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Anotace 

 

Bakalářská práce „Vznik vyhlazovacích táborů nacistického Německa 1941 – 1942“ se 

zabývá stupňováním nacistické perzekuce Židů v období vymezeném útokem 

na Sovětský svaz a konferencí ve Wannsee. Práce studuje rozhodující období pro osud 

Židů na území nacistického Německa a hledá momenty vedoucí k postupnému 

stupňování pronásledování Židů. Od počátečního hledání vhodného cíle deportací 

po vraždy vrcholící spuštěním masového vyvražďování, skrytého pod pojmem 

„konečné řešení“, v systému specielně budovaných vyhlazovacích táborů. Důraz je 

kladen na distribuci rozkazů, řízení a koordinaci procesu z pohledu centrálních institucí 

bezpečnostního aparátu a nacistické administrativy. Vznik systému řízení a postupná 

centrální organizace procesu hrají klíčovou roli pro pochopení způsobu fungování 

hromadného zabíjení a jeho posunu od lokálních akcí k industrializovanému procesu, 

který postihl židovské obyvatelstvo celé Evropy. 
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Annotation 

 

The bachelor thesis “The origin of the Nazi death camps 1941 – 1942” explores the 

escalation of the Jewish persecution in the period between the attack on the Soviet 

Union and the Wannsee Conference. The focus of this thesis lies in the cricial period 

for the destiny of the Jews in the Nazi Germany, with its stressing the most important 

points that led to the gradual escalation of the Jewish persecution. The killing starts with 

searching the most suitable destination for the deportations, and it proceeds to numerous 

murders in which there were the origins for the mass killings that followed. These were 

known as the “final solution” and they took place in a highly elaborated system 

of camps which were later called “death camps”. The main focus is therefore the 

distribution of the directions, control and coordination of the killings by the Nazi 

security institutions and administration. This is because the formation of the 

administration and progressive centralization of the Jewish persecution are the most 

important points for the understanding of how this mass killing could be so carefully 

controlled by the Nazis and how it could develop from such local activities to the 

massively industrialized killings of the Jews from the entire Europe. 
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Úvod 
 

Když 15. dubna 1945 britští vojáci osvobodili koncentrační tábor v Bergen-

Belsenu objevili několik desítek tisíc židovských vězňů živořících v otřesných 

podmínkách. Přestože spojenci měli zprávy o nacistických koncentračních táborech a 

masových vraždách, filmové záběry obletěly a šokovaly celý svět. Pochopit osud 

milionů Židů1 bylo téměř nemožné, stejně tak jak mohli Němci tento zločin způsobit. 

Tato práce si klade za cíl zjistit, kdy a jak došlo k zahájení „konečného řešení židovské 

otázky“2 spočívajícím v organizovaném fyzickém vraždění příslušníků tohoto národa. 

Odsoudit viníky se pokusil Norimberský tribunál s hlavními válečnými zločinci. 

Avšak podobně jako o šestnáct let později při procesu s Adolfem Eichmannem se 

ukázalo velmi obtížné dokázat porušení platného práva a to přesto, že jen málokdo 

pochyboval o zodpovědnosti zúčastněných. Pro účely soudu byl definován nový typ 

zločinu – zločin proti lidskosti, který nahrazoval porušení vyšších principů humanity. 

Podobně se v Jeruzalémě vyjádřil i Eichmannův obhájce: „Eichmann se cítí vinen 

před Bohem, nikoli před zákonem.“3 Obecnou vypovídací hodnotu má i jeho komentář 

k tomu, že se obžalovaný snažil dělat jen to, „za co člověka vyznamenají, stane-li se 

vítězem, a za co skončí na šibenici, pokud prohraje.“4 Důraz na plnění povinností 

plynoucí z vojenské přísahy nebo řízení se Hitlerovými rozkazy, jejichž autoritu se 

v nacistickém Německu neopovážil nikdo zpochybnit, soud neuznal. Tribunál dal jasně 

najevo, že před slepým plněním rozkazů a vůle mocných stojí nadřazené právo, které je 

nutné respektovat. Právě systém slepé poslušnosti a malých zdánlivě bezvýznamných 

úkonů, za které dotyčný necítil zodpovědnost, uváděl v činnost ohromné soukolí 

„konečného řešení“. Množství jeho obětí překonalo nejhrůznější zločiny dějin. Děsivý 

je ale i počet spolupachatelů, kteří se na holokaustu5 podíleli. Nebýt tisíců lidí, jejichž 

                                                 
1 Židé – velké písmeno využívám, jako jméno označující „příslušníka semitského národa izraelitského“, 
nikoli jen vyznavače izraelitského náboženství. ČSAV. (1955-1957). Příruční slovník jazyka českého. Díl 
VIII., Zaráběti-žžonka. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. 1040. 
2 „Konečné řešení židovské otázky“, zkráceně „konečné řešení“ (Endlösung der Judenfrage, Endlösung) 
– eufemistický název používaný v nacistických dokumentech pro plán systematického vyvražďování 
evropského židovstva. 
3 Arendt, H. (1995). Eichmann v Jeruzalémě : Zpráva o banalitě zla. Praha: Mladá fronta, s. 33. 
4 Arendt, H. (1995). cit.d., s. 33. 
5 Pojem holokaust, popisující genocidu Židů za nacistické vlády v Německu, pochází ze starořeckého 
slova „holokaútoma“ označující zápalnou oběť bohu. Přepisem do latiny vzniká podoba „holocaustum“, 
která je se zpožděním a dnešním významem přejata do angličtiny a v nezměněné podobě jako holocaust 
přejata i do češtiny.  Ve své podstatě je ale význam nepřesný, může poukazovat na to, že Židé byli pro 
svou víru obětováni bohu. Rejzek, J. (2001). Český etymologický slovník. Voznice: Leda, s. 255. 
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kancelářská práce zločinům pomáhala, nebylo by snadné uskutečnit vraždění v tak 

masovém měřítku. I přes dlouholetý výzkum nejsou dosud známy všechny příčiny a 

souvislosti, jak se „konečné řešení“ vyvíjelo a konstituovalo. Přesto je díky úřednické 

pečlivosti jedním z nejlépe zdokumentovaných masových vraždění v dějinách. 

Charakteristika řízení a institucionalizace holokaustu je dalším cílem této práce. 

Organizační struktura nám umožní pochopit, jak bylo možné provádět veškeré operace 

v masovém měřítku a jak se podařilo zapojit nepřeberné množství institucí a úřadů, kde 

pracovaly stovky zdánlivě nevinných lidí. 

 

Metoda a cíle 
 

Tato práce pracuje metodou jedinečné případové studie s využitím analýzy 

metafor pro specifické posuzování nacistických dokumentů.6 Studie se zaměřuje 

na období vymezeném útokem nacistického Německa na Sovětský svaz  v červnu 1941 

a konferencí ve Wannsee v lednu 1942. Právě v tomto časovém intervalu došlo 

k bezprecedentnímu rozvoji fyzické likvidace Židů a zakládání vyhlazovacích táborů. 

Díky studiu historických pramenů, rozhodovacích mechanismů, zahraničně i 

vnitropolitických souvislostí v létě a na podzim 1941 lze zkoumat, kdy rozhodnutí 

vrcholící „konečným řešením“ padlo a jaké okolnosti k němu vedly. Hlubší pochopení 

zvolené problematiky přináší právě komplexní studium složitého rozhodovacího 

procesu německého nacistického režimu. 

Základním cílem práce je nalézt odpověď na otázku, proč bylo „konečné řešení“ 

zahájeno na přelomu let 1941 a 1942. Jedním z nejobtížnějších problémů je porozumění 

zdánlivé iracionalitě chování nacistického vedení spočívající v počátečním ignorování 

jakýchkoli ekonomických aspektů masového vraždění. S tím souvisí i zdůvodnění 

počátku organizované fyzické likvidace na začátku invaze do Sovětského svazu 

v polovině roku 1941 a vzniku prvních táborů smrti na podzim 1941 a nikoli dříve nebo 

později. Dalším cílem je zkoumat jakým způsobem bylo „konečné řešení“ řízeno a 

koordinováno. Odpověď by měla přinést analýza vztahů organizací podílejících se 

na chodu vyhlazovacích táborů. Institucionalizace procesu vyhlazování je zřejmě klíčem 

k pochopení fungování celého systému a dává odpověď i na otázku, jak bylo možné 

                                                 
6 Drulák, P. (2008). Jak zkoumat politiku : Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních 
vztazích. Praha: Portál. 
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realizovat zabíjení v koncentračních táborech v tak masovém měřítku. Vývoj 

organizačního aparátu a distribuce pravomocí ohledně „konečného řešení“ souvisí 

s hledáním začátku masového vraždění. Proto je důležité zabývat se studiem těchto 

otázek současně. 

Jednotlivé části práce jsou řazeny chronologicky se závěrečnou kapitolou 

zabývající se institucionálním formováním „konečného řešení“. Tato struktura nabízí 

přehlednější pohled na posun židovské perzekuce, kterého samozřejmě bylo dosahováno 

spojitě, ale jednotlivé vlny radikalizace vycházely z reakcí nacistického režimu 

na mnohé vnější podněty. Tento pokrok se kapitoly snaží zachytit. Pro bližší představení 

rozdělím práci  do tří logických celků. První se zaměřuje na popis vojensko-politických 

událostí na počátku německého tažení do Sovětského svazu a jeho vliv 

na protižidovskou politiku. Toto období je významné dosud nevídaným rozvojem 

organizovaného vyvražďování. Vůbec poprvé byly ustanoveny jednotky, jejichž 

hlavním cílem bylo zabíjet – a to celé židovské komunity, nikoho nevyjímaje. Druhá 

část se věnuje rozvoji industrializovaných způsobů zabíjení a vlivům, které rozšířily 

„konečné řešení“ i na Židy ze západní Evropy a z Říše. Objevení výkonnějších metod 

vraždění a využití odborníků z nacistického programu „eutanazie“ umožnilo přechod 

od archaického způsobu k modernímu administrativně řízenému způsobu genocidy, 

který vyžadoval jen minimální zapojení německého personálu. Závěrečná část analyzuje 

organizační strukturu, její vývoj a přestavbu. Formu systému a jeho organizaci posvětila 

konference ve Wannsee, jejímž důsledkem bylo jednoznačné nastavení pravomocí a 

sjednocení úředních postupů při provádění „konečného řešení“. Cílem rozboru je 

zachytit hlavní instituce nacistického aparátu, jejich vztahy a vzájemnou spolupráci. To 

vše na podkladě vývoje ve vymezeném období, kdy docházelo k postupnému 

sjednocování pravomocí a ujasnění vůdčí role organizátora. 

 

Kritika literatury 
 

Nacistické Německo a holokaust jsou v odborné literatuře široce zpracovávaná 

témata. Přesto  jsou primární prameny pro studium institucionálních vztahů „konečného 

řešení“ základním a ideálním zdrojem, jelikož dávají nahlédnout do systému distribuce 

rozhodnutí, vztahů mezi orgány a především do lingvistické podoby. Nacistická 

genocida se vyznačovala formulováním zásadních cílů suchým úředním jazykem, ale 
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právě díky tomu můžeme zaznamenat drobné, ale podstatné změny v artikulaci 

protižidovských postojů. Dokumenty o stavbě koncentračních táborů nebo o výrobě 

automobilů s nástavbou pro zabíjení plynem jsou unikátním dokladem splývání 

byrokratického světa se všední realitou. Vidíme pokusy o zamaskování skutečných 

úmyslů do běžného jazyka se snahou, aby nikdo neobeznámený nepochopil, o co se 

ve skutečnosti jedná. Bohužel dochovány jsou většinou jen dokumenty vyplývající 

z konkrétních rozhodnutí, která podrobně neznáme. „Konečné řešení židovské otázky“ 

bylo samozřejmě přísně tajnou říšskou záležitostí a většina důležitých rozkazů byla 

předávána buď jen ústně, nebo byla po doručení ihned zničena. K nejdůležitějším 

dochovaným spisům patří protokol z konference ve Wannsee7 a pověření 

(Ermächtigung) říšského maršála Hermanna Göringa velitele SD Reinharda Heydricha 

k „řešení židovské otázky“.8 V minulosti se mnoho historiků pokoušelo dopátrat 

Hitlerova rozkazu ke „konečnému řešení“, ale neexistuje jediný důkaz, že by podobný 

dokument vůbec kdy existoval. Primární prameny jsem využíval především k analýze 

konkrétního tématu nebo jako podklad pro důležité mezníky protižidovské politiky. 

Komplexní, ale nepříliš spolehlivé, údaje přináší životopis Rudolfa Höße Velitelem 

v Osvětimi.9 K získání souborného pohledu na vývoj a organizaci nacistického režimu 

během zvoleného období jsem využíval především sekundární literaturu opírající se 

o znalost mnoha set stran archivních dokumentů. Důvodem byla i jejich omezená 

přístupnost. 

Základní literaturou pro práci s komplikovaným systémem nacistické vražedné 

mašinérie bylo dílo historika Raula Hilberga The Destruction of the European Jews.10 

Hilberg byl jedním z prvních, kdo se pokusil fungování byrokracie souborně popsat. 

Oproti svým mladším kolegům dílo postrádá nejnovější informace, které bylo možno 

získat až po otevření archivů za železnou oponou. Götz Aly byl jedním z prvních, kdo 

měli možnost se do studia nových materiálů pustit. Své poznatky publikoval 

pod názvem Konečné řešení.11 Výrazné zaměření na roli Himmlera má monografie 

Richarda Breitmana Architekt „konečného řešení“.12 Obdobně jako další práce 

                                                 
7 Protokol z konference ve Wannsee, 20.1.1942, <www.ghwk.de/deut/protokoll.pdf>, 
[cit. 2009-09-05]. 
8 Dopis maršála Velkoněmecké Říše Hermanna Göringa veliteli Bezpečnostní policie a SD Reinhardu 
Heydrichovi, 31.7.1941, <www.ghwk.de/deut/Dokumente/Goering.pdf>, [cit. 2009-09-05]. 
9 Höß, R. (2006). Velitelem v Osvětimi : autobiografické zápisky. Praha: Academia. 
10 Hilberg, R. (1985). The destruction of the European jews. New York: Holmes & Meier. 
11 Aly, G. (2006). „Konečné řešení“ : přesun národů a vyhlazení evropských Židů. Praha: Argo.   
12 Breitman, R. (2004). Architekt "konečného řešení". Himmler a vyvraždění evropských Židů. Praha: 
Argo. 
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zabývající se rolí jednotlivých osob postrádá komplexní pohled na zkoumanou 

problematiku. 

S interpretací období 1941 a 1942 následující publikace příliš nesouvisí, přesto 

přináší koncepty pochopení fungování holokaustu. Dnes již klasické dílo Hannah 

Arendtové Eichmann v Jeruzalémě13 dokresluje problematiku v osobitém pohledu 

autorky. Arendtová popisuje Eichmanna jen jako libovolně nahraditelnou součást 

obrovského mechanismu, čímž poukazuje na odosobněný úřednický charakter 

„konečného řešení“. Opačný pohled přináší kniha Daniela J. Goldhagena Hitlerovi 

ochotní katani.14 Jejím cílem je poukázat na motivaci vykonavatelů rozsudků nad Židy a 

jejich osobní angažovanost. Pro analýzu systému jako celku ale spolu s Arendtovou 

uplatnění nenabízí. Cenné poznatky přináší sociolog Zygmunt Bauman v knize 

Modernosť a holokaust,15 který ze svého pohledu analyzuje vztah židovských rad 

starších k nacistům, přístup německé veřejnosti k Židům a holokaustu a další témata. 

Největší komplikací pro studium organizačního řízení holokaustu je neustálý 

vývoj celého byrokratického aparátu. Vznik, syntéza, reorganizace a přejmenovávání 

úřadů ve velmi krátkých časových obdobích znesnadňuje pochopení všech 

institucionálních vztahů. Často navíc personálně propojených. Neopatrná manipulace 

autorů s názvy institucí (nevhodným překladem nebo záměnou) a časovým určením 

může vést k nepřesným výsledkům. I proto se snažím uvádět názvy nejdůležitějších 

organizací v němčině. 

 

 

  

                                                 
13 Arendt, H. (1995). Eichmann v Jeruzalémě : Zpráva o banalitě zla. Praha: Mladá fronta. 
14 Goldhagen, D. J. (1997). Hitlerovi ochotní katani : Obyčejní Němci a holokaust. Praha: Lidové noviny. 
15 Bauman, Z. (2002). Modernosť a holokaust. Bratislava: Kalligram. 
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1.   Německý antisemitismus a protižidovská politika 
1933 – 1941 

 

Problematice původu silných antisemitských cítění v německé společnosti se 

věnovalo mnoho autorů a setkáváme se s mnoha odlišnými názory. Daniel J. Goldhagen 

argumentuje vytvořením společenské hráze mezi křesťanstvím snoubícím se 

s němectvím na jedné straně a s judaismem a formovaným pojetím Židů jako národa 

na straně druhé. Oproti středověkému náboženskému pojetí antisemitismu se 

v nacistickém Německu setkáváme s moderním rasovým pojetím.16 Proč se německý 

antisemitismus projevil právě takto? Vždyť třeba Italové nebo severské národy 

nacházeli jen malé pochopení pro nacistickou protižidovskou politiku. Goldhagenovi 

kritici namítají, že jeho pojetí kořenů a vývoje německého antisemitismu je vytrženo 

z evropského kontextu.17 Na opačném pólu stojí Zygmunt Bauman, který tvrdí, že 

německý odpor k Židům byl daleko menší než v mnohých jiných evropských zemích – 

například ve Francii. Ve srovnání s jinými státy působilo v meziválečném Německu 

výrazně vyšší procento židovských intelektuálů a podobně. Na druhou stranu Bauman 

uznává, že ke vzájemnému prolínání komunit nedocházelo a naopak v průběhu 

holokaustu se mezi veřejností šířil pocit apatie a lhostejnosti k osudu Židů.18 

Nacistické chápání Židy nepovažovalo za náboženskou komunitu, ale rasu. Toto 

pojetí odlišovalo středověké chápání antisemitismu od modernistického pojetí. Nevěřící 

Židé a ani židovští konvertité nebyli z transportů do koncentračních táborů ušetřeni. 

Definici přineslo Nařízení k zákonu o říšském občanství z roku 1935: „Židem je ten, kdo 

pochází přinejmenším od tří prarodičů, podle rasy plně židovských.“19 Nacistická rasová 

ideologie stavěla na teoriích vybudovaných v 19. století, jejichž popularita byla 

v Německu značná. – Sociální darwinismus aplikoval původní Darwinovu teorii 

na lidskou společnost, Gobinauova teorie poslání ras favorizovala árijskou rasu na úkor 

ostatních. Eugenická škola se snažila na základě genetických zásahů „pěstovat“ kvalitní 

lid a dalších směrech.20 Mnohým proudům se podařilo na přelomu 19. a 20. století 

                                                 
16 Goldhagen, D. J. (1997). Hitlerovi ochotní katani : Obyčejní Němci a holokaust. Praha: Lidové noviny, 
s. 69. 
17 Míšková, A. Hodina pravdy – rok diskusí. Dějiny a současnost. 1997, vol. 19, č. 5, s. 51. 
18 Bauman, Z. (2002). Modernosť a holokaust. Bratislava: Kalligram, s. 60-61. 
19 Nařízení k zákonu o říšském občanství, § 5, odst. 2, Seemann, R. (2008). Cesta do Wannsee : konečné 
řešení takzvané židovské otázky a germanizace českých zemí. Středokluky: Zdeněk Susa, s. 34. 
20 Preisová-Krejčí, A. Šotola, J. (2008). Kapitoly z historie antropologického myšlení. Olomouc: 
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra sociální antropologie, s. 121-124. 
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hluboce zakořenit a uplatnit se ve vědeckých disciplínách. Jejich další „zkoumání“ se 

snažilo nalézt odborné ospravedlnění. Na základě rasových teorií nejsou hromadné 

nacistické vraždy jen židovskou záležitostí, ale stejně tak romskou, či sinthskou. 

V koncentračních táborech zahynulo dále mnoho Poláků a jiných slovanských národů, 

homosexuálů nebo Svědků Jehovových. Za zdmi táborů bylo vězněno rovněž mnoho 

politických vězňů a kriminálníků – od nepřizpůsobivých, po zloděje, vrahy a 

prostitutky. Židů však bylo nejvíce a právě pro ně byla primárně celá mašinerie 

„konečného řešení“ budována. Počáteční projevy německého antisemitismu odpovídaly 

starým metodám diskriminace, útisku, zvláštních sankcí, budování ghett a podobně. 

Vynález „konečného řešení“ byl zcela nový, který nacismus odlišil od všech 

předchozích historických období. 

Boj vůči Židům přináší do NSDAP Adolf Hitler, který se v Mein Kampfu 

rozepisuje nad tím, jak ve Vídni prozřel a objevil židovské nebezpečí. V roce 1925 

dokonce naznačil, že antisemitismus byl do jisté míry taktikou – v projevech dokázal 

vyhledat jediného nepřítele, kterého každý znal a mohl si ho identifikovat.21 Přesto Mein 

Kampf nepředstavuje ucelenou taktiku boje vůči Židům. A ani dlouholetý výzkum 

nenachází přímé důkazy o spojitosti Hitlerových předválečných slov s plány 

na fyzickou likvidaci Židů. Nicméně o východisko a zdroj motivace se bezpochyby 

jednalo.  

Hitler se stal německým kancléřem 30. ledna 1933 a židovská perzekuce začíná 

téměř ihned. Prvopočátky nebyly spojeny s žádným komplexním plánem – kladení 

všemožných překážek Židům mělo jediný cíl, vymezit se vůči vnitřnímu nepříteli a 

odstranit Židy z veřejného života. Ostatně právě to byl základní cíl NSDAP deklarovaný 

Hitlerem v jeho Mein Kampfu. Již na 1. dubna 1933 byl vyhlášen bojkot všech 

židovských obchodů, právníků a lékařů a o několik dní později vstoupil v platnost 

Zákon o obnovení úřednického stavu, na jehož základě museli být propuštěni Židé 

ve státní správě. Ještě v dubnu byly zakázány rituální porážky zvířat a díky Zákonu 

o naplnění stavu na německých školách byly omezeny počty židovských studentů a 

posluchačů vysokých škol. Následovalo vyloučení Židů z veřejného života, zákaz 

činnosti židovských novinářů, vojáků, omezení působení židovských lékařů a právníků 

a neposlední řadě omezení židovského kapitálu a průmyslníků. Stupňování perzekuce a  

jeho administrativní formování vedlo k tlakům na organizované vystěhovalectví. K jeho 

                                                 
21 Roseman, M. (2003). Setkání ve vile u jezera : konference ve Wannsee a „konečné řešení židovské 
otázky“. Praha: Dokořán, s. 17. 
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usnadnění přispěla dohoda mezi německou vládou a sionistickými organizacemi 

usnadňující odchod do Palestiny.22 Do roku 1938 opustilo Německo přibližně půl 

milionu Židů – nejvíce z nich, asi 102 000, odjelo do Spojených států, přibližně 

po 30 000 odešlo do Francie, Velké Británie a Palestiny.23 Další nárůst vrcholil 

po Křišťálové noci. Proudu emigrantů si nemohlo nevšimnout mezinárodní 

společenství. V červenci 1938 inicioval americký prezident Roosevelt mezinárodní 

konferenci o uprchlících ve francouzském Evianu. Uvolnit kvóty pro uprchlíky ale 

nehodlal nikdo, a tak skončila konference nezdarem. Žádná země neměla o německé 

Židy zájem. 

Významný legislativní pokrok se uskutečnil na stranickém sjezdu NSDAP 

v Norimberku roku 1935, kdy byly přijaty tzv. Norimberské zákony. Iniciativa 

Wilhelma Stuckarta z ministerstva vnitra se stala základním právním aktem definujícím 

Židy a podobná úprava byla během války doporučována ve všech nacisty ovládaných 

zemích. Zákony o říšském občanství, o ochraně německé krve a německé cti a Nařízení 

k zákonu o říšském občanství odepíraly Židům občanská práva, zakazovaly sňatky 

mezi Židy a příslušníky německé krve stejně jako jejich zaměstnávání v židovských 

domácnostech. Hannah Arendtová se domnívá, že „ze všech těchto předpisů měl 

praktický význam jen poslední“.24 Ostatní předpisy jen kopírovaly již dávno 

praktikované chování německé většiny. 

K významné radikalizaci došlo v roce 1938. Po anšlusu Rakouska zakládá Adolf 

Eichmann ve Vídni Ústřednu pro židovské vystěhovalectví (Zentralstelle für jüdische 

Auswanderung). Vytvoření centrálního byrokratického střediska usnadnilo Židům získat 

všechny dokumenty potřebné k opuštění Říše na jednom úřadě. Jen za první dva měsíce 

se podařilo vystěhovat 40 000 Židů.25 Úspěch první centrálně řízené protižidovské 

politiky vynesl Eichmanna na pozici uznávaného experta na židovské záležitosti. 

Dalších 17 000 Židů s polským státním občanstvím bylo z Německa vypovězeno a 

násilně přepraveno přes hranici do Polska díky novému nařízení, které by je po říjnu 

1938 o občanství připravilo.26 V reakci na tento čin Herschel Grynszpan 7. listopadu 

spáchal atentát na tajemníka německého velvyslanectví v Paříži Ernsta von Ratha. Tento 

incident byl využit jako záminka k protižidovským pogromům známým jako křišťálová 

                                                 
22 Seemann, R. (2008). cit.d., s. 48. 
23 Seemann, R. (2008). cit.d., s. 26. 
24 Arendt, H. (1995). cit.d., s. 56. 
25 Cesarani, D. (2008). Eichmann : jeho život a zločiny. Praha: Argo, s. 79. 
26 Seemann, R. (2008). cit.d., s. 51. 
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noc (Reichkristallnacht). Nacisty organizovaná akce v noci z 9. na 10. listopadu měla 

91 obětí na životech, více než 30 000 Židů bylo posláno do koncentračních táborů a více 

než sedm tisíc výloh obchodů a tisíc synagog a modliteben bylo rozbito nebo 

vypáleno.27 

Při výročí nástupu k moci, 30. ledna 1939, pronesl Hitler v Reichstagu projev, 

na který se později často odvolával: „jestliže mezinárodní Židovstvo v Evropě i mimo ni 

znovu donutí národy ke světové válce, výsledkem nebude bolševizace zeměkoule a 

vítězství pro Židy, ale úplné vyhubení židovské rasy v Evropě“.28 Do jaké míry měl 

naplánovány své následující kroky, se asi nikdy nedovíme, jisté je, že zásadní zlom 

znamenalo zahájení války. Kromě prvních deportací a snahy vyhnat Židy přes hranici 

Generálního gouvernementu na polské území okupované Sovětským svazem, dochází i 

k masovým vraždám. Jednou z prvních specializovaných jednotek se stal oddíl SS 

Totenkopf vedený Theodorem Eickem. Nasazeno je i šest jednotek Einsatzgruppen, 

jejichž činnost sice zahrnovala i vraždění, ale rozhodně ne v tak masovém měřítku jako 

o dva roky později v Sovětském svazu. Jejich hlavní úloha vůči Židům byla omezena 

na „přípravná opatření ke koncentraci a deportaci“ spočívající ve vytváření obrovských 

židovských ghett, s ostatním se mělo počkat „na pozdější dobu“.29 Od října 1939 se 

v Polsku rozeběhlo několik přesídlovacích projektů najednou – nejčastěji museli Židé 

vyklízet prostor nově usazeným Němcům. Příliv německých navrátilců z celé Evropy, 

způsobil přetlak obyvatelstva a vyvolal nutnost přemístit nechtěné obyvatelstvo pryč. 

