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Předmětem analýzy jsou sociální interakce v rámci událostí let 1944 až 1946 v českých zemích, 

definované spolu s Charlesem Tillym jako akty kolektivního násilí, při nichž nejméně dvě osoby 

koordinovaně a bezprostředně fyzicky poškozují jiné osoby, případně věci (což zahrnuje i vynucené 

zadržení věcí či omezení osob).1 České země vymezuji jako geografický celek historického území Čech, 

Moravy a české části Slezska, přičemž se nezaměřuji pouze na nacionálně české obyvatelstvo. 

Kolektivní násilí v tomto prostoru vnímám jako komplexní sociální fenomén vznikající v rámci 

interdependenčních sociálních mechanismů na třech rovinách – normativní (státní politika), diskursivní 

(dobově dominantní diskursy, sdílených obrazů nebo kulturních vzorců jednání) a sociální praxe 

(situační síly v prostoru a čase). Kolektivní násilí se projevovalo také v rovině symbolického útlaku, 

který představoval první krok ke vzniku představ vyloučení zakládajících možnost pozdější eskalace 

násilí. Výzkum těchto diskursivních obrazů ovšem ponechávám stranou a se především na kolektivní 

násilí ve formě akutního fyzického poškozování a s ním úzce souvisejícího strukturálního násilí, které 

pro něj vytváří předpoklady.2 Strukturální násilí pojímám především jako výraz státní politiky, která 

vytváří předpoklady pro omezování práv nebo zhoršování životních podmínek určitých částí 

společnosti, jejichž důsledkem může být fyzické strádání nebo smrt.3 Zaměřuji se přitom na 

rekonstrukci sociální mechanismů, které ovlivňovaly dynamiku násilných interakcí jak z hlediska 

makrostrukturálních procesů na rovině státních politik, tak v konkrétní sociální praxi – v podobě 

působících situačních sil. Na druhé straně zkoumám samotné násilné situace, jejich proměnu 

v konkrétním prostoru a čase (eskalace – deeskalace) a idetifikuji hlavní aktéry kolektivního násilí.  

Kolektivní násilí představuje konstitutivní prvek kostrukce jedné z „možných historií“ proměny 

společnosti českých zemí ve sledované období a širším kontextu „českého období extrémů“. V takto 

konstruované výseči minulé skutečnosti hrají modely úlohu empiricky prověřitelných hypotéz.4 Sociální 

dějiny přitom vnímám jako experimentálního pole, na němž je možné uplatňovat a prověřovat platnost 

                                                           
1 Srov. CH. TILLY, Politika kolektivního násilí, s. 13. 

2 Představy společenství postulované Benedictem Andersonem jako základ reálného utváření moderního národa 

se mohou stejně dobře změnit v „představy vyloučení“, jejichž důsledky mohou být úplně stejně reálné. Jako 

diskurzivní násilí je v této souvislosti třeba chápat diskurzivní praxi zaměřenou na útlak určitých jedinců nebo 

skupin, která se v mnoha případech výrazně podílí na podmínkách možnosti jejich útlaku fyzického. 

Srov. BENEDICT ANDERSON, Představy společenství, úvahy o původu a šíření nacionalismu, Praha 2008; MICHEL 

FOUCAULT, Archeologie vědění, Praha 2016. 

3 Srov. B. LOEWENSTEIN, M. HLAVAČKA et al., Násilí, s. 8–9. 

4 Při rekonstrukci minulých procesů konstruuji řadu modelů možných dějin, které ovšem podléhají podle 

Koselleckova pojetí historie jako „fikce faktického“ vetu pramenů. Srov. REINHART KOSELLECK, Vergangene 

Zukunft, zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt am Main 2000, s. 204–207. Dále srov. CHRIS LORENZ, 

Konstruktion der Vergangenheit, Eine Einführung in die Geschichtstheorie, Köln 1997, s. 357–358; JAN HORSKÝ, 

Teorie a narace, k noetice historické vědy a teorii kulturního vývoje, Praha 2015, s. 73, 89. 
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teorií středního dosahu z široké oblasti sociálních věd.5 Při výzkumu jsem tedy vycházel jak z poznatků 

historické sociologie politiky (Charles Tilly),6 tak z teorií sociologických (Randall Collins)7 a sociálně 

psychologických (Philip Zimbardo).8 Poznatky z těchto sociálně vědních disciplín podle mého názoru 

nabízejí vhodný metodologický základ pro sociálně politické dějiny násilí – tedy pro výzkum násilí jako 

sféry mezi politikou a sociální praxí. 

* * * 

Kolektivní násilí nabývá dynamiku ve specifických časoprostorových souvislostech. V rozdílnách 

prostorách se vyskytují různé typy násilných interakcí, přičemž základní dělící linii lze vést mezi 

otevřeným a uzavřeným prostorem – mezi veřejným prostranstvím a táborem, mezi městem a 

venkovem atp. Charakter násilných interakcí se navíc proměňuje při geografickém šíření z místa na 

místo, kdy může v kombinaci s dalšmi faktory docházet k eskalaci nebo naopak zmírnění jejich 

průběhu, k jejich dalšímu prodlužování nebo naopak ukončení. Na základě topografie kolektivního 

násilí dále určuji hlavní oblasti, v nichž převládalo kolektivního násilí určité typu – z hlediska formy, 

konstelace aktérů nebo působích situačních sil. Rekonstrukce a hlubší pochopení kolektivního násilí 

v rozporuplném období konce války, kde existovaly jeho různé typy souběžně vedle sebe, vzájemně 

kooperovaly nebo si konkurovaly, vyžaduje vytvoření svébytného chronologického modelu. Jednotlivé 

prvky probíhající komplexní historické změny je potřeba ukotvit ve funkční typologii, umožňující 

identifikovat jednotlivé násilné akty, jejich aktéry, jejich vzájemné interakce a korelace v prostoru a 

čase. K vytvoření podobného modelu vyhodnocuji v této části výsledky doposud dostupných 

parciálních analýz násilných aktů na území českých zemí ve sledovaném období jara a léta 1945.9 Na 

jejich základě rekonstruuji nejdříve makro sociální topografii kolektivního násilí a identifikuji hlavní 

aktéry politiky kolektivního násilí.10 Rekonstrukce systémových podmínek utváří interpretační rámec 

každodenních násilných střetů, které jsou následně předmětem analýzy situačních politických, 

kulturních a sociální faktorů. Z tohoto hlediska nejvýraznějším případům, které byly buďto typické 

nebo naopak výjimečné, potom věnuji podrobnější výklad. Kladu důraz na jednotlivé faktory působící 

                                                           
5 Srov. JIŘÍ ŠTAIF, Sociální dějiny jako „hřiště“ dnešní historické vědy, in: Česko-slovenská historická ročenka, 2007, 

s. 11–21. Dále srov. JAN HORSKÝ, Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním, úvahy o povaze, postupech a mezích 

historické vědy, Praha 2009, s. 92–95. 

6 Srov. CH. TILLY, Politika kolektivního násilí. 

7 Srov. R. COLLINS, Violence. 

8 Srov. P. ZIMBARDO, Luciferův efekt, jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí, Praha 2014. Se Zimbardovými teoriemi 

pracoval již Christopher Browning, srov. CH. BROWNING, Obyčejní muži, s. 142–144. 

9 JIŘÍ PADEVĚT, Krvavé finále, Jaro 1945 v českých zemích, Praha 2015. JIŘÍ PADEVĚT, Krvavé léto 1945, Poválečné 

násilí v českých zemích, Praha 2016. TOMÁŠ STANĚK, Poválečné „excesy“ v českých zemích v roce 1945 a jejich 

vyšetřování, Praha 2005. 

