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MOTTO 

„Svût ví, Ïe podléháte jednomu z nejhor‰ích reÏimÛ, jeÏ

historie zná. Svût ví, Ïe se tomuto stateãnû a dÛstojnû 

bráníte, cel˘ svût v‰ak také je si vûdom toho, Ïe v‰echny ty

hrÛzy a násilnosti mohou b˘t jen doãasné a Ïe musí b˘t

dÛkladnû odãinûny ve chvíli, kdy pfiijde nevyhnuteln˘ 

a stra‰liv˘ konec tohoto nûmeckého násilnického pekla.“ 

EDVARD BENE·, 3. prosince 1939
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Prolog

KaÏd˘ autor literatury faktu, kter˘ se snaÏí popularizovat ne-

dávnou historii, jde vût‰inou takzvanû s kÛÏí na trh. Obecnû

lze konstatovat, Ïe díla tohoto typu vyvolávají diskuse i polemiky.

Ale proã se tak dûje, jaká je pfiíãina? 

Musíme si uvûdomit, Ïe právû kvÛli tomu, Ïe se jedná o dûjiny

nepfiíli‰ vzdálené, je nutné poãítat s tím, Ïe pfiímí úãastníci událostí

stále Ïijí. Historikové a badatelé navíc objevují nová fakta, která je

nutí revidovat pfiístupy a v neposlední fiadû také závûry z toho ply-

noucí. ZároveÀ se zpravidla jedná o témata, která sv˘m zpÛsobem

rezonují do dne‰ních dnÛ, a to v rovinû politické, mravní a histo-

ricko-vûdní. A právû politika mÛÏe ovlivÀovat nûkteré novodobé

historické soudy mnohem více, neÏ si uvûdomujeme. 

Jsem pfiesvûdãen, Ïe období nacistického protektorátu âechy 

a Morava z let 1939–1945 do této kategorie rovnûÏ patfií. Tvrdím,

Ïe ne v‰echno je dosud zcela objektivnû zmapováno a zpracováno,

moÏná je to zpÛsobené právû tím, Ïe se jedná o velmi pohnutou 

a tragickou dobu. Vynofiují se stále nové otázky, na které nejsme

schopni zcela jasnû odpovûdût. 
11
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Protektorátní údobí na‰í novodobé historie je navíc pofiád zãásti

pod vlivem pfietrvávajících dogmat, jeÏ se koncipovaly uvnitfi ãeské

historické obce záhy po skonãení druhé svûtové války. V období

komunistické totality se z propagandistick˘ch dÛvodÛ zaãaly ko-

lem nejrÛznûj‰ích událostí a v˘znaãn˘ch osobností protektorátu

vytváfiet m˘ty a polopravdy. Ty byly nakonec vkloubeny do ideolo-

gicky motivovan˘ch schémat, jeÏ vyhovovaly reÏimu. Jiná inter-

pretace protektorátních událostí nebyla tolerována. 

Základní schéma pováleãného hodnocení na‰ich historikÛ i ve-

fiejnosti bylo zjevné. Zlí Nûmci si porobili ãesk˘ národ, vojska Rudé

armády i AmeriãanÛ nás pak jejich okovÛ zbavila, aby pfiipravila

ãeskému národu opût svobodnou budoucnost. V‰ak se také tûsnû

po válce mezi lidmi fiíkávalo „dobr˘ Nûmec – mrtv˘ Nûmec“. Jen

stûÏí by se v tûch pováleãn˘ch ãasech na‰el nûkdo, kdo by otevfienû

pfiiznával, Ïe toto ãernobílé vidûní nemÛÏe reflektovat dûjinnou

pravdu v celé její ‰ífii, ãlenitosti a sloÏitosti. Pfiesto i u nás pfieva-

Ïoval po druhé svûtové válce názor o kolektivní vinû NûmcÛ za

váleãné bûsnûní a údûsné zloãiny, jeÏ byly ve jménu Hitlera a ideo-

logie páchány. 

Rány, z nichÏ se ãesk˘ národ vzpamatovával, v‰ak byly ãerstvé 

a bolestivé, nelze se proto divit, Ïe toto ãernobílé schéma, v nûmÏ

bylo povûdomí nûmecké kolektivní viny v ãeském národû hluboce

zakotvené, se tehdy pro hodnocení protektorátní éry i druhé svû-

tové války stalo rozhodujícím. 

Od té doby v‰ak uplynulo více neÏ sedmdesát let. Zaãínáme b˘t

svûdky toho, Ïe nûkdej‰í historická hodnocení druhé svûtové války,

nacismu, ale také údobí protektorátu jsou nahrazovány ãímsi mno-

hem nebezpeãnûj‰ím – snahami po revizi této dûjinné epochy v du-

chu nov˘ch polopravd a obãas také naprost˘ch lÏí.