Ve směrnici velitele SD Reinharda Heydricha z 21. září 1939 se hovoří o tvorbě 

„židovské rezervace“, či „židovském státu pod německou správou“. V bodech jsou 

stanoveny základní cíle operace: „a) co nejrychlejší přemístění Židů do měst, b) odsun 

Židů z Říše do Polska“30 atd. Snaha po rychlém řešení přesídlovacích problémů 

podnítila úřednický aparát ke tvorbě několika odlišných projektů. Ještě s předválečnými 

kořeny se objevila možnost zřízení židovské rezervace jižně od Krakova. Ta byla záhy 

opuštěna, protože se s ní počítalo pro německé navrátilce. Náhradní variantou se stalo 

okolí Lublinu. Při obhlídce jihovýchodu Polska objevil Adolf Eichmann a velitel 

Bezpečnostní policie a SD v Ostlandu Walter Stahlecker při demarkační linii s Ruskem 

obec Nisko. Řídce osídlená, bažinatá oblast s dobrou dopravní dostupností byla vybrána 

                                                 
27 Seemann, R. (2008). cit.d., s. 25. 
28 Roseman, M. (2003). cit.d., s. 30. 
29 Himmlerův rozkaz Einsatzgruppen z 1. října 1939, upravující Heydrichovy příkazy z 22. září. Aly, G. 
(2006). cit.d., s. 24. 
30 Aly, G. (2006). cit.d., s. 23. 
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jako vhodný cíl deportací. 18. října 1939 vyjíždí první transport z Ostravy, následuje 

Vídeň a Katovice.31 Skupiny židovských mužů vybavené nezbytným náčiním měli 

za úkol vybudovat tábory schopné přijmout Židy z celé Říše.32 Eichmannem 

prosazovaný projekt byl zpracován pod názvem Plán Nisko. Další deportace proběhly 

v lednu a únoru 1940. Chabá organizace a vysoká úmrtnost způsobená absencí 

dostatečného zásobování a vhodných hygienických podmínek vedla k okamžitému 

ukončení transportů. Zbylí Židé byli raději zahnáni přes hranici do Ruskem 

okupovaného Polska. Přesto nebyl projekt považován za nezdařený, naopak poukázal 

na možnosti, kterých bylo dosaženo jen s minimální přípravou a organizací. 

Již v červnu 1940 byl na stole jiný detailně vypracovaný plán „teritoriálního 

řešení“. A nepočítal jen s milionem Židů z Německa, Rakouska, Protektorátu a 

západního Polska, ale i s dobytým územím na západě a východě. Celkem měl tento 

první komplexně zpracovaný plán zahrnovat deportaci více než 4 milionů Židů.33 

Program, známý pod názvem „Plán Madagaskar“ (Madagaskarplan), předpokládal 

vytvoření židovské správy v této francouzské kolonii a zbavení se Židů z Evropy. 

Tvůrcem plánu byl Franz Rademacher, vedoucí židovského referátu na ministerstvu 

zahraničí, který původně jen návrhům hovořícím stroze o Africe dodal konkrétní 

podoby. Technické obtíže s transportem tolika lidí a potřebná porážka Británie vedla 

k definitivnímu odložení programu. Plán Madagaskar byl zřejmě poslední snahou 

o nucené vystěhovalectví, následující plány na deportace „na východ“34 již nebyly 

nikterak podrobně zpracovávány. Někteří historikové dodnes považují celý plán 

za pouhou zástěrku počínajících úvah na fyzickou likvidaci Židů. 

Ještě v létě 1940 se nechal slyšet Heydrich, že „biologické vyhlazování je 

pro Němce jako civilizovaný národ nedůstojné“.35 Neúspěch při dobývání Anglie a 

nezdary v přesídlovací politice fungovaly jako radikalizační faktory. Nacistům 

neplánovaně pomohly i výsledky programu „eutanazie“, dle sídla organizačního štábu 

                                                 
31 Cesarani, D. (2008). cit.d., s. 84. 
32 Breitman, R. (2004). cit.d., s. 91. 
33 Od prosince 1940 se počítalo dokonce s 5,8 miliony Židů. Aly, G. (2006). cit.d., s. 105. 
34 Východ v nacistickém pojetí znamenal rozsáhlé oblasti na východ od Říše zahrnující Polsko, baltské 
státy a okupovaná ruská území. Deportace „na východ“ neměly konkrétní geografickou podobu – 
hovořilo se často o pro život nevhodných územích v Rusku nebo na Sibiři. Východ byl administrativně 
rozdělen na čtyři celky: Povartí (Warthegau) spravované Arthurem Greiserem zahrnující polské západní 
oblasti anektované Říší; Ostland zahrnující Litvu, Lotyšsko a Estonsko a značně neurčitou část Běloruska 
se správním centrem v Rize; Generální gouvernement – oblast středního Polska pod vládou Hanse 
Franka; a Ukrajina pod správou ministerstva pro okupovaná území na Východě Alfreda Rosenberga. 
Arendt, H. (1995). cit.d., s. 276. 
35 Rees, L. (2005). Osvětim : nacisté a „konečné řešení“. Praha: Euromedia Group – Knižní klub, s. 35. 
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v berlínské ulici Tiergartenstrasse 4 značeného „Akce T 4“, jediného vyvražďovacího 

programu, o kterém víme, že ho nechal spustit přímo Hitler. Program ideově zakotvený 

v eugenických snahách měl Říši ulevit od starostí o těžce nemocné a umírající. Zároveň 

ukázal, že hromadné vraždění lze při jistém stupni utajení provádět poměrně snadno i 

v blízkosti civilistů. Nacisté sice vycházeli z průzkumů ukazujících, že za jistých 

okolností by rodiče byli ochotni nechat své dítě raději zemřít, přesto museli kvůli 

odporu obyvatelstva „Akci T 4“ v létě 1941 ukončit. A ačkoliv písemné doklady 

o souvislosti programu „eutanazie“ a vraždění Židů neexistují, většina personálu a 

získaných znalostí se přesunula do vyhlazovacích táborů. 

 

K nejvýznamnějšímu vystupňování nacistické protižidovské politiky dochází 

v roce 1941. Zdali již při plánování útoku na Sovětský svaz bylo zároveň plánováno 

„konečné řešení“, jako vyvraždění všech Židů, není jasné. Mezi historiky nepanuje 

shoda na určení termínu, kdy došlo k jeho zahájení. Jisté je, že vyhlazovací centra se 

začala stavět od podzimu 1941 a na jaře 1942 postupně rozbíhala svou činnost. Lze 

předpokládat, že zásadní rozhodnutí byla přijata v roce 1941 spolu se spuštěním 

výstavby vyhlazovacích táborů. Spojení s předválečnými plány nebo s návrhy 

vzniklými během prvních dvou let války nic nenasvědčuje, přesto získané zkušenosti 

pomohly zamezit chybám, které provázely prvotní pokusy o řešení židovské otázky. 

Postupné kroky v židovské perzekuci na různých úrovních považujeme za stupňování 

nátlaku, který jen doprovázela předválečná agresivní rétorika. Její spojování s fyzickou 

likvidací probíhající během války není možné. 
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2.   Nacistické plány před útokem na Sovětský svaz 
 

Během kampaně na západě a příprav na invazi do Anglie na jaře 1940 se Hitler 

ve svých úvahách dávno zabýval plány na pokračování války. Jeho největší obava 

z opakování historických chyb – války na dvou frontách – byla po úspěšném tažení 

na západě Evropy dávno zažehnána a wehrmacht měl volné ruce pro další operace. 

Příštím cílem se měl stát, dle předpovědi Mein Kampfu, Sovětský svaz, kde měl 

německý národ získat slibovaný životní prostor „Lebensraum“.36 

Ostatně již 18. října 1939 instruoval vůdce vedení wehrmachtu, že dobytá polská 

území lze považovat „za základnu pro budoucí německé operace“.37 29. července 1940 

oznámil na setkání operačního štábu Alfred Jodl, náčelník Vrchního velitelství branné 

moci (Oberkommando der Wehrmacht, OKW), že „Hitler zamýšlí na jaře roku 1941 

zaútočit na SSSR“, dle Jodla vůdce hovořil o útoku na východě již na podzim 1939.38 

O dva dny později na konferenci na Berghofu Hitler oficiálně oznámil své rozhodnutí 

zaútočit v květnu 1941. Z deníku Franze Haldera, náčelníka generálního štábu, se 

dozvídáme, že vůdce porážku Ruska dával do souvislosti s konečným pokořením 

Británie: „Pokud však bude Rusko rozdrceno, zhroutí se tím poslední britská naděje.“39 

Příprava další vojenské operace začala hned druhý den. 

Ve stejné době na Eichmannově úřadu končila přípravná fáze Plánu Madagaskar, 

který byl začátkem srpna 1940 hotov. Ke spuštění stačila jen jedna zásadní věc – 

porážka Anglie a uvolnění námořní cesty ke koloniím. S protahující se leteckou bitvou 

o Anglii se začalo ukazovat, že realizace plánu nebude v dohledné době možná. Když 

17. září odložil Hitler invazi do Anglie na neurčito, nebyl na obzoru žádný rezervní 

plán. Přesto 22. a 23. října 1940 bylo 6504 Židů z Bádenska, Sárska a Falce 

deportováno do neokupované části Francie,40 a snad ještě v prosinci 1940 čekal 

Eichmann na rozhodnutí o Plánu Madagaskar. Heydrich ale plán nikdy nepodepsal, 

protože zajištění volné námořní cesty pro přepravu Židů předpokládalo úspěšnou invazi 

                                                 
36 „Oproti tomu se musíme my, nacionální socialisté, pevně držet našeho zahraničně-politického cíle, 
totiž: Zajistit německému národu na této zemi přiměřený životní prostor a půdu.“ Hitler, A. (2000). Můj 
boj. Praha: Otakar II, s. 402. 
„Pakliže však dnes v Evropě hovoříme o nové zemi a půdě, musíme v první řadě myslet na Rusko a jeho 
okolní podmaněné státy.“ Hitler, A. (2000). cit.d., s. 404. 
37 Shirer, W. L. (2004). Vzestup a pád Třetí říše : dějiny nacistického Německa. Brno: L. Marek, s. 706. 
38 Shirer, W. L. (2004). cit.d., s. 706. 
39 Shirer, W. L. (2004). cit.d., s. 707. 
40 Aly, G. (2006). cit.d., s. 115. 
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na Britské ostrovy41. Situace na východě byla již delší dobu spjata s programem 

deportací a nyní se zdála bezvýchodná, veškerá administrativa přešlapovala na místě. 

S postupujícími přípravami operace Barbarossa42 se situace Židů začala opět přiostřovat 

– od listopadu 1940 do poloviny března 1941 wehrmacht do Generálního 

gouvernementu poslal 2500 vlaků s vojáky a materiálem43 a také požadoval vyčlenění 

dalších a dalších území pro vojenská cvičení. Nebylo však kam vysídlené Poláky a Židy 

ubytovat. 15. ledna 1941 bylo přesídlování Poláků a Židů na nátlak guvernérů správních 

okrsků do Generálního gouvernementu definitivně zastaveno – s výjimkou vysídlování 

výcvikových areálů wehrmachtu. 19. března přišlo obdobné nařízení z nejvyšších míst – 

od velení armády, Juliuse Dorpmüllera, říšského ministra dopravy, Hanse Franka, 

generálního guvernéra okupovaného Polska, a nakonec i Hitlera. Vystěhování Židů 

z Polska bylo výnosem RSHA zakázáno již 25. října 1940.44 

Neřešitelná situace fungovala především jako radikalizační faktor – na jaře 1941 

se v Generálním gouvernementu přikročilo k metodě vypuzování (Verdrängung). 

Hlášení z četnické stanice z 22. března 1941 postup jasně vystihuje: „Evakuované 

polské rodiny jsme na pokyn přesídlovacího štábu SS neměli nikam odvážet, nýbrž 

jenom jim nařídit, aby opustily svá obydlí a našly si přístřeší u příbuzných nebo 

známých.“45 Do ledna 1942 bylo jen z Vartské župy vypuzeno 82 093 lidí.  

 

2.1   Nové plány „konečného řešení“ na začátku roku 1941 
 

Začátek roku 1941 se stále nesl ve znamení nejisté budoucnosti plánů na „konečné 

řešení židovské otázky“. Z dostupných dokumentů nevyplývá, že by byl v této době 

připraven plán, který by nahradil poslední komplexní řešení formou deportací 

na Madagaskar. Naopak se střetáváme se snahami o jakékoli ulehčení těžké situace 

v Generálním gouvernementu alespoň dílčími kroky místní samosprávou. Jedním 

z pokusů bylo zajištění ekonomické samostatnosti ghett. Došlo k částečnému povolení 

restrikcí vydaných na židovské obyvatelstvo týkající se živností a hlavně k masivnímu 

spuštění systému nucených prací – například vodohospodářské projekty, stavby 

opevňovacích zařízení na východě, vysoušení bažin apod. Na jaro 1941 se chystala 

                                                 
41 Breitman, R. (2004). cit.d., s. 151. 
42 Operace Barbarossa (Unternehmen Barbarossa) – německé kódové jméno pro invazi do SSSR. 
43 Aly, G. (2006). cit.d., s. 125. 
44 Breitman, R. (2004). cit.d., s. 158. 
45 Aly, G. (2006). cit.d., s. 146. 
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stavba množství pracovních táborů. Při hlubší analýze se ale ihned na počátku zjistilo, 

že většina projektů je ekonomicky nefunkčních. Friedrich Gollert, vedoucí odboru 

územního plánování ve varšavském okrsku, podal zprávu o nasazení Židů na stavbu 

vodohospodářských projektů: „Pracovní výkon těchto Židů byl tak nízký, že jen náklady 

na stravu převyšovaly mzdu, kterou vydělávali.“46 V Lodži kontroloři zjistili, že obživa 

obyvatel ghetta stojí státní pokladnu nejméně 2,5 milionu říšských marek měsíčně.47 

Vzhledem k tomu, že správa prostředky oficiálně získávala jako „státní půjčku“, byla 

návratnost čistě formální. 

Problémem se zabývalo i Říšské kuratorium pro hospodárnost (Reichskuratorium 

für Wirtschaftlichkeit). Posudek z pera jejího experta Rudolfa Gatera o varšavském 

ghettu navrhuje dvě možnosti: radikální omezení zásobování bez ohledu na následky a 

také založení agentur pro využití pracovních sil ghetta. Závěr posudku je zcela 

pragmatický – bude-li zájem o udržení Židů při životě, bude nutné každoročně 

poskytovat ghettu 55 milionů RM, anebo „je na židovskou čtvrť třeba nahlížet jako 

na jeden z prostředků, jak židovské etnikum zlikvidovat“.48 Poslední kapku pracovním 

táborům zasadila konference o zkušenostech a efektivitě táborů, která se konala 14. 

června 1941 ve Varšavě. 

Expertízy vedly k dalšímu posunu a radikalizaci situace Židů v Generálním 

gouvernementu, především je záměrně rozlišováno mezi práceschopnými a 

práceneschopnými Židy. Díky tomu dochází k prvnímu propojení „Akce T 4“ s cíleným 

odstraňováním nemocných a pro práci nevyužitelných Židů. Pod krycím jménem „Akce 

14 f 13“49 bylo jen do léta 1941 zabito asi 2500 vězňů z táborů v Mauthausenu, 

Buchenwaldu, Osvětimi a Sachsenhausenu. Zatímco židovští vězni byli vybíráni jen 

dle své karty, ostatní vězni byli lékařem posuzováni pro svou práceschopnost. 

Do června 1942 bylo zabito přes 20 000 práceneschopných vězňů koncentračních 

táborů v plynových komorách původně využívaných pro vraždění pacientů sociálních 

ústavů.50 

                                                 
46 Aly, G. (2006). cit.d., s. 158. 
47 Aly, G. (2006). cit.d., s. 160. 
48 Aly, G. (2006). cit.d., s. 161. 
49 Akce 14 f 13 – krycí pojmenování dle zkratek: 14 pro Inspektorát koncentračních táborů, „f“ – od slova 
Todesfälle (úmrtí) a 13 – příčina smrti (zde zplynování, jiné případy značené 14 f 1 – přirozená úmrtí, 
14 f 2 – sebevraždy, 14 f 3 – zastřelení při útěku atd.). 14 f 13 [online]. Holocaust Education & Archive 
Research Team, 2007. [cit. 2009-11-05]. Dostupný z WWW: 
<www.holocaustresearchproject.org/euthan/14f13.html>. 
50 Aly, G. (2006). cit.d., s. 162. 
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V lednu 1941 se nacisté pustili do prověření metody, jejíž aplikací by dle slov 

Rolf-Heinze Höppnera, vedoucího oddělení SD v Poznani, „židovský problém byl 

vskutku bezezbytku vyřešen už v této generaci“.51 V lednu 1941 požádal Heydrich 

Viktora Bracka, který ve vůdcově kanceláři řídil program „eutanazie“, zda by byla 

možná masová sterilizace Židů. V dějinách nacistického Německa se nejednalo o první 

pokus v tomto směru – již v roce 1933 byl vydán zákon, který nařizoval postiženým a 

„geneticky podezřelým jedincům“ sterilizaci. 28. března 1941 byla předložena zpráva 

pojednávající o možnostech využití silného rentgenového záření.52 Metoda byla 

shledána jako nepříliš spolehlivá a i přes tajnou aplikaci by byly její důsledky zřejmé 

velmi rychle a došlo by tak zřejmě k masovým protestům. Přesto ještě 27. května 

přichází gynekolog Carl Clauberg s konkurenční metodu sterilizace, ale ani ta není 

přijata a program je oficiálně zastaven. Clauberg ve spolupráci s Horstem Schumannem 

pokračoval později se sterilizačními pokusy na mužích i ženách v Osvětimi.53  

 

2.2   Spolupráce wehrmachtu a RSHA 
 

I nejvyšší místa se snažila najít nový způsob řešení. Velký potenciál skrývala 

připravovaná operace Barbarossa a prostor na východě. První náznaky, že se úvahy 

ubírají tímto směrem, se objevují v lednu a únoru 1941. V dopisech, z počátku února 

adresovaných expertovi ministerstva zahraničí na židovskou politiku Martinu Lutherovi, 

Heydrich potvrdil úmysl RSHA provést celkovou „evakuaci“ Židů z Evropy. O místě 

určení se nezmiňuje, to by mělo být vybráno až později.54 Avšak 20. března na jednání 

na ministerstvu propagandy Eichmann prozradil, že Heydrich vůdci „zhruba před 8 – 10 

týdny předložil svůj návrh“ na „konečnou evakuaci“ (německých) Židů do Polska a 

zároveň dostal od Hermanna Göringa „pověření provést definitivní evakuaci všech 

Židů“.55 Prozatím se mělo jednat jen o pouhé přesídlování, jelikož se Hitler obával 

mezinárodních důsledků masového zabíjení. V tradičním projevu při osmém výročí 

nástupu k moci ve svém projevu ve Sportovním paláci apeloval na protivníky Německa, 

                                                 
51 Aly, G. (2006). cit.d., s. 196. 
52 Aly, G. (2006). cit.d., s. 196. 
53 Knopp, G. (2008). Holokaust : zločin proti lidstvu. Praha: Ikar, s. 257. 
54 Breitman, R. (2004). cit.d., s. 166. 
55 Breitman, R. (2004). cit.d., s. 167. 
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aby uznali existenci vnitřních nepřátel a připojili se k „frontě proti mezinárodnímu 

židovskému vykořisťování a parazitismu“.56 

Tajné plány ale už vraždění obsahovaly, i když prozatím jen v omezené formě. 

26. března se setkal Heydrich s Göringem a hovořili spolu o „stavu řešení židovské 

otázky“. Plán byl odsouhlasen „s jednou změnou, která se týkala Rosenbergových 

kompetencí“.57 Jejich definitivní vyřešení lze dát do souvislosti s Göringovým 

pověřením (Ermächtigung) Heydricha k „řešení židovské otázky“ z 31. července 1941. 

Dále se hovořilo o nadcházejícím tažení do Ruska a nutností vytvořit 3 – 4 stránkový 

materiál o nebezpečnosti politických komisařů, Židů a dalších osob pro příslušníky 

wehrmachtu a SS, „aby věděli, koho mají prakticky hned postavit ke zdi“.58 Zároveň 

bylo dohodnuto, že v této souvislosti nepřevezme výkonné pravomoci wehrmacht, ale 

sám Göring. Na základě těchto úmluv byl 6. června 1941 Vrchním velitelstvím 

pozemního vojska (Oberkommando des Heeres, OKH) vydán tzv. rozkaz o komisařích 

(Kommissarbefehl),59 který nejen že apeluje na okamžité vraždění, ale v boji 

proti bolševismu upozorňuje, že nelze dbát na zásady mezinárodního práva. „Proti 

takovýmto musí být samozřejmě zakročeno ihned a se vší tvrdostí.“60 

Jednotkami, které se měly „špinavou prací“ zabývat, se měly stát Einsatzgruppen 

(pohotovostní jednotky, zvláštní jednotky) původně vytvořené před anšlusem Rakouska 

a masově nasazené v kampani proti Polsku. Už tam získaly od Himmlera oprávnění 

střílet na místě civilisty, kteří by kladli odpor nebo bránili plnění jejich úkolu. 

Einsatzgruppen měly k dispozici seznamy osob, které byly považovány za zvlášť 

nebezpečné vůči nacistickému Německu – především pak členy vlasteneckých a 

odbojových organizací, komunistů a duchovních. Akcí v Polsku se účastnilo přibližně 

2700 mužů rozdělených do sedmi mobilních formací, technicky Einsatzgruppen spadaly 

pod armádní velení, ale ve skutečnosti byly řízeny Himmlerem a Heydrichem.61 

Připravované tažení do Sovětského svazu si žádalo důkladnější přípravy a 

koordinace za frontovou linií. První zmínky ve válečném deníku OKW 

o Einsatzgruppen se objevují 3. března 1941. O deset dní později podepisuje náčelník 

generálního štábu Wilhelm Keitl Hitlerovo nařízení, které z područí armády vyjímá 
                                                 
56 Breitman, R. (2004). cit.d., s. 170. 
57 Aly, G. (2006). cit.d., s. 163. 
58 Aly, G. (2006). cit.d., s. 163. 
59 Oficiálně: Richtlinien für die Behandlung politischer Kommissare (Pokyny pro zacházení s politickými 
komisaři), OKW, 6.6.1941. 
60 Pokyny pro zacházení s politickými komisaři, 6.6.1941, 
<http://media1.roadkast.com/neuzeit/Kommissarbefehl_gross.jpg>, [cit. 2009-12-12]. 
61 Breitman, R. (2004). cit.d., s. 80. 
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specielní otázky v operačním prostoru wehrmachtu a dává je do pravomoci říšského 

vůdce SS. Je nepravděpodobné, že by první kontakty mezi SS a wehrmachtem proběhly 

až nyní, zřejmě se čekalo na posvěcení spolupráce Hitlerem. S vysokou 

pravděpodobností můžeme očekávat, že jednání do té doby vedl Heydrich, ale pouze 

tajně a bez jakýchkoli záznamů. Situace nakonec dospěla do fáze, kdy 26. března došlo 

k podpisu první dohody mezi RSHA a armádou, která se snažila přesně vymezit 

kompetence a povinnosti jednotlivých účastníků smlouvy. Einsatzgruppen byly 

podřízeny velitelům týlové skupiny armád, pokud šlo o rádiové spojení a zásobování 

(dle dohody Heydricha a generálního ubytovatele pozemní armády Eduarda Wagnera 

měla pozemní vojska dodávat jídlo, pohonné hmoty a munici),62 příkazy ale dostávaly 

jen od Heydricha. Pohotovostní skupiny tak mohly operovat na svou vlastní 

zodpovědnost bez většího vlivu armády a vykonávat specielní pravomoci vůči 

civilistům. Činnost byla obdobná jako v Polsku – s důrazným rozšířením na politické 

komisaře a další aktivní komunisty, kteří byli ihned popravováni. Kromě exekucí se 

Einsatzgruppen dále věnovaly zabavování důležitých písemností, budovaly sítě 

důvěrníků, rekrutovaly pomocné síly a vyvolávaly pogromy na Židy. Poslední dohody 

stvrzující partnerství byly podepsány mezi Heydrichem za RSHA a Wagnerem za OKH 

na konci května 1941.63 

Celkem se jednalo o čtyři skupiny o celkovém počtu přibližně 3000 mužů. 

Jednotlivé pohotovostní skupiny byly přiděleny: ke skupině armád Sever – 

Einsatzgruppe A pod vedením velitele Bezpečnostní policie a SD v Protektorátu Čechy 

a Morava Franze Waltera Stahleckera. Ke skupině armád Střed připadla 

Einsatzgruppe B v čele s náčelníkem Říšské kriminální policie Arthurem Nebem, 

ke skupině armád Jih – Einsatzgruppe C v čele s velitelem Bezpečnostní policie a SD 

v Královci Ottou Raschem a k 11. armádě nejmenší Einsatzgruppe D vedená Ottou 

Ohlendorfem, šéfem úřadu III RSHA – Německý životní prostor.64 Jednotlivé 

pohotovostní skupiny (Einsatzgruppen) se dělily do dvanácti pohotovostních oddílů 

(Einsatzkommandos) a zvláštních oddílů (Sonderkommandos), které se podle potřeby 

rozdělily do Vorkommand a ty případně na místně detašované skupiny – 

Teilkommanda.65 Personální složení jednotek bylo velmi pestré – většina velitelů a 

důstojníků pocházela z Heydrichovy SD, mužstvo pak především z Pořádkové (podpora 

                                                 
62 Knopp, G. (2008). cit.d., s. 52. 
63 Hilberg, R. (1985). The destruction of the European Jews. New York: Holmes & Meier, s. 104. 
64 Hilberg, R. (1985). cit.d., s. 106. 
65 Hilberg, R. (1985). cit.d., s. 108. 
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11 policejních praporů) a Bezpečnostní policie a Waffen-SS (asi 1000 mužů). V poli 

pak byly jednotky dále posíleny o pomocné policejní síly z řad Litevců, Estonců, Lotyšů 

a Ukrajinců. Raul Hilberg uvádí nedatované složení Einsatzkommanda A: z celkového 

počtu 990 mužů jich 340 připadlo na Waffen-SS, 133 na Pořádkovou policii, 89 

na státní policii (Stapo), 87 na pomocnou policii, 41 na Kriminální policii (Kripo). 

Dalších 35 mužů bylo z SD, 172 mužů působilo jako řidiči, ostatní pracovali jako 

překladatelé, spojovatelé atd.66 Zajímavostí jsou mnozí nadprůměrně vzdělaní muži 

ve vedení (především z SD) – například Otto Ohlendorf vystudoval tři univerzity a byl 

doktorem práv, Ernst Bilberstein (šéf Einsatzkommanda 6) byl dokonce protestantským 

knězem, Waldemar Klingelhöfer (šéf Vorkommanda Moskva) byl operním zpěvákem. 

