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Slovo úvodem

Vážené dámy, vážení pánové, vážení vyučující, milí žáci, milí čtenáři,

tato publikace „Zajatecký tábor Stalag VIII A Görlitz. Didaktický průvodce pro historicko-politic-
kou vzdělávací práci v památníku Stalag VIII A“ Vám má, jak již název napovídá, sloužit jako podpo-
ra při plánování a přípravě Vaší návštěvy památníku.

Obsahově je tento sešit rozdělen do tří částí. V první části naleznete obsáhlé informace o udá-
lostech druhé světové války, které jsou pro úspěšnou návštěvu památníku v táboře Stalag VIII A 
relevantní. Můžete je využít jako úvod, ale též jako opakování v rámci přípravy při výuce. 

Ve druhé části jsou zprostředkovány konkrétní informace o zajateckém táboře Stalag VIII A 
v kontextu celého systému zajateckých táborů ve Třetí říši, ale též ve vztahu k našemu regionu 
a městu Görlitz. 

Třetí část byla vyhotovena za účelem práce s jednotlivými životopisy válečných zajatců v táboře 
Stalag VIII A, kteří se do tábora dostali z nejrůznějších koutů světa. Ze zkušenosti víme, že osobní 
perspektivy a osudy jsou pro práci s mladými lidmi obzvlášť vhodné. 

Ke každé kapitole naleznete vždy tři otázky, které umožňují žákům ponořit se do tématu ve 
třech fázích. Odpovídající symboly jasně definují stanovený úkol a sahají od základního zopakování 
přes přenos znalostí až po reflexi.

Průvodce kromě toho nabízí ještě možnost práce v památníku jako takovém, jelikož je upraven 
podle našich naučných stezek, a oba zdroje informací lze využít komplementárně, což umožňuje 
interaktivní práci také v areálu někdejšího tábora jako takového.

Přejeme Vám úspěšnou přípravu a těšíme se, že Vás a Vaše žáky budeme moci u nás v památ-
níku přivítat.

Nakonec bychom ještě chtěli vyjádřit hluboký dík rodinám válečných zajatců, kteří zde v táboře 
Stalag VIII A trpěli a zemřeli. Jsou to totiž právě tyto rodiny, které nám o svých otcích a dědech 
vyprávějí a předávají nám své osobní vzpomínky, což je to, co nám vůbec umožňuje takovýmto 
způsobem s pamětí pracovat.

Alexandra Grochowski

Görlitz – Zgorzelec, listopad 2022
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Druhá světová válka

Způsob nakládání s válečnými zajatci

Ženevská úmluva

Nacistická propaganda
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Druhá světová válka
V průběhu 20. století došlo ke dvěma světovým válkám: První 

světová válka proběhla v letech 1914 až 1918, druhá světová vál-
ka pak v letech 1939 až 1945. Pojem „světová válka“ je odvozen 
od faktu, že do obou válek bylo zapojeno mnoho států a boje 
probíhaly ve velké části světa. 

Po zkušenostech z první světové války se mezinárodní spole-
čenství v roce 1920 usneslo, že založí Společnost národů, a tímto 
způsobem tak zajistí světový mír a spolupráci mezi jednotlivými 
zeměmi. V roce 1926 byla do Společnosti národů přijata i Ně-
mecká říše.  

Od roku 1933 začala Národně socialistická německá dělnická 
strana (NSDAP) pod vedením Adolfa Hitlera budovat v Německu 
totalitní diktaturu. Tato diktatura byla založena na nacionalistic-
ké, rasistické a fašistické ideologii. Nacistický stát postupně pro-
nikal do všech oblastí společenského života a začal různé skupiny 
obyvatelstva pronásledovat (např. Židy, homosexuály, postiže-
né). Již v témže roce vystoupilo Německo ze Společnosti národů 
a započalo s vyzbrojováním své armády. V tichosti tak porušilo 
Versailleskou mírovou smlouvu z roku 1919, která německou ar-
mádu výrazně omezovala. 

Dne 1. září 1939 napadlo Německo sousední zemi Polsko bez 
vyhlášení války, což představovalo porušení tehdy všeobecně 
uznávaného mezinárodního práva. Němci válku dlouho dopře-
du plánovali a připravovali. Hitler od okamžiku svého jmenová-
ní říšským kancléřem zamýšlel vybojovat „pro německý národ 
životní prostor na východě“. Nešlo přitom jen o získání území, 
nýbrž i o utlačování a záhubu lidí a potírání ideologií, které ne-
odpovídaly nacistickému světonázoru. Z německého pohledu 
byla válka odvetným úderem vítězným mocnostem první světo-
vé války. 