Ve stínu hákového kfiíÏe
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Staãí se podívat na historii neblaze proslulého Ïidovského holo-

caustu, jenÏ patfiil k nejmasovûj‰ím váleãn˘m zloãinÛm nacistÛ 

a jejich pfiisluhovaãÛ. Dnes existují publikace, které míru tohoto

zloãinu zlehãují, ãi dokonce zpochybÀují jako v˘mysl Ïidovské pro-

pagandy. Je alarmující, Ïe zejména nûktefií mladí lidé, neznalí his-

torick˘ch faktÛ, podobn˘m názorÛm vûfií, a jsou dokonce schopni

tvrdit, Ïe vlastnû Ïádné plánované vyvraÏìování Ïidovského etnika

neprobûhlo a Ïe se jednalo pouze o ojedinûlé excesy, které byly po

válce zámûrnû zveliãovány. Charakter genocidy je tedy popírán.

Pfiitom si staãí prostudovat protokoly z pováleãného norim-

berského soudního tribunálu s nacistick˘mi váleãn˘mi zloãinci 

i v˘povûdi svûdkÛ, ktefií pfieÏili vyhlazovací a koncentraãní tá-

bory, aby lÏivost podobn˘ch tvrzení byla jednoznaãnû dokázána.

Nemluvû o otfiesn˘ch dokumentech pofiízen˘ch poté, co vojáci

protinacistické koalice osvobodili tato místa nelidsk˘ch hrÛz.

Od okupace âech a Moravy armádou tfietí fií‰e uplynulo pfies

sedm desetiletí, ale také u nás se objevují skupiny mlad˘ch extré-

mistÛ, ktefií vefiejnû demonstrují své xenofobní názory, jeÏ mají

velmi blízko k nûkdej‰ímu nacistickému antisemitismu. Ano, tomu

antisemitismu, kter˘ má na svûdomí ‰est milionÛ evropsk˘ch ÎidÛ.

A lidé jako by zaãali zapomínat, Ïe tato nacistická ma‰inérie ne-

u‰etfiila Ïeny, ani dûti.

Svût se zkrátka v mnoha ohledech zmûnil. BohuÏel nelze fiíci,

Ïe by se pouãil z poslední celosvûtové váleãné katastrofy. Oteví-

rat historii nacistického protektorátu âechy a Morava právû v této

dobû, má proto i hlub‰í duchovní rozmûr, neboÈ na toto údobí

na‰ich dûjin se poslední dobou zapomíná. 

Ti, kdo dnes oslavují, nebo se dokonce snaÏí oãistit jméno

Adolfa Hitlera i dal‰ích nacistick˘ch pohlavárÛ, se zároveÀ snaÏí,

Prolog
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aby se na zloãiny nacismu proti lidskosti zapomnûlo, pfiípadnû se

bagatelizoval jejich dopad. 

Tito lidé si ale neuvûdomují, Ïe vznik protektorátu byl ve skuteã-

nosti jen pfiedstupnûm k postupnému vyhlazení celého ãeského

národa, k nûmuÏ by do‰lo v pfiípadû, Ïe by nacistické Nûmecko 

v druhé svûtové válce zvítûzilo, pfiípadnû by nastolilo pfiímûfií 

a ãeské zemû by se staly jen jakousi pracovní kolonií tfietí fií‰e. 

Plány na toto vyhlazení se totiÏ zaãaly realizovat uÏ v roce 1941.

Kdyby nebyla nûmecká armáda poraÏena, pak ti, kdo dnes i u nás

zvedají ruce v nacistickém pozdravu, by se moÏná vÛbec nenaro-

dili. Tento paradox v‰ak nikdo z tûchto apologetÛ nacismu a po-

taÏmo xenofobního extrémismu není zfiejmû schopen vnímat, na-

toÏ objektivnû posoudit. 

Období protektorátu je proto tfieba vnímat jako v˘sek na‰ich

novodob˘ch dûjin, z nûhoÏ si mÛÏeme brát pouãení i pro na‰i sou-

ãasnost, i kdyÏ jde o dobu mladé ãeské generaci jiÏ notnû vzdá-

lenou. Ale bude to právû dne‰ní mládeÏ, která jednou pfievezme

otûÏe moci v na‰í zemi, proto by mûla dobfie znát historii vlastního

národa i jeho tíÏivé osudy, které v protektorátní éfie vystupují do

popfiedí. Je to otázka odpovûdnosti k  národu i k jeho minulosti.

