šest let trpěli pod nacistickou vládou, se těšili na odplatu. Odsun německého obyvatelstva 

začal bezprostředně po osvobození za souhlasu čs. politických představitelů i vítězných 

mocností.  

 Nyní se vrátím k událostem v Lovosicích, ve kterých byla většina obyvatel německé 

národnosti a město v následujících měsících čekala největší a nejrychlejší obměna 

obyvatelstva v historii. V prvních dnech po osvobození se Němci raději schovávali u sebe 

doma a na veřejnosti se příliš neukazovali.215 Nevěděli, co mají čekat a obávali se pomsty. Jiní 

už 8. května či v následujících dnech město narychlo opustili. Kolik přesně Němců z Lovosic 

v těchto dnech odešlo, se neví, avšak okolní cesty byly několik dnů plné uprchlických kolon, 

které se pěšky s celými rodinami a majetkem snažily co nejrychleji dostat pryč. 216 

 Spousta Němců v Lovosicích také spáchala sebevraždu, čímž následovala příkladu 

svého Vůdce, protože neunesla tvrdou porážku, kterou Německo utržilo. Další už neměli pro 

co žít, protože se obvykle stávalo, že nějakému starému Němci umřely všechny děti ve válce 

a jemu bylo jasné, že bude odsunut z jejich rodného domova. Tito lidé už nechtěli začínat 

někde od začátku a raději si vzali život sami. Další si zase uvědomovali zločiny, kterých se 

Němci za války dopustili, jiní se báli pomsty. Někdy se bohužel stávalo, že fanatičtí stoupenci 

nacistického režimu vzali s sebou do hrobu i celou svoji rodinu, tak jako účetní z lovosické 

Olejny Anton Narra, který plynem zabil sebe i svoji manželku se synem. 217 Takových případů 

bylo v Lovosicích na konci války spousta a pouze do června je zaznamenáno ve městě 43 

 
213 HOUŽVIČKA, V.: Návraty sudetské otázky, Praha - Nakladatelství Karolinum. kapitola Geneze odsunu 
sudetských Němců 
214 Tamtéž.  
215 Osobní svědectví Josefa Steifa 
216 Tamtéž. 
217 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 140 
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sebevražd.218  Nejednalo se však jen o Němce, zajímavý je například osud lovosické židovky 

Hermíny Glaessnerové, která přežila holocaust a v červnu se vrátila do Lovosic, avšak po pár 

dnech, když zjistila, že nikdo z její rodiny a přátel nepřežil, a ona už není schopná začít nový 

život, tak se sama následně otrávila plynem. 219 

 Nenávist mezi Čechy a Němci po válce byla obrovská a česká menšina v Lovosicích 

doufala, že pomsta bude tvrdá a rychlá. Na rozdíl však od jiných míst v severních Čechách 

naštěstí nedošlo ve městě k nějakým velkým excesům, jako například v Ústí nad Labem či 

Postoloprtech.  

 Přesto však Němci čelili ve městě velkým represím. Národní výbor jim přikázal nosit 

na rukávech bílé pásky.220 Tato symbolika se velmi podobala předchozí povinnosti Židů nosit 

žluté hvězdy. Od 14. května se Němci museli hlásit na městském úřadě, kde jim následně 

byly rozděleny nucené práce, které byli povinni ve městě vykonat. Jednalo se zejména o 

odklizení protitankových zátaras a vojenských škod v okolí.221 Následně 22. června vydal 

Národní výbor vyhlášku, která Němcům přikázala odevzdat veškeré cennosti, které u sebe 

doma měli. Pokud tak neučinili, přišla domovní kontrola, která jim majetek zkonfiskovala.222 

Následně se museli přihlásit do 4. července na městském úřadě, kde se už začal připravovat 

organizovaný odsun. Těmto lidem bylo zakázáno se stěhovat, dokonce ani přesouvat někam 

svůj nábytek.223 Celou tuto operaci řídil člen Národního výboru Václav Laboda.224 

 K 10. červenci bylo v Lovosicích nahlášeno 991 Němců, kteří měli být z města 

poklidně a organizovaně v dalších měsících odsunuti.225 Tento malý počet (v roce 1939 zde 

bylo 4 199 Němců)226 dokazuje, že velké množství místního německého obyvatelstva už do té 

doby opustilo město raději dobrovolně. Nejspíše se totiž obávali přitvrzujících represích ze 

strany československých orgánů a nechtěli riskovat svůj život. Zároveň spousta Němců 

opustila Lovosice v prvních dnech dobrovolně proto, že chtěla využít chaosu, který v té době 

v zemi i celé střední Evropě panoval, a dostat se tak do americké okupační zóny v Německu či 

 
218 SOkA, Lovosice, Odsun německého obyvatelstva, inv. 157, úřední listiny 
219 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 140 
220 SOkA Lovosice, Místní národní výbor Lovosice, inv. 328, úřední zápis ze schůze 
221 SOkA, Lovosice, Odsun německého obyvatelstva, inv. 157, úřední vyhláška 
222 Tamtéž.  
223 SOkA, Lovosice, Odsun německého obyvatelstva, inv. 157, úřední vyhláška 
224 SOkA Lovosice, Místní národní výbor Lovosice, inv. 328, úřední zápis ze schůze 
225 SOkA, Lovosice, Odsun německého obyvatelstva, inv. 157, úřední listina 
226 SOkA Lovosice, Kronika města Lovosice. Str. 7 
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za svými příbuznými. Hodně z nich se totiž obávalo, že následný odsun je nuceně odsune do 

sovětské zóny a tím, že město opustí dobrovolně, si chtěli nechat možnost výběru. Ve městě 

proto zůstali jen ti Němci, kteří byli k místu připoutáni silně svým majetkem, obchodem či 

usedlostí, a nemohli jen tak svůj domov opustit a rychle odejít. Navíc ve skrytu duše doufali, 

že k odsunu nakonec nedojde.  

 V květnu a v červnu 1945 zároveň došlo k neorganizovanému tzv. divokému odsunu, 

který se v některých částech republiky neobešel bez velkých ztrát na životech. V Lovosicích 

nic takového zaznamenáno není, i když se to samozřejmě nedá vyloučit. Tento odsun 

inicioval lovosický Národní výbor s Pořádkovou stráží i čs. armádou a probíhal zcela 

spontánně.227 Proto o něm není moc dochovaných záznamů a spolehnout se můžeme pouze 

na výpovědi pamětníků, kteří popisují, že se jednalo převážně o Němce, kteří se do Lovosic 

přistěhovali po Mnichovské dohodě. Šlo o zejména o říšské Němce, kteří neměli ve městě 

příliš velké zázemí. Je však jasné, že do těchto transportů byli posláni i starousedlíci. Odsun 

totiž neměl vůbec žádná pravidla či kritéria a probíhal zcela nahodile.228 

 Tito Němci byli násilím nahnání na lovosické nádraží, kde už na ně čekaly nákladní 

vagony tzv. prasečáky, které byly přeplněné k prasknutí. Nejspíše se tam už nacházeli i další 

němečtí obyvatelé z vedlejších vesnic. Většinou si sebou nemohli vzít ani žádný majetek či 

cennosti a nastupovali pouze s jednou taškou, kterou si narychlo zabalili. Zrovna ve chvíli, 

kdy se na nádraží těsnilo několik stovek vyhnanců, vypukla velká letní bouřka, která situaci 

ještě vyostřila. Čekající rodiny s dětmi se totiž neměly kam schovat a snažily se nahrnout pod 

střechu, což vyvolalo zmatek a hádky.229 Tento transport byl odvezen do sovětské okupační 

zóny v Německu, kde byli transportovaní vyloženi u zcela vybombardovaných Drážďan.230 

 Jak jsem již napsal, v létě 1945 bylo v Lovosicích stále okolo tisíce Němců, kteří byli 

určeni k následné deportaci. Špatná hospodářská situace v okolí však nedávala čs. orgánům 

možnost tyto lidi ihned odsunout. Němci totiž byli nepostradatelní pracovníci v zemědělství i 

v průmyslu a bez nich by se zatím celá ekonomika v pohraničí zhroutila. Odsun byl tedy 

prozatím oddálen.231 

 
227 SOkA Lovosice, Místní národní výbor Lovosice, inv. 328, úřední zápis ze schůze 
228 Osobní svědectví Jana Modřice 
229 Tamtéž.  
230 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 140 
231 SOkA, Lovosice, Odsun německého obyvatelstva, inv. 157, úřední vyhláška 
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 V létě 1945 se konala Postupimská konference, kde vítězné mocnosti SSSR, USA i 

Británie posvětily vysídlení Němců z Československa, avšak za jistých podmínek. Deportace 

měly probíhat lidštěji a mírněji. Nesmělo už docházet k žádným excesům a zbytečným 

ztrátám na životech. Veřejné mínění v Británii a USA totiž k odsunu Němců nebylo příliš 

nakloněno.232  Dne 3. srpna 1945 podepsal prezident Beneš dekret o odebrání občanství 

Němcům a Maďarům žijícím v Československu.233 Ze dne na den se z Němců v Lovosicích, 

kteří zde žili celý život, stali cizinci bez občanských práv.  