Oproti tomu mužstvo se skládalo velmi často z kriminálníků, kteří si odpykávali svůj 

trest, podobně jako přeložení vojáci wehrmachtu. Dostat se do Einsatzgruppen jako 

dobrovolník nebylo možné.67 

Sonderkommanda měla postupovat za bojovými jednotkami a v součinnosti s nimi 

plnit úkoly na bojových územích. Jejich pohyb nebyl pevně spjat s vojskem, ba právě 

naopak se jednotky nepřesouvaly jako kompaktní celky. Jejich činnost byla často zcela 

nezávislá, docházelo k velkému dělení na jednotlivá Teilkommanda (jsou doloženy 

hromadné popravy prováděné pouze ve třech mužích), která se pak opětovně spojovala 

a různě přeskupovala. Cílem jednotek bylo vykonat co nejvíce operací krytých válečnou 

vřavou. I díky tomu byly jednotlivé operace řízeny velmi živelně, bez přesných, 

většinou jen ústních, rozkazů. 17. června 1941 promlouvá Heydrich k velitelům 

pohotovostních jednotek a vyzývá je k podněcování pogromů vůči Židům a likvidaci 

všech Židů působících ve stranických nebo státních službách a také všech „radikálních 

živlů“.68 Jak se záhy ukázalo, pokyny si velitelé vykládali velmi rozdílně – 

mezi „radikální živly“ řadily některé skupiny všechny muže schopné vojenské služby, 

jiné jen dospělé. 

Jakékoli odpovědnosti Einsatzgruppen a wehrmacht zbavil rozkaz z 13. května 

1941 o výkonu soudní pravomoci v oblasti plánu Barbarossa vydaný polním maršál 

Keitelem. Stálo v něm: „Činy, které spáchají příslušníci wehrmachtu a doprovodných 

                                                 
66 Hilberg, R. (1985). cit.d., s. 106. 
67 Arendt, H. (1995). cit.d., s. 284. 
68 Breitman, R. (2004). cit.d., s. 179. 
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jednotek proti nepřátelským civilním osobám, nepodléhají trestnímu postihu, a to ani 

v případě, že čin, je zároveň vojenským zločinem nebo přestupkem.“69  

 

2.3   Radikalizace protižidovské politiky před útokem na SSSR 
 

Zatímco na začátku roku 1941 se ještě převážně hovoří o soustředění Židů 

ve východní části Generálního gouvernementu, s přibližujícím se začátkem války se 

objevují nové plány a krycí varianty. 12. března píše Eichmann na ministerstvo 

zahraničí s tím, že „vzhledem k nadcházejícímu konečnému řešení židovské otázky“70 

netrvá na dalších deportacích z Jugoslávie. Přestože vraždění Židů nebylo na jaře 1941 

žádným tabu, lze se jen těžko domnívat, že „konečné řešení“ mělo stejný význam, jak 

ho vnímáme dnes. S tažením do Ruska byla spjata očekávání zisků ohromných území, 

kam by bylo možno deportovat nechtěné obyvatelstvo. Jednou z projednávaných variant 

se stalo vyhnání Židů do oblasti pripjaťských bažin, které měly být přetvořeny 

v prosperující zemědělskou oblast. Problematice se věnoval Říšský úřad pro územní 

plánování (Reichstelle für Raumordnung). 22. června předložil posudek, kde je 

Pripjaťská nížina hodnocena jako „kulturní krajina se značným potenciálem“.71 Jiné 

plány z Generálního gouvernementu hovořily o vyhnání k polárnímu moři, 

o deportacích na Sibiř nebo prostě jen „nach Osten“ (na východ). 22. července se 

ke geografické otázce výstižně vyjádřil Hitler: „Kam Židy pošleme, jestli na Sibiř nebo 

na Madagaskar, je úplně jedno.“72 

V lednu 1941 schválil Reinhard Heydrich plán na rozšíření některých 

koncentračních táborů. Byla mezi nimi i Osvětim, vybraná již v lednu 1940 pro svou 

strategicky výhodnou polohu. Bývalá vojenská kasárna byla dostatečně izolovaná 

v bažinaté oblasti nedaleko Krakova, ale zároveň dobře napojená na železniční spojení. 

Rozšíření Osvětimi napomohl i Otto Ambros, Himmlerův spolužák a nyní zaměstnanec 

koncernu IG Farben, který si tuto lokalitu vybral jako nejlepší místo pro novou továrnu 

na výrobu syntetického kaučuku (Buna). Poslední slovo měl Göring, a tak již v únoru 

1941 Himmler nařídil evakuaci židovských obyvatel z města Osvětimi, aby se uvolnilo 

                                                 
69 Knopp, G. (2008). cit.d., s. 46. 
70 Aly, G. (2006). cit.d., s. 137. 
71 Aly, G. (2006). cit.d., s. 168. 
72 Aly, G. (2006). cit.d., s. 166. 
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místo pro stavební dělníky IG Farben.73 A konečně 1. března se říšský vůdce SS vydal 

do Osvětimi na inspekční cestu, při které nařídil rozšířit kapacitu tábora na 30 000 

vězňů, přičemž 8 – 10 000 mělo tábor budovat a poté pro IG Farben pracovat. Při této 

příležitosti veliteli tábora Rudolfu Hößovi74 nařizuje zřídit nový tábor pro 100 000 

ruských válečných zajatců v nedaleké Březince, německy Birkenau. Plánování výstavby 

začalo až o půl roku později – nejprve jednotky SS vyklidily v červenci několik domů 

v obci Březinka a až 26. září nařídil vedoucí ústřední stavební kanceláře SS Hans 

Krammer vybudování nového zajateckého tábora v Osvětimi. Den předtím oddělení 

pro válečné zajatce na OKW nařídilo, aby „bylo převedeno pod říšského vůdce SS až 

100 000 válečných zajatců“.75 První dochované plány pochází ze 7. října 1941. 

Výstavba začala ještě na podzim a provizorně byl tábor otevřen již v únoru 1942. 

Během vojenských příprav se také chystaly plány na poválečné hospodářské 

využití nově získaných východních území. Základním cílem byla soběstačnost 

wehrmachtu. Jedním z hlavních hybatelů byl Hitler a jeho obavy z opakování situace 

za 1. světové války, kdy Německo trpělo hladem. Kromě toho se navíc předpokládá, že 

Rusko dokáže pokrýt značnou část spotřeby Německem ovládané Evropy. 

Pro obyvatele východních území není v dokumentech nacistických plánovačů místo. 

2. května se konala porada mezi státními tajemníky a vojenskohospodářským ředitelem 

generálem Georgem Thomasem o hospodářských cílech války proti Sovětskému svazu. 

V závěru účastníci suše konstatují: „Až si ze země odvezeme všechno, co sami nutně 

potřebujeme, bezpochyby pak zemře hladem několik desítek milionů lidí.“76 Ústřední 

hospodářské oddělení wehrmachtu vydává 23. května dokument „Politicko-ekonomické 

směrnice pro hospodářské uspořádání Východu“ v důsledku kterého má v Rusku zemřít 

hladem až 30 milionů lidí.77  

Kontinentální Evropa byla před válkou závislá na dodávkách ze zámoří – jen 

v roce 1939 se dovezlo 12 – 13 milionů tun obilí, což odpovídá spotřebě asi 25 milionů 

lidí. Problematiku systematicky řešilo německé ministerstvo výživy. V květnu 1941 se 

předpokládalo, že kvůli ruskému tažení bude moci být získáno asi 25 milionů tun obilí 

pro potřeby nacisty ovládané Evropy a Ukrajiny. Ale už v létě se ukázalo, že si ani 
                                                 
73 Breitman, R. (2004). cit.d., s. 172-173. 
74 Rudolf Höß působil jako Block- a Raportführer v koncentračním táboře Dachau již od roku 1934. 
Tábor vedený Theodorem Eickem, pozdějším šéfem Inspekce koncentračních táborů, nastavil základní 
strukturu organizace a správy všech dalších nacistických táborů, mimo jiné i Hößem od počátku 
budovaný tábor Osvětim – Březinka. Höß, R. (2006). cit.d., s. 270. 
75 Rees, L. (2005). cit.d., s. 79. 
76 Aly, G. (2006). cit.d., s. 170. 
77 Rees, L. (2005). cit.d., s. 53. 
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samotný wehrmacht nevystačí a v září byly 3 miliony mužů německé Východní armády 

zásobeny jen ze dvou třetin z obsazených ruských území. V prosinci to bylo již jen 

20 % a armáda musela řešit zajištění dostatečného zásobování z Říše.78 

Himmlerův Generální plán pro Východ (Generalplan Ost) vypracovaný Říšským 

komisariátem pro upevnění němectví se zabýval vzdálenější budoucností území 

Sovětského svazu. Do 30 let mělo být celé Polsko, baltské země, Bělorusko a západní 

Ukrajina osídleny 10 miliony etnických Němců a 14 milionů „lidí dobré rasy“ 

germanizováno. Pro dalších 31 milionů zde již místo nebylo a měli být „sešrotovány“ 

za Uralem.79 

                                                 
78 Aly, G. (2006). cit.d., s. 185. 
79 Knopp, G. (2008). cit.d., s. 94-95. 
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3.   Útok na Sovětský svaz a jeho vliv na radikalizaci 
nacistické protižidovské politiky v červenci 1941 

 

Ve čtvrt na čtyři ráno 22. června 1941 zaútočila jedna z největších armád, jaká 

kdy byla sestavena, na Rusko na frontě dlouhé více než 1500 km. K boji bylo 

připraveno více než 3,2 milionu mužů sedmi pozemních a tří leteckých armád. Hitler se 

opět rozhodl využít taktiky bleskové války a alespoň zpočátku se podařilo Rudou 

armádu zaskočit. V počátečních hodinách panoval na ruské straně dokonalý zmatek, 

velení se dokonce obávalo opětovat palbu, aby nerozpoutalo konflikt. Oficiálně se 

o napadení Rusové dozvěděli v rozhlasovém projevu ministra zahraničních věcí 

Molotova až kolem poledne.  

Postup wehrmachtu byl drtivý, během tří týdnů postoupil až o 700 km a často byly 

zajaty celé sovětské armády. 3. července 1941 si Franz Halder, náčelník generálního 

štábu, zapsal do deníku: „Není to pravděpodobně přehnané tvrzení, když poznamenám, 

že válečné tažení proti Sovětskému svazu jsme vyhráli za méně než čtrnáct dní.“80 

14. července dokonce Hitler vydal rozkaz, ve kterém naznačuje možnost značného 

snížení pozemních sil v blízké budoucnosti.81 Podobného názoru byli i pozorovatelé 

mimo Německo, kteří s napětím sledovali jeho nebývalý rozmach. V červenci 1941 

americký generální štáb interně informuje novináře, že kolaps Sovětského svazu 

očekává během několika týdnů.82 Od poloviny července se postup nacistických vojsk 

zpomaloval a jednotky se místy začaly potýkat s nebývalým odporem, na který nebyly 

z předchozích tažení zvyklí. Útočníci naráželi na stále nové a nové divize a ve vzduchu 

postupně ztráceli převahu. Ukázalo se, že odhady o síle Rudé armády a jejích 

kapacitách byly hrubě podhodnoceny, navíc zklamaly i předpoklady, že pod tíhou 

porážky a tlakem bolševické tyranie se vzbouří lid. Bylo tomu právě naopak, Stalinem 

vyhlášená Velká vlastenecká válka Rusy ještě více sjednotila83. 

Ke konci července začínala v říšském kancléřství a na generálním štábu stoupat 

nervozita. Bylo jasné, že válka nebude vyhrána tak rychle, jak se počítalo. Dle 

původního plánu neměly být od července na frontu dodávány další tanky a měly být 

drženy v rezervě pro nově plánované operace. Avšak již na konci července Walther von 

                                                 
80 Breitman, R. (2004). cit.d., s. 187. 
81 Shirer, W. L. (2004). cit.d., s. 756. 
82 Shirer, W. L. (2004). cit.d., s. 757. 
83 Stalinův rozhlasový projev, 5.7.1941, <www.valka.cz/clanek_902.html>, [cit. 2009-10-15]. 
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Brauchitsch, velitel pozemní armády, označuje Stalinovu armádu za „prvního vážného 

protivníka“.84 Ministr propagandy Joseph Goebbels si 19. srpna poznamenává 

do deníku: „Vůdce je niterně se sebou velice nespokojen, že se nechal zprávami 

ze Sovětského svazu (…) tolik oklamat.“85 

 

3.1   Einsatzgruppen 
 

Těsně za jednotkami wehrmachtu překročily hranice i čtyři pohotovostní jednotky 

– Einsatzgruppen. Jejich úkol byl jasně definován již před válkou a vzhledem 

k rychlému postupu, bylo třeba pospíchat. Většina akcí měla být hotova ještě 

před koncem války a nejlépe tak, aby byly oběti považovány za přímý důsledek 

válečných operací. Jedním z prvních kroků bylo tajně rozpoutat protižidovské pogromy, 

formuloval Reinhard Heydrich v telegramu pohotovostním skupinám 2. července 1942 

své přání.86 „Spontánní“ akce obyvatelstva mohly velmi snadno maskovat záměry SS a 

nutno říci, že především v Pobaltí stačilo velmi málo. Mnozí lidé planuli touhou 

po odplatě a Židé byli vhodným terčem i díky tomu, že byli považováni, většinou 

neprávem, za nositele bolševického režimu. Například v Kyjevě došlo těsně 

před příchodem německých vojsk k velkému masakru místních obyvatel NKVD, 

přestože skuteční pachatelé stihli uniknout, Židé se stali snadným obětním beránkem, 

zatímco Němci byli považováni za „osvoboditele od teroru NKVD“.87 

Další hojně využívanou záminkou se stala protipartizánská odvetná opatření. 

Kdykoli byl zastřelen nějaký Němec, nebo byl proveden záškodnický útok, byli 

za viníky dle hesla: „Kde je partyzán, tam je Žid, a kde je Žid, tam je partyzán,“88 

považováni automaticky Židé. Aby byl dle nacistických úvah vyvážen jeden německý 

život odpovídajícím množstvím zavražděných, bylo za jeden německý požadováno sto 

židovských životů. Zároveň tato ideologická zdůvodnění poskytovala vykonavatelům 

poprav úlevu od případných výčitek svědomí. 

Nejčastějším a nejrozšířenějším způsobem vraždění se staly masové popravy. 

Alespoň z počátku nic netušící komunity byly pod záminkou vyzvány k vydání státních 

úředníků, učenců, rabínů a dalších vzdělaných lidí, kteří byli nejprve vražděni jako 
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obávaná hrozba, později z donucení pomáhali Němcům s organizací. Na odlehlá místa 

za obcemi bylo odvedeno několik mužů, jejichž úkolem bylo vykopat masové hroby. 

Den na to se všichni místní muži od 16 do 60 let (schopni vojenské služby) shromáždili 

a vydali k vykopaným jámám. Z řady pak postupně přistupovali na okraj hrobu nebo si 

rovnou lehali do jámy a byli stříleni. Vykonavateli exekucí byli nejčastěji muži 

z jednotek Waffen-SS pod velením důstojníka z Einsatzgruppen, především pak 

od konce července a začátku srpna se začali stále více uplatňovat Ukrajinci, Litevci a 

Lotyši. V rozkazech z 29. června (Einsatzbefehl č. 1) a 1. července 1941 (Einsatzbefehl 

č. 2) Heydrich doporučoval využívat k popravám místního obyvatelstva.89 Důvodem 

byla především snaha ušetřit vlastní lidi. Přestože v posledních chvílích se pokoušeli 

mnozí uniknout svému osudu skokem do jámy nebo útěkem, k překvapení mnohých 

důstojníků probíhala většina podobných akcí „velmi hladce“. Mnozí Židé přistupovali 

na smrt zdánlivě smířeni a usnadňovali tím chod celé mašinérie, která tak mohla 

dosahovat rychlosti až tří popravených za minutu.90 Pro vrahy znamenaly často 

celodenní krvavé lázně značnou psychickou zátěž, proto mnozí zvládali svou práci jen 

díky zvýšenému přídělu alkoholu a cigaret. Mnozí i tak neovládli své nervy a museli být 

vystřídáni, jiní se přímo odmítli účastnit těchto akcí. – Není doložen jediný případ, kdy 

by byl dotyčný díky tomu jakkoliv postižen.91 Zřejmě první masové vraždění provedl již 

27. června v Bialystoku 308. policejní prapor. O pět dní později Sonderkommando 4a 

provedlo masovou popravu více než 1100 Židů poblíž ukrajinského města Lutsk.92 

15. srpna se na inspekční cestu na frontu vypravil Himmler. Při této příležitosti 

navštívil Einsatzgruppe B nedaleko Minsku a jejího vedoucího Arthura Nebeho 

požádal, zdali by mohl na vlastní oči vidět jednu z „likvidací“. Jedním ze svědků byl i 

Erich von dem Bach-Zelewski, který později popisoval Himmlerovy reakce: Říšský 

vůdce SS působil již před zahájením střelby značně nervózně a během exekucí se raději 

díval do země. Když se nepodařilo jednu ženu zabít napoprvé, vyžádal si pro ni ránu 

z milosti. „A těch bylo jen sto,“ řekl poté Bach-Zelewski viditelně otřesenému 

Himmlerovi a pokračoval: „Podívejte se do očí těch mužů, jak hluboce jsou otřeseni! 

Tihle muži jsou vyřízeni až do konce života.“93 Himmlerova návštěva východní fronty 

patrně pomohla snahám o hledání jiného vhodného „řešení židovské otázky“, zároveň 
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dochází k další radikalizaci – od poloviny srpna jsou kromě mužů vražděny i ženy a 

děti. Od konce srpna jsou jednotlivé komunity likvidovány zcela systematicky. 

Rozšíření operací lze dát do souvislosti s Himmlerovou návštěvou, ale nejspíš se 

nejednalo o nařízení původem z vrchu, nýbrž jen o potvrzení praxe užívané 

jednotlivými oddíly.94 

Disciplína mužstva nebyla vždy zcela taková, jakou by si vedení přálo. 

Mezi příslušníky Einsatzgruppen se podařilo proniknout i takovým, kteří záměrně 

vraždili s cílem způsobit co největší bolest a utrpení. Mezi vojáky wehrmachtu se šířil 

zlozvyk, že o utajovaných akcích, které spatřili, nedokázali udržet jazyk za zuby a 

ve svých dopisech se o „speciálních akcích zmiňovali“ i svým nejbližším. Později se 

tento problém ještě více vyostřil, když vojáci odjížděli domů do Říše na dovolenou nebo 

na případná léčení. Největší starosti vedení ale dělali vojáci, kteří si z akcí pořizovali 

pamětní fotografie. – Pokud ještě propaganda dokázala bojovat proti ústně šířeným 

vzkazkám, s obrázky to bylo daleko obtížnější. Chování vojáků se řešilo na nejvyšších 

úrovních. Již několik týdnů po začátku války píše generál Otto Wöhler: „Každé 

normální osobě by mělo být jasné, že si nepořizuje fotografie o těchto nechutných 

akcích a ani o nich nepíše domů.“  95 2. srpna 1941 byl v rámci 11. armády vydán rozkaz 

„Účast vojáků v akcích proti Židům a komunistům,“ který mimo jiné dovoluje účast 

„na takových akcích“ jen vojákům s rozkazem, přičemž ostatní nesmí být ani diváky, a 

zároveň vysvětluje vojákům nutnost těchto opatření.96 O necelý rok později došla 

bezpečnostní opatření k tomu, že všichni příslušníci SS podílející se na vraždění 

skládali specielní přísahu. Svým podpisem poté stvrdili, že „přesídlování Židů je ,tajnou 

říšskou operací‘ ve smyslu nařízení o utajovaných skutečnostech“ a za žádných 

okolností nesmí o operacích nic prozradit.97 Kdo ani nyní nemlčel, byl ihned zastřelen. 

Na frontě došlo i k mnohým konfliktům mezi Einsatzgruppen a jednotkami 

wehrmachtu. Přestože spolupráce byla dohodnuta dlouho před začátkem tažení, někteří 

vojenští velitelé neměli vůbec tušení o tom, co se děje za jejich zády. Mnozí důstojníci 

později vypověděli, že jejich jednotky byly uvedeny do pohotovosti výstřely, které se 

ozývaly z povzdálí jejich ležení. Když se vojáci dostavili na místo výstřelů, čekala je 

děsivá podívaná. Velitelé Teilkommand museli podávat vysvětlení a často jim bylo 

důstojníky s vyšší hodností nařízeno okamžité přerušení akcí. Ne vždy došlo 
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k vyjasnění situace na místě, a tak se stížnosti některých velitelů dostávaly až k vedení 

armády. Hromadné vraždění schválil Hitler a proti vůdcově vůli nebylo radno 

vzdorovat, navíc i špičky armády si často uvědomovaly nutnost „konečného řešení“. 

Odpovědí nejčastěji bylo, že i vojáci by měli pochopit fakt, že vraždění Židů je 

historická nezbytnost.98 Velitel 6. armády Walther von Reichenau sděloval v rozkaze: 

„Voják musí mít plné pochopení pro nutnost tvrdé, ale spravedlivé odplaty 

na židovských podlidech. Ta má i další účel a to v zárodku potlačit jakéhokoli ducha 

vzpoury v týlu wehrmachtu: podle zkušeností ji vždy rozdmýchávají Židé.“99 

Rozsahy jednotlivých akcí byly velmi rozdílné – v malých obcích se jednalo 

o jednotlivce, maximálně desítky zavražděných, ve velkých městech bylo třeba zabíjet 

tisíce. Jedna z vůbec největších akcí se konala 29. a 30. září 1941 v Kyjevě. 

Dle oficiální zprávy Einsatzkommanda z místa konání, bylo zastřeleno celkem 33 771 

Židů.100 Během prvních osmi týdnů války si Einsatzgruppen připsaly asi 50 000 obětí, 

za další čtyři měsíce se jednalo už o téměř půl milionu mrtvých.101 Celková statistika se 

nevedla, záleželo na aktivitě jednotlivých pohotovostních jednotek. V lednu 1943 dostal 

od Himmlera za úkol sestavit přesnou evidenci říšský inspektor pro statistiku Richard 

Korherr. Přestože pracoval v Himmlerově štábu, nebyl Korherr pod vlivem RSHA a tak 

23. března 1943 mohl odevzdat velmi přesnou zprávu. Za necelé dva roky 

Einsatzgruppen zavraždily 633 300 Židů, komunistů, komisařů a dalších nepohodlných 

osob. Do konce války bylo zabito dalších přibližně 100 tisíc osob, což celkově dělá asi 

tři čtvrtě milionu mrtvých.102 K podobným číslům se dospělo i v poválečných 

výzkumech. 

 

3.2   Zdokonalování vražedných metod 
 

16. července 1941 se v Rastenburgu konalo setkání špiček nacistického Německa 

– na schůzku dorazil Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Hermann Göring, Albert 

Bormann, Heinrich Lammers, Wilhelm Keitl a Alfred Rosenberg. Kromě projednávání 

běžných záležitostí se mluvilo i o židovské otázce. Ze zápisu vyplývá, že pro východní 

Židy byl plánován stejný osud, jako pro Židy německé. Výsledkem setkání byla 
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99 Knopp, G. (2008). cit.d., s. 70. 
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úmluva, že Himmler potřebuje v souvislosti s realizací „řešení židovské otázky“ 

specielní pravomoci týkající se bezpečnosti, čímž by byl nadřazen civilním orgánům.103 

O den později – 17. července Hitler vydává příslušný výnos – Himmler má za úkol 

zajistit „policejní zabezpečení nově obsazených území na východě“.104 Říšský vůdce SS 

své nové funkce využívá velmi záhy, ještě během pobytu ve vůdcově hlavním stanu 

(do 20. července) dochází ke zčtyřnásobení počtu příslušníků jezdectva SS 

v Einsatzgruppen a tyto jednotky navíc dostávají přiděleny záložní policejní prapory.105 

S postupem času v pohotovostních jednotkách působilo až čtyřicet tisíc mužů, což bylo 

desetkrát více než na počátku války. I díky tomu se čistky mohly v polovině srpna 

rozšířit na ženy a děti. 

Ve stejný den jako setkání v Rastenburgu píše Rolf-Heinz Höppner, vedoucí 

oddělení SD v Poznani, Eichmannovi o katastrofální situaci v lodžském ghettu. 

Navrhuje provizorní „řešení židovské otázky v Říšské župě Povartí“ realizovatelné 

nezávisle na dopravních kapacitách Říšských drah a hlavně proveditelné vlastní režií. 

Höppnera k tak radikálnímu postupu vedly především tyto pohnutky: „V této zimě hrozí 

nebezpečí, že všechny Židy nebudeme moci uživit. Je na čase si rozmyslet, jestli by 

nebylo nejhumánnějším řešením, aby Židé neschopní práce byli vyřízeni nějakým 

rychle působícím prostředkem. V každém případě by to bylo příjemnější než je nechat 

pomřít hladem.“106 Zásobení ghett a koncentračních táborů bylo obecně velmi slabé a 

obzvláště s velkým počtem sovětských zajatců se v plánech nacistických plánovačů 

vůbec nepočítalo. V polovině července bylo více než jasné, že sklizeň bude velmi slabá, 

což situaci dále výrazně zhoršovalo. Krizovou situaci 27. nebo 28. července řeší Göring 

– příděly mají být na východě dávány jen těm, kteří pracují pro Německo,107 zároveň 

civilní správa začíná rozlišovat mezi obyvatelstvem židovským a nežidovským. Tato 

rozhodnutí ještě více otevírala možnost nezávislých územních řešení „židovské otázky“. 

Jedním z krátkodobých plánů, který se objevil na konci července a měl přinést 

možnost zbavit se mnoha tisíc Židů jednoduchou cestou, mělo být utopení v rozsáhlých 

bažinatých územích rozkládajících se při horním toku řeky Pripjať. Tato území byla 

nacistickými plánovači ceněna jako místo se značným potencionálem pro poválečné 

zemědělské využití. 27. července vydal Himmler „Směrnice k pročesávání a 
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propátrávání bažinatých území“. Akce velmi záhy skončila nezdarem – v hlášení 

určeném Himmlerovi se dočteme, že „zahnání žen a dětí do bažin nemělo kýžený 

úspěch, neboť bažiny nejsou tak hluboké, aby se v nich dalo utopit“. 108 Na počátku září 

se objevuje další podobný plán – v souvislosti s oběžníkem z 11. září, který hledá 

„námořníky vnitrostátní plavby s dokonalými znalostmi ruských řek a kanálů“,109 se 

zřejmě jednalo o přesunu Židů na „východ“ pomocí ruských vodních cest. Tím by byl 

vyřešen problém nedostatku železničních kapacit. Memorandum ze setkání, šéfa 

židovského oddělení ministerstva zahraničí, Franze Rademachera a Fridricha Suhra, 

z Eichmannova referátu, 18. září v Bělehradě se zmiňuje o deportacích Židů a Cikánů-

Romů na ostrov Mitrovica na Dunaji. 

