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Boje druhé poloviny dubna a počátku května 1945 na území českého Slezska a severní 
Moravy představovaly nejrozsáhlejší střetnutí druhé světové války na území dnešní České 
republiky. Uvedené události se odehrály v rámci třetí a finální fáze operace Rudé armády, 
která vešla do povědomí české veřejnosti pod adjektivem ostravská. Dobové prameny 
hovoří o moravsko-ostravské operaci (Моравско-Остравская наступательная 
операция), v anglosaském prostředí je dodnes běžné pojmenování Moravian-Ostrava 
Offensive. V období po roce 1989 někteří autoři užívají pojmenování ostravsko-opavská, 
jež má akcentovat význam bojů o Opavu. Pro účely této studie se přidržíme zavedeného 
tradičního označení. Cílem uvedené ofenzivy 4. ukrajinského frontu podporovaného  
60. armádou 1. ukrajinského frontu bylo proniknutí přes ostravskou průmyslovou oblast 
k Olomouci, kde mělo dojít ke spojení s 2. ukrajinským frontem generála Malinovského 
útočícím směrem přes Brno. Starší odborná produkce však akcentovala především boje 
o samotnou Ostravu.

Navzdory rozsahu a významu ostravské operace je dosavadní odborná produkce 
věnovaná tomuto tématu poměrně skoupá.1 Většina publikací vychází především 

1 Z nejvýznamnějších publikací k uvedenému tématu jmenujme JIŘÍK, Karel: Osvobození Ostravy : ve světle 
vzpomínek a kronik. Ostrava 1965; VaVROVSKý, Emil: Svoboda šla Ostravskem. Ostrava 1965; BŘEZINa, 
alfons: Po stopách ostravské operace. Ostrava 1985; KOPECKý, Milan: 1. československá samostatná tanková 
brigáda v SSSR : tankisté československé zahraniční armády na Východní frontě 1943–1945. Praha 2001; OtIPKa, 
Martin – KRÁLOVÁ, Lenka – ZÁŘICKý, aleš (eds.): Šedesát let ostravsko-opavské operace : vzpomínky účastníků 
bojů. Ostrava 2005.
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z pramenů tuzemské provenience, pokusy o vytěžení zahraničních archivů zatím nebyly 
zúročeny formou uceleného zpracování látky. Slibný posun v tomto ohledu představuje 
monografie kolektivu pod vedením Františka Švábenického zaměřená však pouze na boj 
o Opavu.2 V regionální historiografii a publicistice je téma často zúženo na popis událostí 
mezi zahájením ofenzivy na Hlučínsku 15. dubna 1945 a osvobozením Moravské Ostravy 
v poslední den téhož měsíce, přičemž následným bojům na Novojičínsku, Frýdecku a v okolí 
je pozornost věnována jen okrajově. I klasické „vojensko-historické“ zmapování událostí 
jara 1945 v oblasti českého Slezska a severní Moravy tedy dosud trpí jistými limity.

Předkládaný příspěvek nemá ambici tuto mezeru zaplnit. Jeho cílem je především 
zodpovězení otázky, jakou podobu měl kontakt místního českého obyvatelstva3 s příslušníky 
bojujících armád. Vyjma samotného faktografického popisu nám půjde také o zachycení 
toho, jakým způsobem byl obraz „nepřítele“ a „osvoboditele“ artikulován a interpretován 
v kolektivní paměti, jejímiž nositeli se stávají kroniky a publikované memoáry, stejně jako 
v paměti individuální reprezentované svědectvími pamětníků.

Výzkum se z velké části opírá o materiály shromážděné bývalým Muzeem revolučních 
bojů a osvobození v Ostravě (dále MRB),4 které jsou dnes uloženy ve Slezském zemském 
muzeu. Uvedená instituce již od 60. let 20. století prováděla (původně pod názvem Muzeum 
revolučních bojů a budování socialismu) široce koncipovaný orálně historický výzkum na 
území tehdejšího Severomoravského kraje a vytvořila rozsáhlý fond vzpomínek pamětníků 
zachycující zejména události první poloviny 20. století. Dále byly využity kroniky obcí 
a institucí stejně jako publikované či autorem shromážděné vzpomínky pamětníků. 
Vycházíme tedy z pramenů, které mají značně subjektivní a okolnostem vzniku poplatný 
charakter, a vyžadují tudíž jistou obezřetnost při interpretaci. Pro srovnání a dokreslení 
kontextu využíváme i sekundární literaturu a memoáry věnující se situaci civilistů v bo-
jových zónách v závěrečných fázích druhé světové války, zejména ve středoevropském 
prostoru.5

K určujícím faktorům ovlivňujícím rétoriku pramenů přirozeně patří časový odstup mezi 
jejich vznikem a popisovanými událostmi. Bohužel jen mizivá část záznamů byla pořízena 
bezprostředně v prvních poválečných měsících či letech. V případě kronik z tohoto období 
jejich hodnotu zvyšuje i fakt, že autory byli zpravidla představitelé předválečné inteligence, 
často učitelé (Dolní Lhota) či faráři (Petřkovice v okrese Nový Jičín), jejichž úhel pohledu 
se značně lišil od „zglajchštatované“ interpretace poúnorových kronikářů. Drtivá většina 
pramenů (kronik i vzpomínek) je pochopitelně silně determinována politickým klimatem 
po roce 1948, byť i zde mezi ideologickými topoi nezřídka probleskují informace podávající 
poměrně mnohovrstevnatý obraz jarních měsíců roku 1945. U řady svědectví neznáme 

2 ŠVÁBENICKý, František (ed.): Troppau 1945 : Opava v roce nula. Opava 2016.
3 Plnohodnotná komparace s reflexí v prostředí německé populace regionu není možná s ohledem na omezenost 
pramenné základny. Dílčím způsobem lze využít publikované memoáry, např. BLEY, Frederick: Born in the 
Shadow of the Third Reich. s. l. 2014; RaZUMOVSKY, Marie – RaZUMOVSKY, Dolly – RaZUMOVSKY, 
Olga: Unser Abschied von der tschechischen Heimat : Tagebücher 1945–1946. Wien 2000, SCHIMECZEK, Kurt: 
Meine Jugendzeit in troppau. Troppauer Heimat-Chronik, Folge 806, März 2017, s. 51–54.
4 POLÁKOVÁ, Kamila: Památník ostravské operace v Hrabyni – historie, vývoj a přeměna na muzeum II. světové 
války. Diplomová práce, Slezská univerzita v Opavě. Opava 2010.
5 Viz např. CUBaLa, agnieszka: Sten pod pachą, bimber w szklance, dziewczyna i... Warszawa : życie 
codzienne powstańczej Warszawy. Warszawa 2015; Žena v Berlíně : deníkové zápisky z období od 20. dubna do 
22. června 1945. Praha 2004.
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jejich přesnou dataci. Vyjma snahy o implementaci prorežimního výkladu dějin je dalším 
faktorem také postupné vytrácení se povědomí o průběhu osvobozovacích bojů v důsledku 
migrace a generační obměny obyvatelstva. Zmíněný trend se citelně projevil zejména 
v regionech zasažených vysidlováním německé populace, např. v tošovicích byl český 
kronikář při líčení závěru války odkázán na ústní výpovědi místních Němců čekajících 
na odsun.6