 Přesto měli Němci možnost prokázat, že se za války aktivně postavili nacistickému 

režimu a obdržet tak status Antifašisty, který by jim následně umožnil získat zpátky čs. 

občanství a zůstat tak v Československu. V Lovosicích vznikla Antifašistická komise, která 

měla posuzovat, kdo tento status dostane a bude mu tedy umožněno zůstat. 234 

 Z oněch 991 Němců bylo na získání statusu navrženo, či o něj sami požádali, přesně 

35 osob a po několika týdnech přezkoumávání bylo skutečně 26 lidem umožněno ve městě 

zůstat.235 Někdy se jednalo o oprávněné rozhodnutí, jako v případě Josefy Danningerové, 

které už bylo přes 80 let, před válkou se angažovala v německé sociální demokracii a na 

základě dochovaných starých dopisů, ve kterých neskrývala svůj odpor k Hitlerovi, dostala 

povolení v Lovosicích už zůstat a dožít.236 

 Jiné případy jsou méně oprávněné, jako například příběh jistého zemědělce Kašpara z 

okolí Lovosic, který po celou dobu války bojoval v řadách Wehrmachtu. Jenže na konci války 

někdy v roce 1944 byl na západní frontě zajat a několik měsíců internován v americkém 

zajateckém táboře. Tam se nějakým způsobem dostal k americké vojenské uniformě, 

podařilo se mu ze zajateckého tábora dostat a z Francie se vydal zpátky do Lovosic. Když 

dorazil, tak všem tvrdil, že od Němců zběhnul a pak proti nim bojoval v americké armádě.237 

Antifašistická komise tomuto příběhu uvěřila a díky tomu tento Němec mohl v Lovosicích 

zůstat i nadále.238 Až později, někdy v 50. letech, se zjistila pravda, když se jednoho dne ve 

 
232 SLÁDEK, M..: Němci v Čechách, kniha o německé menšině v Českých zemích a Československu v letech 1848–
1946, 2002 
233 Ústavní dekret prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti 
německé a maďarské, č. 33/1945 Sb. 
234 SOkA, Lovosice, Šetření státního občanství, inv. 162, úřední listina 
235 Tamtéž.  
236 SOkA, Lovosice, Odsun německého obyvatelstva, inv. 157, korespondence 
237 Osobní svědectví Josefa Steifa 
238 SOkA, Lovosice, Antifašisté, inv. 164, úřední listina 
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stáří v hospodě po pár pivech sám Kašpar přiznal, jak to bylo ve skutečnosti. To už to ale bylo 

všem víceméně jedno a Kašpar s celou svojí rodinou v Lovosicích dožil.239  

 Naopak velmi tvrdě byli postihováni otevření sympatizanti nacistické vlády, členové 

SS, SA, NSDAP či předválečné sudetoněmecké strany. Tyto osoby byly považovány za zrádce 

a velké nebezpečí pro obnovenou Československou republiku.240 V Lovosicích takových osob 

bylo v červenci evidováno 59.241 Tito lidé byli uvězněni v nově zařízeném lovosickém 

internačním táboře, který byl umístěn v budovách staré cihelny za kolejemi, poblíž cukrovaru 

a sovětského hlavního stanu. V tomto táboře byli uvězněni i další chycení Němci, obžalovaní 

z protistátní činnosti z okolí. Největší nápor měl tábor v prosinci 1945, kdy se v něm tísnilo 

okolo 300 osob.242 Postupně byly tyto osoby vyslýchány, což sloužilo Rudé armádě jako 

důležitý zdroj informací v boji proti Werwolfům.243 V následujících měsících v roce 1946 byli 

vězni postupně transportováni do jiných vězení v Ústí nad Labem a Litoměřic, či byli odsunuti 

do Německa.  Dne 14. května 1946 byl lovosický internační tábor zcela zrušen.244 

Tlak Čechů na uspíšení odsunu Němců nemohl být v roce 1945 uskutečněn kvůli 

špatné hospodářské situaci. Vyřazení německých pracovníků z průmyslu a zemědělství by 

způsobilo drastické ekonomické škody. Proto místní organizace německé deportace stále 

odkládaly.245 Lovosičtí Němci, kteří ve městě zůstali, začínali být stále více sebevědomí. 

Mysleli si totiž, že jejich odsun není reálně možný a bude se stále odkládat, až z něho 

nakonec úplně sejde. Podobné myšlenky napadaly i Čechy a spory mezi oběma národy se 

opět začínaly vyhrocovat. Němci už se přestávali za válku stydět a nebyli už tak pasivní jako 

v prvních měsících po osvobození, což české obyvatelstvo nelibě neslo.246  

Na jaře 1946 se však hospodářská situace zlepšila a pod dohledem Spojenců se začal 

připravovat organizovaný, poklidný odsun zbývajících Němců. Stále se však řešil problém 

smíšených manželství, protože v Lovosicích, jako v německém městě s velkou českou 

 
239 Osobní svědectví Josefa Steifa 
240 HOUŽVIČKA, V: Návraty sudetské otázky, Praha - Nakladatelství Karolinum, kapitola Geneze odsunu 
sudetských Němců 
241 SOkA, Lovosice, Odsun německého obyvatelstva, inv. 157, úřední listina 
242 Tamtéž.  
243 Tamtéž. 
244 Tamtéž. 
245 SOkA Lovosice, Místní národní výbor Lovosice, inv. 328, úřední zápis z jednání 
246 SOkA Lovosice, ONV Litoměřice 1945-1960. Situační zprávy o politické situaci v okrese 1945-1947. 
inv.č.95, úřední zpráva o situaci v okrese, listopad 1945 
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menšinou, se nezřídka stávalo, že Němci a Češi společně uzavírali sňatky a rodiny tak byly 

vzájemně propojené. Spousta Čechů tak přemlouvala místní orgány, aby jejich rodiny zde 

mohly zůstat či odejít s nimi do Německa.  

Další problém spočíval v tom, že když Němci pochopili, že odsunuti skutečně budou, 

začaly boje o to, kdo pojede, do které okupační zóny. Samozřejmě většina Němců chtěla být 

deportována do západní sféry okupovaného Německa a na druhou stranu odmítali odsun do 

sovětského okupačního pásma.247 

Dne 14. května 1946 vydalo město vyhlášku, kde určeným Němcům bylo nařízeno se 

hned druhý den 15. května shromáždit v ulici 28. října (vedle soudu),248 kde byl narychlo 

zařízen sběrný tábor.249 Podle nařízení si sebou mohli Němci vzít 50kg na osobu, oblečení na 

14 dnů a maximálně 1000 marek. U sebe doma musí pozamykat a zadělat všechny místnosti 

a pak klíče od domu odevzdat ve sběrném středisku.250 

Dne 15. května byl následně odvezen první transport s 83 německými rodinami (212 

osob). Následující den, 16. května, bylo odvezeno dalších 64 rodin (202 příslušníků). 