Proto jsem tuto knihu napsal. Je voln˘m pokraãováním nûkdej‰í

mé pfiedchozí práce o záhadách protektorátu. V této knize se vra-

cím k rÛzn˘m kontroverzním událostem, které povaÏuji za nutné

pfiipomínat. Vyrovnat balast historizujících zjednodu‰en˘ch zá-

vûrÛ a dogmat s objektivní historickou pravdou nebylo vÏdy lehké

a mÛÏe to dnes vést k nejrÛznûj‰ím diskusím, protoÏe pohledy his-

torikÛ na protektorátní éru se i dnes v mnohém zaãínají mûnit.

Typické je to napfiíklad u nûkdej‰ího prezidenta Emila Háchy,

kter˘ byl dlouhá desetiletí obviÀován z kolaborace i poraÏenectví.

Ve stínu hákového kfiíÏe
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Dnes k jeho pozici prezidenta pfiistupujeme ménû kritiãtûji a s vû-

domím, Ïe Hácha nesl na sv˘ch bedrech lidsky i politicky tíhu na-

cistické nadvlády. Dopady tûchto rozhodnutí se snaÏil co nejvíce

zmírÀovat v podmínkách omezen˘ch a velmi striktních. Nemûl

mnoho prostoru pro manévry. Pokud jsou dne‰ní soudy o na‰em

b˘valém prezidentovi skuteãnû pravdivé, o ãemÏ stále nejsem zcela

pfiesvûdãen, pak se Hácha stává spí‰e smutn˘m a tragick˘m hrdi-

nou v jedné z nejtûÏ‰ích epoch novodobé historie ãeského národa. 

Nové pfiístupy hodnocení protektorátní historie jsou patrné 

i v pfiípadû posuzování podílu vlasovcÛ pfii osvobozování Prahy. 

V komunistické éfie se o vlasovcích z politick˘ch a ideologick˘ch

dÛvodÛ nesmûlo hovofiit. Dnes je to téma, v nûmÏ zaznívají i ná-

zory, Ïe to byli právû oni, kdo Prahu zachránili pfied totálním 

zniãením nûmeckou vojenskou soldateskou v kvûtnu roku 1945.

A Rudá armáda? Ta pr˘ 9. kvûtna 1945 vstupovala do témûfi jiÏ

svobodné ãeské metropole. Ale kde v tomto pfiípadû leÏí histo-

rická pravda? 

Uveìme jin˘ pfiíklad. V éfie komunistické totality se zamlãoval

podíl americk˘ch jednotek pfii osvobozování âeskoslovenska.

Ten jako by neexistoval. Dnes jsou oslavy v˘roãí konce druhé svû-

tové války charakteristické naopak aÏ deklamativním protlaão-

váním amerického podílu pfii osvobozování na‰i vlasti, aniÏ by se

pfiíli‰ pfiipomínal nesporn˘ historick˘ fakt, Ïe hlavní tíha bojÛ

leÏela na bedrech Rudé armády. To v‰e jsou skuteãnosti, jeÏ svûdãí

o tom, jak politika a ideologie rÛzn˘ch vládnoucích reÏimÛ ovliv-

Àují v˘klady na‰ich novodob˘ch dûjin.

O jednom v‰ak pochybovat nelze. Nacismus byl dûjinnou reali-

tou, s níÏ se ãesk˘ národ stfietl za situace, v níÏ neexistovala ‰ance

úãinnû se této hrozbû postavit. Nebo zde takové ‰ance existovaly,

Prolog
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a nebyly vyuÏity? A my se musíme ptát – proã? Kdo nesl za po-

robu ãeského národa v letech 1939–1945 nejvût‰í odpovûdnost? 

Abychom na takovou otázku na‰li odpovûì, znamená to projít

celou protektorátní epochu a v‰ímat si klíãov˘ch okamÏikÛ, které

mûly takfiíkajíc zásadní dûjinn˘ v˘znam. A to není jednoduché,

neboÈ doktrína ãernobílého vidûní na‰í novodobé historie je stále

funkãní, je ovlivÀována faktory vnitropolitick˘mi a potaÏmo spo-

leãensk˘mi, jako je kultura, vûda, ideologie, politické a sociální

vûdomí národa, ale souãasné také vztahy, které pfiedstavují kon-

takt s cizími zemûmi, tedy vztahy mezinárodní a nadnárodní. 

Vezmeme-li v potaz tyto skuteãnosti, pak mÛÏe mít historická

pravda mnoho tváfií. A otázka zní, zda lze vÛbec najít tu objektiv-

nû existující, jedinou a nezpochybnitelnou? 