10 CH. TILLY, Politika kolektivního násilí, s. 42–49. 
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v rámci konkrétních situací, ve kterých kolektivní násilí nabývá jako součást každodennosti konkrétních 

aktérů a lokalit svébytnou dynamiku.  

V topografii kolektivního násilí vycházím ze třech datových souborů, sestavených na základě výše 

citovaných Staňkových a Padevětových prací, které mi umožnily identifikovat základní tendence vývoje 

kolektivního násilí. Aby byla získaná data vůbec srozumitelná, je potřeba zmínit specifika jednotlivých 

autorských pojetí. Padevětovy knihy mají charakter historických průvodců, jejichž předpokládaným 

autorským záměrem je především dokumentace obětí a míst paměti násilí v podobě jakéhosi knižního 

pomníku. Jen v náznacích reflektovanou metodu výběru případů lze potom rekonstruovat jako násilné 

akty vedoucí k bezprostřednímu fyzickému poškození 2 a více osob mimo specializované prostory 

násilí. Důležitým faktorem je potom výběr na základě struktury aktérů. – V Krvavém finále jde o násilí 

páchané příslušníky nacistických ozbrojených složek na civilním obyvatelstvu, tedy zejména o násilí 

Němců na Češích; v Krvavém létu potom zejména o násilí Čechů na Němcích, které je částečně 

rozšířeno o násilí ve specializovaných prostorách, sebevraždy, individuální násilí atd. Knihy neobsahují 

zhodnocení ani celkové územní rozložení jednotlivých násilných aktů. V první knize se autor poměrně 

promyšleně pokusil sestavit 4 tematicky jasně oddělené typy, které se navíc víceméně koncentrují ve 

specifických a jasně odlišitelných geografických oblastech.11 V druhé knize se již pouze omezil na výčet 

uváděných typů násilností, z nějž vyplývá, že v souboru nejsou systematicky obsaženy akty vyhnání.12 

Staňkova práce představuje standardní historickou monografii, ve které se její autor zaměřil na 

důkladný popis násilných excesů, odehrávajících se v českých zemích od května do srpna 1945. 

Konkrétně Staněk sleduje násilné excesy13, které se staly v bezprostředně následujících letech 

předmětem vyšetřování. Abstrahovaná data jsou do určité míry ovlivněna tímto autorovým výběrem, 

zároveň jsou ale dle mého názoru dostatečně reprezentativní k tomu, aby umožňovala rekonstruovat 

určitou prostorovou představu o charakteru násilných interakcí ve sledovaném časovém úseku. Násilné 

                                                           
11 První skupinou jsou násilnosti spáchané protipartyzánskými komandy na Moravě (nejznámější Ploština, Prlov), 

následují násilnosti páchané v rámci potlačování českého povstání v květnu 1945 (Velké Meziříčí, Přerov, Třesť), 

třetí a největší skupinu představuje násilí na vězních z transportů a pochodů smrti (největší masové hroby Tachov, 

Chomutov), následované poslední skupinou chaotických a nesystematických násilnosti ustupujících německých 

jednotek (Malín, okr. Kutná Hora, Lejčkov). Srov. J. PADEVĚT, Krvavé finále, s. 6. 

12 Poněkud komplikované je také ověřování uváděných informací, které je znemožněno např. citací signatur 

mylně uváděných jako fondy, nebo naopak odkazy na celé fondy nebo jejich části. Citace formou „ABS, fond A2/1 

1765“ nebo „ABS, fond 2A/1 1765“ resp. „ABS, fond 303-50-1“ je chybná (nerozlišuje fond – navíc uváděný 

proměnlivě – od signatury a inventárního čísla) a neúplná (neuvádí ani karton), čímž se materiál stává téměř 

nedohledatelným. Podobné informace jsou potom jen těžko ověřitelné. Srov. J. PADEVĚT, Krvavé léto 1945, např. 

s. 260. 

13 Excesy definuje jako „krajní formy uplatnění diskriminačních, donucovacích či přímo násilných metod 
v zacházení s Němci a dalšími osobami považovanými za podezřelé či provinilé, republice a českému národu 
nepřátelské.“ T. STANĚK, Poválečné „excesy“, s. 8. 
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excesy, které se staly předmětem vyšetřování, představující soubor těch pravděpodobně 

nejkřiklavějších případů, což jejich výpovědní hodnotu naopak zvyšuje. Staňkova práce obsahuje 

typologické rozlišení, ze kterého vychází rekonstruovaných 4 respektive 5 typů kolektivního násilí. 

Jedná se o „divoké“ odsuny, exekuce, násilnosti páchané na veřejnosti, v jejichž důsledku bylo 

usmrceno více osob (v rámci Tillyho typologie označovány zde jako projev oportunismu), a zacházení 

s lidmi pobývajícími v táborech a věznicích.14 Jediným zásadním problémem je, že neobsahuje 

násilnosti vojáků Rudé armády, které záměrně nebyly vyšetřovány. Ke korekci dat ze Staňkova souboru 

v tomto směru provádím komparací s datovým souborem sestaveným na základě Padevětova 

průvodce Krvavé léto, který násilnosti Rudé armády částečně zachytil. Oběma autorům je společné, že 

celkový obraz násilí v prostoru českých zemí rozbíjejí, místo aby jej skládali. Tomáš Staněk alespoň 

konstruuje regiony na základě dobových souvislostí a celkový vývoj analyzuje v úvodu a závěru své 

knihy. Jiří Padevět bohužel opomíjí obojí – dobový obraz násilí rozbíjí zcela nelogicky v soudobém 

správním členění a jakékoliv závěry chybí úplně. To je ale dáno pochopitelnou odlišnou strukturou a 

cíli vědecké monografie od popularizačního průvodce, kterou je ale důležitou zmínit při stanovení 

limitů datových souborů sestavených na základě Padevětových prací.  

Výklad zaměřuji na vysvětlení historické změny spojené s kolektivním násilím v českých zemích od 

počátku desintegrace nacistického panství v průběhu roku 1944, do ukončení hlavní fáze 

tzv. organizovaného transferu německého obyvatelstva z Československa v roce 1946. Hloubce a 

rozsahu probíhající historické změny přizpůsobuji plynutí vyprávění, které při výkladu relativně 

stabilních období bez výrazných změn (v roce 1944 a potom od podzimu 1945) probíhá po měsících 

nebo letech, v případě překotných změn (jaro až léto 1945) sleduje jednotlivé události po týdnech, 

dnech až hodinách. Při výkladu stabilnějších období konstruuji obrazy homogenizující historickou 

skutečnost, v nichž výjimečné případy spíše zanedbávám. Ve výkladu zásadních změn se snažím dávat 

vyniknout heterogennímu celku probíhajících procesů a jejich jednotlivým jedinečným případům. 