Transporty odjížděly vlakem přímo do Německa. Během 17. a 18. května odjelo ještě pár 

vlaků do sběrného tábora do Litoměřic, kde ještě několik týdnů zůstali Němci ubytovaní a 

následně byli také převezeni do Německa. Během těchto čtyř dnů bylo z Lovosic odsunuto na 

612 osob, které zde žily celý život a do Lovosic se už většinou nikdy nevrátily.251 

Několik Němců ve městě ještě zůstávalo. Šlo zejména o pracovníky v důležitých 

sektorech, které v květnu ještě nebylo možné deportovat. Na ně přišla řada až v létě a na 

podzim 1946. Menší skupina odjela už 19. srpna, kdy bylo do tábora v Litoměřicích odsunuto 

dalších 87 osob.252 

Následně 1. září 1946 město vydalo další vyhlášku, která zbývajícím Němcům 

přikázala shromáždit se do nového sběrného střediska. To se nově nacházelo u městské 

radnice, kde měli čekat na další transporty. V této druhé vlně si už Němci sebou mohli vzít až 

70kg věcí na osobu a až 2 000 marek. Tyto lepší podmínky vycházely zejména z toho, že 

 
247 Osobní svědectví Jana Modřice 
248 Obr. 35 
249 SOkA, Lovosice, Odsun německého obyvatelstva, inv. 157, úřední vyhláška 
250 Tamtéž.  
251 SOkA, Lovosice, Odsun německého obyvatelstva, inv. 157, úřední záznam 
252 SOkA, Lovosice, Odsun německého obyvatelstva, inv. 157, úřední záznam 
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tento transport měl následně směřovat už do západních částí Německa, a byl tedy pod 

větším dohledem Američanů a Britů. Dne 2. září tedy došlo k dalšímu odsunu 54 Němců 

z Lovosic.253 

Poslední transporty se uskutečnily 12 a 14. října, kdy do sběrného tábora 

v Litoměřicích bylo odsunuto 258 Němců,254 kteří v následujících dnech byli deportováni do 

západních okupačních zón v Německu, především Hessenska, kde ještě několik měsíců byli 

ubytováni v uprchlických táborech, než se plně integrovali do poválečné německé 

společnosti255 

Koncem roku 1946 bylo v Lovosicích už pouze minimum německého obyvatelstva, 

které zde mohlo zůstat. Město, které několik století bylo převážně německé, se najednou 

stalo české. Zbývající Němci se postupně integrovali mezi Čechy, a i když ještě v 60. letech 

byla v Lovosicích někde slyšet němčina, tak dnes jsou Lovosice čistě české město, kde se 

v roce 2011 během sčítání lidu přihlásilo k německé národnosti pouze 21 osob.256 Po odsunu 

většiny německého obyvatelstva se Lovosice v roce 1946 staly poloprázdným městem, kde 

většina domů byla neobydlených a místní továrny měly nedostatek pracovních sil.257 

Z tohoto důvodu se město muselo připravit na další výzvu, tedy zajistit osídlení Lovosic 

novými občany, kteří by nahradili důležitou pracovní sílu v místních průmyslových závodech 

a také v zemědělství.  

 

 

 

 

 

 

 
253 Tamtéž. 
254 Tamtéž.  
255 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 140 
256 Český statistický úřad: Počet obyvatel v obcích - k 1.1.2011. Praha. 30. dubna 2020 
257 Osobní svědectví Josefa Šteifa 
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11. Osídlování 
 

Už v exilu v Londýně si čs. vláda uvědomovala, že až budou odsunuti Němci ze Sudet, 

bude muset následně dojít k osídlení pohraničí novým obyvatelstvem, které je nahradí. 

V těchto oblastech se totiž nacházely klíčové sektory průmyslu a zemědělství, na kterých byla 

Československá republika závislá a měla velký zájem, aby i nadále po odsunu fungovala. Jinak 

by hrozil hospodářský, finanční i potravinový kolaps země.  

 Velmi důležitou oblastí bylo zejména zemědělství. Ihned po válce se plánovala velká 

pozemková reforma, která měla narovnat majetkové poměry v této oblasti, hlavně přispět 

k tomu, aby pozemky v pohraničí zůstaly produktivní a využité. 

Všechno se to mělo odehrát podle zákona, problém však byl v tom, že s tímto 

procesem se muselo začít rychle a na obvyklé parlamentní procedury, debaty a schvalování 

nebyl čas. Už za války tuto situaci v exilu řešil prezident Beneš vydáváním dekretů, které 

měly výkonnou i zákonodárnou moc. Nejdříve se jednalo o nařízení, která měla obnovit čs. 

orgány a armádu, následně však těmito dekrety byly uváděny do praxe i věci, které byly 

dohodnuty během Košického vládního programu, včetně odsunu Němců a osídlení.  

Prezident Beneš vydal dohromady 105 dekretů, které pomohly obnovit poválečné 

Československo, státní instituce, a spolu vytvořily právní rámec na vysídlení německého a 

maďarského obyvatelstva ze země. Zároveň jimi připravil podmínky pro následné osídlení 

pohraničí novým čs. obyvatelstvem. Dne 5. března 1946 pak všechny prezidentovy dekrety 

byly zpětně schváleny Prozatímním národním shromážděním a byl o nich vytvořen zvláštní 

ústavní zákon, který tak měl zajistit, že tyto klíčové změny budou nevratné.258 Dekrety tak 

položily základní pilíře pro poválečnou československou Třetí republiku. Jejich platnost 

potvrdila i v roce 1993 nově vytvořená Česká republika (stejně SR), kdy Ústavní soud v roce 

1995 potvrdil jejich závaznost.    

 Na základě těchto dekretů prezidenta Beneše byla vyvlastněna půda Němců, Maďarů 

a kolaborantů s nacistickým Německem.259  Následně měl být tento majetek přerozdělen do 

 
258 KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. "Benešových dekretů": Dekrety prezidenta republiky 1940-1945. Praha: Linde 
Praha, 2002. str. 190 - 212 
259Dekret č. 5/1945 Sb. 
Dekret presidenta republiky o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní 
správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů  
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českých rukou.260 Mělo se tím konečně a spravedlivě vypořádat s „nepřáteli republiky“, kteří 

podle prezidenta Beneše zradili národ. Zároveň se tím měla zlikvidovat vlivná a bohatá 

německá buržoazie, která ve většině případů kolaborovala s nacisty.261 

 Stát tyto majetky svěřil do správy tzv. národních správců. Každý občan mohl získat 

maximálně 13 hektarů půdy, čímž se mělo zabránit vzniku rozsáhlých velkostatků a podpořit 

tím drobné zemědělství. Pokud se správce osvědčil jako řádný hospodář, mohl pak získat 

půdu do svého vlastnictví.262 Tento proces řídily nově zřízené Fondy národní obnovy,263 které 

majetky rozdělovaly, a zároveň držely kontrolu nad jeho případným prodejem, krachem či 

rozšířením. Z tohoto úřadu se tedy následně stala velmi mocná a vlivná instituce, která 

zejména v pohraničí v sobě koncentrovala velkou moc, jenž sebou samozřejmě nesla velkou 

míru korupce. Zároveň se tento úřad stal nástrojem rozšíření vlivu komunistů, kterým 

národní správci a rolníci byli vděční, že se takto snadno dostali k novému majetku. Noví 

zemědělci, kteří přicházeli do pohraničí a usazovali se zde, se do budoucna stali loajální 

základnou komunistické moci. Komunisté tak skrz rozdělování majetku rozšířili svůj vliv a 

popularitu, čímž napodobili příklad Lenina během ruské revoluce, kdy si také na svoji stranu 

získal drobné zemědělce slibem půdy, kterou vezmou a přerozdělí velkostatkářům. 

Komunisté díky tomu měli ve volbách v roce 1946 největší podporu právě v pohraničí.264 

Ačkoliv se v Lovosicích nacházela spousta průmyslových podniků, tak okolí bylo stále 

dost bohaté na úrodnou půdu, a místní zemědělská oblast byla tak důležitým regionem pro 

zásobování poválečné republiky. Kvůli tomu sem přicházelo od roku 1945 stále více nových 

zemědělců z vnitrozemí, kteří do národní správy přebírali místní pozemky po odsunutých 

Němcích.265  

 
260 Dekret č. 12/1945 Sb. 
Dekret presidenta republiky o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož 
i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa 
261 KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. "Benešových dekretů": Dekrety prezidenta republiky 1940-1945. Praha: Linde 
Praha, 2002. str. 279 - 294 
262 Dekret č. 28/1945 Sb. 
Dekret presidenta republiky o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, 
slovenskými a jinými slovanskými zemědělci 
263 Dekret č. 108/1945 Sb. 
Dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy 
264 KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. "Benešových dekretů": Dekrety prezidenta republiky 1940-1945. Praha: Linde 
Praha, 2002. str. 330 - 351 
265 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 142 
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Novousedlí zemědělci se však ke svému nově nabytému majetku nechovali příliš 

ohleduplně a neměli k půdě takový vztah jako předešlí majitelé, kteří v Lovosicích vyrostli.266 

Už roku 1946 jsou hlášeny konflikty mezi Čechy, kteří v Lovosicích žili už dříve, a 

přistěhovalci, kteří ke svému novému domovu a svým sousedům nechovali velký respekt.267 

Někdy si dokonce starousedlí Češi stěžovali, že odsunutí Němci byli mnohem lepší než ti noví 

Češi z vnitrozemí.268 V roce 1946-47 se stávalo, že novousedlí zemědělci zjistili (i vlivem 

špatné sklizně), že jim hospodaření nejde, nebaví je a Lovosice pro ně nejsou dobrým místem 

k životu. Stále častěji se tak vraceli zpátky do vnitrozemí.269 To přineslo další problémy, o 

kterých se ještě později zmíním.  