Jsem pfiesvûdãen, Ïe v kaÏdém pfiípadû stojí za námahu se o to

pokou‰et. A nastavit nûkter˘m soudob˘m polopravdám a m˘tÛm

alespoÀ zrcadlo historick˘ch faktÛ, jeÏ jsou s nimi v evidentním

rozporu, neboÈ na nûkteré vûci, jeÏ se bytostnû dot˘kaly na‰ich ro-

diãÛ a prarodiãÛ, nelze zapomenout. OÏivovat dûjinné vûdomí ná-

roda je právû dnes velmi potfiebné a pro zachování národní identity

v onom historickém a kulturnû-spoleãenském slova smyslu i dÛle-

Ïité. DÛvodem je to, Ïe se v na‰í souãasnosti stále ãastûji setkává-

me s jedním velice varovn˘m jevem. Mladá generace má nedosta-

teãné vûdomosti o ãeské historii, coÏ je vcelku nebezpeãn˘ trend,

jenÏ jednoho dne mÛÏe vyústit ve ztrátu historické pamûti.

V této souvislosti se lze ptát, zda je protektorátní éra opravdu

tak dÛleÏitá, zda stojí za to se k tomu vracet? Soudím, Ïe je to vûc

názoru. K oÏivování dûjinné pamûti mÛÏe poslouÏit kterékoli ob-

dobí na‰í historie. V podstatû nezáleÏí na tom, jaké téma se k tomu

zvolí. 

Ve stínu hákového kfiíÏe

16 Vladimír Li‰ka

001-200 Ve stinu hakove krize_145x205 mm QXP 7.x  18.12.18  6:55  Stránka 16



Protektorátní období je v‰ak ãímsi zvlá‰tní a zásadní. âe‰i totiÏ

v této dobû na vlastní kÛÏi poprvé poznali, co je to „moderní tota-

lita“ v tom nejhrÛznûj‰ím slova smyslu. A museli se s tím vyrovnat. 

Vyrovnání v‰ak v koneãném v˘sledku nevyznûlo pro ná‰ ná-

rod pfiíznivû. UÏ v roce 1948 jsme zabfiedli do jiné totality, a pokud

existovalo nûjaké historické pouãení z protektorátního období,

pak se musíme ptát, proã ãesk˘ a slovensk˘ národ dopustil vítûz-

ství dal‰ího autoritativního a despotického reÏimu. Proã nedal pfied-

nost obranû demokracie? Odpovûì moÏná leÏí nûkde v ãasech

nacistického protektorátu. Pokud je tomu skuteãnû tak, pak tam

najdeme celou fiadu zajímav˘ch rozcestníkÛ… 

Prolog
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1.

Temné cesty k protektorátu
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Protektorát âechy a Morava byl vyhlá‰en 16. bfiezna roku 1939,

a to den poté, co se ãeské zemû po pfiedchozím odtrÏení Slo-

venska staly snadnou kofiistí nûmeck˘ch okupaãních armád. V˘nos

o zfiízení protektorátu podepsal sám Adolf Hitler, kter˘ 15. bfiezna

kolem devatenácté hodiny veãer pfiijel do Prahy, a se sv˘m dopro-

vodem se ubytoval na PraÏském hradû. 

HitlerÛv pfiíjezd nebyl plánovan˘. Nacistick˘ diktátor si toto pfie-

kvapení nechal pro zdrcenou vládu pomnichovské republiky jako

demonstraci svého triumfu. Vojenské obsazení âech a Moravy plá-

noval jiÏ dlouho, a kdyÏ tato chvíle nastala, chtûl b˘t u toho. 

Po násilném odtrÏení ãeskoslovenského pohraniãí (Sudet) na

pfielomu záfií a fiíjna roku 1938 se Hitler koneãnû doãkal. Do klína

mu jako zralá hru‰ka spadla zemû, jejíÏ lidsk˘ i prÛmyslov˘ poten-

ciál potfieboval k realizaci sv˘ch dal‰ích expanzivních plánÛ, jeÏ

zapoãaly záborem znaãného území Polska v záfií roku 1939. Oku-

pace âech a Moravy se tak necel˘ pÛl roku pfiedtím stala jen pfiede-

hrou k nejkrvavûj‰ímu váleãnému konfliktu v lidsk˘ch dûjinách. 

Sudety, území odstoupené âeskoslovenskem Nûmecku jako

úlitba udrÏení evropského míru, byly Hitlerovi „naservírovány“

30. záfií 1938 po jednáních na Mnichovské konferenci. O postou-

pení pohraniãí rozhodly zástupci ãtyfi zemí – Velké Británie, Francie,

21
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Nûmecka a Itálie. âeskoslovensko nemohlo v˘voj jednání nikterak

ovlivnit, coÏ v koneãném dÛsledku vedlo k naplnûní Hitlerova slibu,

kter˘ dal nûmeckému národu po svém nástupu k moci v r. 1933.