Vycházím přitom z předpokladu Randalla Collinse, že pro proniknutí k situačním mechanismům 

konkrétního výkonu násilí – abychom zachytili násilí tak, jak je opravdu vykonáváno – jsou zapotřebí 

rozsáhlá přímá pozorování násilých interakcí. Ideální jsou audiovizuální záznamy, řízené rozhovory 

s přímými účastníky nebo zhuštěné popisy prováděné přímo výzkumníkem.15  

Při výzkumu historické látky jsem ovšem byl odkázán především na situační zprávy policejní nebo 

soudní provenience vzniklé za účelem dokumentace nebo vyšetřování násilných aktů a na dochovaná 

svědectví přímých účastníků. Limity jsou tohoto materiálu jsou zjevné. Výslechové protokoly mohou 

být zatíženy zpětnými racionalizacemi nebo záměrně tendenčně kladenými otázkami, které 

                                                           
14 T. STANĚK, Poválečné „excesy“, s. 11. 
15 Srov. R. COLLINS, Violence, s. 3–4, 7. 
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rekonstrukci obrazu průběhu násilí zkreslují nebo zcela znemožňují. Svědecké výpovědi přímých obětí 

jsou zastřeny mnohdy neproniknutelným mlčením. O případech extrémního masového vyvražďování 

v Javoříčku nebo Postoloprtech se přímá svědectví obětí logicky nezachovala, protože byli všichni 

povražděni. Svědectví přeživších nám nemohou zprostředkovat pravou podstatu absolutního násilí 

vedoucího ke smrti, které představuje zcela nesdělitelnou zkušenost. Svědci mohou pouze 

zprostředkovat svůj individuální prožitek utrpení vedoucího ke smrti, kterému byli blízko.16 Jazyk 

svědků neodpovídá nárokům na „vědeckou objektivitu“, protože je zastřen prožitým traumatem a 

nesdělitelností prožitku násilí, který je podobně jako fyzická bolest niterně osobní nesdělitelnou 

zkušeností.17 

Ačkoliv jsem se snažil do prožitků konkrétních osob vciťovat, narážel jsem na stále znovu neschopnost 

zachytit podstatu násilí. Pokud se nespokojíme pouze s uváděním počtu mrtvých a zraněných, chybí 

nám pro extrémní násilí jakýkoliv jazyk. Neexistuje malý, střední a velký masakr. Než abych se uchyloval 

k neustálému opakování zažitých klišé (masakr, brutalita atd.), zaměřil jsem se vedle rekonstrukce 

působících procesů na důkladý popis konkrétních násilných aktů, v nichž dávám maximální průchod 

dobovým svědectvím. Vedle archivního výzkumu popsaného podrobněji níže samozřejmě v maximální 

míře využívám dostupnou literaturu. Přestože v českém prostřední doposud chybí podstatné syntézy 

cílící na proměny násilí v jeho různých formách ve vztahu ke státní represivní politice, využil jsem 

rozsáhlé množství dostupných obecně historických syntéz a dílčích studií.18 Některé z nich jsou bohužel 

v dnešní době značně zastaralé, protože vznikly v prvním období intenzivního výzkumu nacistické 

okupace od druhé poloviny 50. do konce 60. let minulého století. Po roce 1989 byl zájem o studium 

této problematiky v oboru českých soudobých dějin vytěsněn studiem období státního socialismu, 

kterému se věnovala převážná část nastupující mladé generace historiků. Až na výjimky nám doposud 

chybí zásadnější analytické zpracování dílčích aspektů nacistické okupační politiky, které by teprve 

umožňovaly jak syntetické propracování života protektorátní společnosti, tak recepci aktuálních 

                                                           
16 Giorgio Agamben odkazuje na případ tzv. musulmana, kterého prožitek vyhlazovacího tábora přivedl 

k absolutní apatii, úplné němotě. Z tohoto případu odvozuje, že „praví svědkové“ vyhlazovacích táborů nám 

nikdy nemohou podat své svědectví a všichna svědectví jsou podávána na jejich úkor. Srov. G. AGAMBEN, Homo 

sacer, s. 178–179. Dále srov. PRIMO LEVI, Je-li toto člověk, Praha 1995, s. 93–96. 

17 Srov. DORI LAUB, Může psychoanalýza přispět k lepšímu historickému pochopení masového vraždění 

obyvatelstva?, in: ALEXANDR KRATOCHVÍL (ed.), Paměť a trauma pohledem humanitních věd, komentovaná 

antologie teoretických textů, Praha 2015, s. 157–159. 

18 Jedinou výjimku ve vztahu k tématu násilí představuje konceptuální úvaha Miloše Havelky. Srov. MILOŠ 

HAVELKA, Srovnávání nesrovnatelného aneb existovala v nejnovějších českých dějinách epocha totalitarismu?, 

in: Soudobé dějiny, 4/2009, s. 607–624. 
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metodologických trendů.19 Neocenitelnou pomůckou se mi v konkrétních případech staly četné studie 

regionálních badatelů, jejichž úroveň zpracování sice mnohdy kolísá, zároveň ale poskytují zásadní 

faktografické informace. Regionální studie podobně jako další literaturu uvádím v odkazech na 

příslušných místech, zde se tedy omezím na výše uvedená zhodnocení. 

V historickém úvodu jsem pracoval s průkopnickými příspěvky k dějinám kolektivního násilí v českých 

zemích pro období předcházející roku 1938, které se objevily v posledních deseti letech.20 Pro 

vykreslení celkové situace v roce 1938 jsem pracoval v dnešní době s již standardními monografickými 

díly o vývoji sudetoněmeckého hnutí od Detlefa Brandese a Volkera Zimmermanna.21 K pochopení 

širších aspektů kolektivního násilí mi posloužily poznatky původní disertační práce Jana Bendy o 

                                                           
19 Syntézu shrnující základní paradigma výzkumu nacistické okupace v českém prostředí sepsal Jan Kuklík s Janem 

Gebhartem, v zahraničním prostředí tuto úlohu plní syntéza Detlefa Brandese, resp. Volkera Zimmermanna. 

Srov. JAN KUKLÍK, JAN GEBHART, Velké dějiny zemí Koruny české, XV.A/XV.B, Praha-Litomyšl 2007; DETLEF 

BRANDES, Češi pod německým protektorátem, Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945, Praha 1999; 

VOLKER ZIMMERMANN, Sudetští Němci v nacistickém státě, Politika a nálada obyvatelstva v říšské župě Sudety 

(1938–1945), Praha 2001. Pokud pominu níže zmiňované tituly nebo rozsáhlou tuzemskou produkci z oblasti 

politických (vojenských, diplomatických) dějin, která je většinou metodologicky poněkud rigidní, byly zdrojem 

metodologických inovací a neotřelých pohledů na nacistickou okupaci především publikace z oblasti 

hospodářských a sociálních dějin až na výjimky od zahraničních autorů, nebo od nejmladší generace historiků. 

Srov. CHAD BRYANT, Praha v černém, nacistická vláda a český nacionalismus, Praha 2012; RADKA ŠUSTROVÁ, Pod 

ochranou protektorátu, Kinderlandverschickung v Čechách a na Moravě, politika, každodennost a paměť 1940–

1945, Praha 2012; JAROMÍR BALCAR, JAROSLAV KUČERA, Von der Rüstkammer des Reiches zum Maschinenwerk 

des Sozialismus, Wirtschaftslenkung in Böhmen und Mähren 1938 bis 1953, Göttingen 2013; BARBORA 

ŠTOLLEOVÁ, Pod kuratelou Německé říše, zemědělství Protektorátu Čechy a Morava, Praha 2014. K výzkumu 

bezpečnostního aparátu v českých zemích v době nacistické okupace dlouhodobě inovativně přispívá např. 