Jedním z možných výsledků jednání z 16. července, rozhodně ale důsledek 

Hitlerova rozhodnutí, byl rozkaz velitele gestapa Heinricha Müllera z 1. srpna šéfům 

Einsatzgruppen, aby pravidelně informovali führera o svém působení.110 Až do léta 

1941 měli Židé omezenou možnost vystěhovat se z nacisty ovládaných území, tato 

možnost byla koncem srpna znesnadněna. 28. srpna píše Eichmann na ministerstvo 

zahraničí: „vzhledem k chystanému konečnému řešení židovské otázky, které se nachází 

ve fázi příprav,“ nemají být udělována Židům usilujícím o vystěhování tranzitní víza.111 

Nacisté očividně tápali a nebyli si jisti, jak pokračovat, vše ale nasvědčuje tomu, že 

k jistému zlomu dochází v průběhu srpna. Rozpolcenost a nejasnost vedení se ukazuje 

velmi dobře na přístupu velitelů Einsatzgruppen k plnění rozkazů. Zatímco 

pohotovostní jednotka A se již v červenci 1941 domnívala, že specifické podmínky 

války proti SSSR umožňují vyvraždění všech Židů, Einsatzgruppe C si ještě v září 

nemyslela, že by něco podobného mohlo být jejím cílem. Velmi výmluvně o tom 

referují počty zavražděných.112 

Mohutné vraždění Židů pomocí Einsatzgruppen pokračovalo až do konce války, 

ale ve stále menším měřítku. Druhá vlna vraždění byla zahájena na počátku roku 1942, 

kdy byla některá území pročesávána podruhé, a byli hledáni Židé, kteří se skrývali 

v lesích nebo byli původně ponecháni naživu díky jejich nepostradatelnosti v průmyslu. 

Již v jarních měsících 1942 mohly být některé oblasti považovány za „očištěné od Židů“ 

– Judenfrei. V červenci 1942 nařídil Himmler Paulu Blobelovi, vedoucímu 
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Sonderkommanda 4a, aby „zahladil stopy po exekucích Einsatzgruppen na východě“.113 

Blobel vytvořil specielní jednotku označenou Komando 1005, která objížděla východní 

území, hledala stopy masových poprav a exhumované mrtvoly pálila. Po vyřešení 

„židovské otázky“ neměla zbýt ani stopa. 

 

3.3   Hledání nových způsobů vraždění 
 

Den před útokem na Sovětský svaz navrhoval Himmler Hitlerovi využití 

otravných plynů a zároveň doporučoval pro zkoušky využít armádních cvičišť v Povartí. 

I přes bezohledný charakter tažení Hitler návrh zamítnul.114 Je těžké posoudit, zdali měl 

na paměti své válečné zranění z října 1918, kdy se po britském plynovém útoku léčil 

s dočasným oslepnutím, nebo chtěl brát ohledy na veřejné mínění. Nejsou známy ani 

Himmlerovy pohnutky. Důležité bylo, že o této možnosti vraždění věděl a již z července 

1941 je dochováno memorandum plánující využití smrtícího plynu na Židy.115 

Využívání jedovatých plynů se neomezovalo jen na SS, ale i na wehrmacht a 

především na „Akci T4“, která v programu „eutanazie“ používala speciálně upravené 

vozy, kde byl do nákladového prostoru vháněn oxid uhelnatý a zde umístění chovanci 

ústavů umírali na otravu. Na podzim 1939 armáda požádala firmu Degesh, vyrábějící 

pesticidy, aby se pokusila stabilizovat kyselinu kyanovodíkovou (základ cyklonu B), 

kterou by bylo možné následně použít v chemické válce.116 

Zlom, který nasměroval zabíjení zcela jiným směrem, nastal zřejmě v polovině 

srpna1941, kdy Himmler na východní frontě shlédnul na vlastní oči popravy Židů. 

Po setkání s představiteli SS krátce nato prohlásil, že střílení není tou nejhumánnější 

metodou. Arthur Nebe, velitel Einsatzgruppe B, jehož jednotku Himmler navštívil, 

navrhnul využít k zabíjení trhaviny. Přestože Himmlerův průvodce Bach-Zelewski a 

Karl Wolff nesouhlasili, Himmler pověřil Nebeho provedením několika pokusů.117 

Centrem testování se stalo Bělorusko. Nebe pozval z Německa řadu expertů 

z Technického ústavu kriminální policie RSHA (Kriminaltechnisches Institut), kteří 

při testech v uzavřeném bunkru s duševně chorými pacienty odpálili výbušninu. Nepříliš 

přesvědčivé výsledky přinesl až druhý výbuch se silnější bombou, kdy sice byli 
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usmrceni všichni, ale kusy těl byly rozmetány v širokém okolí po stromech. Obdobné 

pokusy prováděli muži Odila Globocnika, vůdce policie a SS v Lublinské oblasti. Podle 

očitých svědků bylo až 75 000 Židů zavražděno vhozením granátu do jámy, kam byli 

nejprve „pečlivě naskládáni“.118 

Prováděné pokusy nepřinášely požadované výsledky, proto se pozornost obrátila 

k využívání plynu – úspěšně využívaného při „Akci T4“. Navíc poté, co koncem srpna 

1941 zastavil Hitler program „eutanazie“, byli okamžitě volní všichni její realizátoři, 

kteří od podzimu 1939 spolupracovali s Technickým ústavem kriminální policie 

na vhodné metodě usmrcování duševně nemocných.119 Protože vraždění Židů mělo 

probíhat v několikanásobně větším měřítku, objevily se jisté problémy. Především 

přeprava lahví s oxidem uhelnatým na velké vzdálenosti byla velmi náročná a drahá. 

Historka o přidušení Nebeho v garáži, když se vracel z večírku a nevypnul motor, 

podnítila nacisty k novým pokusům – vraždění pomocí oxidu uhelnatého ve výfukových 

plynech.120 Pro testy byla vybrána psychiatrická léčebna v Mogilevě, asi 200 km 

východně od Minsku. Mezi 3. a 18. zářím 1941 bylo pod vedením Alberta Widmana 

pomocí zplodin z motorů zabito mnoho místních pacientů. Metoda byla shledána velmi 

účinnou a byl o ní ihned informován Himmler. Po započetí procesu stačilo pro zadušení 

pouhých 18 minut. 

Oproti střílení Einsatzgruppen zde byla stále jedna nevýhoda – protižidovské akce 

by bylo nyní nutno koncentrovat jen na místech vybavených specielním zařízením. 

Řešení bylo nalezeno ještě v září 1941 při využití specielně upravených nákladních 

automobilů. Odborníci na dopravu z Technického ústavu kriminální policie přišli 

s úpravami automobilu značky Saurer. Po dohodě s karosářskou firmou byl vyroben 

prototyp pro přibližně 50 osob, který byl ihned otestován v táboře Sachsenhausen 

na ruských válečných zajatcích. Zkoušky skončily uspokojivě, a tak se výroba rozšířila 

na značky Opel a Dodge, jejichž kapacita byla navýšena.121 První vozy se na východě 

začaly využívat v listopadu a od prosince 1941 byly všechny Einsatzgruppen vybaveny 

pojízdnými plynovými komorami.122 

Oxid uhelnatý pro muže neznamenal takovou úlevu, jakou by si vedení operací 

přálo. Obsluha sice byla zbavena výčitek při stisku spouště a pohledu na umírající, 
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přesto byl personál nadále traumatizován hlukem a křikem zabíjených z nedostatečně 

izolovaného nákladního prostoru. Dále pasažéři nebyli vždy úplně mrtví a především 

nutnost úklidu výkaly a krví potřísněných těl z vozu nebyla pro posádku nejsnadnější. 

Využívání Židů na špinavou práci si nakonec stejně vyžádalo jejich zastřelení. Tři vozy 

od prosince 1941 do června 1942 „zpracovaly 97 000, aniž by se projevily závady 

na vozidlech“,123 konstatuje stroze zpráva RSHA. Když v červenci 1942 objížděl 

Himmler východní frontu, chtěl v Lublinu od Globocnika předvést i metodu zabíjení 

pomocí oxidu uhličitého. Po shlédnutí ji nechal využívat až do konce války. Vraždění 

pomocí motorů ze starých ruských ponorek se využívalo i ve vyhlazovacích táborech 

Belzec, Sobibór a Treblinka. 

Hledání vhodného plynu pokračovalo ve stejné době i v koncentračním táboře 

Osvětim. Karl Fritsch, zástupce velitele tábora, si povšimnul patentovaného insekticidu 

zvaného cyklon B,124 který v táboře používala hamburská firma Tesch & Stabenbow 

k hubení hmyzu. Výrobcem krystalické látky, která se při běžné teplotě rozpadala 

na jedovatý kyanovodík, byla společnost Degesh, v níž měl podíl koncern IG Farben. 

Látka byla velmi účinná a při odvšivování mohl být přítomen jen specielně proškolený 

personál, po aplikaci byly budovy přístupny až po dvou dnech. Protože osvětimský 

tábor byl plný hmyzu, nechalo si vedení tábora několik pracovníků proškolit. 3. září 

1941 se Fritsch rozhodl vyzkoušet jaký vliv má tato látka na lidi. Do sklepení bloku 11, 

kde probíhaly popravy a mučení vězňů, nechal nahnat asi 600 ruských válečných 

zajatců. Plynovými maskami chránění příslušníci SS místnost důkladně utěsnili a 

vhodili krystaly cyklonu.125 Jak zmiňuje ve svém životopise velitel tábora Rudolf Höß, 

smrt nastala téměř okamžitě. Když se o pokusech dozvěděl Himmler s Eichmannem, 

který v okolí Osvětimi hledal vhodný objekt pro vraždění, byli nadšeni a rozhodli 

o okamžitém nákupu většího množství cyklonu. Hned v listopadu byla odeslána 

objednávka na 500 kg, což zaskočilo i samotnou firmu protože účinnost plynu byla 

pouze 3 měsíce. Na dotazy zdůvodňující množství nebylo konkrétně odpovězeno. 

Cyklon B se stal doménou vyhlazovacího tábora v Osvětimi a v Majdanku. Nikde jinde, 

i přes svoji účinnosti, používán nebyl. Z nacistických dokumentů vyplývá, že 
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na usmrcení 1500 lidí bylo používáno 5 kg cyklonu B.126 V letech 1942 a 1943 bylo 

objednáváno měsíčně od firmy Tesch & Stabenbow až 2 tuny cyklonu B a tři čtvrtě tuny 

od firmy Degesh.127 Majitelé první z uvedených společností byli po válce souzeni 

v Norimberku a na základě dostatečného množství listinných důkazů potvrzujících 

objednávky a výstavbu plynových komor byli odsouzeni k smrti a roku 1946 oběšeni. 

 

V polovině září 1941 měl Himmler k dispozici vysoce účinný prostředek k zabití 

ohromného množství lidí při minimálních nákladech. Teď již zbývalo jen najít vhodná 

místa, kde by bylo možné vraždění uskutečnit. Jak předpověděl Hitler v Mein Kampfu: 

„Pokud by na začátku války a v jejím průběhu bylo jednou dvanáct nebo patnáct tisíc 

těchto hebrejských národních ničitelů vystaveno smrtelným plynům (…) bylo by 

naopak pro budoucnost zachráněno snad i milion nejcennějších Němců.“128 Nyní bylo 

podobné řešení na spadnutí. 

 

                                                 
126 Knopp, G. (2008). cit.d., s. 16. 
127 Shirer, W. L. (2004). cit.d., s. 859. 
128 Hitler, A. (2000). cit.d., s. 483. 
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4.   Poslední krok ke spuštění „konečného řešení“ 
 

V průběhu roku 1941 bylo v Generálním gouvernementu s napětím očekáváno, 

kdy započnou deportace Židů na východ. Situace v ghettech byla již delší dobu více než 

neúnosná a nedařilo se ani zajišťovat ubytování pro etnické Němce. Někteří z nich byli 

ubytováni v táborech již více než rok a začínali se bouřit, nebo se přímo dožadovali 

návratu do své domoviny. O situaci výmluvně hovoří zpráva úředníků 

Zprostředkovatelského úřadu pro etnické Němce (Volksdeutsche Mittelstelle) z 1. října: 

„Žádosti o návrat do Rumunska začínají v poslední době mezi Němci z Bukoviny a 

z Dobrudži nabývat až chorobných rozměrů.“129 Lepší výhledy koncem léta nepřinášela 

ani situace na východní frontě a až začátkem září došlo k průlomu. Když byl koncem 

září dobyt Kyjev, a zajato více než 700 000 zajatců, zavládla mezi nacistickými 

pohlaváry vítězná nálada. 10. října padl Smolensk a wehrmachtu se otevřela cesta přímo 

na Moskvu. Hitler ve svém projevu 2. října vyhlásil „konečný úder“130 proti Moskvě, 

jak se za několik týdnů ukázalo, přišel rozkaz příliš pozdě. Ofenzíva wehrmachtu 

narazila na připravenou obranu a zbytek dokonaly obávané podzimní deště, avšak 

protižidovská politika postoupila mnohem dále. Během snad jen několika týdnů došlo 

k obrovskému posunu a snad i definitivnímu rozhodnutí o osudu Židů na nacisty 

ovládaném území. 

 

4.1   Vlivy vedoucí k radikalizaci (srpen – září 1941) 
 

Logickým vyústěním jednání z 26. března 1941 mezi Heydrichem a Göringem, 

bylo po vyřešení kompetenčních sporů s Rosenbergem pověření (Ermächtigung) 

Heydricha „úplným řešením židovské otázky v německé sféře vlivu v Evropě“ 131 z 31. 

července. Značná část Himmlerových pravomocí byla vyjasněna na setkání 16. července 

v Rastenburgu, přesto měl velitel SD dbát na pravomoci ostatních úřadů a institucí. 

„Dále Vás pověřuji, abyste mně v blízké budoucnosti předložil celkový plán 

organizačních, funkčních a materiálních opatření, jež je třeba provést při kýženém 

                                                 
129 Aly, G. (2006). cit.d., s. 192. 
130 Gilbert, F. (2003). Konec evropské éry : dějiny Evropy 1890-1990. Praha: Mladá fronta, s. 360. 
131 Dopis maršála Velkoněmecké Říše Hermanna Göringa veliteli Bezpečnostní policie a SD Reinhardu 
Heydrichovi, 31.7.1941, <www.ghwk.de/deut/Dokumente/Goering.pdf>, [cit. 2009-09-05]. 
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konečném řešení židovské otázky,“132 uzavírá Göring. Pro Heydricha měl dokument 

velkou cenu, byl přiložen k pozvánce konference ve Wannsee a při jejím zahájení se 

velitel o něm Bezpečnostní policie a SD odvolával. Dodal, že byl říšským maršálem, 

„na vůdcův pokyn“, pověřen přípravou „konečného řešení židovské otázky“.133 

Heydrich hrál nyní v přípravách přední úlohu, ale s konkrétním začátkem akcí musel 

počkat zřejmě až na vůdcův pokyn. 

Hitlerovo rozhodování na přelomu srpna a září 1941 ovlivnilo několik důležitých 

událostí. Nejprve to byly protesty veřejnosti vůči „Akci T4“ – milosrdné smrti 

nemohoucích v ústavech. Nesouhlas veřejnosti vygradoval 3. srpna, když při kázání 

v kostele sv. Lamberta Clemens August von Galen, biskup z Münstru, apeloval 

na všechny přítomné: „Pokud se smějí násilím odstraňovat neproduktivní lidé, pak běda 

našim statečným vojákům, kteří se vracejí domů těžce ranění, jako mrzáci, jako 

invalidé.“134 A protože téměř každý znal někoho, kdo byl na frontě raněn nebo se vůbec 

nevrátil, byl odpor veřejnosti značný. Protestu, do té doby spíše ve formě veřejného 

tajemství, se tímto dostalo zastání z nejvyšších míst katolické církve. Informace 

prosákly i do zahraničí, a tak některé z náletů britského letectva obsahovaly letáky 

s textem biskupova kázání. Hitler se nehodlal pouštět do sporu s veřejností a vyvolávat 

– vzhledem k situaci na bojišti – jakékoli protiválečně laděné názory, a tak náhle 24. 

srpna „Akci T4“ ukončil. Tím se nečekaně uvolnili experti na problematiku usmrcování 

plynem, kteří zaujali Himmlera, jak bylo popsáno výše. Program „eutanazie“ nebyl 

ukončen navždy, již v září ho Hitler spustil znovu, tentokráte v daleko menším rozsahu 

a v ještě větším utajení. 

Druhým momentem byla důležitá spojenecká ujednání, která definitivně pohřbila 

vůdcovy naděje na spojenectví s Velkou Británií a uchování neutrality Spojených států. 

14. srpna podepsali Winston Churchill a Franklin D. Roosevelt Atlantickou chartu, která 

hovoří o „konečném rozdrcení nacistické tyranie“.135 Hitler byl pobouřen a nechápal 

důvody tohoto jednání, Goebbelsovi výslovně zakázal o Atlantické chartě psát – až 

3. září se ve Weltdienstu objevila zmínka o „židovském pozadí setkání Churchilla 

                                                 
132 Dopis maršála Velkoněmecké Říše Hermanna Göringa veliteli Bezpečnostní policie a SD Reinhardu 
Heydrichovi, 31.7.1941, <www.ghwk.de/deut/Dokumente/Goering.pdf>, [cit. 2009-09-05]. 
133 Protokol z konference ve Wannsee, 20.1.1942, <www.ghwk.de/deut/protokoll.pdf>, 
[cit. 2009-09-05]. 
134 Knopp, G. (2008). cit.d., s. 126. 
135 Atlantická charta, 14.8.1941, Veselý (ed.). (2000). Světová politika 20. století v dokumentech 
(1900 – 1945). Praha: Vysoká škola ekonomická, s. 259-260. 
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s Rooseveltem“.136 V den vydání Charty oznamuje Heydrich velitelům Einsatzgruppen, 

aby spálili veškeré písemné rozkazy, nebo aby je kurýrem poslali do Berlína. Zřejmě 

o den později Himmler nařizuje rozšíření operací na ženy a děti. Spojitost s vydáním 

Charty není potvrzena, spíše souvisí s inspekcí říšského vůdce SS na východní frontě. 

V rozhlasovém projevu předneseném 11. září 1941 Roosevelt vyhlašuje doktrínu 

„shoot on sight order“ – útočení bez výstrahy na všechny válečné lodě Osy. 1. října je 

navíc válečná půjčka Spojených států rozšířena i na Sovětský svaz. Dle historika 

Shlomo Alonsa Hitler ztratil jakýkoli zájem držet Židy jakožto rukojmí vůči západu.137 

Třetím důležitým milníkem se stalo rozhodnutí předsedy prezidia Nejvyššího 

sovětu SSSR Kalinina, nebo možná dokonce samotného Stalina, deportovat na Sibiř 

400 000 volžských Němců.138 Odsun byl proveden 13. – 15. září a ve skutečnosti se 

jednalo až o 600 000 Němců. Zřejmě poslední událostí, která Hitlera vedla k radikálním 

rozkazům, byl spojenecký nálet na Hamburk v noci na 16. září. Britské bombardéry 

poškodily doky, továrny, ale především 600 lidí se ocitlo bez střechy nad hlavou. Župní 

vedoucí Karl Kaufmann ještě tentýž den žádá Hitlera o dovolení „evakuovat Židy, aby 

bylo možno alespoň části vybombardovaných přidělit byt. Vůdce mému návrhu ihned 

vyhověl a vydal příslušné příkazy ohledně odtransportovaných Židů.“139 Rozkaz 

k prvním větším deportacím dostal z ničeho nic Himmler a nejdříve měli být 

deportováni Židé z Říše, Rakouska a Protektorátu. Zdá se, že vůdce rozhodně neměl 

v úmyslu, aby byl kdokoli zabit. A přestože byla na Hitlerovi patrná nejistota, zda je 

načasování vhodné, své plány už nepřehodnotil.140 Vše nasvědčuje tomu, že podlehnul 

tlaku, který na něj zmíněné události měly, a rozhodnutí padlo bez předem připraveného 

scénáře. V projevu 6. října 1941 své plány nijak nezastíral: „Z Protektorátu musí být 

všichni Židé odstraněni, a to ne tak, že nejdřív odjedou do Generálního gouvernementu, 

nýbrž rovnou dál na východ.“141  

 

 

 

                                                 
136 Knopp, G. (2008). cit.d., s. 109. 
137 Roseman, M. (2003). cit.d., s. 67. 
138 Knopp, G. (2008). cit.d., s. 113. 
139 Knopp, G. (2008). cit.d., s. 113-114. 
140 Roseman, M. (2003). cit.d., s. 56. 
141 Aly, G. (2006). cit.d., s. 214. 
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4.2   Deportace z Říše do Generálního gouvernementu 
 

Na první vlně deportací se dohodl Hitler s Himmlerem v polovině září 1941. Mělo 

se jednat o transport 60 000 Židů nikoli do Generálního gouvernementu, ale 

do lodžského ghetta ve Vartské župě. Lodž, německy Litzmannstadt, měla být původně 

součástí Generálního gouvernementu. Hitler ale nikdy nevydal formální rozhodnutí a 

tak byla nejpozději od roku 1940 považována za součást Vartské župy.142 Podle 

Eichmannových statistik mělo žít v ghettu, zřízeném dočasně v roce 1939, na jaře 1941 

185 000 obyvatel, kdežto na podzim již jen 120 000. Přestože s tím vládní prezident 

Friedrich Uebelhör nesouhlasil a udával počet 150 000 obyvatel,143 Himmler si již cíl 

transportů vybral.144 18. září píše v tomto smyslu dopis župnímu vedoucímu Vartské 

župy Arthuru Greiserovi s tím, že by „příští jaro byly odsunuty dále na východ“.145 

Podrobnosti měl řešit Heydrich. Jakýkoliv další příliv obyvatelstva v Lodži vyvolal 

navíc hlasité protesty správy ghetta, generality válečného hospodářství i vládního 

prezidenta, proto muselo dojít ke snížení předpokládaného počtu deportovaných Židů a 

Cikánů-Romů na 25 000.146 První transporty začaly 15. října, poté co Eichmann 

na Říšském ministerstvu dopravy dojednal souhlas s odvozem Židů z Říše. Zřejmě 

v souvislosti s neúnosnou situací dochází na přelomu září a října 1941 poprvé 

k systematickému vraždění Židů ve Vartské župě.147 Ve stejné době se na příkaz 

Himmlera začíná stavět první z budoucích vyhlazovacích táborů – Chelmno. Zdali šlo 

o počátek programového vyhlazování nebo jen o dočasné řešení lokálního problému 

s přijetím transportů z Německa není jasné. O stavu příprav „konečného řešení“ 

napovídají další materiály. 

V memorandu z 3. září 1941 se vedoucí SD v Poznani Höppner vzhledem 

k chystaným deportacím ptá: „Je cílem garantovat Židům natrvalo život, anebo je zcela 

vyhladit?“148 Naznačuje tím, že do Generálního gouvernementu ještě žádné další 

rozkazy nedorazily. O den později Himmler v Berlíně rozhodnul o přesunu tzv. 

                                                 
142 Aly, G. (2006). cit.d., s. 31-32. 
143 Seemann, R. (2008). cit.d., s. 93. 
144 Dle Arendtové (Arendt, H. (1995). cit.d., s. 128.) vybral Lodž za cíl Adolf Eichmann a to přes to, že 
Himmlerovo zadání směřovalo deportace do Rigy a Minsku (podobně jako v listopadu a prosinci 1941). 
Eichmann mohl předpokládat osud Židů a chtít mu zamezit, spíše si ale byl vědom dopravních a 
organizačních problémů, díky kterým musely být následné prosincové transporty zrušeny. 
145 Dopis Heinricha Himmlera župnímu vedoucímu Arthurovi Greiserovi, 18.9.1941, Seemann, R. (2008). 
cit.d., s. 179. 
146 Roseman, M. (2003). cit.d., s. 56-57. 
147 Aly, G. (2006). cit.d., s. 210-212. 
148 Roseman, M. (2003). cit.d., s. 60-61. 
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Brackových mužů, podřízených Viktora Bracka, který měl na starosti program 

„eutanazie“. Mělo dojít ke zřízení zvláštních funkcí podřízených Globocnikovi 

v Lublinu. Jedním z převelených byl odborník na zabíjení otravnými plyny Christian 

Wirth.149 Celá skupina poměrně záhy přešla ve všeobecnou známost mezi nacistickými 

špičkami. Když 25. října Erhard Wetzel, referent pro židovkou politiku na ministerstvu 

pro obsazená území na východě, píše říšskému komisaři pro Ostland Heinrichu 

Löhsemu, že „proti odstranění práceneschopných Židů za použití Brackových nástrojů 

v zásadě není námitek“,150 můžeme jednoznačně vytušit, že není pochyb o tom, co mají 

„nástroje“ znamenat a že jejich využívání již nějaký čas probíhá. 

Po zklamání z neuskutečněného a dlouho očekávaného stěhování Židů 

z Generálního gouvernementu dále na východ začíná počátkem října Globocnik horečně 

jednat s Hansem Frankem, generálním guvernérem okupovaného Polska, a Himmlerem 

o germanizaci a vyčištění Lublinské oblasti od Židů. Z dopisu říšskému vůdci SS 

z 1. října vyplývá, že o chystaném programu nic neví. Na základě osobního setkání 

s Himmlerem 13. října dochází k rozhodnutí o stavbě vyhlazovacího tábora v Belzeci a 

již 17. října se s Frankem baví o likvidaci židovského obyvatelstva. Tábor v Belzeci je 

budován jen jako malé zařízení, které až do příjezdu odborníků z programu „eutanazie“ 

bylo obsazeno jen třemi příslušníky SS. Nevíme tedy, zda se od počátku jednalo 

o středisko masového vraždění, nebo jen o experimentální tábor.151 

Na začátku září 1941 byl Eichmann dotázán Ústřednou pro přesídlence, kdy se 

znovu začne s vysídlováním Židů a Poláků. Odpověděl ale až 29. září, že s odklízením 

není možné znovu začít, protože Generální gouvernement uzavřel hranice a jemu se 

nepodařilo najít „nějaké jiné prozatímní náhradní řešení“.152 Sám Hitler ještě 6. října 

prohlásil, že momentálně není proveditelné přesídlení na východ, ale už o čtyři dny 

později řekl v projevu Heydrich: „Vůdce si přeje, aby byli Židé z německého prostoru 

vysídleni pokud možno do konce roku.“153 Definitivním potvrzením rozhodnutí bylo 

nařízení z 23. října, které zakázalo emigraci Židů z Říše. Tím bylo ukončeno veškeré 

snažení Eichmannova úřadu a zároveň významně omezeny možnosti uniknout 

nacistickému plánu. Bylo-li zakázáno opustit Německo, museli mít nacisté jasno, co 

s Židy podniknou. Nařízení z Generálního gouvernementu z 21. října zakazující 

                                                 
149 Breitman, R. (2004). cit.d., s. 216. 
150 Aly, G. (2006). cit.d., s. 198. 
151 Roseman, M. (2003). cit.d., s. 63. 
152 Cesarani, D. (2008). cit.d., s. 100. 
153 Knopp, G. (2008). cit.d., s. 116. 
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zřizování nových ghett s odůvodněním, že „Židé budou moci být v blízké budoucnosti 

odsunuti“,154 můžeme chápat ve stejné souvislosti. V polovině října 1941 nacisté museli 

vědět, jak bude „konečné řešení“ probíhat. 