Rozsáhlý zdroj informací představuje výsledek dotazníkového šetření konaného 
za nepříliš zdokumentovaných okolností v roce 1955 patrně z iniciativy historicko- 
-dokumentační komise při Krajském výboru KSČ v Ostravě. Jeho výsledkem je soubor 
dokumentů popisující osvobození téměř 50 obcí, později uložený v MRB. Často se jedná 
o opisy a výtahy z kronik, v některých případech oproti originálu poněkud cenzurované. 
Dále se lze opřít o vzpomínky shromážděné MRB vesměs v 60. a 70. letech 20. století. 
Jen menší část pramenné základny tvoří pamětnická svědectví z doby po roce 1989, jež 
přinášejí jistou detabuizaci určitých jevů, zároveň však v důsledku značného časového 
odstupu někdy vykazují výraznější faktografické nepřesnosti a nezřídka tendují k přílišné 
generalizaci či naopak útržkovitosti.

ačkoliv třetí fáze ostravské operace je časově vymezena 15. dubnem a 5. květnem 1945, 
v rámci kontextu věnujeme pozornost operacím 4. ukrajinského frontu až do zastavení 
bojových akcí. taktéž reflektujeme akce Rudé armády v blízkém sousedství sledovaného 
regionu (Krnovsko, Jablunkovsko), které nebyly přímou součástí ostravské operace, ale 
úzce s jejím průběhem souvisely.

Předkládanou studii přirozeně nelze vnímat jako vyčerpávající rozbor dané problematiky. 
Pramenná základna jistě není vyčerpána, lze předpokládat budoucí dohledání dalších 
relevantních egodokumentů či – navzdory rostoucímu časovému odstupu – získání 
nových výpovědí pamětníků. Vzhledem k silně disparátní podobě a výpovědní hodnotě 
jednotlivých pramenů také nelze shromážděné závěry absolutizovat. Studii je tedy nutno 
vnímat především jako vstupní zamyšlení nad problematikou a podklad pro budoucí 
podrobnější zmapování tématu.

Nepřítel

S příslušníky německých a maďarských ozbrojených sil se mohli civilisté ve sledovaném 
regionu ve větší míře setkávat od počátku roku, kdy začínaly přípravy na obranu oblasti před 
očekávanou ofenzivou. V řadě obcí byly dislokovány vojenské jednotky, jejichž mužstvo se 
ubytovalo u rodin zdejších občanů.

Prohlubující se krize německé branné moci pochopitelně vyvolávala v českém 
obyvatelstvu jisté zadostiučinění, někdy provázené poněkud jízlivými komentáři. Například 
vítkovští pozorovali ustupující žalostný zbytek slavné kdysi a nyní na hlavu poražené německé 
armády.7 Kylešovický hasič Eduard Smija vylíčil marginální příhodu, kdy při jednom 
z četných požárů Opavy v posledních týdnech války několik důstojníků zachraňovalo 

6 Slezské zemské muzeum (dále SZM), podsbírka Novodobé dějiny (dále ND), inv. č. III V1147, Zápis 
o osvobození obce tošovice.
7 tamtéž, Zápis o osvobození města Vítkov.
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německé knihy z hořícího domu, s poznámkou, že dotyční knih však už neužili, neboť brzy 
byl konec německého panství nad městem.8

Často je zdůrazňován zbědovaný stav a nedostatečné vybavení německých vojáků. 
Když 3. května ustupoval poslední německý oddíl z Brušperka, neměl prý již téměř 
žádnou munici a po předchozí tři dny ani nefasoval menáž.9 V Krmelíně Němci žádali 
místní obyvatele o jídlo.10 V Dolní Lhotě mohli občané jasně vidět, že Němci mají všichni 
vojny dost.11 Obdobně ve Frýdku příslušníci Herrenvolku už ani nezastírali strach.12 Při 
odzbrojování německých vojáků v Brušperku 4. května mnohý s radostí odváděl zbraň, 
že už vyšel z toho pekla vojny.13 Kronikář Bašky podotkl, že po prolomení obranné linie 
kolem Ostravy Němci již nebojovali s nadšením.14 tento stav německé branné moci spolu 
s celkovým vývojem války vedl k rozkladu morálky a dezercím.15 Ve Spálově zběhlo několik 
vojáků, z krnovské posádky uteklo asi 20 Bavorů.16 V Dolní Lhotě někteří Němci dokonce 
žádali tamní civilisty o šaty a jídlo, aby mohli zběhnout.17 V Dolní Lutyni se proslýchalo, že 
mezi čtyřmi desítkami mužů pohřbených německou armádou před jejím ústupem z obce 
byli i tři popravení dezertéři.18 Doloženy jsou i sebevraždy německých vojáků.19

Zvláštní zkušenost s německými vojáky získal Oldřich Hrachovec z Háje u Opavy, který 
během bojů o obec žádal důstojníka, aby zařídil převoz raněné ženy do lazaretu: Ale on, 
že nemůžou opustit postavení a že stejně tady zítra ráno budou Rusové. Týden to trvalo.20 
I tento výrok dokládá v pramenech zmiňované známky rezignace německých vojáků a jejich 
nedůvěry ve vítězství.

terčem určitého posměchu a předzvěstí kolapsu Říše se stával Volkssturm, jednotky 
domobrany složené z nezletilých a postarších mužů nevhodných k běžné vojenské službě.21 
Svědek osvobození Moravské Ostravy charakterizoval poslední německá ozbrojená 
uskupení kladoucí odpor jako zbytky Wehrvolfů a zfanatizovaných mladíčků z Hajotu 
[Hitlerjugend, pozn. aut.].22 Jiný pamětník popsal, jak „volkssturmáci“ vypili zásoby ze 