Jan Vajskebr, který v současnosti garantuje rozsáhlý projekt „Nacistický bezpečnostní aparát a SS v Protektorátu 

Čechy a Morava“ na ÚSTR. Srov. např. DALIBOR KRČMÁŘ – PETR KAŇÁK – JAN VAJSKEBR: S jasným cílem a plnou 

silou, nasazení německých policejních složek při rozbití Československa, Terezín 2014. Jako inovativní lze označit 

také aktuálně probíhající projekt řešený například Martinem Veselým v Ústí nad Labem v rámci projektu „Horizon 

2020 – Children Born Of War; Past - Present – Future“, nebo projekty řešené Radkou Šustrovou a Jakubem 

Rákosníkem v Praze, např. již uzavřený projekt „Liberální společnost, nebo národní společenství? Sociální politika 

v Protektorátu Čechy a Morava, 1939–1945“. Dále srov. recenze na výše uvedené knihy Jaromíra Balcara a 

Jaroslava Kučery nebo Barbory Štolleové: JAROMÍR MRŇKA, Economic History of the Occupied Bohemian Lands 

between Nazism and Communism, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. Prague Economic 

and Social History Papers, 2014, 20/2014, s. 118-121; JAROMÍR MRŇKA, Štolleová, Barbora: Pod kuratelou 

Německé říše, zemědělství Protektorátu Čechy a Morava, in: Střed, 2015, 1/2015, s. 203-204. 

20 Srov. NANCY M. WINGFIELD, Flag Wars and Stone Saints, How the Bohemian Lands became Czech, Harvard 

2007; MICHAL FRANKL, MILOSLAV SZABÓ, Budování státu bez antisemitismu?, násilí, diskurz loajality a vznik 

Československa, Praha 2015; OTA KONRÁD, Jenseits der Nation? Kollektive Gewalt in den böhmischen Ländern 

1914–1918, in: Bohemia, Sv. 56, č. 2/2016, s. 328–361 

21 Srov. DETLEF BRANDES, Sudetští Němci v krizovém roce 1938, Praha 2012; VOLKER ZIMMERMANN, Sudetští 

Němci v nacistickém státě, Politika a nálada obyvatelstva v říšské župě Sudety (1938–1945), Praha 2001. 
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vyhánění z pohraničí.22 Dílčí aspekty kolektivního násilí v letech 1938 až 1945 jsem potom dále 

analyzoval s využitím pramenů uložených jednak v Národním archivu ve fondech prezidia Zemského 

úřadu, prezidia Ministerstva vnitra a Úřadu říšského protektora (AMV114), jednak s různými 

poválečnými vyšetřujícími zprávami a výslechy uloženými v ABS.  

V první části samotného textu nazvané „Bezmezné násilí“ se věnuji formám kolektivního násilí, které 

při rozpadu nacistického systému vládnutí pronikaly do rozsáhlých oblastí mimo dříve ustálené 

specializované prostory násilí. Tím se rozpadaly jak jejich meze prostorové, tak meze násilného jednání 

samotného. V první kapitole věnované pochodům a transportům smrti jsem využil jak aktuální 

rozsáhlou obecnou syntézu této problematiky od Daniela Blatmana nebo na něj reagující analýzu 

Tomáše Federoviče, tak jedinou dostupnou domácí syntézu pocházející již z 60. let minulého století.23 

Následující kapitola týkající se partyzánských a protipartyzánských operací je vystavěna především na 

doposud nepřekonané syntéze problematiky nacistického potlačovacího aparátu z pera Oldřicha 

Sládka a velmi podrobné disertační práci Vojtěcha Černého. Při rekonstrukci podob násilí využívaného 

samotnými partyzánskými skupinami jsem pracoval s brilantní prací Jana Tesaře o Josefu Serinkovi, 

která je bezpochyby doposud nejdůležitějším příspěvkem mj. k dějinám domácího odboje.24 V této a 

následující kapitole věnované závěrečné fázi války jsem již analyzoval materiály shromážděné 

v poválečné době pro dokumentaci „nacistických zvěrstev“ Ministerstvem vnitra, referátem L. Pro 

analýzu květnového povstání v Praze byla neocenitelným průvodcem kniha Stanislava Kokošky, jehož 

závěry jsem pouze rozšířil o některé dílčí aspekty.25 Kromě svědeckých výpovědí a vyšetřovacích zpráv 

z české strany jsem analyzoval také svědecké výpovědi českých Němců uložené v Bavorském státním 

archivu. Jedná se o výpovědi shromážděné Wenzelem Jakschem v letech 1945 až 1946 pro účely jeho 

petiční akce. Tato v řadě případů doposud nepublikovaná a nezkoumaná svědectví zachycují 

bezprostřední zkušenosti obětí těsně po skončení války, čímž jsou pro výzkum zkušenosti násilí velmi 

cenná. 

                                                           
22 JAN BENDA, Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938–1939, Praha 2012. 

23 Srov. DANIEL BLATMAN, Les marches de la mort, La dernière étape du génocide nazi, été 1944 – printemps 

1945, Paris 2009; TOMÁŠ FEDOROVIČ, Todesmärsche in den tschechischen Ländern und der nationale Suchdienst 

in Prag, in: JEAN-LUC BLONDEL, SUSANNE URBAN, SEBASTIAN SCHÖNEMANN (edd.), Auf den Spuren der 

Todesmärsche, Freilegungen, Jahrbuch des International Tracing Service, Bd. 1, Göttingen 2012; IRENA MALÁ, 

LUDMILA KUBÁTOVÁ, Pochody smrti, Praha 1965. 

24 Srov. OLDŘICH SLÁDEK, Ve znamení smrtihlava, Nacistický protipartyzánský aparát v letech 1944–1945, Praha 

1991; VLADIMÍR ČERNÝ, Protipartyzánské operace na Moravě v letech 1944–1945, Disertační práce HÚ MU, Brno 

2006; JOSEF SERINEK, JAN TESAŘ, Česká cikánská rapsodie, 3 svazky, Praha 2016. 

25 Srov. STANISLAV KOKOŠKA, Praha v květnu 1945, Historie jednoho povstání, Praha 2005. 
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Druhá část výkladu je zaměřena na „Očistné násilí“ jako součást organizované státní politiky 

kolektivního násilí obnovujícího se československého státu. Ve třech kapitolách vzájemně propujuji 

jednotlivé aspekty forem kolektivního násilí – internace a nucená práce, vyvražďování, vyhánění a 

vysídlování. První kapitola je věnována prvotnímu vyhánění německého obyvatelstva z měst a 

provádění plánů na vojenské obsazení pohraničí. V následující druhé kapitole zpracovávám 

organizované vyhánění a vyvražďování v pohraničí českých zemí v létě 1945. Ve třetí kapitole navazuji 

výzkumem ustavování strukturálního násilí v táborech, které bylo významně spojeno s nucenu prací a 

vysídlováním německého obyvatelstva. V kapitolách věnovaných období po květnu 1945 jsem do 

značné míry čerpal z nenahraditelného zakladatelského díla Tomáše Staňka. Jak z jeho četných 

monografií, tak především z pramenných studií, analýz a dokumentů uveřejněných v edici zpracované 

společně s Adrianem Portmannem.26 K dílčím aspektům jednotlivých masakrů jsem čerpal údaje 

zejména z materiálů vyšetřující komise Ústavodárného národního shromáždění v ABS, které Tomáš 

Staněk již do značné míry vyhodnotil ve výše zmiňované monografii o vyšetřování poválečných 

„excesů“. Přesto jsem se k jednotlivým materiálům znovu vracel, především ve snaze o detailní 

rekonstrukci průběhu konkrétních událostí. Z materiálů uložených v ABS jsem dále zkoumal 

podrobnější situační zprávy, prováděcí nařízení a korespondenci bezpečnostních složek uložené ve 

fondech jednotlivých zemských velitelství. Ustavování táborů nucené práce v lokálních prostředí na 

pomezí mezi jednotlivými podniky, místními správními orgány a centrálními úřady jsem zkoumal 

v materiálech státních okresních archivů v Mostě a ve Zlíně. Pracovní tábory pozdějších Stalinových 

závodů (původně Hydrierwerke) a Svitu Zlín (původně Baťa) představovaly doposud jen okrajově 

zpracované případy prostorů nucené práce, vykazujících výraznou místní kontinuitu od období 

nacistické okupace do období státního socialismu. 