Většina historiků se domnívá, že začátek masového vyvražďování 

ve vyhlazovacích táborech nastal po definitivním rozhodnutí někdy v roce 1941. Velmi 

pravděpodobně po Hitlerově svolení v prvních dvou týdnech října 1941. Nasvědčují 

tomu povolení k deportacím, zahájení staveb zcela nových táborů i stěhování 

specialistů, kteří měli zkušenosti s vražděním ve větším měřítku. Nelze říci, zdali se 

opravdu jednalo o vyřčení ortelu nad všemi Židy – prozatím mohlo jít jen 

o experimentální zařízení, která měla bojovat s nedostatkem potravin, nutností získat 

ubytování pro přesídlence, vybombardované rodiny nebo ulevit epidemiemi 

decimovaným ghettům. Přestože rozhodnutí o stavebních projektech SS musel vždy 

potvrzovat Himmler, jednalo se většinou o projekty prosazované z daných lokalit, nijak 

nebo jen minimálně korigované a řízené z centra – k tomu došlo až po zkušenostech 

z prvních týdnů či měsíců provozu. Z těchto důvodu můžeme usuzovat, že rozhodnutí 

na nejvyšších úrovních z října 1941 byly pouhým zastřešením již realizovaných kroků 

na nižších úrovních a oficiálním se přikloněním ke zvoleným způsobům řešení židovské 

otázky. 

 

4.3   Výstavba vyhlazovacích táborů 
 

Hledání místa, kde by mohlo být „konečné řešení“ realizováno, nastává paralelně 

s  jeho povolením Hitlerem. Zatímco některé lokality byly vybírány pro svou příhodnou 

polohu vzhledem k blízkým obrovským ghettům, pro jejichž likvidaci vznikaly, jiné 

byly určeny pro Židy ze vzdálenějších oblastí – z Říše, Protektorátu a potažmo později 

z celé Evropy. Pro tyto tábory byla nejdůležitější dopravní dostupnost. Jak vyplývá 

z rozhodování uvnitř SS, najít ideální místa trvalo dlouho. 

V září 1941 se psychiatrická léčebna v Mogilevě stala jedním z míst, kde experti 

programu „eutanazie“ prováděli pokusy se zabíjením plynem. V polovině listopadu 

hlavní oddělení SS pro správu rozpočtu a staveb objednalo ohromné krematorium s 32 

komorami s denní kapacitou 2000 těl. Místo obvyklého koksu se mělo topit levnějším a 

dostupnějším dřevem. Objednávka krematorií byla velmi nezvyklá, zdůvodnění ovšem 

                                                 
154 Aly, G. (2006). cit.d., s. 214. 
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uvádí SS v objednávce – mělo sloužit k pálení desetitisíců obětí tyfové epidemie 

s oblečením včetně vší. První čtyři komory byly dodány ještě do konce roku 1941.155 

Jednalo se skutečně o oběti epidemie? Nejspíše šlo jen o snahu zamaskovat plánované 

velkokapacitní vyhlazovací zařízení. Velmi brzy poté se došlo k závěru, že není nutné 

stavět podobná zařízení na východě, ale že mohou být daleko blíže – na polském území. 

Polsko se stalo oním „východem“. Zbylé dodávky krematorií byly přesměrovány 

do koncentračního tábora v Osvětimi. 

Za necelé dva roky své činnosti ukázala „Akce T4“, že vraždění není nutné 

přespříliš komplikovaně ukrývat. Velké množství lidí zabitých díky programu milosrdné 

smrti i počátečním deportacím z Říše mizelo téměř před očima místních obyvatel, ale 

nikdo se neptal ani nezajímal kam. Speciální operace prováděné Einsatzgruppen 

ukázaly, že v Polácích je často zakořeněn antisemitismus velmi hluboce a mnozí 

protižidovské operace dokonce podporovali. Nebylo tedy nutné převážet židovské 

obyvatelstvo na vzdálená místa, stačilo zbudovat jen několik nepříliš nápadných 

středisek. Když tábor v Osvětimi dosáhl svého vražedného maxima, popisoval Höß, že 

odporných puch z krematorií byl cítit na míle daleko a v okolí nebylo pochyb, co se 

v táboře děje.156 

Plánování výstavby největšího koncentračního tábora v Osvětimi – Březince 

začalo již v březnu 1941. První dochované plány však pochází až ze 7. října. Zdali 

vybudování ohromného tábora pro ruské válečné zajatce z jara odpovídalo svému 

původnímu plánu i na podzim je těžké říci. Stavba Březinky přinesla posun 

v podmínkách vězňů v koncentračních táborech. Možná pod vlivem ohromného 

množství zajatců (jen za půlrok ruského tažení byly zajaty asi tři miliony rudoarmějců) 

nebo s ohledem na plánované „konečné řešení“ bylo stanoveno, že na jeden barák 

připadne 550 vězňů. To byla pouze třetina prostoru, co měl průměrně k dispozici jeden 

vězeň ve starých táborech v Říši. V ručně psané poznámce je v plánech dokonce číslo 

škrtnuto a upraveno na konečnou verzi 744 vězňů na jeden barák.157 Z porad 21. a 22. 

října navíc vzešlo přidat do plánu návrh na stavbu krematoria s 15 komorami a s denní 

kapacitou 1440 těl.158 Po prvních testech v září a objednávce většího množství cyklonu 

v listopadu, bylo ke konci roku možné začít s hromadným vražděním. Avšak 

pro Osvětim se stalo klíčovým Göringovo stanovisko z přelomu let 1941 a 1942 

                                                 
155 Aly, G. (2006). cit.d., s. 205-206. 
156 Höß, R. (2006). cit.d., s. 135. 
157 Rees, L. (2005). cit.d., s. 80. 
158 Aly, G. (2006). cit.d., s. 215. 
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nařizující pracovní povinnost pro všechny sovětské válečné zajatce ve zbrojařských 

továrnách. Pokud byla dosud Březinka stavěna pro zajatce, byla nyní její kapacita díky 

přesunu Rusů do pracovních táborů definitivně uvolněna.159 

Využití Osvětimi pro masové vraždění započalo až na jaře 1942. V únoru nebo 

březnu byla do provozu uvedena první plynová komora v Březince tzv. „červený 

domek“. Jednalo se o upravenou chalupu, stejně tak jako „bílý domek“ zprovozněný 

v září 1942. Od podzimu 1941 byly oběti převážně spalovány – do té doby byly jen 

pohřbívány do masových hrobů. S prvními transporty ze Slovenska v březnu 1942 

přestala být Osvětim mužským koncentračním táborem a stala se vyhlazovacím centrem 

pro Židy z celé Evropy. Ve svém největším rozmachu mezi roky 1943 – 1944 

zaměstnávala Osvětim více než 3000 příslušníků SS a jako významné centrum 

nucených prací sdružovala dalších 28 pobočných táborů. Význam Osvětimi vzrostl 

především na jaře 1943, kdy byly zprovozněny velkokapacitní plynové komory 

s krematorii, které dokázaly najednou zabít až 2000 lidí. 

Prvním vyhlazovacím táborem uvedeným do provozu bylo Chelmno (německy 

Kulmhof). Od jiných pozdějších táborů se značně odlišoval. Pro vraždění byl vybrán 

malý opuštěný zámeček – odtud krycí název „das Schloss“. Místo vybral a přípravy 

vedl Herbert Lange, člen „Akce T4“, který byl na podzim povolán do Lodže, aby se 

postaral o osud místního ghetta. Přípravy byly hotovy již v listopadu a 8. prosince 1941, 

den po útoku Japonců na Pearl Harbour, došlo k prvním masovým vraždám. Nejprve se 

jednalo o Židy z okolních obcí Vartské župy, od ledna 1942 bylo systematicky 

vyvražďováno lodžské ghetto. Židé přijížděli vlaky do nedaleké obce Kolo a odtud byli 

auty převáženi do zámku. Po brutální cestě spletitým sklepením byli nahnáni 

do pojízdné plynové komory a v ní zadušeni pomocí výfukových zplodin. Nejprve byla 

k dispozici dvě, poději tři specielně upravená vozidla. Oběti byly odváženy 

do masových hrobů v přilehlých lesích a od jara 1942 spalovány. K obsluze postačilo 10 

až 15 příslušníků Bezpečnostní policie a jako strážní v Chelmnu působilo 70 až 80 

příslušníků ochranné policie.160 7. dubna 1943 jednotky SS zámek zapálily, aby 

zahladily stopy a další vraždění přenechaly výkonnějším táborům. Přesto bylo zabito 

nejméně 152 000 polských Židů, mezi nimi i přibližně 15 000 Židů z Říše, 

Lucemburska, Protektorátu a dalších míst, mimo jiné také 88 dětí z Lidic. Zbylých 

                                                 
159 Rees, L. (2005). cit.d., s. 108. 
160 Knopp, G. (2008). cit.d., s. 180. 
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70 000 obyvatel lodžského ghetta bylo deportováno do Osvětimi.161 Chelmno bylo 

krátce znovuotevřeno v roce 1944, kdy proběhla druhá fáze zabíjení. 

Druhým v pořadí, a zcela typickým vyhlazovacím táborem, byl Belzec 

v Lublinské oblasti. Globocnikovi lidé vybrali vhodné místo pro tábor už v polovině 

října 1941, poté co výstavbu povolil Himmler. Stavět se začalo na začátku listopadu 

na velmi malém prostoru asi 500 m od železniční stanice, ale vraždění bylo spuštěno až 

17. března 1942.162 Prvním velitelem tábora se stal Christian Wirth, taktéž se 

zkušenostmi z programu „eutanazie“, v srpnu 1942 povýšený na inspektora 

koncentračních táborů. Byl to on, kdo si uvědomil, že je možné obejít se bez většího 

komplexu budov a s minimálním množstvím personálu. – Tábor se rozkládal na ploše 

asi 300 x 300 m. Řízení obstarávalo asi 20 příslušníků SS, dohled vykonávalo asi sto 

ukrajinských dozorců a většinu špinavé práce odváděla specielní židovská komanda, 

která byla po odvedení práce ihned zabita. V Belzeci byl vyvinut později úspěšně 

využívaný systém zabíjení nic netušících příchozích. Do vstupní části tábora vedla 

vlečka, na rampě byli Židé částečně roztříděni – nemocní odvedeni na ošetřovnu a ihned 

zastřeleni – ostatní se odebrali k desinfekcím před „přidělením k práci“. V druhé části 

tábora je čekaly plynové komory. Malý upravený tábor byl považován za pouhou 

přestupní stanici a nikoho ani nenapadlo, že odtud nevede cesta ven. Celý proces 

probíhal nesmírně rychle, nic ho nesmělo narušit ani vyvolat dojem, že se tu děje něco 

nepatřičného. Tábor byl zrušen velmi záhy, poslední transport přijel 11. prosince 1942. 

Po něm nastoupilo Sonderkommando 1005, jehož úkolem bylo zahladit veškeré stopy a 

znovu vykopat a spálit těla z hromadných hrobů. Za necelý rok existence dokázal tento 

malý tábor zabít 434 508 Židů163 především z Lublinské oblasti, Haliče a Lvova. 

Belzec se stal předlohou pro několik dalších táborů, které se do povědomí zapsaly 

souhrnně v rámci „Operace Reinhard“ (Aktion Reinhard)164 nebo jako tábory na Bugu – 

řece, která protékala v jejich blízkém okolí. Prvním z budovaných táborů se stal 

Sobibór, jehož výstavba začala v březnu a již v květnu 1942 přijal svůj první transport. 

                                                 
161 Chelmno [online]. [cit. 2009-10-13]. Dostupný z WWW: 
<www.deathcamps.org/occupation/chelmno.html>. 
162 Aly, G. (2006). cit.d., s. 214. 
163 Höfleho telegram – soupis zavražděných Židů v rámci akce Reinhard ke konci roku 1942, zachycený a 
dekódovaný Brity. Höfleho telegram, 11.1.1943, 
<www.holocaustresearchproject.org/ar/images/hoefle%20tele.jpg>, [cit. 2009-11-19]. 
164 Operace Reinhard (Aktion Reinhard, Einsatz Reinhard) – kódové onačení pro vraždění polských Židů 
v Generálním gouvernementu mezi jarem 1942 a říjnem 1943. Akce byla pojmenována na počet 
Reinharda Heydricha zemřelého po úspěšném atentátu v Praze v květnu 1942. Operace byla zakončena 
hromadným vražděním v Majdanku v rámci akce Erntfest (dožínky) v říjnu 1943. 
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Po úspěšné vzpouře v říjnu 1943 byl tábor uzavřen. V jeho plynových komorách 

zahynulo přibližně 250 000 Židů z Polska, Francie, Nizozemí a dalších zemí.165 

V květnu 1942 se začal stavět tábor v Treblince. Šéfem tohoto malého tábora se 

stal Imrfried Eberl, kterému se podařilo zabíjet Židy v neuvěřitelně rychlém tempu. 

Za jediný měsíc od spuštění v červenci 1942 bylo zabito přes 312 500 Židů – zpočátku 

kolem 6000 denně, později až dvojnásobek. Při zběsilé rychlosti komanda nestačila 

pohřbívat mrtvá těla a kvůli tomu byl již na konci srpna 1942 Eberl vyhozen a v září 

nahrazen Franzem Stanglem, který měl stejně jako Eberl zkušenosti s programem 

„eutanazie“. Po vězeňské vzpouře v srpnu 1943 byl tábor v říjnu definitivně uzavřen. 

V Treblince zahynulo 800 – 900 tisíc Židů,166 přičemž jen do konce roku 1942 jich bylo 

713 555167 – především díky likvidaci ghetta ve Varšavě. Takové množství 

zavražděných dokázal překonat až tábor v Osvětimi a jeho bleskové zabíjení 

maďarských Židů v létě 1944. 

Do „Operace Reinhard“ byl zapojen také tábor v Majdanku (na předměstí 

Lublinu). Od předchozích se odlišoval svou strukturou – byl budován jako koncentrační 

tábor pro 25 respektive 50 tisíc sovětských válečných zajatců od září 1941. Tedy 

přibližně ve stejné době jako Osvětim – Březinka. Na začátku roku 1942 mělo dojít 

k dalšímu rozšíření na maximální kapacitu 250 000 zajatců, čímž by se stal největším 

nacistickým koncentračním táborem. Podobně jako Osvětim byl Majdanek zahrnut 

do vyhlazovacího procesu, především pak 3. října 1943 se stal dějištěm krvavé Aktion 

Erntefest (dožínky), při které zahynulo za jediný den až 18 000 Židů, kteří byli jakožto 

důležití zaměstnanci až dosud chráněni. Celkem bylo v táboře zavražděno asi 80 000 

Židů,168 proto je pokládán spíše za pracovní. 

V Belzeci, Sobibóru a Treblince bylo dohromady zavražděno asi 1,7 milionu 

Židů, celkově má „Operace Reinhard“ na svědomí smrt asi dvou milionů Židů.169 

Od nástupu nacistů k moci až do porážky v roce 1945 vzniklo v Německu a 

na okupovaných územích několik stovek koncentračních táborů a jejich poboček,170 ale 

                                                 
165 Rees, L. (2005). cit.d., s. 161. 
166 Rees, L. (2005). cit.d., s. 161. 
167 Höfleho telegram, 11.1.1943, <www.holocaustresearchproject.org/ar/images/hoefle%20tele.jpg>,  
[cit. 2009-11-19]. 
168 Majdanek [online]. [cit. 2009-10-13]. Dostupný z WWW: 
<www.deathcamps.org/lublin/majdanek.html> 
169 Rees, L. (2005). cit.d., s. 158. 
170 V prosinci 1942 existovalo kolem sta táborů a jejich poboček. Expanze nastává především v roce 1944 
s narůstajícím využíváním vězňů koncentračních táborů v průmyslové výrobě. V maximu existovalo 
23 kmenových táborů s asi 1200 pobočkami, vedle toho existovaly tábory pro nuceně nasazené, válečné 
zajatce, trestance atd. Sofsky, W. (2006). Řád teroru : koncentrační tábor. Praha: Argo, s. 23, 53. 
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jen několik málo z nich vzniklo jen kvůli zabíjení, jako vyhlazovací tábory. Ostatní 

plnily buď kombinovanou funkci (Osvětim, Majdanek) nebo působily jako koncentrační 

tábory a využívaly vězně k často nelidské práci. Mezi celosvětově známé patří tábory 

v Mauthausenu, Sachsenhausenu, Buchenwaldu, Dachau, Ravensbrücku či Bergen-

Belsenu, které spojenci osvobodili na konci války, a záběry v nich umírajících vězňů 

obletěly svět. Díky pochodům smrti171 a evakuacím jiných táborů bylo na německém 

území osvobozeno asi 50 000 židovských vězňů,172 kteří byli zdravotně natolik zesláblí, 

že mnozí z nich se díky epidemiím a totálnímu vyčerpání do svých domovů nevrátili. 

Stavba specielních zařízení v podobě koncentračních táborů přinesla 

Eichmannově Ústředně pro přesídlence a dalším institucím značnou úlevu. – Nebylo již 

nutné zdlouhavě vyjednávat s příjemci deportovaných Židů a usmlouvávat jejich počty. 

S minimálním množstvím administrativy a nízkými náklady stačilo stanovit, do kterého 

tábora mají být jednotlivé transporty poslány. RSHA se podařilo vyhnout se 

administrativě Generálního gouvernementu a o většině kroků si rozhodoval sám. 

 

4.4   Počátky programového vyhlazování 
 

Mezi říjnem 1941 a únorem 1942 bylo odesláno na východ přibližně 58 000 

Židů.173 Ohlašovací úřad v Lodži hlásil jen mezi 16. říjnem a 4. listopadem přírůstek 

19 945 osob,174 zbylých 5000 (z plánovaných 25 tisíc) dorazilo záhy. Dalších 30 000 

Židů zamířilo do prosince 1941 do Rigy, Minsku a Kaunasu. Dopravní problémy a 

nedostatečné přepravní kapacity nakonec vedly k předčasnému ukončení transportů – 

jen do Minsku z plánovaných 18 přijelo 7, poslední 19. listopadu. S Hitlerovým 

svolením, avšak na poslední chvíli, vydává Himmler 12. listopadu příkaz k likvidaci 

ghetta v Rize. Den či dva před příjezdem berlínských Židů do Rigy 30. listopadu, bylo 

asi 4000 místních Židů postříleno. Podobný osud čekal i příchozí transporty. Takový 

úděl je čekat neměl. Himmler poslal Heydrichovi příkaz zaručující, že se německým 

Židům nic nestane. Rozkaz ale přišel pozdě – všichni Židé již byli povražděni. Když se 

Himmler o masakrech dozvěděl, poslal telegram: „S Židy přesídlenými do Ostlandu je 

                                                 
171 Pochody smrti (Todesmarsch) – označení pro přesuny vězňů koncentračních táborů při jejich evakuaci 
v letech 1944 a 1945. Často mnohakilometrové pochody s minimem odpočinku a stravy nepřežila značná 
část účastníků. 
172 Knopp, G. (2008). cit.d., s. 376. 
173 Rees, L. (2005). cit.d., s. 87. 
174 Seemann, R. (2008). cit.d., s. 97. 
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třeba nakládat podle pokynů daných mnou nebo RSHA… Jednostranné činy a porušení 

pokynů budu trestat.“175 Podle dostupných informací se v transportech nacházeli 

veteráni vyznamenaní v 1. světové válce, kterým příslušeno umístění do starobních 

ghett. Tím se nacisté snažili brát ohled na veřejné mínění v Německu. Pro válečné 

vysloužilce a další osoby se zvláštním statusem bylo 24. listopadu 1941 zřízeno 

specielní ghetto v Terezíně (Ghetto Theresienstadt), tento charakter ghetta později 

potvrdila i konference ve Wannsee. 

Zatímco v Pobaltí byly transporty umísťovány do provizorních podmínek nově 

zřízených táborů, nebo rovnou po příjezdu stříleny, v Povartí se chystala výstavba 

vyhlazovacích táborů. S přípravou na vraždy zřejmě souvisí i reorganizace 

administrativy v Lodži. 19. listopadu zakládá Ústředna pro přesídlence v ghettu 

„speciální oddělení II – vysídlování“ (Abteilung II – Aussiedlung), jehož činnost 

předznamenávala spuštění vyhlazovacího tábora v Chelmnu.176  

Technický personál „Akce T 4“ se k projednání „budoucích záležitostí“ sešel 27. a 

28. listopadu v Pirně, deset dní před začátkem vraždění v Chelmnu. Z vůdcovy 

kanceláře  bylo spolu s Wirthem do táborů na Bugu převeleno dalších 91 mužů. Tábory 

spadaly přímo pod Globocnika, ale odborníci programu „eutanazie“ nebyli vedeni 

na seznamech jeho jednotek. Dokonce žili v táboře odděleni od ostatních příslušníků 

SS.177 Po letních a podzimních pokusech s plynováním bylo 3. listopadu provedeno 

zkušební zabíjení plynem i v táboře Sachsenhausen. V prosinci odbor pro technické 

záležitosti RSHA objednal dalších 30 specielně upravených nákladních automobilů. 

Oproti říjnové zakázce byla kapacita zdvoj- až ztrojnásobena na 100 lidí.178 

Informace o počátcích genocidy se postupně rozšiřovaly. V polovině listopadu se 

říšský komisař pro Ostland Hinrich Lohse dotazuje ministerstva pro obsazená území 

na východě, „zda Váš dotaz z 31. října má být považován za pokyn k likvidaci všech 

Židů na východě. (…) Očista Ostlandu od Židů je samozřejmě naléhavý úkol, avšak 

jeho řešení musí být skloubeno s potřebami válečné výroby.“179 V odpovědi 

z 18. prosince se píše, že hospodářské ani jiné ohledy nemají mít na židovskou otázku 

vliv. Díky stále většímu nedostatku pracovních sil bude tato politika částečně 

přehodnocena, ale celkový záměr nikdy nezastíní. 

                                                 
175 Roseman, M. (2003). cit.d., s. 68-69. 
176 Aly, G. (2006). cit.d., s. 216. 
177 Breitman, R. (2004). cit.d., s. 217. 
178 Aly, G. (2006). cit.d., s. 215. 
179 Breitman, R. (2004). cit.d., s. 236. 
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V Říšském kancléřství se 12. prosince 1941 konala schůzka župních vedoucích. 

Při této příležitosti Hitler zopakoval své proroctví o vyvolání světové války a následném 

vyhlazení Židů. Goebbels ve svém deníku o setkání píše: „Pokud jde o židovskou 

otázku, rozhodl se vůdce zamést podlahu dočista.“180 K předpovědi o Židy vyvolaném 

konfliktu se následně Hitler vrací v tradiční řeči ve Sportovním paláci k výročí nástupu 

nacistů k moci a i v únoru 1942 při vzpomínce na založení NSDAP.181 V projevech 

před špičkami režimu mluvil vůdce daleko otevřeněji. K veřejnosti se zjednodušené 

informace o „konečném řešení“ dostávají mnohem dříve. Již 16. listopadu Goebbelsův 

článek v časopise Das Reich upozorňuje na blížící se osud Židů. O dva dny později si 

na důvěrnou tiskovou konferenci pozval novináře Alfred Rosenberg, ministr 

pro obsazená území na východě, a sdělil jim, že „konečné řešení“ začalo a že „tuto 

otázku lze vyřešit pouze biologickým vyhlazením veškerého Židovstva v Evropě“.182 

Tisk samozřejmě nesměl informovat zcela otevřeně, mohl ale používat různé krycí 

výrazy. Skrýt pravou povahu věcí za povolená slova se snažili nacisté i v oficiálních 

dokumentech, jejich osobní záznamy byly většinou velmi otevřené. Goebbelsovy zápisy 

v deníku z prosince 1941 vypovídají o pravé podstatě deportací na východ, které fungují 

„v mnoha případech jako synonymum pro trest smrti“.183 I jindy opatrný Himmler 

ve svém služebním kalendáři uvádí po schůzce s Hitlerem poznámku: „Židovská otázka. 

/ Vymýtit jako partyzány.“184 

 

Poslední lednový den roku 1942 posílá Eichmann na služebny gestapa oběžník, 

který vysvětluje, že „vysídlení Židů na východ, s nímž se nedávno na řadě území 

začalo, představuje začátek konečného řešení židovské otázky“.185 Nejpozději na konci 

zimy 1942 tak všichni, kteří měli nějaký vliv na „konečné řešení“, museli být 

s programem obeznámeni. Eichmannův dopis přišel až po konferenci ve Wannsee, která 

jako koordinační schůzka přinesla další posun při řešení „židovské otázky“. Přestože 

industrializovaný řetězec zabíjení se na konci roku 1941 teprve dával do pochodu, nelze 

říci, že by se jednalo o centrálně řízený proces. Sjednocení mechanismů s ústřední 

kontrolou přineslo zřejmě až krátké lednové setkání. 

                                                 
180 Roseman, M. (2003). cit.d., s. 78. 
181 Knopp, G. (2008). cit.d., s. 141-142. 
182 Knopp, G. (2008). cit.d., s. 134. 
183 Roseman, M. (2003). cit.d., s. 67. 
184 Roseman, M. (2003). cit.d., s. 79. 
185 Knopp, G. (2008). cit.d., s. 142. 
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5.   Konference ve Wannsee 
 
V polovině listopadu 1941 začíná Heydrichův aparát pracovat na podkladech a 

pozvánkách pro poradu vysokých státních úředníků, zástupců ministerstev a 

funkcionářů SS. 29. listopadu a 1. prosince jsou odeslány pozvánky dvěma desítkám 

pečlivě vybraných hostů. Zvací dopis, ač v nacistickém žargonu, hovoří o tématu 

nadcházejícího setkání zcela jasně: „Vzhledem k neobyčejné závažnosti těchto otázek a 

v zájmu toho, aby ústřední orgány, jež jsou do těchto důležitých úkolů zapojeny, 

dosáhly společného názoru, navrhuji uspořádat k těmto záležitostem schůzku.“186 

K pozvánkám je přiložena fotokopie Göringova pověření Reinharda Heydricha 

„ řešením židovské otázky“ z 31. července 1941. Přípravu schůzky, podkladů, pozvánek 

i samotné pořizování zápisu ze setkání měl na starosti Adolf Eichmann, díky jehož 

výslechu v Jeruzalémě v roce 1961 se podařilo alespoň trochu poodhalit pozadí tohoto 

setkání. 

Informace o setkání jsou založeny na jedné jediné dochované kopii zápisu 

ze schůzky, který v březnu 1947 objevili američtí úředníci s přetiskem „tajná říšská 

záležitost“. Původně vzniklo 30 kopií tohoto tajného dokumentu. Podle nadpisu 

Besprechungsprotokoll se zápisu říká protokol z Wannsee. 

Termín schůzky byl stanoven na 9. prosince 1941, ale neočekávané události 

donutily Heydricha den předem setkání odložil na neurčito. Možných vlivů bylo hned 

několik, především však díky útoku Japonců na Pearl Harbour se očekávalo svolání 

říšského sněmu a Heydrich jako jeho člen by nemohl být na konferenci. 6. prosince byla 

Rudou armádou definitivně odražena finální ofenzíva proti Moskvě a naopak Rusové 

přešli do drtivého protiútoku. A ostatně ani počátky realizace „konečného řešení“ 

nebyly v nejlepším stavu – přijímací kapacita Lodže byla téměř nulová, v Rize značně 

omezená a Minsk byl transportům uzavřen již od listopadu. 

