
Příloha 

 
 

Příloha č. 1: Tajný dodatek paktu Molotov-Ribbentrop z 23. srpna 1939
1
 

 

U příležitosti podepsání paktu o neútočení mezi Německou Říší a Svazem sovětských 

socialistických republik podepsaní zplnomocněnci obou stran vedli přísně důvěrné rozhovory 

o otázkách hranic jejich daných sfér vlivu ve východní Evropě. Tyto rozhovory vedly 

k následujícím závěrům: 

1. V případě nového územního a politického uspořádání oblastí náležejících k baltským 

státům (k Finsku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě) bude severní hranice Litvy tvořit rozhraní mezi 

sférami vlivu Německa a SSSR. V této souvislosti obě strany uznávají zájem Litvy na území 

Vilna. 

2. V případě nového územního a politického uspořádání oblastí náležejících k polskému státu 

bude rozhraní sfér vlivu mezi Německem a SSSR tvořit zhruba linie řek Narev, Visla a San. 

Otázka, zda zájem obou stran bude vyžadovat udržení nezávislého polského státu a jakými 

hranicemi má být tento stát vymezen, bude moci být definitivně vyřešena teprve v průběhu 

dalšího politického vývoje. V každém případě budou obě vlády řešit tuto otázku přátelskou 

dohodou. 

3. Pokud se týče jihovýchodní Evropy, zdůraznila sovětská strana svůj zájem na Besarábii. 

Německá strana potvrdila svůj naprostý politický nezájem o tyto oblasti. 

4. Tento protokol budou obě strany považovat za přísně tajný. 

 

Moskva, 23. srpna 1939 

Za vládu Německé Říše: 

von Ribbentrop 

Zplnomocněnec vlády SSSR: 

V. Molotov 

 
 

 

 

 

 

 

                                                             
1 [cit. 1. 7. 2012] Dostupné z WWW: <http://www.fronta.cz/dokument/sovetsko-nemecky-pakt-o-neutoceni>. 

http://www.fronta.cz/dokument/sovetsko-nemecky-pakt-o-neutoceni


Příloha č. 2: Obrázek nakreslený deportovanou ženou 

 

Obrázky Olgy Šnore zobrazují její deportaci z března 1949. Spolu se svou dvouletou dcerou 

byly odvezeny z Rigy do Amurské oblati a až po sedmi letech vyhnanství se mohly vrátit zpět 

do vlasti. 

Na obrázku je zachycena situace deportovaných, které vůz rozváží na místa své konečné 

destinace na Sibiři. 

 

Stále dále vlak spěchá 

vstříc chladnému severu 

odváží do neznámých dálek 

na Sibiř Lotyšské obyvatele.
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2 Zdroj: Muzeum okupace v Rize. 



Příloha č. 3.: Fotografie dobytčího vagonu 

 

„V takových vagonech bylo 14. června 1941 deportováno do nejvzdálenějších oblastí SSSR 

více než 15 000 obyvatel Lotyšska. Viníkem tohoto zločinu je komunistický režim. 

Vykonavateli jsou čekisté a jejich stoupenci.“ 
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3 Tyto řádky je možné si přečíst na tabuli na jednom ze zachovalých dobytčích vagonů, který je vystaven na 

připomínku obou deportací na stanici Torńkalns v Rize, odkud byla odvezena převážná část obyvatel. 