* * * 

V posledních měsících před květnem 1945 se při závěrečných operacích druhé světové války v českých 

zemích utvářely oblasti se specifickým výskytem určitých typů kolektivního násilí a s nimi spojené 

základní konfigurace převládajících skupin aktérů.  V oblasti Českomoravské vrchoviny, jihovýchodní, 

střední a severozápadní Moravy, severovýchodních a omezeně také jižních Čech se formovaly 

                                                           
26 Srov. TOMÁŠ STANĚK, Poválečné „excesy“ v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování, Praha 2005; IDEM, 

Perzekuce 1945, Perzekuce tzv. státně nespolehlivého obyvatelstva v českých zemích (mimo tábory a věznice) 

v květnu – srpnu 1945, Praha 1996; IDEM, Tábory v českých zemích 1945–1948, Šenov u Ostravy 1996; ADRIAN 

VON ARBURG, Tak či onak, Nucené přesídlení v komplexním pojetí poválečné sídelní politiky v českých zemích, 

in: Soudobé dějiny 3/2003, s. 253–292; ADRIAN VON ARBURG, TOMÁŠ STANĚK (edd.), Vysídlení Němců a proměny 

českého pohraničí, Díl I., Díl II., sv. 1, sv. 3; Středokluky, 2010, 2011; IIDEM, Organizované divoké odsuny? Úloha 

ústředních orgánů při provádění "evakuace" německého obyvatelstva (květen až září 1945), část I-III, in: Soudobé 

dějiny, č. 3/4, 2005, s. 465–533; č. 1/2, 2006, s. 13–49; č. 3/4, 2006, s. 321–376. 
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partyzánské skupiny, proti nimž byly nasazovány specializované jednotky nacistického bezpečnostního 

aparátu. Po selhání rozsáhlých pátracích a zatýkacích operací se od počátku dubna 1945 činnost 

partyzánských jednotek neustále rozvíjela a po skončení válečných operací se jejich příslušníci stali ve 

výše zmiňovaných oblastech základním nástrojem provádění „vyčišťovacích akcí“. Partyzáni následně 

prováděli do června 1945 rozsáhlé plánované vojenské razie, které nebyly formou příliš vzdálené od 

zásahů nacistických protipartyzánských komand. Následoval partyzánský soud, popravy nebo vyhánění 

mimo státní území. „Vyčišťovací operace“ v severozápadních a severních Čechách naproti tomu 

prováděly jednak z menší části paramilitantní jednotky zformované v závěrečných válečných bojích 

v Praze a jiných městech, jednak do nich byly zapojeny jednotky řádného československého vojska. 

Většina velitelů stejně jako velká část vojáků prošla bojem na východní frontě. V „obsazovaném“ území 

si počínali často dosti svévolně, nerespektovali místní státní správu a k „zajištění bezpečnosti“ 

uplatňovali řadu extrémních opatření – rozsáhlé internace, vyvražďování a čím dál rozsáhlejší vyhánění 

za státní hranici. V oblasti severních a severovýchodních Čech se navíc nacházelo množství pracovních 

táborů různého druhu, jejichž vězňové se v bezprostředně poválečných dnech podíleli na řadě 

násilností na místním obyvatelstvu. Vězňové se navíc spolu s příslušníky „revolučních formací“ často 

ujali role strážných přímo v prostorách svého dřívějšího uvěznění, kde setrvávali dlouho do podzimu 

1945. V důsledku pouhého vyměnění rolí dozorců a strážných, tak typického také na mnoha jiných 

místech nacistických věznic a táborů, pokračovalo v těchto prostorách brutální trýznění až do příchodu 

řádného dozorčího personálu. 

Zásadním rysem většiny aktů násilí je jejich provázanost se situačními faktory, které výraznou měrou 

ovlivňují jejich výslednou podobu. Násilné situace jsou pro většinu příslušníků moderních společností 

náročné, protože jdou přímo proti jádru normálních rituálů lidské interakce určovaných snahou po 

souladu s emocemi ostatních lidí. Pokud dochází k antagonistické interakci, lidé většinou pociťují 

paralizující pocit napětí znemožňující útok.27 V násilných situacích ovšem působí velmi silné situační a 

sociální síly, které činí útok velmi snadným také pro zcela obyčejné lidi. Rozdíl mezi aktéry 

s násilnickými charakterovými sklony a těmi ostatními je přitom pouze v tom, že ti prvně jmenovaní 

podlehnou těmto silám snadněji, než ti druzí. Násilná situace je specifickým typem absolutní situace, 

ve které se sociální jednání řídí především měřítky „tady“ a „teď“ – dlouhodobé vzorce jednání a 

horizonty rozhodování v něm ustupují do té míry, že se výkon násilí jeví jako jediné možné východisko. 

Základem pro vznik takové situace je aktivování hranice, ke kterému v případě sledovaných aktů 

kolektivního násilí vede polarizace kolektivních identifikací skrze vyostření rozporů mezi „My“ a „Oni“. 

Již při samotném zformování skupiny a aktivaci hranice se násilí stává snažším, protože organizace 

umožňuje aktérům snadněji překonávat konfrontační napětí – akty kolektivního násilí jsou tak 

                                                           
27 Srov. R. COLLINS, Violence, s. 20. 
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všeobecně snadnější, než akty individuální. Aktivovaná hranice přitom činí násilí o to snadnější, o co 

větší jsou mezi kolektivy údajné nebo skutečné rozdíly v kultuře, vzdělání, postavení v mocenských 

hierarchiích atd.28 V českých zemích existovala poměrně dlouhá tradice národnostních bojů, která 

definovala celou řadu distinktivních znaků, na jejichž základě se mohla hranice mezi kolektivy poměrně 

snadno aktivovat. Komplex ritualizovaného násilného jednání byl sice spíše zaměřen na snižování 

národnostního napětí, bezprostřední zkušenost nacistické brutality je ovšem po skončení války velmi 

snadno proměňovala do extrémních podob. 

Válka představovala pro vznik kolektivního násilí zásadní kontext právě kvůli tomu, že se jednalo o 

v podstatě institucionalizovaně aktivovanou hranici už ze samotné svojí podstaty. Ačkoliv v českých 

zemích otevřené boje neprobíhaly, došlo k aktivaci konfliktní hranice nejpozději při propuknutí 

protinacistického povstání. Navíc existoval na obou stranách poměrně jasně definovaný obraz 

nepřítele, který byl vykreslován až v démonické podobě jako silný, agresivní a ohrožující. Nacistická 

propaganda se v posledních válečných měsících zaměřovala především na zdůrazňování bolševického 

nebezpečí přicházejícího s Rudou armádou, jejíž vojáci byli vykreslováni jako brutální barbarští podlidé. 

Všichni, kdo jim pomáhali, se potom stavěli na jejich úroveň. Mezi českou veřejností se obraz Němců 

jako národního nepřítele utvářel jak na základě bezprostředních zkušeností, v nichž hráli obzvláštní 

důležitost pochody smrti a vystupňovaná nacistická brutalita posledních válečných měsíců, tak vlivem 

poslechu zahraničního rozhlasu. V něm se dlouhodobě objevovaly obrazy nacistických okupantů jako 

„krutých bestií“, které byly rozšiřovány na Němce jako celek. V poválečné době byl takový obraz 

nepřítele rozšířen nejen na všechny Němce, ale dále na Maďary, zrádce a kolaboranty (tyto kategorie 

v podstatě splývaly). Mezi „námi-Čechy“ a všemi ostatními „nimi-Němci-Maďary-zrádci“ byla 

aktivována hranice na základě připisovaných identit, které překryly všechny do té doby existující 

sociální vztahy, respektive dokázaly absolutizovat negativní stránku těchto vztahů.29 Obraz nepřítele 

byl jedním z prvních kroků k dehumanizaci obětí, která je základním předpokladem pro eskalaci 

násilných aktů do masových ukrutností. Dehumanizace staví určité osoby mimo sféru humanity, 

zbavuje je lidských vlastností a činí z nich cíl násilí v mnoha podobách, protože je ostatní nepovažují za 

hodné důstojného zacházení. 