Čím déle válka trvala, tím více států se jí účastnilo. Bojiště se 
kromě evropského kontinentu nacházela i v severní Africe a Ti-
chém oceánu. Celkem ve válce bojovalo jako vojáků více než 110 
milionů lidí. Přesný počet obětí lze jen těžko odhadnout – panuje 
názor, že to bylo mezi 60 a 80 miliony lidí. Lidé umírali nejen kvůli 
válce, ale i na základě cílené likvidace, to znamená, že byli zabíje-
ni systematicky a záměrně. 

Společnost národů je nazývána 
též Ligou národů a byla před-
chůdcem Organizace spojených 
národů (OSN). Tato organizace 
byla ustanovena s cílem zajistit 
mír prostřednictvím urovnání 
mezinárodních konfliktů před 
rozhodčím soudem.

O nacistické propagandě se do-
zvíš víc na straně 12.

Pojem fašismus vznikl v Itá-
lii a označuje politický systém, 
v němž smí platit pouze jedna 
jediná ideologie a jeden světo-
názor. Ve fašistickém státě tak 
může existovat pouze jedna po-
litická strana a jeden vůdce.

Versailleská mírová smlouva 
nebo též Versailleská smlouva 
byla nejdůležitější ze smluv, kte-
ré ukončily první světovou válku. 
Ve smlouvě bylo mimo jiné roz-
hodnuto též o založení Společ-
nosti národů.

Tato čísla si lze jen těžko před-
stavit a kromě toho je snadné 
zapomenout, co znamenala vál-
ka pro jednotlivce. Na stranách 
38–46 proto představujeme 
osudy konkrétních válečných za-
jatců.

1. Popiš etapy až do vypuknutí druhé světové války.

2. Vysvětli geopolitickou situaci v roce 1939 a zvlášť přitom zo-
hledni velmoci a koloniální mocnosti.

3. Porovnej alespoň dva soupeřící státy a jejich příslušné ideo-
logie či politické systémy ve 30. letech 20. století.
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Spojenci před útokem na Pearl Harbor
Další spojenci po útoku na Pearl Harbor
Státy Osy
Neutrální státy

Mapa států zapojených do druhé světové války. Svenskbygderna, CC 
BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wiki-
media Commons

Zničené náměstí v historickém centru Varšavy, 1945. Během Varšavské-
ho povstání a po něm zničilo nacistické Německo zhruba 85 % celého 
města. Zdroj neznámý
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Způsob nakládání 
s válečnými zajatci 
Plánování táborů pro válečné zajatce začalo již v roce 1938 

a bylo součástí německých válečných příprav. Vrchní velení 
ozbrojených sil bylo mj. pověřeno zorganizovat vybudování za-
jateckých táborů a připravit nasazení válečných zajatců coby 
pracovní síly v případě války. Stalo se tak bez vědomí německé 
veřejnosti nebo mezinárodního společenství. Až krátce před vy-
puknutím války byla zřízena „Informační kancelář ozbrojených 
sil o válečných ztrátách a válečných zajatcích“, která byla dle Že-
nevské úmluvy odpovědná za evidování všech válečných zajatců.  

Systém táborů byl založen na rozdělení Německé říše do bran-
ných obvodů, které byly odpovědné za zřízení zajateckých táborů 
a správu válečných zajatců na svém území. V průběhu války byla 
do branných obvodů rozdělena i připojená nebo obsazená území. 
Dnes vycházíme z toho, že celkem existovalo zhruba 1 000 zaja-
teckých táborů.   

Německá říše podepsala a ratifikovala Ženevskou úmluvu 
v roce 1929. Způsob nakládání s válečnými zajatci tak byl zčásti 
založen na ustanoveních, která byla v úmluvě zakotvena, a tím 
i mezinárodně uznávána. Tato ustanovení se týkala mimo jiné 
minimálního vybavení táborů v souladu s dodržováním lidských 
práv, transportu válečných zajatců, jejich oblečení a stravování, 
jakož i hygienických zařízení, lékařské péče a pracovního nasazení 
zajatců.