8 SOka Opava, fond archiv obce Kylešovice, inv.č. 1, Pamětní kniha obce 1920–1947, vložený zápis o činnosti 
Sboru dobrovolných hasičů (nefoliováno).
9 SZM, ND, inv. č. III V 1147, Zápis o osvobození města Brušperk.
10 tamtéž, Zápis o osvobození obce Krmelín.
11 SOka Opava, fond archiv obce Dolní Lhota, inv. č. 6, Pamětní kniha obce 1924–1960, f. 111.
12 SZM, ND, inv. č. III V 1147, Zápis o osvobození města Frýdek-Místek.
13 tamtéž, Zápis o osvobození města Brušperk.
14 SOka Frýdek-Místek, fond Místní národní výbor Baška, neinventarizováno, Kronika Baška 1938–1954,  
f. 38.
15 Srov. ŠVÁBENICKý, F. (ed.): troppau 1945.
16 SZM, ND, inv. č. III V 1147, Zápisy o osvobození obce Sálov a Krnov.
17 tamtéž, Zápis o osvobození obce Dolní Lhota.
18 SOka Karviná, fond Místní národní výbor Dolní Lutyně, inv. č. 36, Kronika Dolní Lutyně 1938–1946,  
f. 19.
19 Střípky vzpomínek děhylovských pamětníků na osvobození Děhylova (27. dubna 1945). Děhylov 2015, s. 3.
20 NEMINÁŘ, Jiří (ed.): Vzpomínky pana Oldřicha Hrachovce. Online, cit. 25. 1. 2017, dostupné na http://
www.fronta.cz/vzpominky-pana-hrachovce.
21 SZM, ND, inv. č. III V 1147, Zápis o osvobození města Kopřivnice.
22 tamtéž, inv. č. III V 99, Vzpomínky J. Petrušky.
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skladu opavské likérky Karplus.23 O tom, že ani tyto formace nebylo záhodno přesvědčovat, 
se však počátkem května přesvědčili obyvatelé Frýdku, kde oddíl Volkssturmu tvořený 
z části veterány první světové války kladl poměrně efektivní odpor.24

Nepřítel je tedy často zpodobňován jako osudem vytrestaný a zlomený spíše než jako 
hrozivý. „Německé barbarství“ prameny reflektují převážně v obecné rovině, v přímé 
souvislosti s boji z jara 1945 se příležitostně objevují nekonkrétní fráze o „podlém“ způsobu 
boje.25 Setkat se lze také se zdůrazňováním širšího slovansko-germánského antagonismu 
v duchu starších panslavistických tradic českého nacionalismu.26

Němečtí a maďarští vojáci v pramenech zpravidla vystupují jako anonymní masa, jen 
výjimečně je specifikována etnicita či regionální původ příslušníků branné moci. Vyjma 
již uvedené zmínky o dvou desítkách bavorských vojáků, kteří dezertovali v Krnově, jde 
např. o zápis v budišovické kronice, podle níž tamní posádka složená převážně z Rakušanů 
žila ve vcelku dobrých vztazích s místní populací.27 V Dolní Lhotě se několik občanů dalo 
v přestávce během bojů do řeči s příslušníkem Volkssturmu, jenž pocházel z tyrol, ale 
pracoval na statku v Polance. Relativně skoupé informace se tak zdají, alespoň navenek, 
potvrzovat stereotyp o kontrastu mezi jistou zdrženlivostí katolických Rakušanů a Bavorů 
oproti „militarismu“ protestantských Prusů, na který bývá poukazováno v souvislosti 
s oběma světovými válkami.28 ač je tato interpretace patrně zjednodušující, obecně se dá 
předpokládat, že němečtí vojáci katolického vyznání mohli s místním obyvatelstvem stejné 
víry snáze hledat společnou řeč.

Vojáci ubytovaní počátkem dubna v Dolní Lhotě se prý obecně chovali celkem slušně, 
s později příchozími to bylo již horší.29 ač to z pramenů jednoznačně nevyplývá, lze 
předpokládat, že těmito problémovými jednotkami byly ustupující útvary z fronty, pro něž 
byla obec jen další dočasnou destinací. S vojáky, kteří byli ve venkovských domácnostech 
ubytováni delší čas, mnohdy obyvatelé vcelku vycházeli. Jaroslav Král z Polanky nad Odrou 
po 70 letech vzpomínal bez zášti na poddůstojníka Manfreda Scholze, patrně zkušeného 
frontového vojáka, který si na zahradě Králových ve volném čase prozíravě budoval okop 
pro stojícího střelce.30 V Petřvaldu německý voják radil rodině, u níž bydlel, jak nejlépe ukrýt 
cennosti před rudoarmějci.31 Obdobně v Hlučíně německý poddůstojník uklidňoval občany 
obávající se sovětských násilností tvrzením, že Čechům se nic nestane.32 V Dolní Lhotě 
během bojů jistý Karel tománek dokonce s nasazením života podával vodu německým 

23 SOka Opava, fond archiv obce Kylešovice,  inv. č. 1, Pamětní kniha obce 1920–1947, vložený zápis o činnosti 
Sboru dobrovolných hasičů (nefoliováno).
24 SZM, ND, inv. č. III V 1147, Zápis o osvobození města Frýdek-Místek.
25 Boj o Zábřeh nad Odrou byl veden z německé strany s tou nejukrutnější lstivostí a zákeřností, jakou si dovede 
vymyslit jen nacistický fanatik; Stojíme na mostě, pod nímž vede krytý betonový kanál, jehož užili nacisti ke 
zbabělému, sprostému, pro ně však jedinému správnému útoku zezadu na sovětské oddíly. tamtéž, inv. č. III V 605/2, 
Vzpomínky adolfa Krále; tamtéž, inv. č. III V 99, Vzpomínky na bombardování Ostravy r. 1944 a osvobozování 
Ostravy v r. 1945.
26 SOka Karviná, archiv města Fryštát, neinventarizováno, Kronika města Fryštát 1933–1951, f. 238, 247–248.
27 SZM, ND, inv. č. III V 1147, Zápis o osvobození obce Budišovice.
28 Srov. např. WEBER, thomas: Hitlerova první válka. Brno 2011.
29 SOka Opava, fond archiv obce Dolní Lhota, inv. č. 6, Pamětní kniha obce 1924–1960, f. 110.
30 Nikdo nemí být zapomenut. Věnováno nejen poručíku Staškovi. Filmový dokument, Klimkovice 2015.
31 Beseda autora s pamětníky v Obecní knihovně v Petřvaldu 26. 5. 2015.
32 SOka Opava, fond Místní národní výbor Hlučín, bez inv. č., Pamětní kniha, s. 109.
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vojákům, přičemž utrpěl zranění.33 Obdobné příklady soucitu s „nepřáteli“ nacházíme 
i v dalších obcích.34

Jistý akt solidarity německých vojáků dokládají svědectví z Brušperka, kde farář ze 
strachu před zničením kostela dělostřelbou požádal důstojníka o stažení pozorovatelů 
z kostelní věže, čemuž bylo s překvapivou ochotou vyhověno.35