Tehdy prohlásil, Ïe sjednotí v‰echny Nûmce ve stfiedoevropském

prostoru do nové a jednotné Nûmecké fií‰e. Sudety byly poté sku-

teãnû pfiipojeny k Nûmecku jako jeho nová Ïupa a ze sudetsk˘ch

NûmcÛ se stali fií‰‰tí obãané. 

Toto nacisty fiízené velkonûmecké sjednocování trvalo tfii roky

(od r. 1935 do r. 1938), kdy se Hitlerovo Nûmecko nejprve zmocnilo

plebiscitem Sárska (1935), poté demilitarizovaného Por˘ní (1936),

jeÏ tvofiilo bezpeãnostní nárazník mezi Nûmeckem a Francií po

první svûtové válce. V roce 1938 byl tento proces dokonãen anexí

Rakouska a jiÏ zmínûn˘ch Sudet. Po celou dobu Hitler tvrdil, Ïe mu

nejde o nic jiného neÏ o obnovu jednoty nûmeckého národa v no-

vém nûmeckém státû tzv. tfietí fií‰i (první byla stfiedovûká Svatá fií‰e

fiímská národa nûmeckého, druhé pak Nûmecké císafiství spojené

pfiedev‰ím s Bismarckem a císafiem Vilémem I. – pozn. autora). 

Na ve‰keré pangermánské sjednocovací procesy poru‰ující mezi-

národní smlouvy i zásady mezinárodního práva bylo po celou dobu

pohlíÏeno evropsk˘mi mocnostmi velmi shovívavû. V roce 1936

se nacistické Nûmecko dokonce stalo zemí pofiádající XI. letní

olympijské hry, a to bez ohledu na to, Ïe jiÏ nebylo pochyb o jeho

totalitním nastavení s velkou mírou brutality a represí. Pfiedev‰ím

nûmeãtí Îidé se tehdy ocitli v postavení perzekvovaného etnika 

i druhofiad˘ch, neplnoprávn˘ch obãanÛ, zatímco demokratické

vlády Evropy pohlíÏely na nacismus i Hitlera s benevolencí, která

se jim pozdûji zle vymstila…

Totalitní teror v‰ak nebyl nastolen pouze v Nûmecku. Podobné

autoritativní reÏimy státní moci existovaly v roce 1938 v Itálii,
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·panûlsku, Polsku, Rumunsku, ale také v Sovûtském svazu, kde

tamní komunistick˘ diktátor J. V. Stalin nastolil autokratickou bol-

‰evickou diktaturu. V Evropû té doby se proto ãasto hovofií o krizi

demokracie. V‰e zhor‰ila velká hospodáfiská krize z r. 1929, která

nemilosrdnû dopadla na válkou zbídaãené Nûmecko, na nûÏ byly

uvalené váleãné reparace jako následek prohrané první svûtové

války.

Vzniklá situace dlouhodobû sniÏovala v˘konnost nûmeckého

hospodáfiství i Ïivotní úroveÀ obyvatelstva, coÏ v této zemi zvy-

‰ovalo sociální napûtí, které zde tvofiilo v˘razn˘ prvek politické

nestability. Nûmecko tak po první svûtové válce ztratilo v Evropû

své dfiívûj‰í velmocenské postavení a bylo nuceno smífiit se s pod-

fiadn˘m postavením. Militantní ãást obyvatelstva se v‰ak s touto

skuteãností nikdy nesmífiila a váleãnou poráÏku hodnotila jako

nedÛstojnou.

Nabízela se pochopitelnû i otázka, kdo byl za pováleãnou tra-

gédii NûmcÛ odpovûdn˘, a právû Hitler zaãal jako první vefiejnû

mluvit o vinû, trestu i odãinûní váleãné poráÏky, kladl velk˘ dÛraz

na velkonûmeck˘ ‰ovinismus a populismus. Docílil toho, Ïe oslo-

vil nej‰ir‰í vrstvy nûmeckého obyvatelstva. Nabídl NûmcÛm vizi pev-

ného, mocensky i ekonomicky expandujícího státu, jak˘ v Evropû

pfied první svûtovou válkou jiÏ existoval. Dále slíbil obnovu hos-

podáfiské stability, odstranûní nezamûstnanosti, semknutí nûmec-

ké národní pospolitosti kolem programu nacionálního socialismu

i centralizované vládní byrokracie, která je vÏdy jedním z rozho-

dujících atributÛ kaÏdého totalitního státu, pokud se zároveÀ opírá

o dostateãnû siln˘ represivní aparát. Hitler zároveÀ tvrdû napadal

vítûzné váleãné mocnosti (Anglii, Francii, USA) za to, Ïe z Nû-

mecka uãinily slab˘ stát s kfiehkou parlamentní demokracií (tzv.
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V˘marskou republiku – pozn. aut.). Prohla‰oval, Ïe takov˘ slabo‰-

sk˘ reÏim ambiciózním politick˘m snahám západních mocností

vyhovoval a Ïe cel˘ systém pováleãného uspofiádání Evropy na

úkor Nûmecka je nutné odmítnout a dosáhnout revize. 