Německo však nerespektovalo všechny části Ženevské úmluvy 
stejnou měrou nebo je neuplatňovalo pro všechny válečné zajat-
ce. Obcházen nebo porušován byl na příklad zákaz nasazení za-
jatců na práci ve zbrojním průmyslu.  

Německý způsob nakládání s válečnými zajatci měl kromě kon-
troly zajatých nepřátelských vojáků sloužit také zajištění pracovní 
síly, která německému hospodářství ve válečných letech chyběla. 
Ke každému táboru proto patřila řada menších pobočných tábo-
rů, v nichž byli umístěni zajatci, kteří byli nasazeni na práci mimo 
hlavní tábor. Zajatci z tábora Stalag VIII A byli na příklad nasazeni 
jako pracovní síla v mnoha dolnoslezských obcích. Systém naklá-
dání s válečnými zajatci tak sestával ze sítě táborů a míst nasaze-
ní v celé Německé říši a obsazených územích. 

Vrchní velení ozbrojených sil na-
hradilo od roku 1938 minister-
stvo války a bylo podřízeno pří-
mo Adolfu Hitlerovi.

Ratifikovat znamená integrovat 
nějaké mezinárodní znění záko-
na (např. úmluvu) do vlastního 
právního systému (např. do ně-
meckého právního systému). Te-
prve po ratifikaci nabyde zákon 
platnosti.

O nasazení válečných zajatců na 
práci se dozvíš víc na straně 26.

1. Kdo byl v táboře Stalag VIII A uvězněn? Pojmenuj tuto skupi-
nu osob.

2. Vysvětli fungování stalagu a jeho význam uvnitř systémů tá-
borů nacistického státu.

3. Vyzdvihni, proč Německá říše Ženevskou úmluvu zčásti re-
spektovala a zčásti ji přehlížela.
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Mapa branných obvodů ve Třetí říši během druhé světové války. Nezná-
mý autor, Public domain, via Wikimedia Commons

Život pod širým nebem. Hygienické podmínky pro zhruba 32 000 zajat-
ců hlášených k srpnu 1941 v táboře Zeithain u Riesy byly katastrofální. 
Provizorní latríny a žádná možnost tělesné hygieny vedly k šíření nemocí
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Ženevská úmluva
Ženevská úmluva nebo též konvence je mezinárodní úmluva, 

která tvoří základ mezinárodního humanitárního práva. Stano-
vuje, jak je třeba zacházet s lidmi ve válečné situaci a jak je třeba 
je chránit, jestliže se sami válečného jednání (již) neúčastní. 

První Ženevská úmluva vznikla již v roce 1864 a týkala se ze-
jména ochrany zraněných a nemocných vojáků v poli. Za tuto 
první úmluvu vděčí svět švýcarskému obchodníkovi a humanisto-
vi Henrymu Dunantovi. Pozoroval bitvu u Solferina a utrpení zra-
něných vojáků ho hluboce zasáhlo. Ve své knize „Vzpomínka na 
Solferino“ se vyslovil pro vznik humanitárních organizací a s  tou-
to vizí uspořádal mezinárodní konferenci. Za těchto okolností 
vznikla první Ženevská úmluva, kterou v prvním roce podepsalo 
14 států, mezi nimi i Prusko. Z téže iniciativy se zrodila i Meziná-
rodní komise Červeného kříže, nejstarší mezinárodní zdravotnická 
humanitární organizace a současně kontrolní orgán pro dodržo-
vání Ženevské úmluvy. 

Ženevská konvence se v průběhu času měnila. V roce 1929 
podepsalo 49 států „Ženevskou úmluvu o zacházení s válečnými 
zajatci“. Zvláštností na tomto dokumentu bylo, že se signatářské 
státy zavázaly zacházet se všemi válečnými zajatci stejně v soula-
du s úmluvou, nezávisle na tom, zda zajatci pocházeli z některého 
ze signatářských států či nikoli. Německo úmluvu také podepsalo. 
V průběhu druhé světové války však mezinárodní právo vědomě 
porušovalo: Ne se všemi zajatci v německých táborech pro váleč-
né zajatce se zacházelo v souladu s Ženevskou úmluvou. Platilo 
to především pro sovětské válečné zajatce.

V současné době platí čtyři Ženevské úmluvy z roku 1949 a tři 
dodatkové protokoly. Úmluvy chrání raněné a nemocné příslušní-
ky ozbrojených sil v poli a na moři, válečné zajatce a civilní oby-
vatelstvo. 