Zajímavé svědectví o koexistenci s německými vojáky se dochovalo z Brušperka, kde 
byl dislokován oddíl zpravodajců s radiopřijímači k odposlouchávání sovětské radiové 
komunikace: Vojenský německý oddíl zpravodajské služby inteligentních příslušníků měl na 
severovýchodní straně rozestavěny stroje a přijímal zprávy z bojišť a dodával je do hlavního 
stanu. Tato skupina byla upozorněna, aby se vyhýbala tomu, přivodit si u obyvatel nějaké 
nedorozumění, že toto město je zvlášť zaujato proti okupantům, o čemž svědčí množství 
zatčených a popravených, proto se vyhýbali styku s občany. V polovici dubna, kdy už bylo 
slyšeti od severu a východu dělové rány, velitel oddílů, ubytovaný na faře, posteskl si, že asi na 
ně zapomněli (odvolat je dále za frontu). Odvoláni byli koncem dubna a umístěni v Dolních 
Konicích.36

Vyjma vojáků mohli civilisté na moravskoslezském pomezí přijít do kontaktu zejména 
s příslušníky tzv. todtovy organizace.37 ti prováděli a koordinovali opevňovací práce. 
Přestože šlo o nebojové útvary, i zde se již projevoval úpadek disciplíny. Ve Frýdku „toťáci“, 
jak se jim někdy přezdívalo, již v březnu rozprodali výstroj a utekli.38 Naopak ve Stěbořicích 
tyto pracovní oddíly vytrvaly až do 20. dubna, kdy již kulminovaly boje o nedalekou Opavu.39

S německou armádou ustupovalo také menší množství rusky hovořících mužů, 
v pozdějších vzpomínkách souhrnně a nepřesně označovaných jako vlasovci.40 Ve Lhotce 
dokonce sovětští vojáci jednoho „vlasovce“ popravili.41 Přítomnosti regulérních vojenských 
jednotek složených z předválečných sovětských občanů nic nenasvědčuje, spíše šlo 
o jednotlivce sloužící v německých útvarech nebo důstojnické sluhy. Kupříkladu v Slavkově 
se o koně tam ubytovaných důstojníků staral Rus či Ukrajinec, který se rád dával do řeči 
s místními Čechy. Některé zaskočil tím, že nesdílel jejich radost z očekávaného příchodu 
Rudé armády.42

Obraz „nepřítele“ dokresluje i způsob, jímž byli vnímáni němečtí civilisté. Již jsme 
se zmínili o despektu k uprchlíkům z frontových oblastí, kteří počátkem roku našli 
útočiště na Opavsku a Novojičínsku. Rezervovaný či vysloveně nepřátelský přístup lze 

33 tamtéž, fond archiv obce Dolní Lhota, inv. č. 6, Pamětní kniha obce 1924–1960, f. 111. Výbuch, který 
tománka ranil, zároveň usmrtil tři Němce.
34 Nikdo nemí být zapomenut. Věnováno nejen poručíku Staškovi. Filmový dokument, Klimkovice 2015.
35 SZM, ND, inv. č. III V 36; SZM, ND, inv. č. III V 1147, Zápis o osvobození města Brušperk. V této souvislosti 
je třeba zmínit pozdější názor některých pamětníků, že ostřelování kostelních věží sovětskými jednotkami mělo 
primárně ideově antiklerikální, nikoliv vojensko-strategický charakter. Rozhovor autora s panem Josefem 
Pruskem 15. 2. 2017.
36 SZM, ND, inv. č. III V 36, Vzpomínka na osvobození Brušperka Sovětskou armádou.
37 Německé pracovní oddíly nesoucí jméno nacistického činovníka Fritze todta (1891–1942).
38 SZM, ND, inv. č. III V 1147, Zápis o osvobození města Frýdek-Místek.
39 tamtéž, Zápis o osvobození obce Stěbořice.
40 toto paušální označení občanů SSSR v německých službách se po válce rozšířilo i v Polsku, srov. CUBaLa, 
a.: Sten pod pachą, s. 218.
41 SOka Opava, Místní národní výbor Lhotka u Litultovic, inv. č. 5, Pamětní kniha obce, f. 7.
42 Rozhovor autora s panem Josefem Pruskem 15. 2. 2017.
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– především z „oficiálních“ pramenů (tedy kronik a vzpomínek psaných pro MRB) – 
cítit i ve vztahu k místním Němcům, ať již starousedlíkům, či (především) za okupace 
dosazeným úředníkům. Kupříkladu ve Spálově tamní Češi již od počátku roku 1945 s jistým 
zadostiučiněním43 pozorovali určitou sklíčenost místních Němců.44 Zápis v kronice Dolní 
Lutyně lakonicky konstatuje, že Němci buď utekli (Kozubek, Häckel), nebo byli zajištěni 
(Warosch, Flössner, Pěkarčyk), Paulke zastřelen při pokusu o útěk.45 Obecně protiněmecká 
rétorika je mnohdy patrná již z časté argumentace kronikářů údajným českým původem 
obcí s německou většinou.46

Jistá míra korektnosti mezi Čechy a Němci byla zachována v Kyjovicích, odkud se němečtí 
váleční přistěhovalci počátkem března evakuovali na Jičínsko, odkud nadále udržovali 
korespondenční kontakty s místními. Německý starosta Staffin zde také intervenoval ve 
prospěch občana Bajera. ten byl jako příslušník civilní hlídky zajat a odzbrojen partyzány 
a vojenské orgány jej vinily z nedbalosti ve službě či dokonce ze spolupráce s odbojem. 
Staffinův zákrok dotyčného uchránil před postihem. Ve stejné obci však nacházíme také 
názorný příklad spojení nacionální a sociální rétoriky, a to ve vztahu k hraběti Bedřichu 
Stolbergovi.47 tento aristokrat údajně odjel z Kyjovic jako poslední ze zdejších Němců, 
opuštěn všemi služebníky, sám řídil otěže hřebců a vezl si do neznáma s sebou jen dceru a svou 
paní a několik kufrů z tak ohromného majetku. Stolbergův odjezd je zde prezentován nejen 
jako symbolické zakončení doby okupace, ale obecněji jako konec starého společenského 
řádu.48

Nutno zdůraznit, že zejména novější svědectví zaznamenaná po roce 1989 jsou 
k německým civilistům mnohdy smířlivější a prostá paušalizujících odsudků.49 tato 
skutečnost je dána vícero faktory – vyprcháním poválečného nacionálního radikalismu, 
možností relativně svobodného vyjádření, celkovým odstupem v důsledku pozdějších 
životních zkušeností, ale též okolností, že tito svědkové zpravidla zažili válečné období 
v dětském, či velmi nízkém věku, a na rozdíl od starší generace tudíž nebyli tolik zatíženi 
ani vlastním prožitkem okupace, ani vyhrocenou protiněmeckou rétorikou prvních 
poválečných měsíců.