Největší vlna osídlování probíhala spontánně už v roce 1945 a 1946. Do Lovosic se 

začali postupně vracet Češi, kteří museli město opustit po Mnichovské dohodě.270 Zároveň 

místní Češi psali svým příbuzným a známým ve vnitrozemí, že po odsunutých Němcích je zde 

spousta opuštěného majetku a domů, tak ať se do Lovosic za nimi přestěhují. Vidina lehce 

získaného majetku a pracovních příležitostí v průmyslu tak způsobila, že už na podzim 1945 

začalo do města spontánně proudit mnoho nových migrantů, díky čemuž město v roce 1946 

začalo získávat zcela nové obyvatele.271  

Stejným způsobem, kterým se rozděloval zkonfiskovaný majetek v zemědělství, 

probíhal i proces v průmyslu, když prezident Beneš zkonfiskoval majetek Němců, Maďarů a 

kolaborantů. Jednalo se nejen o továrny a dílny, ale i o soukromé nemovitosti. To všechno 

bylo v roce 1945 na základě dekretů prezidenta republiky odebráno bez náhrady. Krátce po 

válce vznikl Ústřední koordinační výbor Národní fronty, který získal hlavní slovo při 

konfiskacích a osídlování. Zároveň Beneš vytvořil Osídlovací úřad, který měl zabavený 

majetek rozdělovat a přidělovat tzv. národním správcům. Beneš následně vydával i další 

dekrety, které měli jasně specifikovat pravomoci Osídlovacího úřadu, jeho status a jisté 

výjimky, které do konfiskace nespadají. Například byl Němcům ponechán ten majetek, který 

byl nezbytný pro zachování základních lidských potřeb. Oficiálně se tedy nemělo stávat, že by 

 
266 Osobní svědectví Josef Steifa 
267 SOkA Lovosice, ONV Litoměřice 1945-1960. Situační zprávy o politické situaci v okrese 1945-1947. 
inv.č.95, úřední zpráva o situaci v okrese, duben 1946 
268 Osobní svědectví Josefa Steifa 
269 SOkA Lovosice, ONV Litoměřice 1945-1960. Situační zprávy o politické situaci v okrese 1945-1947. 
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lidé byli jen tak vyhozeni na ulici. Stejně tak byly konfiskovány a rozdělovány i soukromé byty 

a domy po odsunutých Němcích. Ty následně získávali nově příchozí osadníci, buď za 

symbolickou částku nebo úplně zdarma.272 Německé továrny v Lovosicích byly předány do 

rukou českých národních správců na podzim 1945. Hedvábku Glanzstoff získal do správy dr. 

Vittel Ettel, cihelnu Jan Juris, Olejnu Ing. Hejtman atd. Všechny větší lovosické podniky 

dostaly svého správce, který ho dál řídil. Většinou se jednalo o lidi z oboru, takže nedošlo 

k velkým hospodářským ztrátám.273 Průmysl se v Lovosicích tedy nezastavil a díky příchodu 

nových Čechů z vnitrozemí získal i nové pracovníky, kterými nahradil odsunuté Němce.  

Nejvíc nových obyvatel získávaly Lovosice díky reemigraci Volyňských Čechů. V roce 

1947 se do města přestěhovalo několik českých rodin žijících v SSSR a pár rodin, kteří se 

vrátili z nucených prací ve Třetí Říši.274 

Přesto se v Lovosicích až do roku 1948 zcela nepodařilo nahradit odsunuté německé 

obyvatelstvo, spousta domů bylo prázdných a zejména zemědělství mělo stále velké 

problémy s nedostatkem pracovníků.275 Do předválečné početní velikosti se Lovosice dostaly 

až v 50. letech, kdy začalo masivnější osídlování kraje a populační růst byl zaznamenán až 

v 60. a 70. letech. Město tehdy totiž zažívalo velký rozkvět chemického průmyslu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
272 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 142 
273 SOkA, Lovosice, Přehledy zabaveného majetku, inv. 177, úřední listina 
274 Osobní svědectví Jana Modřice 
275 SOkA Lovosice, ONV Litoměřice 1945-1960. Situační zprávy o politické situaci v okrese 1945-1947. 
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12. Poměry v Lovosicích 1946 - 1947 
 

Po odsunu německého obyvatelstva a odchodu Rudé armády z Lovosic si město mohlo 

oddechnout a vrátit se do relativně normálního stavu. Hospodářská situace sice stále nebyla 

nejlepší, zejména byl velký nedostatek mouky a cukru. Všeobecně na jaře 1946 si děti moc 

nemohly koupit něco sladkého a čokoláda byla pro všechny velká vzácnost. 276 To, co se 

začalo zlepšovat, byla zejména situace s pohonnými hmotami, a i díky postupnému odklízení 

válečných škod277 a oprav některých dopravních komunikací se spojení Lovosic s okolními 

obcemi (zejména s Litoměřicemi, Ústím n. Labem a Roudnicí n. Labem atd.) výrazně zlepšilo. 

V květnu 1946 byla například opravena velmi poničená silnice do Terezína. Jediná 

komplikace byla v nedostatku pneumatik.278 

 Hospodářská situace se také zlepšovala díky dodávkám tzv. UNRRY.279 Jednalo se o 

mezinárodní humanitární pomoc organizovanou nově vytvořenou OSN, která měla pomoci 

poválečné Evropě dostat se z bídy a chudoby. Československo si dokázalo vyjednat velké 

dodávky této pomoci a v letech 1945 a 1946 mířilo do země několik stovek tun potravin, 

textilu a pohonných hmot. Zejména do Lovosic na jaře 1946 dorazily dodávky mléka, oleje, 

ryb a oblečení, což se následně rozdělilo mezi místní obyvatele a přispělo k tomu, že město 

se v roce 1946 dostalo z velmi špatné hospodářské situace, které čelilo ještě na podzim 

1945.280 

 Bohužel však i v tomto roce se v Lovosicích stalo několik neštěstí. Dne 3. dubna 1946 

vypukl velký požár v místní továrně na mazadla dr. Groga, kterou zavinil mistr a vedoucí 

směny Jiránek, když nezodpovědně mísil hořlaviny při vysokých teplotách. Požár poničil 

většinu továrny a na čas ji vyřadil z provozu. Dále bylo poničeno několik domů v okolí a 

nakonec sám Jiránek v plamenech zahynul. Škoda se odhadovala na 50 tisíc korun.281 K další 

smutné události došlo dne 7. srpna 1946, když se na okraji města (dnešní zastávka Lovosice 

 
276 SOkA Lovosice, ONV Litoměřice 1945-1960. Situační zprávy o politické situaci v okrese 1945-1947. 
inv.č.95, úřední zpráva o situaci v okrese, duben 1946 
277 Obr. 36-38 
278 SOkA Lovosice, ONV Litoměřice 1945-1960. Situační zprávy o politické situaci v okrese 1945-1947. 
inv.č.95, úřední zpráva o situaci v okrese, duben 1946 
279 Tamtéž. 
280 Tamtéž. 
281 Tamtéž. 
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město) srazila lokomotiva s projíždějícími koňmi. Z nějakého důvodu se totiž nezavřely 

závory a lokomotiva smetla projíždějící koňský povoz. Zemřeli čtyři lidé.282 

 V roce 1945 se okolí podařilo zvládnout epidemii tyfu, která byla vyvolána uprchlými 

vězni z Terezína po válce. V květnu 1946 v Lovosicích propukla infekce spalniček a na několik 

dnů se musely zavřít místní školy.283 Navíc kvůli nedostatku uhlí a tuhým zimám bylo 

v prosinci 1946 a lednu 1947 také přerušeno vyučování, jelikož učitelé neměli čím ve svých 

třídách topit.284 

 V létě nastal velký problém s nedostatkem pracovních sil v zemědělství při žních, 

jelikož místní němečtí zemědělci byli už z velké části odsunuti a noví osadníci je ještě zcela 

nenahradili. Začaly se tedy organizovat brigády městského obyvatelstva, které měly tento 

nedostatek vynahradit. To mělo zejména úspěch při sklizni chmele (na podzim 1946), avšak u 

sklizně ovoce se to moc nepovedlo a hodně tun ovoce shnilo. Další roky to bylo ještě horší, 

protože spousta nových osadníků, kteří přišli do Lovosic s cílem začít zde hospodařit, si to po 

první sezóně rozmyslelo a kvůli nedostatku hotovosti město opět opouštěli a vraceli se do 

vnitrozemí.285 

  Kvůli novým usedlíkům se také v Lovosicích v letech 1946 a 1947 zvyšovala zločinnost 

a kriminalita. Místní orgány stále více musely řešit noční potyčky, rvačky a přepadení.286 