Měsíc trvající mlčení prolomil 8. ledna 1942 Heydrich. V dopise pozvaným 

vyjádřil svou lítost nad „událostmi, k nimž nečekaně došlo, a z nich plynoucí povinnosti 

některých z pozvaných účastníků“,187 kvůli kterým musel schůzku odvolat. Nový termín 

                                                 
186 Roseman, M. (2003). cit.d., s. 73-74. 
187 Dopis Reinharda Heydricha Martinu Lutherovi, pozvánka na konferenci ve Wannsee, 8.1.1942, 
<www.ghwk.de/deut/Dokumente/luther-08011942.pdf>, [cit. 2009-09-05]. 
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setkání byl stanoven na 20. ledna 1942 ve 12 hodin do vily č. p. 56-58 v ulici 

Am Grossen Wannsee na předměstí Berlína.188 

 

5.1   Cíle konference 
 

Přestože výsledky konference ovlivnily další směřování „konečného řešení“, je 

nutné dodat, že nikdo z účastníků setkání neměl tak vysoké postavení, aby sám mohl 

o něčem rozhodovat. Heydrich mohl očekávat pouze navázání na dosavadní linii 

politiky, kterou podpořil na podzim Hitler, a především její koordinaci. Až dosud byla 

protižidovská otázka roztříštěna a nejednotná, téměř každá větší instituce měla své 

vlastní oddělení, které se Židům věnovalo. Přesto setkání příslušníků SS na jedné straně 

a státních tajemníků na straně druhé mělo velký vliv a v době, kdy říšský kabinet 

nezasedal, představovalo jednání ad hoc, které poprvé kolektivně diskutovalo židovskou 

politiku.189 Společná shoda navíc znamenala velmi silný důvod k uznání svrchovanosti 

problematiky nezúčastněnými stranami. V obecné rovině se ministerstva snažila udržet 

si své pravomoci na úkor stále se rozšiřujících možností tajné policie a budovaného 

impéria SS. RSHA ale na druhou stranu již nebyla schopna zvládat veškerou agendu 

sama a obcházet ostatní instituce. Vzájemná spolupráce se jevila výhodná pro obě 

strany. Heydrich ale chtěl získat v této politice prim. Vznikající vyhlazovací tábory, 

později zařazené do „Operace Reinhard“, nespadaly pod pravomoc RSHA, ale 

pod  Globocnika přímo podřízenému Himmlerovi. Situaci na východě navíc 

komplikovala složitá mocenská hierarchie. Himmler na mnoha místech jmenoval své 

osobní zástupce mezi vůdci SS a policie, kteří k němu měli přímý přístup a nebyli 

vázáni pod pravomoc jiných orgánů.190 

Závažnější komplikace přinášely vztahy mezi bezpečnostním aparátem a civilními 

institucemi. Už od jara 1941 byl řešen spor mezi Himmlerem, potažmo Heydrichem a 

Alfredem Rosenbergem, ministrem pro obsazená území na východě. Rozdělení 

pravomocí byl důvod, proč Göring nemohl již v březnu 1941 vydat Heydrichovi 

zmocnění ke „konečnému řešení“. Velitel Bezpečnostní policie a SD se sice dočkal 

v červenci, po proklamovaném vyřešení Rosenbergových kompetencí, ale spor zřejmě 

                                                 
188 Podle původních pozvánek se měla konference konat v sídle INTERPOLu na adrese Am Kleinen 
Wannsee 16. Dopis Reinharda Heydricha Martinu Lutherovi, pozvánka na konferenci ve Wannsee, 
29.12.1941, <www.ghwk.de/deut/luther_1941.pdf>, [cit. 2009-09-05]. 
189 Breitman, R. (2004). cit.d., s. 249. 
190 Cesarani, D. (2008). cit.d., s. 133. 
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přetrvával dále. Definitivní vyřešení sváru přinesla až polovina listopadu, kdy se sešel 

Himmler s Rosenbergem. Po následném setkání říšského vůdce SS s Wilhelmem 

Stuckartem, zástupcem ministerstva vnitra, objevíme v Himmlerově kalendáři 

poznámku: „Židovská otázka – patří mně.“191 Stuckart si měl později stěžovat, že jeho 

ministerstvu byla „židovská otázka“ odebrána. Dlouhodobým problémem byly spory 

s vedením Generálního gouvernementu v čele s Hansem Frankem. Frank chtěl 

na obsazeném území budovat prosperující německou kolonii, nikoli spravovat území, 

které se stávalo sběrným táborem pro obyvatelstvo, jež nikdo jiný nechtěl. Pro RSHA 

byla jednání o každém dalším transportu velmi složitá, a tak i zde bylo cílem získat 

dominantní postavení v „židovské otázce“ nadřazené Frankovi. Spor se snažil urovnat 

Himmler – nejprve ke konci listopadu jednal s vrchním velitelem SS a policie 

v Generálním gouvernementu Friedrichem-Wilhemem Krügerem a ještě 13. ledna 

s Josefem Bühlerem, Frankovým zástupcem. Zástupce okupovaného Polska byl 

do Wannsee pozván až dodatečně, nejspíše po listopadových schůzkách. Série setkání 

těsně před odesláním pozvánek na konci listopadu ukazuje, že plánovaná konference 

měla pro Himmlera i Heydricha velký význam.192  

Kodifikace vůdčí role RSHA byla hlavním důvodem, proč byla konference 

svolána. V protokolu je hned několikrát zdůrazněno, že „konečného řešení židovské 

otázky bez ohledu na zeměpisné hranice zůstane ústředně soustředěno“193 v rukou 

Himmlera a Heydricha. Tyto důvody potvrdil při svém výslechu v Jeruzalémě i Adolf 

Eichmann. Zároveň, s ohledem na těžkou situaci na východní frontě, si chtěl Heydrich 

kromě spolupráce zajistit i loajalitu zúčastněných. Strach z případného neúspěchu 

ve válce mohl působit jako velmi silná páka, jak podpořit vzájemnou spolupráci. Snaha 

po vyjádření jasného stanoviska, jinak velmi rozpačitě reagujících institucí, měla státní 

tajemníky dle Eichmannových slov „lapit prostřednictvím vlastních slov“.194 

 

5.2   Průběh jednání ve Wannsee 
  

Na konferenci dorazilo celkem patnáct hostů, které je možné rozdělit na dvě 

skupiny. S hodností SS se dostavili Reinhard Heydrich, jakožto hostitel a předsedající, 

                                                 
191 Roseman, M. (2003). cit.d., s. 106. 
192 Roseman, M. (2003). cit.d., s. 106-107. 
193 Protokol z konference ve Wannsee, 20.1.1942, <www.ghwk.de/deut/protokoll.pdf>, [cit. 2009-09-05]. 
194 Roseman, M. (2003). cit.d., s. 108. 
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Adolf Eichmann, který měl na starosti přípravu, a spolu se svým šéfem Heinrichem 

Müllerem zastupovali RSHA. Hlavní rasový a osídlovací úřad SS zastupoval Otto 

Hofmann. Karl Ebenhard Schöngarth se dostavil jako velitel Bezpečnostní policie a SD 

v Generálním gouvernementu a Rudolf Lange zastupoval zájmy velitele Bezpečností 

policie a SD pro Ostland a zároveň jako šéf Einsatzkommanda 2 měl jediný praktické 

zkušenosti s „konečným řešením“. Za kancelář strany byl přítomen Gerhard Klopfer a 

ministerstvo vnitra zastupoval státní tajemník Wilhelm Stuckart, člen SS a autor 

Norimberských zákonů. Bez hodnosti SS byli dva zástupci Říšského ministerstva 

pro obsazená východní území, pověřenci Úřadu pro čtyřletý plán a ministerstva 

spravedlnosti a představitel Říšského kancléřství, za úřad generálního guvernéra přijel 

Josef Bühler a za ministerstvo zahraničí Martin Luther. 

Z jednání se dopředu omluvil zástupce ministerstva propagandy, který současně 

vyjádřil zájem o účast na dalších schůzkách. Pro své povinnosti se nemohl dostavit ani 

představitel kanceláře říšského komisaře pro posílení němectví. Původně navržení 

zástupci Generálního gouvernementu byli na poslední chvíli nahrazeni svými zástupci 

nebo podřízenými. Zajímavé je, že Heydrich na konferenci nepozval žádného zástupce 

armády, jejíž konvoje kolidovaly a často zcela zastavovaly židovské transporty, ani 

zástupce ministerstva dopravy či financí.195 

Konference proběhla velmi rychle, celé oficiální jednání trvalo přibližně šedesát 

až devadesát minut a alespoň hlavní body velmi důsledně popisuje protokol z Wannsee. 

Poznámky z jednání pořizoval Eichmann a stenografický zápis zaměstnanec jeho 

kanceláře. Výsledný dokument opakovaně korigoval a upravoval Heydrich, než ho 

konečně nechal rozmnožit a rozeslat. Ze zápisu zmizely všechny neoficiální výrazy. 

V Jeruzalémě to při výslechu připustil i Eichmann s tím, že pokud šlo o zabíjení, byla 

diskuse daleko otevřenější než protokol,196 který byl v konečné podobě dokončen až 

počátkem března 1942, kdy se na „podrobný dokument ke konečnému řešení“197 

odkazuje Goebbels ve svém deníku. Nejsou žádné informace o tom, že by nějaký jiný 

souhrnný spis věnoval „konečnému řešení“. 

Na začátku Heydrich zdůraznil, že to byl právě on, koho říšský maršál pověřil 

„přípravou konečného řešení židovské otázky“ a že tato práce spadá výlučně do jeho a 

Himmlerovy pravomoci. Přítomné dále seznámil s programem židovského 
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197 Roseman, M. (2003). cit.d., s. 128. 
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vystěhovalectví podloženým přesnými čísly dodanými Eichmannem. „Vzhledem 

k možnostem na východě“ byl tento program říšským vůdcem SS zastaven. Heydrich 

pokračoval zmínkou o „předběžném schválení evakuací Židů na východ“ Hitlerem, 

čímž zřejmě narážel na první deportace z podzimu 1941 do Lodže, Minku a Rigy, které 

označil za „nouzové možnosti“.198 Mělo to znamenat, že Hitlerovo rozhodnutí bylo 

do jisté míry unáhlené a že podrobnější plány vznikly až později? Změnou oproti 

dokumentům z jara 1941 a starším byl význam pojmu „východ“, který měl nyní zcela 

konkrétní obsah. Historický výčet zakončil tím, že už „nyní se získávají praktické 

zkušenosti s ohledem na blížící se konečné řešení židovské otázky“. Na úplném konci 

protokolu nacházíme zvláštní formuli „závěrem byly prohovořeny různé formy 

řešení“.199 Znamená to, že se účastníci konference dozvěděli, že budou Židé vražděni 

plynem? Před Norimberským tribunálem se účastníci tzv. procesu s ministerstvy, 

zahrnujícím i státní tajemníky přítomné ve Wannsee, hájili, že neměli tušení, co Židy 

„na východě“ čeká. Soudci záležitost vzhledem k dalším pasážím protokolu posoudili 

tak, že „nikdo by nenavrhoval sterilizaci jako postup, jenž je pro dotyčného lepší, pokud 

by nebyl zcela přesvědčen, že deportace znamená horší osud, totiž smrt“.200 

Na podobnou otázku byl vyšetřovateli dotázán i Eichmann, který sice potvrdil, že se 

mluvilo o té „věci s motorem“ a střílením, kategoricky však popřel likvidaci plynem.201 

Vzhledem k podzimním objednávkám velkého množství cyklonu do Osvětimi a 

od poloviny ledna 1942 na obrátkách nabírajícím vyvražďování lodžského ghetta 

v Chelmnu, lze jen těžko uvěřit, že by tato odzkoušená a pro další vraždění plánovaná 

metoda nebyla na konferenci zmíněna. 

Poté co Heydrich nastínil, co si představuje pod pojmem „konečné řešení“, přešel 

na otázku, pro kolik Židů v Evropě přichází v úvahu. V protokolu nacházíme suchý 

výčet zemí Evropy s počty židovského obyvatelstva. Celkový součet se zastavil na více 

než 11 milionech. Eichmannem připravený přehled vychází z předchozích projektů a 

s velkou pečlivostí byl upravován až do doby těsně před konferencí. Aktualizované 

údaje jsou uvedeny například za Říši a Protektorát, kde se již počítá s výsledky 

programu vystěhovalectví, který od nástupu nacistů k moci až do zákazu emigrace 

umožnil přibližně 537 tisícům Židů z Německa a Rakouska najít si nový domov.202 

                                                 
198 Protokol z konference ve Wannsee, 20.1.1942, <www.ghwk.de/deut/protokoll.pdf>, [cit. 2009-09-05]. 
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Další, kteří byli v době konání dávno zabiti Einsatzgruppen nebo zemřeli v přecpaných 

ghettech Generálního gouvernementu, jsou od původních počtů odečteni. Přes všechnu 

preciznost zaujmou v seznamu země jako Anglie a Irsko. Hitler invazi na Britské 

ostrovy odložil již na podzim 1940, tedy v době, kdy se ještě hovořilo o přípravách 

Plánu Madagaskar. Lze předpokládat, že ve strategickém plánu zůstali britští Židé 

opomenuti, případně se jen čekalo, že po porážce Sovětského svazu se nacistické síly 

pokusí o opakování invaze.203 Tabulka také uvádí neutrální Švýcarsko a Švédsko. 

V následné diskusi reagoval zástupce ministerstva zahraničí Luther, že v severských 

zemích jsou s deportacemi problémy a navrhnul je „vzhledem k nepatrnému počtu 

Židů“ prozatím odložit. Heydrich rovněž zmínil poznámku o Maďarsku a Rumunsku, 

kde není velká ochota s připojením se k protižidovské politice Říše. V závěru protokolu 

bylo navrženo vyslat do obou zmíněných zemí pověřence. Tyto body doslovně 

odpovídají memorandu, které Luther za ministerstvo zahraničí posílal Heydrichovi těsně 

před původním termínem konference – 8. prosince 1941. Text pod nadpisem „Přání a 

představy ministerstva zahraničí v souvislosti s plánovaným konečným řešením židovské 

otázky v Evropě“ 204 navrhoval deklarovat připravenost Německa deportovat na východ 

všechny Židy z Říše, Slovenska, Chorvatska, Srbska a Židy bez státní příslušnosti. 

Zároveň doporučoval apelovat na evropské státy, aby vydávaly protižidovské předpisy. 

Konference plynule přešla k systému, jakým chtěl Heydrich „konečné řešení“ 

provádět. Vycházel z dosud dobře fungujícího modelu primární registrace všech Židů 

na územích obsazených Německem, jejich výrazného označení a vyčlenění z běžného 

života a následného soustředění Židů do ghett. Nezapomněl zmínit funkci plánovaného 

starobního ghetta v Terezíně. Po převezení do tranzitních ghett měli být „odvezeni dále 

na východ“. Síla práceschopných Židů měla být využita, „přičemž jich bezpochyby 

velká část zmizí přirozeným úbytkem“,205 jak bylo mírněji řečeno, že zemřou. Zapojení 

Židů do těžkých prací byl ve své podstatě ústupek radikálního křídla Himmlerovi a 

hospodářským plánům, jelikož dlouhodobý nedostatek pracovních sil, vysoká úmrtnost 

sovětských válečných zajatců a současně tíživá situace na frontě si žádala zapojení 

každé volné pracovní síly. Přednost před všemi oblastmi měla při „ řešení židovské 

otázky“ dostat Říše s Protektorátem Čechy a Morava. V závěrečné diskusi se o slovo 

hlásil státní tajemník Bühler a prosazoval do popředí Generální gouvernement, „protože 

                                                 
203 Aly, G. (2006). cit.d., s. 180-182. 
204 Přání a představy ministerstva zahraničí v souvislosti s plánovaným konečným řešením židovské 
otázky v Evropě, 8.12.1941, <www.ghwk.de/deut/Dokumente/auswaertiges-amt.pdf>, [cit. 2009-09-05]. 
205 Protokol z konference ve Wannsee, 20.1.1942, <www.ghwk.de/deut/protokoll.pdf>, [cit. 2009-09-05]. 
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zde odpadá problém transportu“,206 čímž zároveň poukázal na místo, kde se má vraždění 

odehrávat.  

Největší diskusi a značnou část konference zabrala otázka míšenců a smíšených 

manželství. Nejprve Heydrich dle Norimberských zákonů definoval jednotlivé stupně 

míšenectví a navrhnul pro ně různé možnosti zacházení. Varianty byly dvě: deportace a 

již zmiňovaná sterilizace. Poté se spustila debata, přičemž značný problém vyvolávala 

především smíšená manželství. Závěrem konference ve Wannsee byl problém míšenců 

odložen na další plánovaná setkání. První z následných schůzek se konala hned 29. 

ledna na ministerstvu pro obsazená území na východě. Rasový expert ministerstva 

vnitra, Bernhard Lösener uvedl, že jen v Německu je téměř 20 000 smíšených 

manželství a počet míšenců prvého a druhého stupně dohromady s Rakouskem 

převyšoval 100 000 osob. Řešení této problematiky bylo výbušné i v jiných státech – 

například v křesťansky založeném Slovensku se ihned počítalo s jejím odložením. 

Naopak sovětští míšenci měli být ihned považováni za rovné Židům a stejně tak s nimi 

mělo být zacházeno. Poté co se ukázalo, že hromadné sterilizace není možné realizovat, 

bylo v říjnu 1942 rozhodnuto o povinných rozvodech manželství v Říši, ale s prvními 

skutečnými deportacemi lidí z dosud fungujících manželství se začalo až v lednu 1945. 

Na podzim 1943 došlo k odložení záležitostí míšenců na poválečnou dobu.207 

Konference skončila krátkou diskusí zúčastněných nad souvisejícími otázkami 

mimo záznam protokolu. Poté se hosté odebrali k plnění svých povinností. 

Z Eichmannova popisu víme, že Heydrich byl po odchodu účastníků velmi spokojený a 

proti svým běžným zvykům ještě chvíli poseděl se svými podřízenými – šéfem gestapa 

Müllerem a Eichmannem při cigaretě ač obvykle nekouřil. Výsledek konference ho 

musel potěšit, podařilo se mu prosadit své cíle bez vážnějších námitek. Z protokolu 

pro RSHA vyplynuly dva základní důsledky. Zaprvé deportace a následný osud Židů 

byl zcela v rukou SS, nikdo další do procesu nezasahoval a SS nemusela s nikým dalším 

konzultovat své postupy či žádat o povolení. Zadruhé byla dosažena shoda nad tím, kdo 

a odkud bude „na východ“ deportován s výjimkou míšenců. Konference tak zřejmě svůj 

cíl splnila bezezbytku. Po delším období úprav byl závěrečný protokol rozesílán 

s průvodním dopisem na přelomu února a března 1942. Například Martinu Lutherovi 

26. února spolu s pozvánkou na následné setkání 6. března v sídle gestapa. V dopise 

                                                 
206 Protokol z konference ve Wannsee, 20.1.1942, <www.ghwk.de/deut/protokoll.pdf>, [cit. 2009-09-05]. 
207 Roseman, M. (2003). cit.d., s. 124-5. 
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Heydrich s uspokojením konstatuje, že „se bohudík podařilo stanovit základní linii, 

pokud jde o praktické provedení konečného řešení židovské otázky“.208 

 

5.3   Důsledky konference ve Wannsee 
 

Pět dní po konferenci rozesílá Reinhard Heydrich sérii dopisů, mimo jiné K. H. 

Frankovi, veliteli policie a státnímu sekretáři Protektorátu Čechy a Morava, Walteru 

Schmittovi, vedoucímu osobního oddělení SS, velitelům, inspektorům a služebnám 

Bezpečností policie a SD v Říši i na okupovaných územích a jednotlivým 

Einsatzgruppen. Přílohou všech dopisů je Göringovo pověření z 31. července 1941. 

Text je ve všech případech identický – Heydrich upozorňuje na dokument maršála 

Velkoněmecké říše a závěrem konstatuje: „Přípravné práce byly zahájeny.“209 

Konference ve Wannsee musela splnit Heydrichovy záměry, aby mohl ihned informovat 

své podřízené o pokračování nebo započetí příprav „konečného řešení“. Poněkud 

stručný dopis měl nejspíše potvrzovat platnost dříve dodaných instrukcí a Göringovo 

pověření posloužilo k ulehčení práce jednotlivým složkám. Zdali byly už dříve předány 

písemné či ústní instrukce nevíme. 31. ledna posílá Eichmann zmiňovaný oběžník 

služebnám gestapa informující o novém deportačním programu. 

V březnu začíná třetí vlna deportací z Německa, Rakouska a především 

Protektorátu do vyhlazovacích táborů. Měsíc po konferenci ve Wannsee se v Bratislavě 

konají schůzky o deportacích slovenských Židů. Závěrečná dohoda je uzavřena 

25. března 1942. Německo se zavazuje deportovat všechny slovenské Židy, přičemž 

slovenská vláda za každého uhradí poplatek za cestu ve výši 500 RM.210 První 

transporty odjely ještě v březnu. Ve stejném měsíci začínají jezdit vlaky z Francie. 

Na konci února je rozhodnuto o vybudování nových krematorií nikoli v Osvětimi, ale 

v Osvětimi – Březince. Dle některých historiků však skutečný začátek „konečného 

řešení“ začíná až na přelomu května a června 1942, kdy dochází k urychlení vražedné 

mašinérie. Jak bylo zmíněno, stavba vyhlazovacího tábora v Sobibóru začíná v březnu a 

Treblinky až v květnu 1942 v souvislosti s návštěvou Himmlera ve Varšavě. Dosavadní 

vraždění mělo, dle historika Petera Longericha, ještě charakter vyčišťovacích operací, 

                                                 
208 Dopis Reinharda Heydricha Martinu Lutherovi, 26.2.1942, <www.ghwk.de/deut/Dokumente/luther-
versand-farbe-jpg.pdf>, [cit. 2009-09-05]. 
209 Dopis Reinharda Heydricha Hansi Frankovi, 25.1.1942, <www.ghwk.de/deut/Dokumente/frank.pdf>, 
[cit. 2009-09-05]. 
210 Rees, L. (2005). cit.d., s. 109. 
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které měly jen vytvářet místo pro další deportované jako součást původních plánů. 

Vyhlazovací program se měl na plné obrátky rozjet až v červenci. Především díky řadě 

schůzek mezi Himmlerem a Hitlerem. Říšský vůdce SS na ministerstvu dopravy 

intervenoval za poskytnutí většího počtu vlaků a v polovině července navštívil Osvětim 

a Lublin, kde shlédl a schválil další používání vražedných metod.211 Stejně tak dobře se 

ale mohlo jednat o inspekční cestu související se zprovozňováním nově vybudovaných 

zařízení. 

Na začátku roku 1942 došlo rovněž k reorganizaci administrativy – Hlavní správní 

a hospodářský úřad SS (Hauptamt Verwaltung und Wirtschaft) byl spojen s Hlavním 

rozpočtovým a stavebním úřadem SS (Hauptamt Haushalt und Bauten) a k 1. únoru 

1942 vzniká Hlavní úřad hospodářský a správní SS (SS-Wirtschafts- und 

Verwaltungshauptamt, WVHA). Transformace byla zakončena v průběhu března a 

dubna, kdy byl dosud samostatný Inspektorát koncentračních táborů (Inspektorat des 

Konzentrationslager) zahrnut pod křídla nově vzniklé organizace. Vedením byl pověřen 

Oswald Pohl, jehož úkolem bylo prostřednictvím WVHA obstarávat chod 

koncentračních táborů, zajišťovat hospodářské aktivity a podniky SS a pronájmem 

nucených pracovníků získávat prostředky pro další Himmlerovy aktivity.212 Správa 

koncentračních táborů byla podřízena nově vzniklé úřední skupině D, jejíž sídlo bylo 

umístěno do Oranienburgu, nedaleko koncentračního tábora Sachsenhausen. Šéfem se 

stal Richard Glücks, do té doby inspektor koncentračních táborů.213 

 

                                                 
211 Longerich, P. (2000). The Wannsee Conference in the Development of the „Final Solution“. London: 
The Holocaust Educational Trust. [cit. 2009-09-05]. Dostupný z WWW 
<www.ghwk.de/engl/texts/wannsee-conference.pdf>. 
212 SS – Wirtschaftsverwaltungshauptamt WVHA [online]. ARC, 2005. [cit. 2009-10-13]. Dostupný 
z WWW: <www.deathcamps.org/Reinhard/wvha.html>. 
213 Spoerer, M. (2005). Nucené práce pod hákovým křížem : zahraniční civilní pracovníci, váleční zajatci 
a vězni ve Třetí říši a v obsazené Evropě v letech 1939-1945. Praha: Argo, s. 113. 
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6.   Struktura a organizace řízení pronásledování Židů 
 

„V tomto okamžiku jsem se cítil jako Pilát Pontský a uvědomoval si, že já osobně 

žádnou vinu nenesu.“214 Odpověděl Adolf Eichmann při výslechu v Jeruzalémě, když 

byl dotázán na úpravu protokolu z Wannsee do úředního jazyka. A netýkalo se to jen 

jeho. Základním předpokladem úspěšného holokaustu byla dostatečná dělba práce 

zbavená jakékoli podstaty, tak aby každý jednotlivý krok byl zbaven sžíravého pocitu 

viny, ale všechny kroky zároveň, aby vedly k určenému cíli. Jak postup nazývá Raul 

Hilberg: „Byrokratický proces vyhlazování – o něj totiž ve skutečnosti šlo – jako 

následek malých krůčků, které společně ústily do logického řádu.“215 Především vojáci 

wehrmachtu, příslušníci SS a civilní personál jako poslední články se s důsledky 

byrokratického řetězu střetávali a jistě vinu pociťovali. Kompenzací byly specielní 

příděly alkoholu, nedostatkových potravin, pořádání společenských akcí a další výhody, 

které měly těžkou službu ulehčit. Uvědomovalo si to i vedení (a jistě velmi dobře i 

Himmler po zhlédnutí exekucí v létě 1941) a snažilo se zodpovědnost přenést na sebe. 

V srpnu 1941 říšský vůdce SS prohlásil, že odpovědnost nese jedině on a 

Einsatzgruppen jen plní nepříjemnou, ale nutnou povinnost.216 Změna systému vraždění 

v plynových komorách přinesla výrazné psychické ulehčení, obzvláště pak po zapojení 

specielních židovských komand, která se starala jak o úklid, tak pálení mrtvých těl. I tak 

se muži setkávali s tím, co bylo v písemnostech cudně nazýváno „deportací na východ“. 

V prosinci 1941 reagoval na svízelnou situaci všeobecným rozkazem Himmler – 

velitelé a důstojníci byli zodpovědni, že jejich podřízení vražděním neutrpí žádnou 

újmu.217 

Podobně jako u „Akce T 4“ nacisté těžili z logiky „tajné záležitosti Říše“. Nikdo 

se příliš nesnažil dopátrat, co se za danou nálepkou skrývá. V deníku jedné lékařky, 

v jejímž ústavu proběhla čistka akce „eutanazie“, se dočteme: „Oficiálně (…) jsme se 

o akci nedozvěděli nic, a neoficiálně se prostě předpokládalo, že každý se už nějak 

dostatečně zorientoval sám.“218 Nezbytné informace dostával jen úzký okruh 

zasvěcených, který dané rozkazy potřeboval. Ostatní bližší podrobnosti „konečného 

řešení“ znát nemuseli. Přestože do celého procesu bylo zapojeno mnoho osob, každý 
                                                 
214 Arendt, H. (1995). cit.d., s. 154. 
215 Lanzmann, C. (1991). cit.d., s. 62. 
216 Breitman, R. (2004). cit.d., s. 213. 
217 Breitman, R. (2004). cit.d., s. 241. 
218 Aly, G. (2006). cit.d., s. 221-222. 
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jednotlivý článek sám o sobě příliš mnoho neznamenal, i proto mnozí po válce mohli 

tvrdit, že o vraždění Židů neměli ani potuchy. 