O přístupu k nepříteli vypovídá také způsob pohřbívání padlých Němců a Maďarů. Část 
z nich byla v některých obcích pohřbena již během bojů,50 častěji však až po osvobození. 
Z většiny lokalit se údaje o pohřbených ani nezachovaly. Padlé nepřátele lidé často 

43 Není bez zajímavosti, že právě o „zadostiučinění“ patrném mezi českým obyvatelstvem hovoří i relace 
německého četnictva na Opavsku z léta 1944. SOka Opava, fond Četnická stanice (německá) Vávrovice, kart. 1.
44 SZM, ND, inv. č. III V 1147, Zápis o osvobození obce Spálov.
45 SOka Karviná, fond Místní národní výbor Dolní Lutyně, inv. č. 36, Kronika Dolní Lutyně 1938–1946, f. 19.
46 SZM, ND, inv. č. III V 1147, Zápisy o osvobození obcí Brumovice a tošovice.
47 Friedrich theodor alfred Pius Franz von Sales Maria Stolberg (1877–1954) byl v meziválečném období 
poslancem a senátorem za německou křesťansko-sociální stranu, vymezoval se proti Henleinovu hnutí. Patřil 
rovněž k podporovatelům opavského muzejnictví. Srov. např. ŠOPÁK, Pavel: Město muzeí : (Opava 1814–1989). 
Opava 2016.
48 SZM, ND, inv. č. III V 1147, Zápis o osvobození obce Kyjovice.
49 Rozhovor autora s paní Boženou Martiníkovou 23. 8. 2014; rozhovor autora s panem Josefem tůmou 
20. 9. 2014; rozhovor autora s panem Josefem Pruskem 15. 2. 2017.
50 SZM, ND, inv. č. III V 1147, Zápis o osvobození města Brušperk.
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zakopávali blízko místa jejich úmrtí a bez označení hrobů.51 V Kateřinkách Rudoarmějci 
(snad za asistence místních) naházeli několik mrtvých Němců do žumpy, později došlo 
k jejich exhumaci.52

Některé vzpomínkové texty usilovaly o aktualizaci česko-německého konfliktu ve 
vztahu k době svého vzniku, zejména v kontextu obav z tzv. „německého revanšismu“ 
podporovaných zejména v 60. letech 20. století oficiální propagandou.53 Kupříkladu Karel 
Bolačka v závěru své vzpomínky na okupaci Frýdku sepsané zřejmě roku 1962 vyjádřil 
obavu, že nacistické ideje jsou schopny okamžitého vynoření, jakmile by se chopili v Německu 
moci militaristé.54 tento i další obdobné texty pak zpravidla končí apelem na zachování 
světového míru a často též odsudkem „imperialistické“ politiky.

Osvoboditel

Slavnostní a euforickou atmosféru spojenou s osvobozením patrně nejlépe vystihuje 
novinový článek zveřejněný krátce po skončení bojů a věnovaný ostravské dělnici Štěpánce 
Hatlapatkové. Žena, která v průběhu okupace statečně povzbuzovala své kolegy, byla 
smrtelně zraněna během osvobozovacích bojů.55 Její poslední slova prý zněla: Nechte mne, 
vím, že zemru, jen když oni přišli.56 „Oni“ byli pochopitelně vojáci Rudé armády, o nichž 
většina kronikářů a memoaristů psala téměř výhradně v superlativech.

Příchod osvoboditelů mnozí obrazně spojují s příchodem jara či s příchodem nového dne: 
Bylo krásné jitro i den, který následoval, byl krásný a trval.57 Rozjásaná Ostrava probouzí se do 
sluncem prozářeného dne. Kdesi od Frýdku ještě slyšet dunění děl a Přívoz, Mariánské Hory 
a Slezská Ostrava, centrum města, Vítkovice i velká část Zábřehu jsou zbaveny okupantů.58 
Zvláštní symboliku získal 1. květen 1945 v Ostravě, kde se v první den svobody konal 
improvizovaný „májový průvod“.59 Zdůrazňována je také délka okupace a utrpení, jež 
předcházelo osvobození (radostná chvíle, na kterou se čekalo od 1. října 1938).60 Kyjovický 
kronikář dokonce vypočetl, že okupace obce trvala 2 391 dní.61

autor jistebnické kroniky viděl v příchodu Sovětů dějinnou událost přesahující význam 
aktuálně probíhající války, jelikož rudoarmějci zahnali germány navždy. Zažít příchod 
Rudé armády bylo mimořádnou událostí, vždyť předešlé generace neměly to štěstí vítati 

51 Rozhovor autora s paní Boženou Martiníkovou 23. 8. 2014.
52 SOka Opava, archiv města Kateřinky, inv. č. 6, Obecní kronika 1922–1952, f. 249.
53 Fenomén „(západo)německého revanšismu“ v komunistické propagandě, silně se promítající i do prostředí 
kultury, se zatím nestal předmětem souhrnnějšího odborného zpracování. toto téma se stalo častým námětem 
oficiální propagandy a historiografie v Československu zejména v souvislosti s tzv. druhou berlínskou krizí z let 
1959–1961, srov. Německý revanšismus – hrozba míru. Praha 1959; BEROUNSKÁ, Olga a kol.: Právo na domov 
a německý revanšismus. Praha 1962.
54 SZM, ND, inv. č. III V 13.
55 tamtéž, inv. č. III V 1147, Zápis o osvobození města Ostrava.
56 tamtéž.
57 tamtéž, Zápis o osvobození obce Starý Jičín.
58 SZM, inv. č. III V 588/2, Vzpomínky Bořivoje Průši.
59 tamtéž.
60 SZM, ND, inv. č. III V 1147, Zápis o osvobození obce Mokré Lazce.
61 tamtéž, Zápis o osvobození obce Kyjovice.
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ve svých vesnicích i městech slavné rudoarmějce [...], neboť ruská armáda nevkročila od dob 
Napoleonových na půdu naší drahé vlasti.62 I v Kopřivnici panovala víra, že nepřítel byl 
vyhnán navždy z našeho kraje. [...] Umíráček, který jediný zbyl z kostelních zvonů, vyzváněl 
Němcům konec, nám však slavné vzkříšení.63 Vítězství mělo být trvalé a mělo být nejen 
porážkou nacismu, ale též vítězstvím slovanské vzájemnosti a sociální spravedlnosti. 
Oba tyto prvky spojuje vítkovská kronika: Za hřmění ruských děl svoboda českého národa 
přicházela stále blíž, přičemž Rudou armádu hnala vpřed myšlenka na vítězství pracující 
třídy celého světa.64

toto vítězství přinášeli ruští bratří.65 O multietnickém charakteru Rudé armády prameny 
prakticky mlčí.66 Kronikářská i pamětnická líčení jsou naopak vcelku bohatá na popisy 
vítání osvoboditelů a následných oslav, jejichž symbolem se stávají ruští vojáci posedávající 
v zákoutích s harmonikami či s úsměvem pokuřující v ulicích.67 Dalším často připomínaným 
motivem jsou československé (na těšínsku pak i polské) vlajky, které byly po příchodu Rudé 
armády vyneseny ze svých úkrytů a vyvěšeny na domech. Již méně se ale psalo o tom, co 
oslavám předcházelo.