Téměř každý víkend musela SNB řešit nějaký problém v místních hospodách.287 Dne 15. 

srpna 1946 také došlo k vraždě místní 23-leté švadleny Marie Kadeřábkové, která byla ráno 

nalezena mrtvá s poškozenou hlavou a 5 bodnými ranami. Důvod vraždy není znám.288 

  V roce 1947 se také zároveň začalo měnit centrum Lovosic. Byla zbourána část 

zámeckého komplexu (konírny a restaurace) a na jeho místě se v následujících letech postavil 

park, který utvořil prostor pro neoficiální náměstí obce.289 

 
282 SOkA Lovosice, ONV Litoměřice 1945-1960. Situační zprávy o politické situaci v okrese 1945-1947. 
inv.č.95, úřední zpráva o situaci v okrese, duben 1946 
283 SOkA Lovosice, Místní národní výbor Lovosice, inv. 328, úřední zápis z jednání 
284 Tamtéž. 
285 SOkA Lovosice, ONV Litoměřice 1945-1960. Situační zprávy o politické situaci v okrese 1945-1947. 
inv.č.95, úřední zpráva o situaci v okrese, listopad 1946 
286 SOkA Lovosice, Místní národní výbor Lovosice, inv. 328, úřední zápis z jednání 
287 Osobní svědectví Josefa Steifa 
288 SOkA Lovosice, ONV Litoměřice 1945-1960. Situační zprávy o politické situaci v okrese 1945-1947. 
inv.č.95, úřední zpráva o situaci v okrese, srpen 1946 
289 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 142 
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13. Politická situace a volby 1946 
 

V roce 1946 ve městě stále vládl Národní výbor pod vedením Karla Poborského, na 

němž prozatím byla shoda všech místních politických stran, které se zde ihned po válce 

obnovily. Karel Poborský měl hlavní slovo a úlohu v odsunu německého obyvatelstva po 

chaosu, který v Lovosicích v prvních měsících po válce panoval.290 Podařilo se mu město 

zkonsolidovat a obnovit všechny tradiční instituce, které pro chod obce byly potřeba.  

 Už v roce 1945 byla v Lovosicích obnovena Komunistická strana Československa, 

Sociální demokracie i Národní socialisté. Na jaře 1946 dále také vznikla Lidová strana, která 

zde však měla velmi malé zastoupení.291 Všechny tyto strany byly součástí Národní fronty 

Čechů a Slováků, která vznikla po válce a sdružovala všechny politické strany a organizace, 

které byly v Československu povoleny.  

 Tato koalice českých levicových stran vznikla na jaře 1945 jako součást Košického 

vládního programu.292 Jednalo se o jistý princip omezené demokracie, protože pouze strany, 

které byly součástí tohoto bloku, měly povoleno se účastnit politického boje. 

Prvorepublikové vlivné „pravicové“ strany jako Agrárníci či Národní demokraté povoleny 

nebyly, s vysvětlením, že kolaborovaly s nacisty. To nebyla tak zcela pravda, protože 

například představitel také zakázané Živnostenské strany Rudolf Beran stál během války před 

nacistickým soudem.  Levicové strany se však spíše nechtěly dělit o moc a Národní fronta jim 

dala velkou míru moci. Prezident Beneš, který nikdy neměl politické strany příliš v lásce, 

tento model podporoval. Už od prezidentské volby v roce 1935, ve kterých se střetl 

s kandidátem Agrárníků na prezidenta Bohumilem Němcem, totiž neměl s touto stranou 

dobré vztahy, a proto mu její zákaz vyhovoval. Zároveň v Národní frontě spatřoval jakýsi 

stabilizační prvek pro poválečnou republiku. Obecně stabilita a jednota byla po válce velká i 

důležitá hodnota a veřejnost si nepřála, aby spolu politické strany soupeřily, hádaly se a 

politikařily. Veřejnost požadovala spolupráci a Národní fronta jim tuto iluzi poskytla.  

 Neexistovala tedy reálná opozice, všechny politické strany byly součástí jedné vlády a 

jen si mezi sebe rozdělovaly ministerstva. Období Třetí republiky tedy nemůžeme už 

 
290 SOkA, Lovosice, Odsun německého obyvatelstva, inv. 157, úřední listina 
291 SOkA Lovosice, R. Kaftan – Lovosice od roku 1848 do přítomnosti, osobní svědectví, rukopis 
292 KAPLAN, Karel. Národní fronta 1948 - 1960. Praha: Academia, 2012 
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považovat za standartní demokracii, protože svobodná a spravedlivá soutěž politických stran 

se nekonala. To byl taky jeden z důvodů, proč tato poloviční demokracie dlouho nevydržela a 

brzy se překlopila do otevřené diktatury.  

 Předsedou Národní fronty byl sociální demokrat Zdeněk Fierlinger, který se také stal 

prvním poválečným předsedou vlády.293 Byl to oddaný spojenec komunistů, kteří v Národní 

frontě zastávali nejsilnější postavení a ovládli všechny klíčové resorty (ať otevřeně – ministr 

vnitra Nosek, či skrytě – ministr obrany Svoboda, který se sice tvářil jako nezávislý, ale jinak 

byl zcela pod vlivem KSČ). 

 Na jaře 1946 začaly v Lovosicích spory mezi KSČ a ČSNS o paritní zastoupení 

v Národním výboru a o rozdělování různých funkcí, především jmenování národních správců 

zkonfiskovaného majetku. Obě strany chtěly, aby klíčové funkce a průmyslové podniky ve 

městě obsadili jejich lidé.294 

Jak se v květnu 1946 blížily volby do Ústavodárného shromáždění, jehož výsledky 

měly i určit výslednou podobu Národního výboru, tak spory gradovaly a předseda Poborský 

se stále snažil konflikty urovnávat, i když spíše stál na straně Národních socialistů.295 

Rozdělení bylo nejvíce vidět při oslavách Svátku práce 1. května 1946, kdy ho každá strana 

slavila odděleně, přičemž odpoledne se oslavy sociálních demokratů spojily s těmi, které 

pořádaly Národní socialisté.296 Velkou popularitu a vliv KSČ ve městě to však porazit 

nemohlo. Dne 26. května 1946 se uskutečnily volby a komunisté v Lovosicích s přehledem 

vyhráli. Získali 1183 hlasů (43,5%), na druhém místě se umístila Sociální demokracie s 892 

hlasy (32,7%), dále skončili Národní socialisté s 631 hlasem (23,1%) a poslední Lidovci 

s pouhými 14 hlasy (0,5%). Dále se ještě mohly odevzdat tzv. bílé lístky, které označovaly 

nesouhlas s celou Národní frontou (těch bylo odevzdáno 0,2%).297 

Komunisté potvrdili své vítězství, kterého docílili v celé zemi. Komunistická strana pod 

vedením Klementa Gottwalda vyhrála v Československu s 31,2% hlasů, navíc Komunistická 

 
293 KAPLAN, Karel. Národní fronta 1948 - 1960. Praha: Academia, 2012. 
294 SOkA Lovosice, ONV Litoměřice 1945-1960. Situační zprávy o politické situaci v okrese 1945-1947. 
inv.č.95, úřední zpráva o situaci v okrese, březen 1946 
295 SOkA Lovosice, Místní národní výbor Lovosice, inv. 328, úřední zápis z jednání 
296 Osobní svědectví Jana Modřice 
297 SOkA Lovosice, ONV Litoměřice 1945-1960. Situační zprávy o politické situaci v okrese 1945-1947. 
inv.č.95, úřední zpráva o situaci v okrese, květen 1946 
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strana Slovenska získala 6,9% hlasů, takže komunisté dohromady získali 38,1% hlasů 298a stali 

se tak suverénně dominantní stranou v zemi.299 Klement Gottwald se následně stal 

předsedou vládou.  