 

6.1   Rozhodovací mechanismy 
 

 Od prvopočátků „řešení židovské otázky“ byla snaha nejen o co největší utajení, 

ale zároveň i po zanechávání co nejmenšího množství dokladů o plánovaných akcích. 

Lze předpokládat, že většina důležitých rozhodnutí padla jen ústně – a to na všech 

úrovních řízení. Reinhard Heydrich, ale i jiní funkcionáři se snažili vytvořit otevřený 

systém řízení, často však praktikovaný nikoli dobrovolně, ale na základě 

nejednoznačnosti předpisů, časové tísně nebo prostě jen nutnosti učinit nějaké 

rozhodnutí na místě. Systém byl nastaven tak, že jednotlivé konkrétní zkušenosti byly 

sbírány a teprve na jejich základě byly sestavovány definitivní směrnice platné 

pro pozdější případy. Konkrétně Heydrich své lidi povzbuzoval k vlastní iniciativě, 

případně k vyjádření svého názoru na shora poslané příkazy, jejichž realizace mohla být 

v terénu nemožná.219 Raul Hilberg navíc uvádí, že posun v rozhodování padal na vrub 

byrokracie, jejíž „spontánní iniciativa byla kladně hodnocena“.220 Při procesu 

v Jeruzalémě na způsob tvorby nových direktiv a předpisů vycházejících z reakcí 

místních instancí poukázal i Adolf Eichmann: „Návrh, který přišel z Paříže či Haagu, se 

zhruba po čtrnácti dnech vracel zpět ve formě direktivy RSHA.“221 Konečná rozhodnutí 

přijímal šéf gestapa Müller. Podobně se mohla situace vyvíjet v nejvyšších patrech 

režimu, kdy vůdce jen stvrzoval již fungující skutečnosti ideově vycházející z jeho slov. 

Není dochován žádný dokument, kde by Hitler výslovně hovořil o spuštění „konečného 

řešení“ ani o dílčích celcích. Z dochovaných záznamů četnosti schůzek a výroků 

týkajících se Židů, můžeme soudit, že führerova role byla velmi podstatná. Ostatně 

k překonávání rozličných překážek stačilo vědět, že se jedná o vůdcovu vůli. Jistě nejen 

v Norimberku se obžalovaní odvolávali na vůdcova slova, která měla sílu zákona a 

nemusela být v písemné podobě. 

Pozadí vzniku a eskalace protižidovských nálad v komplexní program úzce 

souvisí s pohledem na systém fungování nacistického státu a distribuci moci v něm. 

Střetávají se tu dvě základní koncepce: zaprvé soustředění veškeré moci do rukou 

                                                 
219 Aly, G. (2006). cit.d., s. 227-228. 
220 Hilberg, R. (1985). cit.d., s. 183. 
221 Arendt, H. (1995). cit.d., s. 205. 
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Hitlera, zadruhé pak souboj mezi jednotlivými muži o moc a vliv usměrňovaný 

Hitlerem. Antisemitismus byl pevně spjat s ideologií nacistické strany a oproti jiným 

tématům nebyla trpěna žádná opozice. Jestli bylo možné, aby se v jiných záležitostech 

vedla debata nad několika možnostmi řešení, v židovské otázce bylo směřování jasné a 

opozice nebyla tolerována. Pro Hitlera měla tato politika navíc vysokou prioritu, čehož 

si všímalo i jeho okolí a snažilo díky se tomu získat více moci. Ale byl to právě Hitler, 

který se při přípravě Norimberských zákonů snažil korigovat radikální variantu a dle 

Hanse Mommsena si při možnosti volby vždy „raději vybral méně extrémní řešení“.222 

Podobně tomu zřejmě bylo i při rozpoutání Křišťálové noci, kdy se její přípravou snažil 

Goebbels upoutat na sebe vůdcovu pozornost. 

Dosud nevyřešenou zůstává otázka, jakým způsobem došlo k odstartování 

„konečného řešení“ a kdo k němu dal pokyn. Zejména v 70. a 80. letech 20. století došlo 

v historických kruzích k vyhrocení situace do dvou směrů v tzv. sporu historiků 

(Historikerstreit).223 Na jedné straně internacionalisté byli přesvědčeni o jasném záměru 

Hitlerových plánů, kdy jedině vůdce měl rozhodující slovo a byl to právě on, kdo měl 

iniciativu k dalšímu pokroku. Naproti tomu strukturalisté popisují Hitlera jakožto 

pasivní figuru, která korigovala postoje jednotlivých bloků, ale nakonec se nechala 

bojem o moc v židovské otázce přivést k posvěcení radikálního řešení. „Konečné 

řešení“ ale ani jedna ze stran neplánovala, šlo o poslední možnost, když všechny ostatní 

snahy ztroskotaly. Většina historiků zaujímala středové či mírně strukturalistické 

postavení.224 Výrazný posun v bádání přineslo otevření tajných moskevských a 

východoněmeckých archivů na počátku 90. let 20. století. Moderní pohled se snaží více 

si všímat ideologického zakotvení a historických souvislostí. Souhlasí se způsobem 

otevřeného rozhodování, kdy role nižších stupňů moci nebyla shora nijak omezována. 

Dle Alyho docházelo k prolínání podobných úvah jak v kruhu Hitlera a jeho 

spolupracovníků, tak u Globocnika v Lublinu či Höppnera v Poznani.225 Společné cíle, 

které se navíc ukázaly jako proveditelné, pak mohly vést ke spuštění programu, jehož 

řízení se stávalo stále více centralizovaným. Obecně můžeme rozlišit tři historické 

datace. První předpokládá přípravu budoucího „konečného řešení“ spolu s plánem 

Barbarossa na jaře 1941. Druhý udává počátek v časovém rozmezí od poloviny 

července do konce října 1941, s tím že většina názorů na začátek v tomto období 

                                                 
222 Roseman, M. (2003). cit.d., s. 21. 
223 Moravcová, D. Hitler, holokaust a „obyčejní“ Němci. Dějiny a současnost. 1997, vol. 19, č. 5, s. 30. 
224 Roseman, M. (2003). cit.d., s. 13-14. 
225 Aly, G. (2006). cit.d., s. 230-233. 
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vychází z podobných premis. Poslední skupina považuje rok 1941 za pouhé doznívání 

předchozích dočasných plánů, lokálních řešení a testování možných nových metod 

vraždění. Bod zlomu pak vidí až na jaře 1942, kdy dochází ke spuštění většiny 

vyhlazovacích táborů zapojených do „Operace Reinhard“. 

Z počátku živelné zabíjení, jenž mělo zůstat skryto za rouškou války, muselo být 

stále efektivněji řízeno. Je tu totiž souvislost s ohromnými přesídlovacími programy, 

kdy ve stejném okamžiku na okupovaná polská území přijížděly tisíce etnických 

Němců, pro které bylo nutné hledat ubytování. Díky rasovým ohledům měla jedna 

německá rodina získat několikrát více prostoru než polská. Díky tomu vznikal přetlak a 

bylo nutné se přebytečného obyvatelstva nějakým způsobem zbavovat. V kontextu 

s příjezdem tisíců přistěhovalců, často ve velmi špatném zdravotním stavu, došlo 

k rozšíření „Akce T 4“, jen díky tomu vznikly dostatečné kapacity zdravotnických 

zařízení. Bylo však cílem zefektivňování provozu vyhlazovacích táborů vyřešit 

„židovkou otázku“ do konce války? Z počátku jistě ne, jelikož blesková válka, kterou 

Hitler a armádní velení předpokládalo, by nezaručila dostatek času na likvidaci. Aly je 

přesvědčen, že plány na deportaci Židů na východ byly plánovány zároveň s přípravami 

plánu Barbarossa. Rychlé vítězství mělo znamenat možnost rychlých deportací 

na vybraných východních územích. A tak zatímco z východu by přijížděla bohatá kořist 

a uvolněné jednotky wehrmachtu, na opačnou stranu by odjeli Židé.226 Objev nových 

metod vraždění a vlekoucí se válka znamenala úplný obrat. V okamžiku, kdy 

ztroskotaly veškeré předchozí plány, a situace na východě nebyla klidná, vznikla podle 

Alyho koncepce rychlé a bezohledné likvidace.227 Z koncepce nových směrnic, 

vydaných krátce po konferenci ve Wannsee, plyne, že židovská otázka měla být 

vyřešena nejpozději do konce války v celé Evropě.228 V létě 1942 Himmler rozhodnul 

o vyřešení „židovské otázky“ v Generálním gouvernementu do konce roku. Arno Mayer 

je oproti tomu přesvědčen, že eskalace nebyla spjata s očekávaným vítězstvím a snahou 

nezatěžovat v době míru obyvatelstvo „židovskou otázkou“, nýbrž naopak jako 

důsledek „rostoucí nejistoty a strachu tváří v tvář stále reálnější porážce“.229 Mayer 

navíc přisuzuje významnou roli – srovnatelnou s Hitlerem či Himmlerem – generálům 

wehrmachtu. Spolu s několikráte opakovaným Hitlerovým proroctvím, že Židé nepřežijí 

světovou válku, pokud ji vyvolají, mohlo být dle Longericha masové zabíjení pomstou 

                                                 
226 Aly, G. (2006). cit.d., s. 182-183. 
227 Aly, G. (2006). cit.d., s. 235. 
228 Breitman, R. (2004). cit.d., s. 254. 
229 Aly, G. (2006). cit.d., s. 234. 
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za mezinárodní židovské spiknutí. Tento pohled by mohl vysvětlovat, proč vyhlazovací 

program pokračoval i ve chvíli, kdy již bylo zřejmé, že válka vítězství nepřinese. 

Období po zasedání Norimberského tribunálu přineslo mezi historiky hledání 

dokumentu, přikazující začátek „konečného řešení“. Odvolával se na něj třeba Dieter 

Wisliceny, přidělenec RSHA a poradce slovenské vlády v židovské otázce. Nejen on se 

obhajoval s tím, že viděl Himmlerem, nebo u jiných Hitlerem, podepsaný rozkaz. 

Neexistuje žádný dobový dokument, který by písemný rozkaz potvrzoval. Obžalovaní 

se umně snažili vyhnout trestu, nebo se mohli mýlit s ohledem na Göringovo pověření 

Heydricha „úplným řešením židovské otázky“. Tento dokument zřejmě plnil funkci 

potvrzení, které otevíralo nové možnosti. 

 

6.2   Organizace „konečného řešení“ 
 

Faktická realizace protižidovských kroků byla od nástupu nacistů k moci spojena 

velmi těsně s administrativou. Již 7. dubna 1933 byl přijat Zákon o obnovení 

úřednického stavu, což znamenalo propuštění všech Židů ze státní služby. Tento krok 

umožnil vznik židovských referátů a oddělení na všech důležitých ministerstvech, aniž 

by se našel někdo, kdo by byl schopen zevnitř práci narušovat. Počáteční protižidovská 

opatření byla pozvolná, ale citelná – omezení přístupu ke vzdělání a možnosti pracovat 

v některých oborech, vyloučení z kulturního života a podobně. Ještě v září 1933 bylo 

založeno Říšské zastoupení německých Židů (Reichsvertretung der deutschen Juden), 

tedy Židy sdružující organizace, která pomohla koncentrovat Židy pod jednu organizaci. 

Od roku 1939 přejmenované na Říšské sdružení Židů v Německu.230 V rámci 

jednotlivých komunit v Říši a později ve zřizovaných ghettech byly Židé přinuceni 

zakládat výbory starších, tzv. židovské rady (Judenrat) zodpovědné za plnění 

německých nařízení. Přenesením konečné zodpovědnosti na Židy samotné se ukázalo 

jako velmi chytrý tah. Židé se snažili ochránit svou komunitu a tak rychle přijímali 

nacistická opatření ve snaze ušetřit se dalším postihům, organizovali transporty s cílem 

ochránit alespoň ty nejschopnější a v důsledku své autority mezi souvěrci nejspíše 

dosáhli daleko efektivnějšího průběhu vraždění. 

V roce 1935 se iniciativy chopilo ministerstvo vnitra a pod vedením Wilhelma 

Stuckarta připravilo pro sjezd strany v Norimberku tzv. Norimberské zákony. Jejich 

                                                 
230 Cesarani, D. (2008). cit.d., s. 78. 
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dalším doplněním a vydáním zákona o říšském občanství se podařilo definovat Židy a 

jejich míšence a na tomto právním základě později umožnit další diskriminaci. Členové 

strany museli prokázat neexistenci židovských předků do roku 1800, funkcionáři SS až 

do roku 1750.231 Matriční evidenci vedly církve a i ty se tak podařilo tímto způsobem 

zapojit do rasové perzekuce. 

Postupné rozšiřování perzekuce zasáhlo i další instituce a úřady. Ministerstvo 

hospodářství připravovalo zákony umožňující převzetí židovských podniků árijci, 

ministerstvo financí se zabývalo konfiskací a blokováním plateb a zajišťovalo 

financování, ministerstvo dopravy zabezpečovalo pozdější transporty do ghett či 

připravovalo jízdní řády „na východ“. Ministerstvo propagandy náležitě publikovalo a 

ministerstvo zahraničí se staralo o co možná nejvyšší počet emigrantů z Říše. Již 

v srpnu 1933 byla podepsána dohoda se sionistickými organizacemi, která zajišťovala 

snadnější vystěhovalectví Židů do Palestiny. 

Řízená emigrace Židů byla první politikou programového odstranění Židů 

z Německa. Po anšlusu Rakouska byla ve Vídni v srpnu 1938 zřízena Ústředna 

pro židovské vystěhovalectví (Zentralstelle für jüdische Auswanderung). Jejím cílem 

bylo řadou administrativních kroků umožnit vystěhování Židů a zároveň za úřední 

povolení vylákat značné množství financí. Provozním vedoucím byl Adolf Eichmann, 

který ve skutečnosti stál za řízením celé instituce. Eichmannovo řešení židovských 

žádostí o vystěhování bylo průlomové a především velmi úspěšné. Jen za první dva 

měsíce se podařilo vystěhovat téměř 40 000 Židů a do listopadu 1941, kdy byla 

emigrace zakázána, odjelo celkem 128 000 lidí. 30.  ledna 1939 Göring zakládá Říšskou 

ústřednu pro židovské vystěhovalectví (Reichszentrale für jüdische Auswanderung),232 

která vytvořila své pobočky v dalších zemích. Vedením byl pověřen Heydrich, který 

předává post veliteli gestapa Müllerovi a ten si z rakouské metropole zve do čela 

Eichmanna. Eichmann spadal do úřední skupiny „Židé“ označené II/112 

Sicherheitsdientu a zde začíná budovat svůj aparát. 

27. září 1939 zakládá Himmler a Heydrich Hlavní říšský bezpečnostní úřad 

(Reichssicherheitshauptamt, RSHA). Vzniká sloučením několika dosud samostatných 

centrál – Gestapa, Bezpečnostní a Kriminální policie, Hlavního úřadu SD atd. a stává se 

jednou ze součástí dvanácti hlavních úřadů SS. Eichmannova sekce II/112 je zahrnuta 

                                                 
231 Roseman, M. (2003). cit.d., s. 100. 
232 Cesarani, D. (2008). cit.d., s. 79. 



   

69 

do oddělení II RSHA vedeného Franzem Sixem.233 RSHA měl zajistit větší vliv 

bezpečnostních složek v Polsku a posílit možnosti SD. Prvním šéfem centrály se stal 

Heydrich.  

Na jaře 1940 dochází k dvěma následným reorganizacím úřadu a souvisejícímu 

přerozdělení úředních skupin. K 1. únoru vzniká celkem 7 úřadů rozdělených na vnitřní 

záležitosti – personální (I), organizační, správní a právní úřad (II), vnitřní zpravodajskou 

službu SD (III), Gestapo (IV), Kriminální policii (V), zahraniční zpravodajskou službu 

(VI) a světonázorový výzkum a hodnocení (VII). Eichmannovo oddělení, nově IV D 4 

Emigrační a evakuační agenda (Auswanderung und Räumung), je zařazeno pod gestapo 

do ústřední skupiny IV D (Obsazená území), která vniká spojením politicko-

exekutivních funkcí Bezpečnostní policie a gestapa. Záhy dochází k dalším nyní jen 

administrativním změnám, od 1. března je Eichmannovo oddělení značeno IV B 4 

Židovské záležitosti a evakuační agenda (Judenangelegenheiten, 

Räumungsangelengenheiten), vzniká tak jediné oddělení, které má Židy na starosti. 

Ke změně názvu dochází během války ještě několikrát – od listopadu 1941 jen 

„židovské záležitosti“ a od října 1943 „Židovské záležitosti, evakuační agenda, 

konfiskace majetku nepřátel národa a státu, zbavování státní příslušnosti k Německé 

říši“.234 V souvislosti s druhou reorganizací Eichmann oddělení rozdělil na dvě 

pododdělení IV B 4a obstarávající evakuace a dopravu pod vedením Franze Novaka a 

IV B 4b – právní a technické otázky židovských záležitostí, v čele s Fridrichem 

Suhrem.235 

Činnost referátu IV B 4 byla velmi široká – počínaje původním vystěhovalectvím, 

vydáváním židovských pasů, evidencí a změnou jmen, vysídlováním, majetkovými 

otázkami a konče organizací „vyklízení“ Polska a etnickými čistkami, objednáváním 

cyklonu B, organizací transportů a dalšími záležitostmi. Podle Hanse Safriana oddělení 

IV B 4 fungovalo jako styčný a koordinační úřad v židovské otázce. Eichmann 

zpracovával zaslané požadavky, zprostředkovával je a dohlížel na jejich plnění, 

na druhé straně vyhledával umístění pro transporty, přijímal a ke schválení předával 

zlepšovací návrhy.236 Zjednodušeně oddělení IV B 4 převádělo nařízení do směrnic a 

zajišťovalo jejich praktickou realizaci. 

                                                 
233 Cesarani, D. (2008). cit.d., s. 82. 
234 Aly, G. (2006). cit.d., s. 67-68. 
235 Cesarani, D. (2008). cit.d., s. 127-128. 
236 Aly, G. (2006). cit.d., s. 236. 
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Příprava transportů probíhala na několika úrovních a každému z nich předcházela 

dlouhá schvalovací cesta, jež zahrnovala mnoho institucí. Většina příkazů přicházela 

přímo od Heinricha Himmlera, který rozhodoval o tom, kolik deportovaných má být 

selekcí vybráno za práceschopné a kolik rovnou usmrceno.237 Informace putovala 

k Osvaldu Pohlovi do WVHA a dále k Richardu Glücksovi do úřední skupiny D 

(Správa koncentračních táborů).238 V Jeruzalému potvrzoval Eichmann, že říšský vůdce 

SS neustále vydával rozkazy a „každá jednotlivá vlna musela být znovu nařízena“.239 

Tím došlo k rozjetí byrokratického aparátu, kde každý musel odvést svou část práce. 

Po stanovení počtů a výchozího místa bylo v případě ciziny nutné zajistit 

povolení ministerstva zahraničí (oddělení III vedené Franzem Rademacherem, tvůrcem 

Plánu Madagaskar), kontaktovat danou vládu a zároveň komunikovat s vojenským 

velitelem oblasti. Novak kontaktoval WVHA (od roku 1942, předtím Inspekci 

koncentračních táborů), pod který spadaly koncentrační tábory a výběr cílů transportů. 

Dále se obrátil na Říšské dráhy, u kterých bylo nutné zajistit potřebné množství vlaků, a 

ve spolupráci s ministerstvem dopravy byly sestaveny přesné jízdní řády. Ministerstvo 

muselo ještě předtím kontaktovat armádu a zjistit, zda daná trasa nekoliduje s válečnými 

operacemi. Wehrmacht měl v takovém případě právo veta, ale s blížícím se koncem 

války ho téměř nevyužíval.240 Eichmannovo oddělení mělo přehled o odjezdech a 

příjezdech všech vlaků, počtu přepravovaných Židů a sestavovalo ve spolupráci 

s místními správami ghett jmenné seznamy. Hlavní úřad pořádkové policie SS 

(Hauptamt Ordnungs-Polizei) poskytoval své muže, aby dohlíželi na shromažďování 

Židů a doprovázeli transporty na cestě. 

Koncentrační tábory začaly vznikat po nástupu nacistů k moci velmi nahodile, 

bez jakéhokoli centrálního plánu. Navíc o budování táborů a jejich kontrolu soupeřilo 

mnoho organizací. Tábory podléhaly státním orgánům – policii, ministerstvu vnitra 

nebo předsedům vlád a zároveň se tvořily paralelní struktury spadající pod SS nebo SA. 

Poté co Himmler převzal v roce 1934 řízení politické policie v Prusku a zahájil 

sjednocování bezpečnostního aparátu pod hlavičkou SS, dochází i ke konsolidaci 

systému koncentračních táborů. V roce 1935 pod Inspekci koncentračních táborů 

                                                 
237 Průměrně bylo z transportů procházejících selekcí vybíráno přibližně 25 % osob považovaných 
za práceschopné. Sofsky, W. (2006). cit.d., s. 262. Arendt, H. (1995). cit.d., s. 122. 
238 Arendt, H. (1995). cit.d., s. 204. 
239 Roseman, M. (2003). cit.d., s. 130. 
240 Arendt, H. (1995). cit.d., s. 285. 



   

71 

(Inspektion der Konzentrationslager, založena roku 1934) spadalo pouhých 6 táborů.241 

Za založením Inspekce stál Theodor Eicke, velitel koncentračního tábora v Dachau, 

který hrál v dalším rozvoji vězeňského systému zásadní roli. Podle jím budovaného 

vzoru byly následně stavěny i další vězeňské komplexy. S přibývajícími koncentračními 

tábory rozšiřoval Eicke působnost svého úřadu o jednotky SS Totenkopfverbände,242 

které založil roku 1936 jako speciální oddíly určené ke správě a hlídání táborů. 

Na počátku války byla z Inspekce koncentračních táborů oddělena Hospodářská správa 

táborů a přidělena pod Hlavní správní a hospodářský úřad SS (vedený Osvaldem 

Pohlem, pozdějším šéfem WVHA, jehož základní složkou se tento úřad stal) a 

Generální inspekce zesílených jednotek svazů SS Totenkopf, kterou až v srpnu 1944 

převzala Waffen-SS. V čele Inspekce stanul Richard Glücks (pozdější šéf úřední 

skupiny D WVHA) a Eicke se spolu s jednotkami Totenkopf vydal do Polska, kde 

prováděl první systematické kroky vyhlazovací politiky. V březnu 1942 byla Inspekce 

(v té době označována jako Úřad VI hlavního velitelského úřadu SS) přiřazena 

pod WVHA, ale i nadále udržela značně nezávislé postavení.243 Do působnosti WVHA 

spadaly všechny tábory až na několik výjimek – tábory „Operace Reinhard“ (Chelmno, 

Treblinka, Sobibór a Belzec) patřily pod RSHA – jednak jejich charakter nepočítal 

s jakýmkoli delším přežíváním vězňů a hlavně již jejich výstavba probíhala mimo řízení 

Inspekce koncentračních táborů. Mimo kontrolu WVHA spadal i Terezín, starobní 

ghetto a ukázkový tábor, který jako jediný během války navštěvovaly kontroly 

Mezinárodního Červeného kříže. Osvětim, Majdanek a další tábory pod kontrolou 

WVHA byly, i když v nich masové vraždění probíhalo.244 

Pracovníci oddělení IV B 4 byli od roku 1940 přidělováni na německá zahraniční 

zastupitelstva.245 Po konferenci ve Wannsee neradili jen v otázkách vystěhovalectví, ale 

převzali koordinační funkci. Získávání zkušeností a pochopení fungování 

byrokratického aparátu bylo otázkou času. Organizaci transportů si mohl Novak a jeho 

podřízení vyzkoušet při složitých přesidlovacích akcích v Povartí, kdy spolu se sekcí 

III B RSHA řídili přesun půl milionu Poláků.246 Přes občasné problémy jako uvíznutí 

transportů, nebo nedokonalou koordinaci vedoucí k dočasnému navýšení přijíždějících 
                                                 
241 Sofsky, W. (2006). cit.d., s. 41-42. 
242 Jednotky SS Totenkopfverbände – sbory SS založené za účelem střežení koncentračních táborů. Z nich 
specielně vyčleněné a jedny z nejlépe vybavených a vycvičených útvarů byly jednotky SS Totenkopf, 
které se účastnily bojů v Polku a posléze i na dalších frontách. 
243 Sofsky, W. (2006). cit.d., s. 109-110. 
244 Spoerer, M. (2005). cit.d., s. 118. 
245 Cesarani, D. (2008). cit.d., s. 138. 
246 Aly, G. (2006). cit.d., s. 69. 
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Židů, se postupně od podzimu 1941, kdy „na východ“ mířilo jen minimum vlaků, 

podařilo úřednický aparát natolik zdokonalit, že se v létě 1944 podařilo ve velmi 

krátkém časovém úseku naplánovat a uskutečnit transporty 400 000 Židů z Maďarska 

do Osvětimi. 

V rozhovoru s holandským novinářem a bývalým příslušníkem SS Wilhelmem 

Sassenem poskytnutém v roce 1955 v Argentině, Eichmann říká, že po konferenci 

ve Wannsee, byl „spolu se svými podřízenými na oddělení gestapa tehdejšího RSHA 

ve všech záležitostech týkajících se konečného řešení odsunut na vedlejší kolej“.247 

Pravomoci měly být přesunuty na jiné útvary RSHA. Oddělení IV B 4 sice 

nevykonávalo žádné rozhodovací pravomoci (nebo jen minimální), zůstalo ale 

zodpovědné za praktickou realizaci příkazů, které přicházely od Himmlera a jiných 

nadřazených míst. 

Zcela mimo oficiální strukturu stála síť vyšších velitelů SS a policie. Mnozí z nich 

působili jako Himmlerovi osobní zástupci v daném místě s právem přímého přístupu 

k říšskému vůdci SS. Tito velitelé nebyli napojeni na RSHA ani WVHA a hodnostně 

byli postaveni nad Eichmanna, což velmi komplikovalo jejich zapojení do obvyklé 

administrativní struktury.248 Usnadnění přinesla konference ve Wannsee, která jasně 

určila zodpovědnost za „konečné řešení“, ale i tak bylo nutné například záležitosti 

týkající se dopravy řešit přímo s nimi. Přesto měli vyšší velitelé nezastupitelnou roli 

v počátcích protižidovské politiky v Generálním gouvernementu, kdy právě oni stáli 

za do té doby nevídanou radikalizací a posunem. Právě díky jejich invencím vznikala 

síť vyhlazovacích táborů „Operace Reinhard“, které zůstaly nezávislé na WVHA a až 

do konce svého působení spadaly pod Odila Globocnika. Dalším z významných velitelů 

byl Erich von dem Bach-Zelewski. 