Jak tedy vypadaly první kontakty obyvatel s Rudou armádou? Zpravidla k nim 
docházelo za nepřehledných bojových situací. Názorně to vystihuje fryštátská kronika: 
Každého přepadali deštěm otázek: Kde máš Germany? [...] Žádné podávání rukou. Žádné 
objímání, vítání.68 Někdy příchodu Sovětů do obce předcházela činnost jejich rozvědčíků, 
kteří sondovali sílu nepřítele.69 takto několik odbojářů v Zábřehu nad Odrou vstoupilo 
koncem dubna do kontaktu se sovětskou předsunutou hlídkou.70 Obdobně ve Sviadnově 
příslušníci místní požární hlídky vešli do styku s průzkumníky Rudé armády a poskytli jim 
zprávy o situaci v obci.71 V ostřelované Porubě trojice rozvědčíků našla ve sklepě několik 
ukrytých civilistů, které považovala za Němce.72 Podobných nedorozumění byla celá řada 
– dílem k tomu jistě přispívala i okolnost, že velká část bojiště ležela na území Říše, které 
rudoarmějci automaticky považovali za nepřátelské teritorium.73 Naopak místní nebyli vždy 
schopni rozeznat sovětské vojáky. Jeden z nemnoha Čechů ukrývajících se v evakuované 

62 tamtéž, Zápis o osvobození obce Jistebník.
63 tamtéž, Zápis o osvobození města Kopřivnice.
64 tamtéž, Zápis o osvobození města Vítkov.
65 tamtéž, Zápis o osvobození města Příbor.
66 Např. v Háji u Opavy obyvatelé přicházeli do styku i s rudoarmějci s mongoloidními rysy. Rozhovor autora 
s paní Boženou Martiníkovou 23. 8. 2014.
67 SZM, ND, inv. č. III V 1147, Zápisy o osvobození obcí Krmelín a Fryštát.
68 SOka Karviná, archiv města Fryštát, neinventarizováno, Kronika města Fryštát 1933–1951.
69 Objevily se také obecné zmínky o sovětských agentech-výsadkářích, kteří v oblasti již před příchodem fronty 
shromažďovali informace. NEMINÁŘ, J. (ed.): Vzpomínky; SOka Opava, fond Místní národní výbor Hlučín, 
bez inv. č., Pamětní kniha, s. 108.
70 SZM, inv. č. III V 373, Vzpomínky Miloše Sekery.
71 tamtéž, ND, inv. č. III V 1147, Zápis o osvobození obce Sviadnov.
72 tamtéž, ND, inv. č. III V 605/2, Vzpomínky adolfa Krále.
73 Nikdo nesmí být zapomenut. Věnováno nejen poručíku Staškovi. Filmový dokument, Klimkovice 2015; Střípky 
vzpomínek, s. 14.
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Opavě se obával opustit skrýš i poté, co uslyšel hovor v ruštině. Obával se totiž, aby nešlo 
o vlasovce bojující na straně Říše.74

O praktickém soužití se Sověty ve dnech po přechodu fronty však většina zdrojů 
mlčí. Příznačné je, že potenciální jazykovou bariéru prameny téměř nezmiňují, ač 
lze předpokládat, že ne vždy se bylo možné s vojáky bez problémů dorozumět.75 Spíše 
k výjimkám patří drobná vzpomínka Zdeňky Valochové z Děhylova, jejíž otec v rozhovoru 
se sovětským vojákem neporozumněl onomu legendárnímu „Davaj časy!“ a místo hodinek 
nabízel rudoarmějci hřeben.76 Můžeme jen spekulovat, že se při jednání s rudoarmějci 
osvědčili hlavně muži středního věku, kteří si během vojenské služby na východní frontě za 
první světové války měli možnost osvojit znalost ruštiny. O tom, že porozumění nebylo tak 
všeobecné, jak implikovala některá pozdější líčení ovlivněná oficiální doktrínou slovanské 
vzájemnosti, svědčí vzpomínky Oldřicha Hrachovce. ten byl díky znalosti ruštiny, získané 
před válkou od učitele-ruského emigranta, sousedy zván k řešení konfliktních situací 
s rudoarmějci.77

Pokusme se krátce analyzovat koexistenci civilistů se Sověty bezprostředně po 
osvobození. Ve Frenštátu pod Radhoštěm záhy po odchodu Němců promluvil k obyvatelstvu 
sovětský poručík Petr Rožkov. Žádal, aby se nic neoslavovalo, ale hodně a dobře pracovalo, 
aby obchody zůstaly po celý den otevřeny a aby se všichni občané zapojili především na výstavbu 
mostů, které zničili prchající nacisté. O několik hodin později Rožkov padl u Bordovic.78 Ve 
Fryštátě prý rudoarmějci vyprávěli místním Čechům, že touží vidět Prahu.79 Výjimečně 
podrobný popis se dochoval z Háje u Opavy. Zde již den po osvobození obce, 23. dubna, 
sovětský důstojník svolal schůzi občanů, k nimž pronesl proslov v polštině. Na jednání 
byl i prostor pro náměty a stížnosti občanů, z nichž někteří vystoupili s kritikou chování 
části vojáků.80

Příznačné je, že samotný předmět kritiky zůstal utajen. analogicky i další kroniky 
uváděly případné excesy a nedorozumění (pokud vůbec) jen obecně a vyhýbavě. Ve 
Štramberku rudoarmějci chtěli po lidech vudku [rozšířené nářeční označení pro vodku]. 
Někde i byty znečistili.81 O častém holdování alkoholu se s jistým pochopením pro tento 
neduh zmiňuje také spálovská pamětní kniha.82 V Háji u Opavy došlo k pokusu sovětského 
vojáka o odcizení obecní kroniky.83 Předmětem drobných krádeží se obecně stávaly zejména 
hodinky a budíky, s nimiž vojáci mnohdy neuměli zacházet, ale také jízdní kola. Některé 
svědky zaskočil omezený rozhled mnohých rudoarmějů. Například v Děhylově vojáci každý 