Represivním potenciálem se Hitlerovi stalo nacistické hnutí, do

jehoÏ ãela se nakonec sám postavil zaloÏením NSDAP (Národnû

socialistické nûmecké dûlnické strany). V jejím rámci vybudoval 

i vlastní úderné polovojenské svazy SA. Ty po roce 1934 vystfiídala

elitní vojenská organizace SS, coÏ byly pÛvodnû oddíly Hitlerovy

ochranky, jeÏ se bûhem pomûrnû krátké doby staly rozhodujícím

ãinitelem vnitfiních nûmeck˘ch (nacistick˘ch) bezpeãnostních

struktur. Na území pozdûj‰ího protektorátu âechy a Morava poté

sehrávaly velice v˘znamnou, ne-li pfiímo rozhodující roli vládnoucí

nacistické elity. 

Z SS se stala mocná organizace uvnitfi tfietí fií‰e poÏívající nej-

vût‰í Hitlerovy pfiíznû, neboÈ byla povûfiována „speciálními“ úkoly.

Jak˘mi, o tom bude je‰tû v dal‰ích kapitolách fieã. Zatím staãí jen

konstatování, Ïe ‰lo o úkoly spojené s tûmi nejtûÏ‰ími zloãiny na-

cistického reÏimu. SS byla zároveÀ organizací, jeÏ mûla podporo-

vat nacistick˘ establishment na okupovan˘ch územích.

Vládnoucí nûmecká elita se mûla z valné ãásti rekrutovat právû 

z esesákÛ po pfiedpokládaném váleãném vítûzství Nûmecka. V pro-

tektorátu se pak moc SS zaãala uplatÀovat ve zv˘‰ené mífie od

roku 1941, a to ve snaze uãinit z ãeskomoravského prostoru ja-

k˘si vzorov˘ nacistick˘ stát, v nûmÏ nûmecká esesácká elita usi-

lovala o rozhodující mocensk˘ vliv, coÏ se jí také z valné ãásti po-

dafiilo. 

Hitler v âeskoslovensku vidûl od poãátku svého nástupu k moci

nebezpeãného protivníka, ale jeho prvofiad˘m úkolem bylo nej-
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Ernst Julius Röhm,

HitlerÛv pfiítel,

zakladatel a velitel

nacistick˘ch SA, 

byl po tzv. Noci

dlouh˘ch noÏÛ bez

soudu zastfielen 

ve vûzeÀské cele. 

prve upevnit vlastní politické postavení. To

se mu v prÛbûhu dal‰ích dvou let povedlo,

kdyÏ postupnû eliminoval ve‰kerou opozici

proti nacistické stranû (NSDAP), která se

nakonec stala jedin˘m vládnoucím politic-

k˘m uskupením v zemi, z níÏ hodlal udûlat

nejsilnûj‰í velmoc v Evropû. 

Hitler v roce 1934 zlikvidoval ozbrojen˘m

puãem ty mocenské sloÏky nacismu, které

mu pomohly k vládû. Jednalo se pfiedev‰ím 

o vÛdãí osobnosti SA, které se domáhaly

vût‰ího podílu na moci. Vyãítaly Hitlerovi,

Ïe aÏ pfiíli‰ dopfiává SS a nûmecké armádní

generalitû, zatímco oni, tvÛrcové nacionálnû

socialistické „revoluce“, byli odstaveni. 

Diktátor v‰ak nemínil jejich kverulantství

tolerovat, a kdyÏ vÛdcové SA zaãali hrozit,

Ïe „revoluce“ musí pokraãovat, rozhodl se 

je odstranit. K realizaci sv˘ch dal‰ích mo-

censk˘ch plánÛ potfieboval hlavnû armádu,

a ne desetitisíce dobrovolnick˘ch ozbroje-

n˘ch sloÏek SA, které se v pfiípadû války

nemohly nûmecké armádû (reichswehru,

pozdûji wehrmachtu) vyrovnat v˘cvikem

ani bojovou pfiipraveností.

Tak se v létû roku 1934 v Nûmecku zrodil

puã, jenÏ ve‰el do dûjin pod oznaãením „Noc

dlouh˘ch noÏÛ“. Po fyzické likvidaci Ernsta

Röhma a dal‰ích Hitlerovi nepohodln˘ch
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nacistick˘ch pfiedákÛ byly oddíly SA podfiízeny wehrmachtu a dále

slouÏily hlavnû jako pofiádkové síly. âlenové SA byli donuceni 

k pfiísaze vûrnosti Hitlerovi jako pfiíslu‰níci armády. Pfii tomto puãi

si nacistick˘ diktátor vyfiídil úãty i s nûkter˘mi dfiívûj‰ími politic-

k˘mi odpÛrci.