V Lovosicích se však komunisté do vedení nedostali. Přestože vyhráli, tak Národní 

socialisté navrhli předsedovi místních sociálních demokratů, že ho podpoří do vedení.300 Po 

pár dnech vyjednávání se tedy podařilo uzavřít dohodu mezi sociálními demokraty a 

národními socialisty, obešli vítěze voleb a předsedou Národního výboru se stal národní 

správce lovosické hedvábky dr. Gustav Brady.301 Lovosičtí komunisté to těžce nesli a celou 

dobu vedení města silně kritizovali a snažili se Bradyho odvolat. V tom jim pomáhal i Okresní 

národní výbor v Litoměřicích, který byl už v té době pod vedením komunistů a který se snažil 

Národnímu výboru v Lovosicích ztěžovat práci.302 Z neznámého důvodu se 4. července 1947 

rozhodl Brady na předsednictví Národního výboru rezignovat.303 Nejspíše už nevydržel 

komunistický nátlak, který byl na něho ze všech stran činěn, a rozhodl se, že se raději stáhne 

do ústraní. Na jeho místo se komunistům podařilo v Lovosicích dosadit místního 

komunistického předáka Boleslava Talpu, který však v úřadě vydržel pouhý rok.304 KSČ tak 

v létě 1947 převzala vládu nad městem a postupně začala ostatní strany odsouvat do pozadí. 

Zejména jmenovala na důležitá místa v průmyslu i na úřadě své lidi, kteří nějakým způsobem 

byli napojeni na KSČ. 

 

 

 

 
 

 

 

 
298 KOL. AUTORŮ: Československé dějiny v datech. Praha: Svoboda, 1987. str. 468. 
299 M. KREJČIŘÍK, volby 1946, volební výsledky-Totalita, Dostupné (online) 
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300 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 143 
301 SOkA Lovosice, Místní národní výbor Lovosice, inv. 328 
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14. Komunistický převrat 
 

Vítězství komunistů ve volbách v roce 1946 a jmenování Klementa Gottwalda 

předsedou vlády ještě více upevnilo moc komunistů v poválečné republice. KSČ si 

systematicky upevňovala pozice v důležitých sektorech, ať šlo o policii, armádu, hospodářství 

či státní správu.305 Postupně také docházelo k nenápadné likvidaci ostatních politických 

konkurentů v Národní frontě. Zejména omezovali vliv silné Demokratické strany na 

Slovensku a všemožnými sabotážemi se jí snažili poškodit. Stejný proces probíhal i se Sociální 

demokracií, Národními socialisty či Lidovci. Komunisté se je pokusili ničit různými metodami, 

včetně pokusů o atentát (Krčmanská a Mostecká aféra).306 Zároveň KSČ tajně podporovala 

pro-komunistické frakce v těchto stranách, zejména v sociální demokracii.307 Avšak ani tato 

cesta neměla velké výsledky a demokratické síly v těchto stranách stále odolávaly. 

 Z geopolitického hlediska se Československo pokoušelo být jakýmsi „mostem mezi 

Východem a Západem“. Tento směr podporoval zejména prezident Beneš, který věřil, že 

Československo může zůstat demokratické a přesto mít silné spojenecké vazby na Sovětský 

svaz. Věřil totiž, že Západ se bude postupně socializovat a přebírat stále více socialistických 

prvků centrálního plánování. Stejně tak si myslel, že Sovětský svaz se zase bude postupně 

demokratizovat a přebírat stále více prvků občanské svobody ze Západu. Jeho vize byla 

taková, že cca za 15-20 let budou Západ a Východ relativně stejní a zůstanou spojenci. 

Československo se mělo stát jakousi výkladní skříní tohoto sbližování a propojení demokracie 

a socialismu. Studená válka mu však jeho plány zcela překazila.308 

 USA a SSSR začínaly být stále větší nepřátelé, kteří si chtěli udržet své sféry vlivu. 

Tento problém se zcela projevil při schvalování Marshallova plánu, který měl ekonomicky 

pomoci poválečné Evropě. Československo a její ministr zahraničí Jan Masaryk se nejdříve 

chtěli tohoto projektu (který byl z drtivé většiny financován USA) zúčastnit, stejně jako se 

dříve účastnili projektu UNRRA, který jak jsem psal, například Lovosicím hodně pomohl. 

Stalin však něco takového rezolutně odmítal a Československo bylo donuceno Marshallův 

 
305 F. ČAPKA, J. LUNEROVÁ. 1948: Vítězný únor. Nakladatel CPress. 2012. str. 29 
306 K. KAPLAN. Pět kapitol o únoru. Praha: Doplněk, 1997. str. 12 - 28 
307 Tamtéž. 
308 F. ČAPKA, J. LUNEROVÁ. 1948: Vítězný únor. Nakladatel CPress. 2012. str. 92 - 105 
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plán odmítnout.309 Země se tak od druhé poloviny roku 1947 stále více začleňovala do 

sovětské sféry vlivu a stala se z ní pouhá loutka Moskvy.  

 Přesto všechno komunisté v Československu neměli totální moc. Stále se o místa ve 

vládě museli dělit se svými konkurenty z Národní fronty a neovládali všechny složky státu. 

Jednalo se o poslední zemi ve Východním bloku, kde se komunisté museli dělit o moc a 

trpělivost jejich nadřízených v Moskvě se zmenšovala. Stalin tlačil a kritizoval čs. komunisty 

za slabost a neschopnost.310 Volební preference navíc ukazovaly v posledních měsících velký 

pokles podpory komunistů.311 V květnu 1948 se měly konat další volby. Napětí a spory ve 

vládě v rozmezí let 1947/48 se tedy stupňovaly. Dne 13. února 1948 odvolal komunistický 

ministr vnitra Nosek osm obvodních policejních velitelů v Praze a jmenoval tam své lidi. Proti 

tomu protestovali ve vládě zástupci demokratických stran a vyzvali Noska, aby jejich odvolání 

zrušil. Tím vypukla vládní krize.  

 Demokratické strany se pokoušely několik dní přinutit ministra vnitra a komunisty 

k ústupkům a vyhrožovaly demisí. Komunisté však neustupovali a místo toho se připravovali 

na úplné převzetí moci ve státě. Dne 20. února podalo 12 zástupců demokratických stran ve 

vládě svoji demisi a doufali, že tím donutí komunisty k návratu k jednání či složení nové 

vlády. Všechno nyní bylo na prezidentu Benešovi. Komunisté však jednání odmítali a Klement 

Gottwald se rozhodl, že vláda bude pokračovat a odstupující ministry nahradí svými lidmi. 

K tomu však musel donutit prezidenta Beneše a převzít vládu v demokratických stranách. 

Rozhodl se tedy mobilizovat všechny své síly, členy KSČ, dělníky v továrnách atd. Začaly se 

vytvářet ozbrojené jednotky, tzv. Lidové milice, a Akční výbory, které měly přebírat moc 

v továrnách, organizacích a městech.  

 I v Lovosicích si KSČ v půlce února uvědomila, že situace je vážná, a na příkaz vedení 

strany zintenzivnila propagandu a kampaň v továrnách a ulicích. Členové strany obcházeli 

lovosické podniky, svolávali schůze a agitovali ve prospěch Klementa Gottwalda. Na zdech se 

začaly objevovat plakáty vyzývají dělníky k akci a varující před rozpadem Národní fronty, 

nestabilitou a chaosem.312 Místní komunisté také lidi strašili tím, že pokud budou komunisté 

 
309 F. ČAPKA, J. LUNEROVÁ. 1948: Vítězný únor. Nakladatel CPress. 2012. str. 92 - 105 
310 BAUER, J. Převratné události českých dějin. Praha: Alpress, 2015. str. 302 - 310 
311 K. KAPLAN. Pět kapitol o únoru. Praha: Doplněk, 1997. str. 33 - 39 
312 SOkA Lovosice, Fr. Fruehauff, Únorové události v Lovosicích 1948, osobní svědectví, rukopis 
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poraženi, v následujících letech se do Lovosic vrátí odsunutí Němci a opět si vezmou zpátky 

svůj majetek.313 

 V lovosické hedvábce, kde měl stále velkou popularitu její bývalý šéf a ex-předseda 

Národního výboru, sociální demokrat Brady, však byli dělníci naladěni spíše 

protikomunisticky a jejich agitátory vyhnali. Další den se do závodu musel dostavit místní 

oblíbený dělník a komunista Benda, který vášně uklidnil a snažil se zaměstnance přesvědčit, 

že komunisté jsou v tomto skutečně v právu a demokratické strany se snaží rozbít Národní 

frontu tím, že ministři podali demisi. Ohrožují tak prý celou republiku a Gottwald nechce nic 

jiného než pokračování současné vlády a demokracie.314 Nejspíše tomu sám skutečně věřil.  