74 SZM, ND, inv. č. III V 1147, Zápis o osvobození města Opava.
75 Srov. KOLÁRIKOVÁ, adriana: Kronika jednoho života : Život a názory humpoleckého občana Josefa Čermáka 
(1884–1958). Diplomová práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. České Budějovice 2013.
76 Střípky vzpomínek, s. 4.
77 NEMINÁŘ, J. (ed.): Vzpomínky.
78 SZM, ND, inv. č. III V 1147, Zápis o osvobození města Frenštát.
79 tamtéž, Zápis o osvobození města Fryštát.
80 SOka Opava, fond Místní národní výbor Háj ve Slezsku, inv. č. 53, Pamětní kniha obce 1928–1961, f. 170.
81 SZM, ND, inv. č. III V 1147, Zápis o osvobození města Štramberk.
82 tamtéž, Zápis o osvobození obce Spálov.
83 SOka Opava, fond Místní národní výbor Háj ve Slezsku, inv. č. 53, Pamětní kniha obce 1928–1961, f. 180.
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větší dům považovali za školu či úřad.84 Střední a vyšší vrstvy obyvatel Sověti vnímali jako 
„buržoazii“ a dávali jim najevo averzi.85

Někteří Sověti tváří v tvář relativnímu „blahobytu“ českých zemí vyjadřovali nespo-
kojenost s poměry ve své vlasti. Charakteristickou historku zažil Vojtěch Prusek ze 
Slavkova, u něhož se dva rudoarmějci dožadovali vodky. Po sdělení, že tento nápoj není 
v regionu běžně dostupný, jeden z vojáků s podivem vysvětloval, že v Rusku je plno vodky 
v každé chalupě. Jeho společník ironicky poznamenal, že vodka je také jedinou komoditou, 
jíž je v SSSR dostatek.86

O poměrech v prvních dnech po osvobození se poměrně otevřeně vyjadřuje kronikář 
Kateřinek. ten dokládá strach obyvatel z orgánů sovětské tajné služby NKVD provádějících 
„prověrky“ obyvatel a pátrajících po německých činovnících a špionech. V obavách z možné 
perzekuce lidé označovali své domy česko-ruskými nápisy, jako např. Zde bydlí Češi. I zde 
však nacházíme poměrně charakteristickou bagatelizaci: Že v chaosu tom došlo i k různým 
přehmatům, nelze se diviti. Zkušenost s jednotkami NKVD popsal v nepublikovaných 
memoárech i spisovatel a vlastivědný badatel Jan Rohel. ten byl svědkem pokusu o zatčení 
vedoucího frýdecké prodejny Meinl, jistého titzeho, který byl kvůli svému příjmení 
považován za Němce: Když však zjistili, že jde o Čecha s německým jménem, vzali mu klíče, 
zrekvírovali všechno, co bylo na regálech a ve skladě, a vylekaného chlopa propustili. Rohel 
osobně také intervenoval ve prospěch nedopatřením zatčeného Josefa Žídka.87

Často diskutované, byť v českém prostředí zatím bohužel systematicky badatelsky 
nepodchycené sexuální delikty vojáků Rudé armády se v pramenech kronikářské, osobní 
a memoárové povahy objevují jen zřídka.88 Pravdou je, že o takových excesech vesměs mlčí 
i bezpečnostně-politická agenda centrálních správních orgánů, která dokládá jen drobnější 
výtržnosti a krádeže, zejména na Novojičínsku a v menší míře na těšínsku.89 Že k těmto 
jevům docházelo, je však vysoce pravděpodobné, byť hlavní indicie vesměs pocházejí až 
z ústních svědectví podaných se značným časovým odstupem po roce 1989. V dobových 
pramenech nalezneme obvykle jen narážky.

Jisté je, že před možnými sexuálními delikty rudoarmějců již před příchodem fronty 
varovala nacistická propaganda, kterou přirozeně velká část české populace přijímala 
skepticky. Zajímavý je záznam z Dolní Lhoty, kde před hrozbou excesů varovali 
i českoslovenští tankisté: Upozornili nás, že máme schovávat hodinky (časy) a děvčata.90

Pamětník Oldřich Hrachovec uvádí přesně nelokalizovaný incident z okolí Háje 
u Opavy, který skončil popravou pachatele. Obdobně v Opavě byl rudoarmějec, který 
napadl českou dívku evakuovanou do města z frontové zóny, na místě zastřelen přivolaným 
důstojníkem.91 Další svědkové dokládají exces v Háji-Chabičově, kde bylo znásilněno 
několik žen ukrývajících se na statku německého vlastníka a zřejmě považovaných 

84 Střípky vzpomínek, s. 15.
85 tamtéž, s. 42.
86 Rozhovor autora s panem Josefem Pruskem 15. 2. 2017.
87 ROHEL, Jan: Desatero mého života. Ostrava 1986. Nepublikovaný rukopis, kopie v držení autora, s. 95–96.
88 DaCK, Mikkel: Crimes Committed by Soviet Soldiers against German Civilians, 1944–1945 : a His-
toriographi-cal analysis. Journal of Military and Strategic Studies 10, 2008, 4, s. 1–33.
89 Srov. ZaO, fond Moravskoslezský národní výbor – expozitura v Ostravě, inv. č. 288, kart. 182.
90 SOka Opava, fond archiv obce Dolní Lhota, inv. č. 6, Pamětní kniha obce 1924–1960, f. 112.
91 Rozhovor autora s paní Ludmilou Mazurovou 8. 3. 2017.
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za Němky.92 K většímu množství případů mělo údajně dojít v Oticích,93 další excesy 
jsou doloženy ze Slavkova.94 V obecné rovině existenci podobných excesů připouštějí 
i vzpomínky československých válečných veteránů.95 Z písemných pramenů pak zasluhuje 
mimořádnou pozornost zápis v kronice Kateřinek o aloisi Královi, jenž zahynul při obraně 
své schovanky proti zneuctění. Ze záznamu je patrné, že k vraždě došlo až po kapitulaci 
německých jednotek v obci.96 V seznamu válečných obětí z Kateřinek figuruje také služka 
Mina Štuceková, k jejímuž jménu kdosi tužkou připsal, že byla ubita po znásilnění. ani 
v jednom případě však není uveden pachatel ani okolnosti incidentu. Rešerše v dobové 
správní agendě nepřinesla bližší poznatky.97

O podobných excesech pochopitelně po roce 1948 nebylo možno veřejně mluvit, 
příležitostné poukazování na tuto stinnou stránku osvobození se dokonce mohlo setkat 
s bagatelizujícími argumenty představitelů státního a stranického aparátu, podle nichž 
případy narozených dětí sovětských vojáků přispívaly ke slovanskému charakteru 
pohraničí.98 Příčiny dlouhodobého vytěsnění sexuálních zločinů z jara 1945 z kolektivní 
paměti lze ovšem vyjma ideologických důvodů spatřovat také v jakési „dobrovolné 
tabuizaci“ ze strany obětí a svědků a jejich snaze vytěsnit traumatické zážitky z paměti 
jednotlivce i komunity.99

Z některých lokalit, např. Uhlířova či Slavkova, se museli civilisté v závěru dubna kvůli 
hrozbě německého protiútoku evakuovat do Opavy a Kateřinek. Není bez zajímavosti, že 
někteří občané později evakuaci, patrně zjednodušeně, vnímali jako záminku, jež měla 
rudoarmějcům umožnit rabování.100 I tato okolnost dokládá, že soužití s osvoboditeli bylo 
komplikovanější, než sugerují prameny úřední provenience.