Od této chvíle byla Hitlerova pozice v Nûmecku témûfi neotfie-

sitelná a nacistická totalita se stala jedinou urãující politickou

silou vefiejného i politického Ïivota. Nyní se mohl nacistick˘ dik-

tátor plnû vûnovat zahraniãnû-politick˘m otázkám, mezi které po

roce 1936 zaãalo patfiit i âeskoslovensko.

âeskoslovensko bylo spojencem Francie, jejíÏ vojenská pfie-

vaha nad Nûmeckem byla v polovinû tfiicát˘ch let minulého sto-

letí více neÏ zjevná. Dá se fiíci, Ïe spoleãnû s Francií jsme vytváfieli

vÛãi Nûmecku jakési kle‰tû, které v pfiípadû vypuknutí váleãného

konfliktu mohly Nûmecko sevfiít ze dvou protilehl˘ch stran. 

Hrozba tohoto druhu byla Hitlerovi obzvlá‰tû nepfiíjemná. Cílem

jeho politiky proto bylo vrazit do ãeskoslovensko-francouzského

spojenectví klín. Francie, po první svûtové válce jedna z klíãov˘ch

velmocí na evropském kontinentu, byla nacistickému Nûmecku

prvofiad˘m „pfiirozen˘m“ nepfiítelem, neboÈ mocenská rivalita mezi

obûma zemûmi sahala daleko do ãasÛ Napoleona Bonaparta, tedy

k poãátkÛm 19. století. 

Po rozpadu Rakouska-Uherska v roce 1918 se právû Francie

nejvíce zaslouÏila o vznik a mezinárodní uznání samostatného

âeskoslovenska. Jedním z prvofiad˘ch cílÛ francouzské diploma-

cie bylo pomoci vybudovat siln˘ demokratick˘ stát na v˘chodní

hranici s Nûmeckem. Zámûrem bylo udrÏet nastolen˘ status quo

ve stfiední Evropû. Hitler proto vnímal âeskoslovensko jako umûle

vytvofienou republiku, která mûla drÏet Nûmecko na uzdû za po-
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moci ostatních mocností. Pojímal ãeskoslovensk˘ stát jako fran-

couzského vazala, navíc v nûm Ïila poãetná nûmecká men‰ina,

kterou bylo moÏné do budoucna vyuÏít proti ãeské majoritû a na-

vodit etnick˘ konflikt pod záminkou boje NûmcÛ za národní

sebeurãení. 

UÏ v roce 1935 Hitler uvaÏoval o preventivním vojenském úderu

proti âeskoslovensku a vypracoval k tomuto úãelu strategickou

studii „Schulung“. Ale nakonec od tohoto plánu upustil a dal pfied-

nost vojenskému obsazení demilitarizovaného Por˘ní. Byla to jeho

první provokace namífiená proti Francii, protoÏe právû ta spravo-

vala území na základû Versaillské smlouvy z roku 1919. Hitler byl

tehdy pfiipraven nûmecké vojenské jednotky z Por˘ní rychle stáh-

nout, pokud by Francie na jeho agresivní krok reagovala vojenskou

silou, av‰ak francouzská vláda se zmohla jen na diplomatické pro-

testy. Rozpoutání nové války s Nûmeckem se bála, aãkoli tehdy

nad ním mûla nepopiratelnou vojenskou pfievahu. 

Hitler argumentoval tím, Ïe si Nûmecko vzalo zpût jen to, co mu

vÏdy patfiilo, a západní velmoci se s tím nakonec smífiily, aãkoli 

se jednalo o závaÏné poru‰ení pováleãného mírového uspofiádání

v Evropû i dohod z nûj plynoucích. Západní mocnosti v této

zkou‰ce „trpûlivosti“ selhaly tak, jak to Hitler pfiedpokládal, a na-

cistické Nûmecko se mohlo radovat z toho, jak jejich vÛdce zá-

padní rivaly pfievezl a na západû rádoby mírovou cestou obnovil

pÛvodní nûmecké hranice s Francií.