1. Popiš cíl aktuální Ženevské úmluvy. 

2. Vysvětli roli Mezinárodní komise Červeného kříže pro Že-
nevskou úmluvu. 

3. Rozeber podmínky realizace mezinárodní dohody, jakou je na 
příklad Ženevská úmluva.

Mezinárodní humanitární právo 
zahrnuje veškeré mezistátní do-
hody a ustanovení, jejichž cílem 
je ochrana osob, infrastruktury 
a životního prostředí v případě 
válek nebo ozbrojených konflik-
tů.

Bitva u Solferina je považována 
za jednu z nejkrutějších váleč-
ných událostí 19. století, která si 
vyžádala mnoho mrtvých. Větši-
na vojáků nezemřela v průběhu 
bojů, ale podlehla svým zraně-
ním či zahynula v důsledku ne-
dostatečné hygieny a nedostat-
ku jídla.

V průběhu času se mezi signatá-
ře úmluvy řadilo stále více států; 
nakonec ji podepsalo 57 zemí 
z celého světa.

O sovětských válečných zajatcích 
se dozvíš víc na straně 24.
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Faksimile originálu první Ženevské úmluvy 
z roku 1864, zapůjčeno Mezinárodnímu 
červenému kříži a muzeu Červeného půl-
měsíce v Ženevě, Švýcarsko. Foto: Kevin 
Quinn, Ohio, US – Flickr, CC BY 2.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?cu 
rid=359407

Článek úmluvy o nakládání s válečnými 
zajatci z roku 1929. Z de: Reichsgesetz-
blatt – http://alex.onb.ac.at/cgi-content/
alex?aid=drb&amp;datum=1934&amp;pa 
ge=282&amp;size=45, volně dostupné, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=46664569
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Nacistická propaganda
Za propagandu označujeme pokus cíleně ovlivňovat myšle-

ní, jednání a pocity lidí. Většinou mluvíme o propagandě tehdy, 
jestliže se někdo z pozice moci pokouší organizovaným způso-
bem, tedy záměrně a plánovaně, zprostředkovat široké veřejnosti 
některé země určité politické nebo ideologické postoje. Přitom 
jde o to přesvědčit obyvatele, že tyto postoje jsou jediné správné.   

Propaganda je často založena na nepravdách nebo polo-
pravdách a míří zejména na emoce lidí. Často se vztahuje k již 
existujícím, většinou negativním pocitům ve společnosti týkajícím 
se určité skupiny obyvatel nebo politického proudu. 

Od jmenování Adolfa Hitlera říšským kancléřem v lednu 1933 
používala nacistická vláda propagandu pro své cíle záměrně. Říš-
ské ministerstvo pro lidovou osvětu a propagandu pod vedením 
Josepha Goebbelse bylo zřízeno již krátce po převzetí moci na-
cisty. Okamžitě začalo přebírat a násilně usměrňovat (glajchšal-
tovat) média. Nacistický stát používal propagandu jako prostře-
dek ovlivňování a násilného usměrňování německé společnosti 
a jejího popuzování proti určitým skupinám obyvatel. Šlo o to 
upevnit mocenskou pozici Adolfa Hitlera a NSDAP a přesvědčit 
společnost o správnosti nacistické ideologie a politiky.   

Propaganda nacistické vlády padla na úrodnou půdu: Němec-
ká společnost byla v této době stále ještě sužována traumatem 
světové hospodářské krize z roku 1929, nesnázemi způsobenými 
prvními zkušenostmi s demokracií Výmarské republiky a vzpo-
mínkami na první světovou válku, která přinesla mnoho útrap 
a v  celé řadě Němců zanechala pocit nespravedlnosti kvůli velmi 
vysokým válečným reparacím. Antisemitismus a nacionalismus 
byly rozšířené a ve společnosti pevně zakotvené. 

Nacistická vláda nevyužívala propagandu pouze jako nástroj 
vnitřní politiky. Zlepšit se měl i mezinárodní obraz Německé 
říše. K tomu sloužily na příklad olympijské hry konané roku 1936 
v Berlíně. Německá metropole se navenek ukazovala jako tole-
rantní a otevřená světu, ačkoli se v té době několik kilometrů od 
Berlína právě stavěl koncentrační tábor Sachsenhausen; to před-
stavovalo evidentní rozpor. 