92 Rozhovor autora s paní Boženou Martiníkovou 23. 8. 2014; rozhovor autora s panem Josefem tůmou 
20. 9. 2014. Dosavadní výzkumy se shodují v tom, že násilí na „nepřátelském“ (tedy především německém) 
obyvatelstvu bylo v Rudé armádě částečně tolerováno a do určité míry i podněcováno oficiální propagandou. 
V této souvislosti jsou nečastěji připomínány výroky spisovatele a propagandisty Ilji Grigorijeviče Ehrenburga 
(1891–1967). Obdobné interpretace, tedy ideové ospravedlňování sexuálních deliktů či jejich vnímání jako 
„zasloužené kořisti“ byly ovšem rozšířené i v mnohých jednotkách bojujících na východní frontě na straně Osy. 
Srov. CUBaLa, a.: Sten pod pachą, s. 209–228.
93 Beseda autora s posluchači kurzu Univerzity třetího věku Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity  
9. 5. 2016.
94 Rozhovor autora s paní Ludmilou Mazurovou 8. 3. 2017.
95 Tankisté. Filmový dokument, Ostrava 2003.
96 SOka Opava, archiv města Kateřinky, inv. č. 6, Obecní kronika 1922–1952, f. 255.
97 Případ usmrcení aloise Krále vojáky Rudé armády stručně zmiňuje ŠEBEStOVÁ, Dana: Úloha pevnostního 
města Opava v ostravské operaci a jejím průběhu. Diplomová práce, Slezská univerzita v Opavě. Opava 1998.
98 Rozhovor autora s paní Boženou Martiníkovou 23. 8. 2014.
99 tuto skutečnost dokládá na konkrétním případu např. MOtýL, Ivan: O ženách znásilněných Rudou armádou 
česká historie mlčí. Online, cit. 22. 3. 2017, dostupné na http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/o-zenach-
znasilnenych-rudou-armadou-ceska-historie-mlci_337061.html. K problematice vytěsnění válečných traumat 
z kolektivní i individuální paměti srov. WINtER, Jay: The Silences of the Men Who Served. Přednáška v rámci 
sympozia What Tommy Did Next – Veterans’ Organisations and Activities during and after the First World War, 
in the UK and beyond, University of Edinburgh, 18. 3. 2017.
100 Rozhovor autora s panem Josefem Pruskem 15. 2. 2017.
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Závěr

Charakteristickým rysem řady pramenů je fakt, že obraz „nepřítele“ nezahrnuje pouze 
německé vojáky a představitele okupační správy, ale i německou populaci regionu. Mnohé 
relace reflektují sklíčenost německého obyvatelstva stejně jako neutěšený stav okupační 
armády provázený mimo jiné dezercemi. tuto situaci české zdroje glosují se zadostiučiněním 
a někdy s jistou ironií. Příležitostně a zpravidla jen povrchně zmiňovanými motivy se stávají 
„krutost“ a „zákeřnost“ nepřítele. Především prameny z doby krátce po osvobození často 
pracují s tezí o „odvěkém“ slovansko-germánském antagonismu. Na druhou stranu jsou 
však doloženy i případy jisté solidarity s německými uprchlíky i vojáky. „Lidskou“ tvář 
německých vojáků a civilistů však výrazněji akcentují převážně až svědectví zaznamenaná 
s větším časovým odstupem, po opadnutí vyhraněné poválečné nacionální rétoriky.

K blížící se Rudé armádě většina Čechů zřejmě vzhlížela s vírou v osvobození, částečně 
spojenou se staršími ideály panslavismu, doložené ukrývání cenností však zároveň 
poukazuje na jistou nedůvěru a obavy. První reálné kontakty s rudoarmějci měly často 
chaotickou podobu, v některých lokalitách došlo k torzovitě dokumentovaným excesům, 
jež jsou v mnohých pramenech pouze naznačeny. O podrobnostech těchto incidentů však 
prameny osobní i úřední povahy ve své většině mlčí. Stejně tak každodenní koexistenci 
se sovětskými vojáky v týdnech po osvobození se zkoumané zdroje zpravidla věnují jen 
povrchně. Zatímco problematika sexuálních deliktů sovětských vojáků je v posledních 
letech detabuizována a stává se nedílnou součástí obecně přijímané historické paměti, 
otázka působení jednotek NKVD a jejich represivních zásahů proti místní populaci se 
z povědomí obyvatel regionu vytrácí.

Patrným rysem je postupné vytrácení informací o problematických stránkách 
osvobození z písemných pramenů. Zatímco některé kroniky psané záhy po válce podobné 
jevy připouštějí, výsledky dotazníkového šetření z 50. let jsou podstatně skoupější, stejně 
jako vzpomínky shromažďované MRB. O tom, že povědomí o stinných stránkách jara 1945 
přesto přetrvává, svědčí množství přímých i zprostředkovaných pamětnických svědectví 
z posledních let.

Naznačené závěry pochopitelně nelze absolutizovat, uvědomíme-li si subjektivitu 
použitých zdrojů a skutečnost, že absence systematicky vedené úřední agendy v prvních 
týdnech po osvobození neumožňuje zevrubnější komparaci pramenů vzpomínkové povahy 
s archivními materiály.

Summary

On the Perception of the „Enemies“ and „Liberators“ during the Final Weeks of the Second World 
War in the Memory of the Population of Czech Silesia and the Ostrava Region
Ondřej Kolář

The study focuses on the main aspects of coexistence of the Czech civilian population of Czech Silesia and 
northern Moravia with members of the German and Soviet armed forces during the final engagements 
of the so-called Ostrava Operation in April and May 1945. The other area of focus is the reflection of 
these phenomena in collective memory. Research predominantly draws on chronicles, memoirs, personal 
documents and eyewitness testimonies.
Sources that originated shortly after the end of the war often employ the theme of Slavic-German 
animosity, while indirectly acknowledging the excesses committed by members of the Red Army. 
One of the common themes from this period was the organisational and moral disintegration of the 
German army. Later sources that emerged after the rise of the Communist regime contain more subdued 
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nationalist rhetoric along with strengthened social themes and an ever-stronger idealised image of the 
Red Army. One frequent theme is the notion of Pan-Slavism. Testimonies from after 1989 do tend to 
contain factual inaccuracies, though they are far more apt in terms of describing everyday life; they 
refrain from demonising the „enemy“, while frankly describing the problems associated with the presence 
of Soviet soldiers, though much of the data is difficult to verify, given the time distance and absence of 
further sources.