 

6.3   Ekonomické aspekty holokaustu 
 

Základní snahou při vystěhování i následných deportacích Židů byla konfiskace, 

co největšího množství majetku, ideálně se snahou, aby veškeré náklady nesli sami 

Židé. Hlavní roli v počátcích kontroly finančních záležitostí měl Göring, který byl 

Hitlerem pověřen nejvyšším dohledem nad židovskými záležitostmi. Říšskému 
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73 

maršálovi dělal starosti únik židovského kapitálu, aby k němu nedocházelo, byly 

mezinárodní židovské organizace požádány, zdali by financovaly vystěhovalectví ony. 

Eichmann po židovských funkcionářích požadoval zasílat 100 tisíc dolarů měsíčně, 

celkem se tak podařilo získat asi 4,2 milionu dolarů.249 Nejen že peníze neunikaly 

do zahraničí, ale díky dalšímu přísunu se podařilo vystěhovat více Židů. 12. listopadu 

1938 se konala schůzka, která měla zamezit sporům v židovských kompetencích. 

Účastnili se jí mimo jiné Heydrich a Goebbels a její výsledky byly prvopočátkem 

pro budoucí „pověření“ Heydricha. Nejdůležitějším aspektem setkání bylo řešení 

finančních důsledků nedávné Křišťálové noci. Tisíce roztlučených výloh, rozbité a 

vypálené synagogy a další majetek byl pojištěn, avšak výplata pojistného by byla 

natolik vysoká, že by mohlo dojít k bankrotu pojišťoven. Zvolena byla zcela jiná cesta – 

Židé byli donuceni uhradit si škody sami a ještě zaplatit pokutu ve výši jedné miliardy 

říšských marek. 

Po zahájení války založil Göring Německou přesídlovací a komisařská společnost 

(DUT), která spolu s Úřadem pro správu majetku ve východních oblastech (HTO) měla 

evidovat a vyvlastňovat židovský majetek, vydávat náhrady německým přistěhovalcům, 

přerozdělovat židovské obchody a živnosti a zároveň financovat přesídlovací aparát. 

DUT také oceňovala majetek, který přesídlenci zanechávali ve svých domovinách, 

a následně vyplácela domácím úřadům finanční odškodnění.250 

Primární snahou úřadů bylo zmapovat židovské jmění. Na šestnáctistránkovém 

formuláři „majetkového prohlášení“ měli Židé sepsat veškerý svůj majetek 

do nejmenších podrobností. Na základě dokumentu bylo později rozhodnuto o jeho 

dalším osudu. Po deportaci přišlo na řadu přerozdělování. Finanční správa zabavovala 

bytové zařízení, méně hodnotné věci byly přidělovány charitativní organizaci 

Nacionálně socialistická pomoc potřebným, cenné předměty byly rozprodávány nebo 

dávány do zastaváren, případně spolu s cennými papíry předávány na specielní účty 

Říšské banky. Šicí a tiskařské stroje byly konfiskovány pro manufaktury v ghettech 

nebo německé podniky, písemnosti putovaly na Rosenbergův pohotovostní štáb.251 A to 

značná část vybavení židovských domácností byla zabavena předchozími nařízeními 

(mimo jiné fotoaparáty, jízdní kola, psací stroje). Vysoká míra korupce, přednostní 

přístup gestapa do bytů a obzvláště pak vzdálenost koncentračních táborů od větší 
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kontroly administrativní postupy narušovaly. Byl si toho vědom i Himmler. 

Za přistihnutí při krádeži hrozily vysoké tresty, ale množství zabavovaného majetku 

bylo lákavé. Ve svém projevu 4. října 1943 v Poznani před vyššími vůdci SS se 

Himmler vyjádřil otevřeně: „Dal jsem striktní příkaz [Pohlovi, pozn. aut.], že bohatství 

bude samozřejmě odvedeno Říši.“ „Kdo by si z toho vzal pouhou marku, je mrtev.“252 

V důsledku Himmlerova jednání s ministrem spravedlnosti Ottou Thierackem, 

který se vzdal jurisdikce nad Poláky, Židy, Cikány-Romy a Rusy,253 bylo usnadněno 

zabavování majetku díky 11. nařízení k zákonu o říšském občanství z 25. listopadu 1941 

– vydaném na počátku prvních systematických židovských transportů. Po opuštění 

německého území ztráceli Židé veškerý svůj majetek ve prospěch Říše. Již v říjnu 1941 

byl v Říšské bance zřízen zvláštní účet „W“254 respektive účet na jméno „Maxe 

Heiligera“.255 Jeho cílem bylo skladování židovských cenností. Zlaté šperky, hodinky, 

prsteny, zubní zlato a jiné předměty byly postupně přeměňovány na finanční hotovost. 

Jejich původ byl v konfiskacích a zabaveném majetku z koncentračních táborů. 

V Osvětimi celý blok zvaný „Kanada“ měl na starosti třídění židovského majetku. 

Oblečení bylo buď prodáváno, nebo rozdáváno nacistickým charitativním organizacím, 

cenné předměty postupně posílány do Říše a i tak se hromadilo množství kufrů, 

kuchyňského nádobí, bot a dalších předmětů, jejichž využití se hledalo. Specielní 

komanda ještě před spálením mrtvá těla prohlížela a vytrhávala zlaté zubní náhrady. 

Dokonce i vlasy židovských obětí byly posílány k dalšímu zpracování. 

Ani to nacistům nestačilo. K pokrytí nákladů na cestu byli Židé nuceni 

před deportací odvést 25 % své zbývající hotovosti. Přepravu zajišťovaly Říšské dráhy, 

jízdní řády připravovalo ministerstvo dopravy a vyúčtování se k oddělení IV B 4 

dostávalo přes formálního objednavatele cest Středoevropskou cestovní kancelář 

(Mittleeuropäisches Raisebüro). Na každý vlak musel být prodán přesný počet lístků. 

Dle platného tarifu byla hromadným cestám poskytována sleva nad 400 osob. Proto se 

vyplatilo vydávat i menší transporty za početnější. Nejčastěji se jezdilo s tisícem Židů. 

Každý transport doprovázelo dvanáct mužů pořádkové policie, která měla na starosti 

zajišťování a shromažďování Židů, a jen jim byla účtována zpáteční cesta.256 Za jeden 

kilometr jízdy byly účtovány 4 feniky, děti do 10 let jezdily za polovinu a malé děti 
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zadarmo. Při případném znečištění vagónů mohla být účtována smluvní pokuta.257 

Většina transportů byla převážena v zamčených dobytčích vagónech, Židé ze západu 

nejednou přijížděli v rychlíkových vozech s ostnatými dráty v oknech. 

Na konferenci ve Wannsee Heydrich navrhl využít Židy na různé práce. Úkol 

dostal na starost krátce na to založený WVHA – konkrétně úřad D II. V jeho vedení stál 

Gerhard Maurer, který se pro význam pracovních sil stal velmi důležitou osobou.258 Až 

do léta 1944 fungoval systém pronájmu vězňů koncentračních táborů takto: úřad D II 

dostával od soukromých firem poptávku na potřebné počty pracovníků, Maurer 

zkontroloval počty vězňů, zjistil podmínky jejich ubytování a způsob ostrahy a udělil 

povolení. Po červnu 1944 se do rozhodování zapojilo ještě ministerstvo pro zbrojení a 

válečnou výrobu.259 S pokračující válkou a nedostatkem pracovních sil stoupal význam 

nuceně nasazených a tím i jejich cena. Za jednoho pracovníka bylo do konce roku 1942 

účtováno 0,3 RM na den, v roce 1943 1,5 RM za odborníka a 0,5 RM za pomocného 

dělníka a ženu a od dubna 1944 čítala sazba 4-5 RM respektive 3-4 RM za pomocné 

dělníky.260 Likvidace Židů měla vždy přednost před hospodářskými či 

vykořisťovatelskými cíli. Nízká produktivita odpovídající 30 – 60 % německého dělníka 

vyšla podniky na přibližně stejné náklady jako obyčejní zaměstnanci.261 Pracovní 

nasazení v nelidských podmínkách odpovídalo i průměrné délce života, která 

nedosahovala ani dvanácti měsíců. V závodě Buna IG Farben v Osvětimi, důlních 

provozech a dalších extrémně náročných místech jen 3 – 4 měsíce. Využití posledních 

sil Židů určených pro plynové komory, přineslo Říši v racionalizovaném procesu další 

zisky. 

Dříve než došlo k masivnímu pronajímání vězňů koncentračních táborů 

do soukromého sektoru, byli Židé zneužíváni ve prospěch hospodářských podniků SS. 

Jejich dohled měl od počátku na starosti Pohl a po jejich začlenění pod WVHA jim byla 

vymezena úřední skupina W (Wirtschaftsunternehmungen). Do skupiny patřila celá řada 

podniků zabývající se především jednoduchou manuální prací – Německé hospodářské 

závody (Deutsche Wirtscharftsbetriebe), Německé cihlářsko-kamenické závody 

(Deutsche Erd- und Steinwerke), Německé podniky pro výzbroj (Deutsche 

Ausrüstungswerke) nebo především v Ravensbrücku ženy zaměstnávající Společnost 
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pro využití textilu a kůže (Geselschaft für Textil- und Lederverwertung). Snaha 

o zbudování zbrojních podniků SS narazila na odpor zavedených výrobců a armády a 

muselo od ní být upuštěno. Významu pracovní síly si byl vědom i Göring a za Hitlerova 

souhlasu dosadil do čela úřadu C WVHA – Stavebnictví (Bauwesen) Hanse Kammlera, 

zvláštního pověřence říšského vůdce SS. Vzájemné soupeření o pracovní síly uvnitř 

jednoho úřadu měl Himmler v úmyslu využít pro zvýšení svého mocenského potenciálu 

a ve spolupráci s říšským maršálem k vybudování vlastního leteckého oddílu SS.262 

 

Koordinace požadavků jednotlivých složek režimu ve Wannsee, kde se 

Heydrichovi podařilo získat potvrzení své dominantní role a uzpůsobení institucí 

bezpečnostního aparátu přineslo ve výsledku výborně pracující soukolí. Několik tisíc 

mužů pracujících přímo v táborech, tisíce pracovníků dráhy, kteří se podíleli 

na transportech nebo pro ně jen připravovali jízdní řády v nízkém stupni utajení „jen 

pro vlastní potřebu“, desetitisíce úředníků, kteří zajišťovali potřebná povolení, a ještě 

mnoho dalších bylo svým dílem do vyhlazování Židů zapojeno. O výsledcích své práce 

sice nebyli oficiálně informováni, je však těžké uvěřit, že by o zabíjení vůbec nevěděli. 

Jednotlivé úkony zdánlivě nepřinášely pocit viny, ale ve výsledku bez nich nemohlo 

dojít k tak komplexnímu programu, jakým „konečné řešení“ bylo. Právě v tom spočívá 

hrůza těchto činů. 
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Závěr 
 

Spuštění „konečného řešení“ řízeného popsaným aparátem znamenalo průlom 

v dosavadních způsobech židovské perzekuce, jaké se kdy v historii vyskytly. 

Důslednou organizací se během velmi krátké doby podařilo připravit transporty z celé 

Evropy a zavraždit ohromné množství lidí. To vše přes to, že nacistické Německo vedlo 

válku na několika frontách a od poloviny třicátých let pociťovalo nedostatek pracovních 

sil. Vyhlazovací operace pokračovaly v době, kdy o vítězství začalo pochybovat i 

nacistické vedení, a přetrvaly až do posledních dní Třetí říše. Postupně se ale smrskly 

jen ve snahu zabránit spojencům najít kohokoli živého a zlikvidovat všechny stopy, 

které by Německo usvědčily z židovské genocidy. Přesto se dochovalo mnoho objektů, 

či dokumentů a přežili i mnozí vězni, kteří prošli koncentračními tábory. Systematická 

snaha zbavit se všech důkazů a těl obětí se podařila jen částečně a obzvláště ke konci 

války značně paralyzovaný aparát na některé snahy zcela rezignoval. Velké množství 

institucí zapojených do „konečného řešení“ nám pomáhá i ve zpětné snaze 

o rekonstrukci jejich fungování. Množství korespondence a nařízení, která sice byla 

v centrálách zničena, se dochovalo právě díky kopiím uložených u dílčích orgánů. 

Nejenže se nepodařilo zamést všechny stopy, ale díky propracovanému systému 

distribuce rozkazů se nám jich dochovalo značné množství pro podrobnou analýzu. 

Jedním z cílů této práce byla snaha o pochopení, proč nacisté začali s masovým 

vražděním právě na přelomu let 1941 a 1942. Z vývoje protižidovské politiky a 

výrazných změn, kterými přípravy „konečného řešení“ ve sledovaném období prošly, 

nevyplývá, že by již před začátkem druhé světové války bylo v plánu fyzicky 

zlikvidovat židovské obyvatelstvo. Veškeré snahy, přinejmenším do konce roku 1940, 

směřovaly k zbavení se Židů nenásilnou formou. Od začátku druhé světové války to 

trvalo přibližně rok a půl, než se objevily první ucelené plány počítající se zabíjením. 

Ale teprve s ukončením operace „eutanazie“ se masové vraždění dostalo do podoby, 

která ho umožnila provést globálně. Snahou Einsatzgruppen bylo skrýt zabíjení 

pod pláštěm postupující fronty a válečných operací. Tento způsob samozřejmě nešlo 

využít pro Židy z Říše ani západní Evropy. Nové metody s minimální účastí personálu 

pod záminkou pracovních táborů nebo přesídlovacích operací ukrýt šlo. Jen málokdo si 
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bych schopen představit, že hromadné zabíjení může být tak snadné.263 I proto bylo 

rozhodnuto vyčistit Evropu od Židů během války, kdy se předpokládalo větší pochopení 

obyvatelstva a i částečné krytí válečnými událostmi.  

Pokud by měl Hitler od počátku plán na fyzickou likvidaci evropských Židů, 

znamenalo by to, že počáteční přípravy k deportacím by začaly ještě před prvními 

výstřely. Vybrán by musel být i způsob vraždění a místo (místa), kde by mělo probíhat. 

Ani jedno z toho se nestalo, naopak hromadné deportace začínají více než čtvrt roku 

po útoku na Sovětský svaz, stejně jako hledání vhodných míst a výstavba vyhlazovacích 

táborů. Do té doby jsou systematicky vražděni pouze východoevropští Židé. Hitler mohl 

mít jiné plány a jeden z důvodů, proč zahájení „konečného řešení“ odkládal, byl 

předpoklad, že celé tažení do Ruska bude bleskovou válkou a během několika měsíců 

by nebylo reálné akci dokončit. To by ovšem znamenalo, že vraždění Židů 

Einsatzgruppen probíhalo díky obavám z jejich spojení s bolševismem, a pro Židy 

z Říše a západní Evropy bylo přichystáno jiné řešení. Na počátku roku 1941 stále platily 

plány počítající s deportacemi na Madagaskar. Později se říkalo stručně „na východ“. 

Myšlena byla východní území dobytá v Rusku, možná až oblasti na Sibiři. Budeme-li 

považovat tyto plány za skutečné, mohl se k nim 22. července 1941 vyjádřit Hitler: 

„Kam Židy pošleme, jestli na Sibiř nebo na Madagaskar, je úplně jedno.“264 Jisté je, že 

o jejich osudu ještě nebylo rozhodnuto. 

Definitivnímu rozhodnutí nejspíše předcházelo několik událostí, které donutily 

führera jednat. Ještě v létě 1941 mohl Hitler kalkulovat se zachováním neutrality 

Spojených států a využitím Židů jako rukojmích, že USA do války nevstoupí. Činnost 

Einsatzgruppen byla postupně rozšiřována, ale střílení způsobovalo mnohým mužům 

psychické potíže. Proto byly hledány rychlejší a pohodlnější způsoby, jak vraždění 

urychlit a ušetřit vlastní lidi. Vítanými pomocníky se stali odborníci programu T4, kteří 

byli po jeho předčasném ukončení uvolněni. Ve stejné době se ukazuje, že válka bude 

trvat daleko déle, než se plánovalo, a zároveň se hroutí Hitlerova idea o zachování 

neutrality Spojených států, které se rozhodly válečnou půjčkou podpořit Velkou Británii 

i Sovětský svaz. Pod vlivem bombardování německého území se objevují vnitřní tlaky 

na deportaci Židů, jejichž byty by mohly být využity pro Němce. Hitler se pod tíhou 

mnoha nepříznivých událostí rozhoduje poslat první transporty do Lodže, která je 
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79 

přecpána polskými a již dříve deportovanými Židy. Generální gouvernement, potýkající 

se dlouhý čas s přelidněním, nedostatkem potravin a zároveň destabilizovaný přesuny 

tisíců obyvatel v rámci přesídlovacích programů, přistoupil k nouzovému řešení. 

Hitlerovo možná jen dočasné východisko působilo jako rozbuška. Tíživá situace 

nejspíše vygradovala v lokální řešení spočívající v zabíjení obyvatel ghetta, aby bylo 

uvolněno místo pro nově příchozí. V září a říjnu 1941 Himmler rozhoduje o stavbě 

prvních vyhlazovacích táborů. Je vysoce pravděpodobné, že došlo k protnutí několika 

paralelně připravovaných záměrů a jejich spojením a budoucí centrální organizací 

vzniklo „konečné řešení“.265 Sled událostí nás vede k domněnce o improvizovaném 

původu vyhlazovacích táborů. Nenacházíme žádné odkazy na dřívější plány nebo 

rozhodnutí. Naopak se zdá, že vývoj postupoval v několika nejistých skocích, které 

na sebe navazovaly, ale v mezičase dávaly dostatek prostoru k zastavení veškerých 

příprav. Někteří historici se domnívají, že po úvodních obecných pokynech se Hitler 

mohl vyjádřit ve smyslu, že „víc už o tom nechce slyšet“.266 

Budeme-li považovat „konečné řešení“ za improvizované, dopředu neplánované, 

je nasnadě, že bylo spuštěno až v okamžiku, kdy nebylo jiné východisko. Na jedné 

straně nemožnost provést deportační plány a na druhé nutnost něco s Židy provést vedlo 

k uspíšení rozhodování. S ohledem na úspěšně pracující Einsatzgruppen byla překonána 

psychologická bariéra a všichni byli připraveni na další krok. Přestože došlo 

k odčerpání značného množství zdrojů potřebných pro vedení války, priorita židovské 

politiky byla natolik vysoká, že se ohled nebral na nic. 

„Konečné řešení“ by jen stěží mohlo být bez vyhlazovacích táborů. V roce 1947 

ve výslechu uvedl Bach-Zelewski, že Němci neměli oproti Rusům dostatečný počet lidí, 

kteří by se hodili k hromadným popravám. Proto se do vyhlazování museli zapojit 

byrokraté a vytvořit síť vyhazovacích táborů. Dle Bach-Zelewskiho se v tom odrážel 

německý smysl pro pořádek, kterého Rusové nemohli nikdy dosáhnout.267 Dalším 

podstatným faktorem bylo zapojení samotných Židů. Ať již při kancelářské práci 

v ghettech, při výběru deportovaných, organizování transportů, nebo při práci 

v komandech ve vyhlazovacích centrech. Lze předpokládat, že při obstrukčních snahách 

a neochotě jakkoli nacistům pomáhat by mohlo být ušetřeno velké množství obětí. 

Významnou úsporou německého personálu bylo zapojení ukrajinských dozorců a 

                                                 
265 Faktory vedoucí k radikalizaci a jejich praktické důsledky na židovskou politiku v kapitole 4. 
266 Aly, G. (2006). cit.d., s. 236. 
267 Breitman, R. (2004). cit.d., s. 221. Zcela opačný názor přináší Daniel J. Goldhagen, který naopak 
hovoří o ochotě Němců podílet se na vraždění Židů. Goldhagen, D. J. (1997). cit.d., s. 17. 
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personálu z pobaltských států. Centralizace systému řízení, propojování jednotlivých 

institucí a tvorba ustálených postupů vedla k neustálému zdokonalování a zrychlování 

zabíjení. Významnou úlohu při koordinaci „konečného řešení“ sehrála konference 

ve Wannsee v lednu 1942, na které padlo potvrzení vůdčí role bezpečnostního aparátu 

v čele s SS při řešení židovské otázky.268 Proces vraždění díky tomu získal charakter 

průmyslového podniku, kde nesmělo docházet ke ztrátám ani zbytečným prostojům. 

Vrcholem byrokracie bylo zabavování židovského majetku a především využití 

židovské práce a nakonec i drancování tělesných ostatků mrtvých Židů. 

Nemůžeme říci, že by organizace táborů smrti probíhala od jejich vzniku hladce. 

Důležitým prvkem byla od počátku významná míra samostatnosti podřízených jednotek, 

schopnost improvizace a vzájemná rivalita. Flexibilita systému spočívala především 

v tom, že vznik nových doporučení a direktiv vycházel z praktické zkušenosti. Téměř 

každý osvědčený experiment se mohl stát vzorovým příkladem pro ostatní útvary. 

Nejinak tomu bylo při objevení účinků cyklonu B.269 V Jeruzalémě popsal Adolf 

Eichmann stav institucí velmi výstižně: „V proudu událostí se všechno stále měnilo.“270 

Ústřední organizace se tedy nejen snažily proces vraždění řídit a koordinovat jednotlivé 

zúčastněné instituce, ale zároveň sledovaly jednotlivé tábory a na základě zkušeností 

přijímaly opatření vedoucí ke zvýšení efektivity. Způsob řízení „konečného řešení“ 

z centra, ač pravomocemi a úkoly rozděleného do mnoha samostatných úřadů, dává 

odpověď na výslednou důslednost a efektivitu vytvořeného industrializovaného procesu 

hromadného vraždění. Díky roztříštěnosti jednotlivých úkonů, cítil zodpovědnost jen 

málokdo. 

Snaha o vyhubení národa je sama o sobě velmi děsivá, ale pocit, že je to 

důsledkem „ničivé síly moderní organizovanosti“,271 je daleko znepokojivější. 

Rozhodování stovky kilometrů vzdálených úředníků dokázalo vytvořit mechanismus, 

který dokázal lidské osobnosti dokonale dehumanizovat a „znemožnil jim, aby se stali 

podnětem morálního posuzování“.272 Jen strohé počty transportů díky tomu křižovaly 

Evropou do středisek hromadného vraždění, bez uvědomění si osudů jednotlivých osob. 

Vznik vyhlazovacích táborů je fenoménem moderní společnosti a je pevně spojen 
                                                 
268 Konference ve Wannsee a její důsledky pro rozvoj masového vyvražďování jsou zkoumány v páté 
kapitole, organizace konečného řešení je rozebírána v kapitole 6. 
269 Viz podkapitoly 3.1 a 3.2. Podobným vzorovým příkladem se stal koncentrační tábor v Dachau, který 
sloužil nejen ke školení personálu dalších táborů, ale i ze stavebního hlediska sloužil jako vzor později 
budovaným zařízením. 
270 Arendt, H. (1995). cit.d., s. 205. 
271 Sofsky, W. (2006). cit.d., s. 287. 
272 Bauman, Z. (2002). cit.d., s. 152. 
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s rozvojem nových technologií. Je i na nás samotných abychom se neodcizili vzdálené 

realitě a byli schopni domyslet důsledky našeho jednání. 
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Summary 
 

After Adolf Hitler had been appointed Chancellor of Germany, the first anti-

Jewish restriction was accepted very soon. The Kristallnacht, the anti-Jewish pogrom 

on 9 November 1938, one year before the beginning of the World War II, demonstrated 

that the Nazi plans were becoming more radical. Before the invasion of the Soviet 

Union the German administration was preparing several separate Jewish plans.  

At first, Polish Jews were interned to the ghettos. The Nisko Plan expected the 

establishing of a Jewish reservation near the new German-Soviet border. The first 

transports arrived in October 1939, but due to several reasons this action failed. Since 

1938 Adolf Eichmann was organizing the Jewish emigration very successfully 

in Vienna, but after the beginning of the war it was nearly impossible to evacuate so 

many Jews. The Madagascar Plan, prepared in 1940, was to ship all European Jews to 

Madagascar. At the end of 1940 the Madagascar Plan was postponed because the British 

Navy blocked the navy courses. At the same time the administration was preparing the 

invasion of the Soviet Union with the affiliated destruction of the Soviet Jews. 

Together with Operation Barbarossa there started the mission Einsatzgruppen – 

the mobile armed units killing the Jews in the captured land. At first, they killed only 

men and the most significant people from Jewish communities. Women and children 

were being killed since August 1941. 

Between September and November 1941 the situation of the Jews worsened. The 

first deportation from Germany started in October. Hitler forbade any other acts of 

emigration and the construction of the death camps started. On 20 January 1942 

Reinhard Heydrich organized the Wannsee Conference. Heydrich, entrusted by 

Hermann Göring to deal with “the final solution of the Jewish question”, introduced his 

plans and coordinated the policies. The Wannsee Conference gave a start to the mass 

murdering of the Jews in the extermination camps by concentration of power and 

control by the central administration. All participating institutions had the same goal 

which was to make all Europe Judenfrei. Wannsee Protocol presented about eleven 

million Jews that “the final solution” included. 

This thesis describes the escalation of the Jew persecution in the crucial period 

between the beginning of Operation Barbarossa and Wannsee Conference. That is the 

origin of the mass and highly industrialized killing in the death camps. The 
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understanding of the organization of the murdering makes it possible to investigate the 

institutional relations and the structure of administration. The economic aspects indicate 

how important this policy was for the Nazis. What is more, the cooperation between 

different institutions and also the Jewish councils made the destruction practicable. 
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Seznam zkratek 
 

14 f 13   -   označení pro vraždění vězňů z koncentračních táborů v rámci  

       „Akce T 4“ 

Akce T 4  -   krycí označení organizovaného vraždění duševně nemocných 

    dle sídla organizace v berlínské Tiergartenstrasse 4 

DUT   -   Deutsche Umsiedlungs-Treuhand-Gesellschaft m.b.H. 

       (Německá přesídlovací a komisařská společnost s r. o.) 

Gestapo  -   Geheime Staatspolizei (Tajná státní policie) 

HTO    -   Haupttreuhandstelle Ost (Úřad pro správu majetku 

    ve východních oblastech) 

NKVD   -   Narodnyj komissariat vnutrennich děl (Lidový komisariát 

    vnitřních záležitostí) – centrální bezpečnostní a zpravodajská  

    služba SSSR 

NSDAP -   Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei (Německá  

    nacionálněsocialistická dělnická strana) 

OKW    -   Oberkommando der Wehrmacht (Vrchní velitelství branné 

    moci) 

RKW   -   Reichskuratorium fur Wirtschaftlichkeit (Říšské kuratorium  

       pro hospodárnost) 

RM    -   Reichsmark (říšská marka) 

RSHA   -   Reichssicherheitshauptamt (Hlavní úřad říšské bezpečnosti) 

SA   -   Sturmabteilung (úderný oddíl NSDAP) 

SD    -   Sicherheitsdienst (Bezpečnostní služba) 

SS    -   Schutzstaffeln (ochranné oddíly NSDAP) 

Vomi   -   Volksdeutsche Mittelstelle (Zprostředkovatelský úřad pro 

    etnické Němce) 

WVHA   -   SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt (Hlavní úřad 

    hospodářský a správní SS) 
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