                                                           
28 Srov. CH. TILLY, Politika kolektivního násilí, s. 29–31; R. COLLINS, Violence, s. 11. 

29 CH. TILLY, Politika kolektivního násilí, s. 26. K paušalizaci obrazu Němců a absolutizaci negativních stránek 

vztahu s nimi docházelo v oblastech bývalé říšské župy Sudety pravděpodobně v menší míře, než na území 

bývalého tzv. protektorátu. Srovnej STANISLAV BIMAN, Obraz Němců a Německa v letech 1938-1945 na 

odtržených územích v župě Sudety, in: Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století, 

ed. J. KŘEN, E. BROKLOVÁ, Praha 1998, s. 204–206. 
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Kromě obrazu nepřítele vznikala dehumanizace ještě v důsledku situačních podmínek vytvořených 

strukturálním násilím v táborech a věznicích. Nejenže byli vězni zbaveni svých práv a postaveni mimo 

ochranu zákona, byli také až rituálním způsobem zbavováni vnějších znaků své jedinečné lidské 

identity. Ostříháním do hola, oblečením do vězeňských hadrů nebo přidělením vězeňského čísla se 

z nich stávala součást anonymní dehumanizované masy. V důsledku nedostatečné hygieny, špatného 

stravování a zhoršeného zdraví ztráceli také další vnější znaky lidského života hodného záchrany – vězni 

se stávali holým životem, který si nezaslouží žít, živoucími mrtvolami, pouhými bezcennými věcmi.30 

Dehumanizace přitom v násilných situacích neprobíhá pouze pouze tímto způsobem, jímž si pachatelé 

odlidšťují své oběti. Podobné myšlenkové schéma lze odhalit také v prožitku obětí násilných činů nebo 

vězňů vystavených brutálnímu týrání, kteří ve snaze po nalezení smysluplného důvodu svého utrpení 

zbavují pachatele těchto činů lidskosti. Ve výpovědích se potom objevují označení jako „oni“, „Němci“, 

„Češi“, „soldateska“, „bestie“ atd. Dvojitá dehumanizace napomáhá pochopení řetězce násilností, 

v němž se dřívější oběti násilných činů snadněji stávají jejich pachateli, přičemž se z hlediska 

kolektivního násilí může stát základem sdíleného obrazu nepřítele skrze zprostředkovanou zkušenost 

utrpení „našich lidí“. Dehumanizovaný obraz nepřítele jako součást aktivované hranice všeobecně 

zvyšoval pravděpodobnost eskalace násilných aktů do masových ukrutností a byl přítomný ve všech 

aktech kolektivního násilí v letech 1944 až 1946. Přerůstání aktů kolektivního násilí do masových 

ukrutností bylo dále posilováno jeho samotnou kolektivní formou, v níž anonymní rozhodnutí davu 

dočasně převládla nad individuálním racionálním rozhodováním. 

Při kolektivní akci dochází k morálnímu vyvázání, v němž se normou jednání stává chování většiny 

přítomných, jakkoliv může být obecně považováno za špatné. Násilí navíc představuje sociální 

fenomén, jehož výkon je ulehčován přítomností ostatních lidí – ať už jako aktivních iniciátorů nebo 

obecenstva. Podobně jako jsou lidé zvyklí běžně násilí nevykonávat, uprostřed eskalující násilné situace 

naopak pociťují silné napětí, pokud se chovají nenásilně. Pokud převládne skupinové myšlení, stačí 

k eskalaci násilné situace několik agilních jedinců, ke kterým se postupně přidávají ostatní. Omezení 

                                                           
30 Étienne Balibar v souvislosti s násilím obecně uvádí následující citát Simone Weil, který vystihuje 

dehumanizační potenciál násilí: „Síla je to, co z kohokoli, kdo je jí podroben, činí věc. Když je uplatňována do 

všech důsledků, činí z člověka věc v tom nejdoslovnějším smyslu, neboť jej přeměňuje na mrtvolu [...] Z moci 

změnit člověka ve věc tím, že jej zabijeme, pramení jiná, mnohem zázračnější moc, totiž moc učinit věc z člověka, 

jenž zůstává naživu. Tento člověk je naživu, má duši; avšak přesto je věcí. Věc, která má duši, je prazvláštní bytost, 

je to zvláštní stav duše. [...] Bezbranný a nahý člověk, na nějž je namířena zbraň, se stává mrtvolou ještě předtím, 

než se ho kdo dotkne. [...] Je-li prosebníkům popřáno sluchu, stanou se z nich alespoň zase lidé jako ostatní. 

Existují však bytosti nešťastnější, které se staly věcmi na celý život, aniž zemřely. [...] Tato věc v každičkém 

okamžiku usiluje o to, aby byla mužem či ženou, a nikdy se jí to nedaří. Je to smrt trvající po celou dobu života; je 

to život, jejž smrt zmrazila dlouho předtím, než mu učinila přítrž [...]“ Srov. E. Balibar, Násilí a civilita, s. 159–160. 

Dále srov. G. AGAMBEN, Homo sacer, s. 136–137. 
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vlastní sebekontroly a davové prožívání rozjitřených emocí mohou vést k celkovému rozčílení a agresi, 

které se uprostřed násilného davu dále stupňují.31 Taková situace byla v českých zemích ve sledovaném 

období typická pro spontánní akty násilí přechodových rituálů v prvním poválečném týdnu, nebo pro 

rozsáhlé útoky na Němce v Ústí nad Labem po výbuchu v Krásném Březně. Ačkoliv se na první pohled 

zdá, že hlavním motorem těchto aktů kolektivního násilí je spontánně zformovaný dav, hráli také zde 

velmi podstatnou úlohu specialisté na násilí. Jejich přítomnost zaručuje, že k násilí buďto vůbec 

nedojde, nebo nepřesáhne zákonnou mez a nerozšíří se z vyhrazeného prostoru. V takovém případě 

sehrávají pořádkové a bezpečnostní složky důležitou úlohu při zmírňování napětí. Pokud jsou ale 

specialisté na násilí přítomní, přičemž proti násilí nezasahují nebo se naopak k jeho výkonu na jedné ze 

stran připojí, stávají se výrazným faktorem další eskalace. Ve spontánních aktech kolektivního násilí je 

rozhodujícím okamžikem dosažení mezního napětí v základním situačním schématu, kdy se na základě 

nějakého podnětu – většinou neověřené fámy, zapadající ovšem do obecně sdílených stereotypních 

předsudků – shromáždí dav požadující potrestání domnělé křivdy. Pokud „uniformovaní představitelé 

státu“ v této chvíli konfrontaci nezabrání nebo dokonce zahájí proti objektu lidového hněvu útok, 

spustí nekontrolovatelný masakr. Podobné schéma vedlo k nezadržitelnému násilí na Židech při 

poválečných pogromech v polských Kielcích nebo slovenských Topoľčanech, v českých zemích by mu 

byly nejblíže události v Ústí nad Labem.32 

Specialisté na násilí se v českých zemích v letech 1944 až 1946 vyskytovali jako rozhodující aktéři 

v převážné většině násilných interakcí a centrální úloha jim připadla také ve všech případech masového 

vyvražďování. Jejich postavení v násilných interakcích je výjimečné jednak tím, že převážně kontrolují 

prostředky poškozování osob a věcí, jednak jejich dlouhodobým výcvikem v překonávání 

konfrontačního napětí. Jde o zvláštní skupinu obyvatelstva, která je dlouhodobě trénovaná 

v překonávání situačních sil vznikajících v násilných situacích, respektive je vzniklé napětí dokonce 