Mocenská nadvláda zakotvená v mírov˘ch pováleãn˘ch smlou-

vách se zaãala rychle hroutit. Hitler dal záborem Por˘ní jedno-

znaãnû najevo, Ïe dále nemíní respektovat dosavadní evropské mo-

censké uspofiádání, a obnova velmocenského statutu Nûmecka 

v Evropû je osou jeho zahraniãní politiky. 
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Îe právû Francie byla pro nûmecké expanzivní plány v Evropû

tou nejvût‰í pfiekáÏkou, to Hitler jasnû vyjádfiil uÏ ve svém spise

Mein Kampf, kter˘ je dodnes povaÏován za „bibli nacismu“. V nûm

prohlásil: 

„V jednom musí mít ãlovûk naprosto jasno. TotiÏ Ïe nejneúpro-

snûj‰ím úhlavním nepfiítelem nûmeckého národa je a zÛstane

vÏdy Francie.“ 

Zcela obdobn˘ postoj se dá logicky vyvodit i vÛãi âeskosloven-

sku, které dál zÛstávalo nejvûrnûj‰ím spojencem. Z vojenského

hlediska v‰ak âeskoslovensko pfiedstavovalo pro nacisty mno-

hem men‰í problém neÏ Francie. Hitler se proto problém rozhodl

pfiednostnû „vyfie‰it“ od chvíle, kdy francouzská vláda obsazení

demilitarizovaného Por˘ní akceptovala. Podle Hitlera tím Francie

projevila svou slabost, neboÈ pouze posílila obranu sv˘ch nov˘ch

hranic s Nûmeckem o 13 divizí, ale do Por˘ní se vtrhnout neod-

váÏila. 

Z Hitlerovy strany ‰lo tenkrát o risk, kter˘ mu dokonale vy‰el.

Proti mnohem poãetnûj‰ím i lépe vyzbrojen˘m francouzsk˘m jed-

notkám by se Nûmci tehdy nezmohli na Ïádn˘ úãinnûj‰í odpor.

Nacistick˘ diktátor to dobfie vûdûl. Protiútok mohl Hitlera v jeho

agresivní rozpínavosti zastavit, ale k tomu nedo‰lo. 

DÛvod byl jedin˘; Francie nehodlala riskovat válku s Nûmec-

kem kvÛli „území nikoho“. A s tím Hitler poãítal. Navíc zastihl

svého protivníka nepfiipraveného. 

Francouzské nejvy‰‰í velení sázelo na Maginotovu linii, upfied-

nostÀovalo obrannou politiku, a to se jim vymstilo. Francouzi se

ze sv˘ch pohraniãních pevností nehnuli, zatímco nûmecká diplo-
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macie prohla‰ovala, Ïe obsazení demilitarizované zóny v Por˘ní

není váleãnou akcí namífienou proti Francii, ani proti jejímu dal-

‰ímu spojenci – Anglii. 

Britská vláda reagovala na vstup NûmcÛ do Por˘ní rezervovanû.

Diplomacie se klonila k jednání s Hitlerem a varovala francouz-

skou vládu pfied vojensk˘m zákrokem, jenÏ by mohl vést k válce,

do které se Anglii po boku FrancouzÛ nechtûlo. Hitler tuto partii 

s Francií vyhrál. Byla to pro nûj zkou‰ka francouzské odolnosti. 

Demokratické Evropû byl vyslán první varovn˘ signál, jaké ne-

bezpeãí nacismus pfiedstavuje pro budoucnost. Ale pro Hitlera se

smifiovací postoj Francie stal dÛkazem její slabosti. Dospûl k zá-

vûru, Ïe kdyÏ Francouzi ustoupili v otázce ztráty demilitarizova-

ného Por˘ní, nebude jejich vláda v pfiípadû vyhrocení nûmecko-

ãeskoslovensk˘ch vztahÛ pfiíli‰ ochotná si pálit prsty ani za svého

ãeskoslovenského spojence. 

„âeskoslovensk˘ problém“ se stal po roce 1936 pro Hitlera

novou prioritou, které nyní hodlal vûnovat mimofiádnou pozor-

nost. V demokratickém âeskoslovensku hledalo azyl stále vût‰í

mnoÏství nûmeck˘ch antifa‰istÛ. Byli mezi nimi i Îidé ãi demo-

kraticky sm˘‰lející intelektuálové, tedy právû ty skupiny nûmec-

kého obyvatelstva, jeÏ byly v Nûmecku vystaveny stále tvrd‰ím

represím. 

Tito emigranti podávali v âeskoslovensku informace o rostoucí

brutalitû nacismu a mnohdy i zpravodajsky cenné údaje o jeho

vnitfiní politice, organizaci i sílící militarizaci, coÏ Hitlera dovádûlo

k zufiivosti, ale zároveÀ i k urychlení krokÛ, jeÏ by vedly k destabi-

lizaci ãeskoslovenského demokratického systému. Cíl Hitlerovy

politiky byl zfiejm˘ – âeskoslovensko mûlo b˘t politicky a pfií-

padnû i vojensky zlikvidováno tak, aby se pro tfietí fií‰i nemohlo 
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