 Jenže zatímco během přelomových únorových dnů po celé republice vznikaly Akční 

výbory, které přebíraly moc v podnicích a obcích, čímž činily nátlak na Beneše, aby přijal 

Gottwaldovy podmínky a nové ministry, v Lovosicích se až do 25. února žádný akční výbor 

v továrnách založit nepodařilo.315 Ačkoliv většina dělníků byla spíše na straně komunistů, tak 

zástupci místních demokratických stran je přesvědčili, ať nic takového nepodnikají.316 

Zároveň demisi ministrů podpořily i místní lovosické nekomunistické organizace jako 

například Sokol, Junák či legionáři. 317 

Velkou podporu a demonstraci na podporu Gottwalda se tak zrealizovat nepodařilo, 

což v následujících měsících bylo místní KSČ vyčítáno a komunistický předseda Národního 

výboru B. Talpa musel po této kritice odstoupit.318 Dokonce, i když se 24. února konala 

celostátní generální stávka, tak se do ní nezapojili všichni zaměstnanci a dělníci v Lovosicích. 

Pouze Olejna se do stávky aktivně celá zapojila. 319 

Toho dne také byly v Lovosicích z místních členů KSČ založeny Lidové milice a přes 

noc na 25. února byly tajně vyzbrojeny puškami Mauser vzor 98, které byly dovezeny 

z Terezína. Jejich veliteli se stali Kautský, Prokůpek a Svoboda.320 Ráno 25. února tyto Lidové 

milice napochodovaly do lovosických továren. Žádný odpor ani střety nebyly hlášeny. Jediný 

 
313 Osobní svědectví Jana Modřice 
314 SOkA Lovosice, Fr. Fruehauff, Únorové události v Lovosicích 1948, osobní svědectví, rukopis 
315 Jiří Skalský - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 144 
316 Osobní svědectví Jana Modřice 
317 SOkA Lovosice, Fr. Fruehauff, Únorové události v Lovosicích 1948, osobní svědectví, rukopis 
318 SOkA Lovosice, Místní národní výbor Lovosice, inv. 328, úřední zápis z jednání 
319 Osobní svědectví Josefa Steifa 
320 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 144 



61 
 

incident se odehrál u policejní stanice, kde její velitel Štumpf dlouho odmítal milicionářům 

vydat klíče, nakonec však i on povolil. Důležité bylo také obsazení hedvábky, která, jak jsem 

zmínil, byla jakousi základnou protikomunistického odboje v Lovosicích. Během pár hodin tak 

Lidové milice převzaly kontrolu nad všemi důležitými podniky ve městě, včetně místní 

banky.321 

25. února 1948 zároveň vyvrcholily snahy komunistů o potlačení demokratických 

stran a odstupujících ministrů. Prezident Beneš podlehl nátlaku a demisi ministrů přijal. 

Následně do vlády jmenoval lidi, které mu Klement Gottwald nadiktoval, a kteří byli zcela 

oddáni komunistické straně. KSČ tak dovršila převrat a převzala totální moc ve státě. 

V tento den byl také v Lovosicích, na popud KSČ, konečně založen Akční výbor.322 Ten 

se však sešel až 27. února v místním kulturním středisku Lovoš, kam byli sezváni všichni 

dělníci a lovosická veřejnost. Tato schůze se příliš nepodařila, protože spousta osob tam 

nahlas vyjadřovala nesouhlas s počínáním komunistů a celé se to proměnilo v jednu velkou 

hádku. Největší odpor pochopitelně projevovali místní živnostníci, kteří si uvědomovali, že 

s vítězstvím komunistů přijde jejich konec.323 

Lidové milice v následujících dnech obsadily kanceláře lovosické sociální demokracie i 

národních socialistů a donutili jejich zástupce v Národním výboru rezignovat.324 Výbor se tak 

koncem února stal plně komunistický a rozjel čistky v institucích a továrnách. Vedení 

lovosických podniků bylo rychle odvoláváno a nahrazováno loajálními komunisty. Místní SNB 

bylo očištěno od lidí, o kterých se vědělo, že sympatizovali s demokratickými stranami a 

stejný proces se odehrával i ve státní správě. Během pár dnů bylo propuštěno několik desítek 

osob.325 Následně v Lovosicích byly zakázány nekomunistické organizace jako Sokol či Junák a 

několik soukromých podnikatelů (hospody, kadeřnictví, řeznictví, květinářství) bylo 

zlikvidováno. Tito lidé poté buď město opustili nebo změnili svojí profesi.326 

 
321 Osobní svědectví Jana Modřice 
322 SOkA, Lovosice, Akční výbor Národní fronty - okresní výbor, místní organizace, okres Litoměřice, inv. 909, 
úřední zápis z jednání 
323 SOkA Lovosice, Fr. Fruehauff, Únorové události v Lovosicích 1948, osobní svědectví, rukopis 
324 Tamtéž. 
325 Osobní svědectví Jana Modřice 
326 Osobní svědectví Josefa Steifa 



62 
 

Předseda Národního výboru Bohuslav Talpa byl však v následujících týdnech silně 

kritizován za malou aktivitu během únorového převratu, na jaře 1948 byl donucen 

rezignovat a na jeho místo byl dosazen horlivý komunista, zámečník Josef Voráček.327 

Lovosice se tak dostaly, stejně jako celá republika, pod komunistickou diktaturu, jejíž vláda 

trvala více jak 40 let. 

V 50. letech se do města stěhovali další Češi z vnitrozemí, kteří zde měli nahrazovat 

nedostatek pracovních sil ve stále se rozrůstajícím chemickém a potravinářském průmyslu. 

V roce 1958 se většina místních chemických a potravinářských závodů sloučila do jednoho 

z největších koncernů v severní Čechách a vznikly Severočeské chemické závody (Secheza), 

které zaměstnávaly nejméně třetinu všech obyvatel Lovosic. Za prací se tedy do města v 60. 

a 70. letech stěhovalo stále více osob, až v 80. letech dosáhlo téměř 11 tisíců obyvatel.328 

Kvůli tomuto velkého populačnímu růstu se také postupně měnil ráz a podoba města. Malé 

rodinné a činžovní domky byly bourány a na jejich místě rostla velká panelová sídliště.  

V roce 1989 skončila komunistická vláda nad městem a Lovosice se opět začaly měnit. 

Několik průmyslových podniků (jako například Olejna) přestaly postupně fungovat a místo 

toho se ve městě rozvíjel soukromý sektor. Vznikla spousta nových podniků, restaurací a 

obchodů. I Secheza nakonec skončila a transformovala se do nové Lovochemie, která se v 90. 

letech stala součástí velkého komplexu Agrofert pod vedením Andreje Babiše, který si 

v Lovosicích našel i manželku. V novém tisíciletí se město po bouřlivém 20. století uklidnilo a 

zkonsolidovalo. Většina obyvatel už nejsou migranti a osadníci, kteří do Lovosic přišli za prací 

po odsunu Němců, ale žije zde už generace, která se v Lovosicích narodila a vyrostla. 

 

 

 

 

 

 
327 SOkA Lovosice, Místní národní výbor Lovosice, inv. 328, úřední zápis z jednání 
328 Historický lexikon obcí České republiky 1869–2011 [PDF online]. Český statistický úřad, 2015-12-21 [cit. 
2020-03-08]. Kapitola Litoměřice 
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15. Závěr  
 

Ve své bakalářské práci jsem se detailně zabýval Lovosicemi po 2. světové válce 

v letech 1945 až 1948. Lokalitu jsem si vybral proto, že v tomto městě už od narození žiji a 

chtěl jsem se o jeho historii dozvědět více informací. Dobu třetí republiky jsem si pak zvolil 

proto, že tyto tři roky byly pro Lovosice jedny z nejdůležitějších v celé jejich historii. Události, 

které se v tak krátké době v Lovosicích odehrály, zcela změnily tvář a podobu města. To bylo 

úplně jiné v únoru 1945 a únoru 1948. Nikdy se tak rychle a překotně nezměnily ve městě 

demografické, politické a majetkové poměry.  

Na jaře 1945 byly Lovosice převážně německých městem, kde žila pouze početná 

česká menšina, a které patřilo do německé nacistické Říše v Sudetech. O tři roky později byly 

už Lovosice čistě české území a německá menšina zde byla marginální. Místo nacistické vlády 

tu nastala komunistická diktatura, která trvala až do roku 1989. 

Ve své práci jsem nejdříve obecně sepsal základní informace o Lovosicích. Podal jsem 

informace ohledně geografie místa, obyvatelstva i hospodářství. Následně jsem se zaměřil na 

stručný popis historie města, od jeho prvních obyvatel v době neolitu, až po první osídlení 

Kelty a Slovany, po první zmínky o Lovosicích, první majitele až do 19. století, kdy se ve 

městě začal rozvíjet průmysl. Následně díky železnici propojující Prahu a Drážďany se 

Lovosice začaly rozrůstat a nabývat na důležitosti.  