                                                           
31 Srov. P. ZIMBARDO, Luciferův efekt, s. 368–369, 420, 474. 

32 Dynamiku vzniku spontánního násilí zachytil Jan T. Gross na příkladu pogromu 4. 7. 1946 v Kielcích, kde se 

impulsem k první vlně vražedných násilností stal zákrok policie a armády proti Židům, obviňovaným z 

údajného únosu polského chlapce. V tu chvíli zákrok okamžitě přerostl ve vražedný útok, který se šířil do širokého 

okolí. Proti brutálnímu vraždění po dlouhou dobu mnoha hodin odmítal kdokoliv zakročit, mj. z důvodu 

nevyjasněných kompetencí bezpečnostních složek a podílu vojska na masakrech. Neověřená zpráva o „židovské 

vraždě“ se šířila po železnici do širokého okolí, kde začali být Židé také napadáni a vražděni. Srov. JAN TOMASZ 

GROSS, Strach, největší poválečný protižidovský pogrom, esej v historickém výkladu, Brno 2008, s. 131; dále srov. 

ibidem, s. 125–162. Ve vybičované protižidovské nenávisti, kterou vyvolal návrat asi 500 Židů zpět do města, se 

v Topoľčanech 24. 9. 1945 rozšířila zpráva o tom, že „židovský lékař vraždí křesťanské děti“. Místní obyvatelé 

začali okamžitě rozsáhlé útoky na místní Židy, do kterých se zapojili také příslušníci místní posádky 

československé armády. Představitelé místní státní správy proti situaci nezakročili a trvalo dlouhé hodiny, než 

povolali pomoc. Srov. JÁN MLYNÁRIK, Dějiny Židů na Slovensku, Praha 2005, s. 305–312. Dále srov. J. HAVEL, 

V. KAISER, O. PUSTEJOVSKY, Stalo se v Ústí…, s. 19–29. 



14 
 

využít ve svůj prospěch a v neprospěch svých protivníků.33 V situacích, do nichž jsou zapojeni specialisté 

na násilí jako hlavní vykonavatelé násilí, působí ovšem další specifické mechanismy zvyšující 

pravděpodobnost neomezného použití síly eskalující do masových ukrutností. V bojové situaci jsou 

vojáci vystaveni prodlužujícímu se konfrontačnímu napětí, které při náhlém prolomení obrany 

protivníka uvolní nahromaděný vztek ve zběsilém postupu vpřed. V nastalé postupující panice dochází 

ke snížení úrovně racionálního rozhodování a naopak k umocnění emocionálních a extrémních reakcí, 

které vedou k nadužívání silových prostředků ústících do nekontrolovatelných ukrutností.34 Postupující 

panika je lokálním faktorem, který se nejvýrazněji projevil u nacistických ozbojených sil při potlačování 

protinacistického povstání v Praze, ale bylo by možné jej vztáhnout také na případy vyvražďování 

zajatců sovětskou armádou v bezprostředně následujícím období. Organizovaný výkon síly ovšem  

přerůstá do masových ukrutností také v důsledku faktorů institucionální a makrosociální povahy, 

kterými jsou jednak rozkazy od vysokých armádních nebo politických činitelů (např. k etnickému 

čištění), opatření spojená s politikou spálené země nebo vykonávání exemplárních trestů či rozpoutání 

neomezeného teroru ve snaze překonat odpor.35 

Specialisté na násilí jsou zvyklí užívat silové prostředky a vykonávat rozkazy, což zvyšuje účinnost všech 

výše zmíněných situačních a institucionálních faktorů. Ve sledovaném období byly ovšem 

institucionální mechanismy rozhodování do značné míry rozvolněné nebo omezené, což umocňovalo 

rozhodování autorit na nižších hiearchických úrovních rozhodování. Nižší velitelé a příslušníci 

ozbrojených složek se tak často dostávali do situací, kdy disponovali pouze rámcovými rozkazy 

k dalšímu postupu, ale konkrétní provedení bylo ponecháno na jejich libovůli. Na počátku operací jim 

přitom bylo vysokými armádními činiteli nebo nadřízenými veliteli různým způsobem naznačováno, že 

použití extrémních pro dosažení stanoveného cíle je vhodné, ne-li přímo žádoucí. Představitelé státní 

moci přitom systematicky vytvářeli na první pohled smysluplná pravidla, v nichž vyměňovali 

nepříjemnou podstatu vyžadovaných činů (např. vyvražďování) za přitažlivou bojovou rétoriku nebo za 

hodnotově neutralizovaný technický jazyk umožňující racionální odcizení od reality.36 Ať už se jednalo 

o strážné doprovázející vězně na pochodu smrti, kteří měli rámcový rozkaz k jejich likvidaci v případě 

možného zajetí, nebo o vojáky vyvražďující domnělé nacistické funkcionáře mezi internovaným 

německým obyvatelstvem, působily zde podobné mechanismy. Konformita vůči rozhodnutím vyšších 

autorit způsobila, že podřízení specialisté na násilí bezmyšlenkovitě vykonávali brutální či nesmyslné 

rozkazy. Rozptýlená zodpovědnost je zbavovala morálních závazků, přičemž zároveň nižším velitelům 

                                                           
33 Srov. CH. TILLY, Politika kolektivního násilí, s. 42-43; R. COLLINS, Violence, s. 20; P. ZIMBARDO, Luciferův efekt, 

s. 490. 

34 Srov. R. COLLINS, Violence, s. 83–85, 89, 92–99. 

35 Srov. R. COLLINS, Violence, s. 99–120. 

36 P. ZIMBARDO, Luciferův efekt, s. 264, 280, 331, 417, 498. 
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a místy dokonce obyčejným vojákům propůjčovala doposud nepoznanou moc rozhodovat o životě a 

smrti. Ačkoliv se vyskytly případy, kdy se nižší velitelé nebo vojáci vzepřeli vykonávání rozkazů nebo na 

ně rezignovali, měla většina z nich v důsledku silných situačních sil pocit, že neměli jinou možnost.37 

Zcela specifickým případem specialistů na násilí jsou příslušníci různých revolučních nebo 

paramilitantních organizací, kteří sice disponují prostředky poškozování, ale nejsou dostatečně 

vycvičeni v překonávání působících situačních sil. Na řadě míst byli podobní ozbrojenci po ukončení 

válečných operací pověřeni strážní službou v různých druzích táborů, v nichž minimálně do podzimu 

1945 převládly nesnesitelné podmínky, místy přetrvávající až do roku 1946. Ve vězeňském a 

táborovém prostředí vládnou velmi silné situační síly, jejichž základem je v extrémním případě 

absolutní moc dozorců a absolutní podřízenost vězňů. Takto silně hierarchizované mocenské prostředí 

velmi rychle deformuje společenské vztahy a ritualizovaný denní režim zakládá možnost neustálého 

vynucování poslušnosti, přičemž vytváří podmínky pro rapidní eskalaci akutního násilí.  Kromě toho, že 

se veliteli táborů v řadě případů stali lidé s osobní zkušeností nacistické brutality, vytvořila se 

v táborových zařízeních záhy natolik intenzivní kombinace situačních sil, kterou nebyli strážní schopni 

zvládnout. Kromě chybějící kontroly a řízení těchto zařízení, v jejichž důsledku vznikala rozptýlená 

zodpovědnost, se projevovaly také další konkrétní faktory vězeňského prostředí. Strážným chyběl 

dostatečný výcvik, v jehož důsledku by se lépe vyrovávali s jednotvárnou strážní službou, kterou by si 

v případě efektivního dohledu nekrátili požíváním alkoholu nebo týráním vězňů. Pod vlivem nařízení 

k udržení pořádku „za každou cenu“ a dehumanizace svěřených vězňů se v táborovém prostředí 

vytvářely podmínky umožňující dlouhodobé týrání vězňů a následnou eskalaci do masových ukrutností. 