Dále jsem se dostal k událostem 20. století, kdy se po 1. světové válce stalo převážně 

německé město součásti Československé republiky. To trvalo až do roku 1938, kdy na 

základě Mnichovské dohody připadly Lovosice do Sudet a Německé říše. Poté jsem se také 

věnoval Lovosicím za války, hlavně událostem na jejím konci. Na konec jsem dostal k jádru 

mé práce, tedy ke klíčovým třem letům po osvobození do únorového převratu. 

Historie Lovosic jasně odráží historii celého Československa ve 20. století. Díky svému 

důležitému dopravnímu a geografickému umístění, o kterém jsem psal v první části mé 

práce, byly Lovosice vždy důležitým regionem pro budoucnost celé země.  

Na druhou stranu psaní této práce mi poskytlo ucelený obrázek, nejenom o 

poměrech v Lovosicích v této přelomové době, ale i o fungování a situaci v celé zemi během 
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třetí republiky, která je díky své hybridní podobě (stát mezi demokracií a diktaturou a mezi 

socialismem a kapitalismem), stále terčem zájmů historiků a odborné veřejnosti.  
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16. Přílohy - Obrázky 
 

Obr. 1 329 

 

Pohled na Lovoš 

  

   

 

  

 

 

 
329 JAN ROSSLER, MIROSLAV NESVARBA, Lovosice, Paměti města, Lovosice, 2017, str. 71 
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Obr. 2 – 4  

 

 Pohled na Lovosice z Lovoše 
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Pohled na Lovosice z Lovoše 
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Pohled na České středohoří z Lovoše 
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Obr. 5330 

 

Majestát císaře Rudolfa II. o povýšení Lovosic na město 

Obr. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
330 JAN ROSSLER, MIROSLAV NESVARBA, Lovosice, Paměti města, Lovosice, 2017, str. 13 

Pomník vojákům z bitvy u Lovosic 
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Obr. 7331 

 

 Továrna Olejna v Lovosicích 

 

Obr. 8332 

 

Povolení ke svolání schůze 

 
331 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 95 
332 Město Lovosice, Officiální web, Galerie, Kronika města – fotogalerie, Osovobození, Dostupné (online): 
https://www.meulovo.cz/lovosice-dny-osvobozeni-kveten-1945/gs-1033 
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Obr. 9 – 11333 

 

Prezenční listina na schůzi 

 
333 Město Lovosice, oficiální web, Galerie, Kronika města – fotogalerie, Osvobození, Dostupné (online): 
https://www.meulovo.cz/lovosice-dny-osvobozeni-kveten-1945/gs-1033 

Prezenční listina na schůzi 
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Prezenční listina na schůzi 
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Obr. 12334 

 

Pořádková stráž v Lovosicích 

Obr. 13 – 19 335 

 

Ulice 8. května 

 
334 Město Lovosice, oficiální web, Galerie, Kronika města – fotogalerie, Osvobození, Dostupné (online): 
https://www.meulovo.cz/lovosice-dny-osvobozeni-kveten-1945/gs-1033 
335 JAN ROSSLER, MIROSLAV NESVARBA, Lovosice, Paměti města, Lovosice, 2017, str. 46 
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 Ulice 8. května (z roku 1909) 

 

 

 

 Ulice 8. května 
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 Ulice 8. května - pohled od tratě 

 

 

 

Ulice 8. května (pohled od závor) 
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 Ulice 8. května (pohled od Olejny) 

 

Obr. 19 – 20336 

 

Továrna Olejna 

 
336 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 96 
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Továrna Deli 

 

 Obr. 21337 

Osm zabitých Čechů v Lovosicích 

 
337 Město Lovosice, Oficiální web, Galerie, Kronika města – fotogalerie, Osvobození, Dostupné (online): 
https://www.meulovo.cz/lovosice-dny-osvobozeni-kveten-1945/gs-1033 
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Obr. 22 

 

Obr. 23338 

 
338 Město Lovosice, Oficiální web, Galerie, Kronika města – fotogalerie, Osvobození, Dostupné (online): 
https://www.meulovo.cz/lovosice-dny-osvobozeni-kveten-1945/gs-1033 

Pamětní deska k incidentu 8. května 1945 v Lovosicích 
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Obr. 24339 

 

 Ruský tank projíždějící kolem kostela 

Obr. 25 – 26340 

 

Pohled na náměstí od radnice 

 
339 J. SKALSKÝ - Lovosice od pravěku do roku 1948, 1994, Helioprint Lovosice, str. 136 
340 JAN ROSSLER, MIROSLAV NESVARBA, Lovosice, Paměti města, Lovosice, 2017, str. 52 
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Lovosická radnice 

 

Obr. 27341 

 

Válečné škody za kostelem 

 
341 Město Lovosice, Oficiální web, Galerie, Kronika města – fotogalerie, Osvobození, Dostupné (online): 
https://www.meulovo.cz/lovosice-dny-osvobozeni-kveten-1945/gs-1033 
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Obr. 28342 

 

Železniční most 

Obr. 29343 

 

Poničený ruský tank 

 
342 JAN ROSSLER, MIROSLAV NESVARBA, Lovosice, Paměti města, Lovosice, 2017, str. 52 
343 Město Lovosice, Oficiální web, Galerie, Kronika města – fotogalerie, Osvobození, Dostupné (online): 
https://www.meulovo.cz/lovosice-dny-osvobozeni-kveten-1945/gs-1033 
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Obr. 30 - 31344 

  

 I.S. Irijenko - padlý sovětský voják v Lovosicích 

 

Obr. 32345 

 

Obrázek 1 Rudá armáda v Lovosicích 

 
344 Město Lovosice, Oficiální web, Galerie, Kronika města – fotogalerie, Osvobození, Dostupné (online): 
https://www.meulovo.cz/lovosice-dny-osvobozeni-kveten-1945/gs-1033 
345 Tamtéž. 

 P.S. Samorjadov - padlý sovětský voják 
v Lovosicích 
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 Socha rudoarmějce na 
náměstí 
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Obr. 34346 

 

Sídlo Národního výboru po válce 

Obr. 35347 

 

Příkaz k shromáždění a odsunu Němců 

 
346 JAN ROSSLER, MIROSLAV NESVARBA, Lovosice, Paměti města, Lovosice, 2017, str. 60 
347 Město Lovosice, Oficiální web, Galerie, Kronika města – fotogalerie, Osvobození, Dostupné (online): 
https://www.meulovo.cz/lovosice-dny-osvobozeni-kveten-1945/gs-1033 
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Obr. 36 - 37348 

 

Válečné škody 

 

 
348 Město Lovosice, Oficiální web, Galerie, Kronika města – fotogalerie, Osvobození, Dostupné (online): 
https://www.meulovo.cz/lovosice-dny-osvobozeni-kveten-1945/gs-1033  

https://www.meulovo.cz/lovosice-dny-osvobozeni-kveten-1945/gs-1033
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SOkA Lovosice, Fr. Fruehauff, Únorové události v Lovosicích 1948, rukopis 

SOkA Lovosice, J. Mareš – Zápisník z roku 1945 – rukopis 

SOkA Lovosice, Kronika města Lovosice 
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Litoměřice, inv. 909, úřední záznam z jednání 
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SOkA, Lovosice, Odsun německého obyvatelstva, inv. 157, korespondence, vyhlášky, listiny 
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17. 3. Internetové zdroje 

 

Město Lovosice, oficiální web, Galerie, Kronika města – fotogalerie, Osvobození, Dostupné 

(online): https://www.meulovo.cz/lovosice-dny-osvobozeni-kveten-1945/gs-1033 

 

Ludvík Horčica, Německé záškodnické podzemí - wehrwolf na českém území po květnu 1945 
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17. 4. Osobní svědectví  

 

Josef Steif – informace získané od stále žijícího pamětníka z Lovosic, důležité zejména při 

vzpomínkách na situaci těsně po válce 
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Jan Modřinec - informace získané od stále žijícího pamětníka z Lovosic, důležité zejména při 

vzpomínkách na odsun Němců 

Jaroslav Kuře – jeden z hlavních účastníků českého odboje v Lovosicích, svědectví získáno z 

magnetofonového záznamu z roku 1960 o událostech v Lovosicích během osvobození a 

následujících týdnů pro místní Pionýrský oddíl, důležitý při popisu Osvobození 

Josef Sáblík - jeden z hlavních účastníků českého odboje v Lovosicích, svědectví získáno z 

magnetofonového záznam z roku 1960 o událostech v Lovosicích během osvobození a 

následujících týdnů pro místní Pionýrský oddíl, důležité při popisu Osvobození 

 

 

 