Situace v táborových zařízeních nebyla příliš vzdálená podmínkám, které se vytvořily při Stanfordském 

vězeňském experimentu nebo relativně nedávno ve věznici Abú Ghrajb.38 

V českých zemích se v letech 1944 až 1946 na řadě míst vytvářely podmínky, které činily eskalaci 

masových ukrutností velice pravděpodobnou. Vzhledem k působícím situačních silám by bylo naopak 

velmi překvapivé, kdyby k násilným interakcím nedocházelo. Oproti převládajícím výkladům se ovšem 

podařilo prokázat, že se na vytváření těchto podmínek do značné míry podílel stát a jeho specialisté na 

násilí. Podstatné je toto zjištění zejména pro období po 8. květnu 1945, které bylo doposud 

interpretováno jako důsledek spontánního násilí.  

                                                           
37 Dále srov. H. ARENDT, Eichmann v Jeruzalémě, s. 33n. 

38 Stanfordský vězeňský experiment dokonale dokumentuje sílu situačních sil působících ve vězeňském prostředí 

na „obyčejné lidi“, kteří se najednou octnou v roli dozorců. Z toho důvodu je nasnadě srovnat tuto situaci 

s nasazením paramilitantních složek do role dozorců. Situaci ve vězení Abú Ghrajb spojuje s podmínkami 

v poválečných táborových zařízeních zase nasazení armádních složek k úkolům, na které nebyly cvičeny, a 

všeobecně silný dehumanizační kontext. Srov. P. ZIMBARDO, Luciferův efekt, s. 418–419. 
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Zhodnocením výše uvedených poznatků docházím k závěru, že násilné akty byly ve sledované době 

integrální součástí politik kolektivního násilí určitých systémů vládnutí, jejichž představitelé skrze ně 

dosahovali stanovených cílů. Na základě podrobné analýzy jednotlivých případů ovšem kolektivní násilí 

nebylo v žádném případě pouze trpným důsledkem státní politiky v tom smyslu, že by se jednalo o do 

posledního detailu řízený proces. Stát byl zodpovědný za vytváření podmínek umožňujících vznik 

násilných interakcí a dalších rámcových pravidel jednání, podle kterých se konkrétní aktéři orientovali. 

Zásadní faktorem eskalace v případě státu bylo přenesení tekutého výjimečného stavu nacistickými 

ozbrojenými složkami z východních území, které vedlo od zimy 1944 až 1945 k rozvolnění hranice mezi 

civilními a vojenskými cíli. V tomto schématu poté pokračoval také československých stát v období 

května až srpna 1945. Konkrétní podoba násilných interakcí byla ale do značné míry závislá na vzniklých 

konstelacích násilných situací a rozhodnutích konkrétních aktérů na střední a nižší úrovni rozhodování 

(ať už se jednalo o vůdce náhodně zformovaného davu, příslušníky přihlížejících bezpečnostních složek 

nebo vojenské velitele). Státní moc ale byla za tento vývoj neustále zodpovědná v tom smyslu, že její 

představitelé buďto nechtěli nebo nedokázali eskalaci masových ukrutností zabránit. Pokud se 

představitelé místní správy rozhodli vložit do vyjednávání se specialisty na násilí, mohli sehrávat 

zásadní úlohu při celkovém snižování napětí a v důsledku míry eskalace akutního násilí. Zásadní byla 

tato úloha lokálních autorit při regulaci krátkodobě eskalujících násilných situací, jakými byly například 

přechodové rituály v podobě lynčů těsně po skončení války. Ve střednědobých vyvražďovacích 

kampaních byla úloha lokálních autorit dlouhodobě suspendována a zsahovaly do nich jen v omezené 

míře. Při vytváření předpokladů pro dlouhodobé strukturální násilí, které bylo určující formou násilí 

v dlouhých 40. letech, sehrávaly naopak lokální autority a výkonný státní byrokatický aparát zásadní 

roli pro jeho udržování. 

Vztažení konkrétního historického vývoje v českých zemích v dlouze pojatém konci války (1944–1946) 

k obecným teoriím násilných interakcí potvrzuje závěry těchto teorií v konkrétně doložených případech 

a vytváří navíc funkční model pro výzkum násilných interakcí v historických souvislostech. Výzkum 

navíc opětovně potvrdil, že masakry civilního obyvatelstva nejsou pouhým důsledkem selhání 

konkrétních morálně zkažených jedinců. Naopak se jedná o složitou výslednici systémových procesů a 

situačních sil, které sice byly v konkrétním sledovaném případě zcela jedinečné, ale přesto se mohou 

kdykoliv a kdekoliv znovu opakovat. 
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Prameny 

Archiv bezpečnostních složek 

 fond Různé bezpečnostní spisy po roce 1945 (304) 

 fond Sekretariát ministra vnitra I. 1945–1961 (A2/1) 

 fond Studijní ústav, Ústředna státní bezpečnosti 1945–1948 (305) 

 fond Zemské velitelství SNB Praha (A14) 

 fond Zemské velitelství SNB Brno (A15) 

Archiv hlavního města Prahy (AHMP),  

 fond Berger Vojtěch (1440) 

Archiv Kanceláře prezidenta republiky 

 fond Kancelář prezidenta republiky 1919–1947 (KPR 1919–1947) 

Bayerisches Hauptstaatsarchiv 

Abteilung V. - Nachlasse und Sammlungen, Sudetendeutsches Archiv 

 fond Erlebnis- und Vertreibungsberichte 

 fond Nachlass Wenzel Jaksch 

 fond Nachlass Karl Kern 

Library of Congress  

 fond The Hannah Arendt Papers 

Národní archiv ČR 

 fond Ministerstvo vnitra I. – prezidium (AMV 225) 

 fond Ministerstvo vnitra I. – referát L (1075/5) 

 fond Úřad říšského protektora (AMV 114) 

Státní oblastní archiv Litoměřice pobočka Most  

 fond Sudetendeutsche Treibstoffwerke (STW) 

Státní okresní archiv Brno – venkov (Rajhrad)  

 fond Archiv města Ivančice 

Státní okresní archiv Karlovy Vary 

 fond Místní národní výbor Nová Role (276) 

Státní okresní archiv Most 

 fond Městský národní výbor Most 1945–1960 

 fond Okresní národní výbor Most 1945–1960 

Státní okresní archiv Zlín (Klečůvka) 

 fond Archiv města Zlína 

 fond Internační tábor Zlín 

 fond Jednotný národní výbor Gottwaldov 

 fond Okresní úřad a Okresní národní výbor Zlín 
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Vojenský ústřední archiv, Vojenský historický archiv 

 fond Revoluční gardy 

 fond Velitelství 1. oblasti (VO1) 

 fond Vojenská kancelář presidenta republiky 1945–1977 
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