Několik měsíců před začátkem války měla nacistická propagan-
da vzbudit v obyvatelstvu protipolské emoce. Během války pak 
byly propagandistické roty odpovědné za podávání zpráv z války 
a měly společnosti, vojákům i zahraničí zprostředkovávat obraz 
války, která byla pro Německo válkou vítěznou.  

1. Vysvětli pojem „propaganda“.

2. Zdůrazni, které prostředky byly v době nacismu používány za 
účelem propagandy.  

3. Zamysli se nad tím, jak by se obyvatelstvo mohlo před vlivem 
propagandy chránit. 

Pojem glajchšaltovat, tedy ná-
silně usměrňovat, pochází z ob-
dobí nacismu. Označuje proces, 
v němž jsou všechny společen-
ské, hospodářské, politické a kul-
turní prvky podřizovány vládě, 
resp. diktatuře. V glajchšaltova-
ném státě určuje vládnoucí ideo-
logie všechny oblasti života.
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Boj o jídlo. Čtyři vojáci na stráži 
pobaveně sledují, jak se hladovějí-
cí zajatci vrhají na zbytky jídla ležící 
na zemi. Archiv památníku Ehren-
hain-Zeithain

Časopis „Die Wehrmacht“ 
se zprávami o válce proti So-
větskému svazu. Nápis „JÁ 
NEBO TY“. Zdroj neznámý

Hroby jako fotomotiv. Německá 
stráž pózuje na sklonku roku 
1941 před náhrobky zemřelých 
sovětských válečných zajatců 
v  areálu tábora Zeithain. Až do 
konce září byli zemřelí pohř-
bíváni do samostatných hrobů 
označených jejich jmény. Zdroj Eh-
renhain-Zeithain
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Stalag VIII A v systému 
zajateckých táborů Třetí říše
O vzniku tábora Stalag VIII A bylo rozhodnuto již před začátkem vál-

ky. Kmenový tábor pro mužstvo a poddůstojníky zajaté ve válce (krát-
ce „stalag“, z německého Stammlager) v Görlitzu byl součástí systému 
táborů rozděleného po celém Německu. 

Během nacistické diktatury existovaly takovéto tábory na celé řadě 
míst. Dělily se na různé druhy. Je důležité rozlišovat mezi vyhlazovací-
mi, koncentračními a zajateckými tábory. Vyhlazovací a koncentrační 
tábory byly součástí nacistické diktatury a měly svůj původ v nacistic-
ké ideologii. Do těchto táborů byli umisťováni zejména lidé, kteří byli 
považováni za protivníky nacistického režimu nebo ohrožení bezpeč-
nosti, a měli být ze společnosti odstraněni. Ve vyhlazovacích táborech 
docházelo k hromadnému, organizovanému vraždění celých národních 
a etnických skupin (Židů, Romů, cikánů) z rasistických důvodů. 

Zajatecké tábory byly součástí válečné infrastruktury, která sloužila 
kontrole zajatých nepřátelských vojáků.   

Zajatecké tábory měly kromě toho ještě další účel: Jelikož válka od-
váděla velkou část produktivní, zejména mužské pracovní síly na fron-
tu, měli váleční zajatci tyto chybějící pracovníky co nejrychleji nahradit. 

Dne 29. srpna 1939 byly v severovýchodní části města Görlitz vzty-
čeny první stany tranzitního tábora (krátce „dulag“, z německého 
Durch gangslager). První váleční zajatci dorazili do tábora týden po vy-
puknutí války, jednalo se zhruba o 8 000 Poláků. Zpočátku nebyli v tá-
boře pouze vojáci. Pro 1 647 civilistů, mezi nimi i žen, byl dulag první 
zastávkou na cestě do dalších táborů.

Zajatci z dulagu pracovali především na stavbě hlavního tábora Sta-
lag VIII A na jihu města. Pracovní a životní podmínky byly velmi těžké. 
Zezačátku spali zajatci na podlaze nebo na pryčnách a nedostatečná 
hygiena vedla ke vzniku epidemií. 

Od konce prosince 1939 byli zajatci postupně přemisťováni do tá-
bora Stalag VIII A. Zpočátku byl tábor zamýšlen pro ubytování 3 000 
zajatců. Ve válečných letech však byla přechodně využita maximální 
kapacita a bylo zde umístěno i 15 000 lidí. 

Většina zajatců z tábora Stalag VIII A setrvala v samotném táboře 
jen krátce. Byli zde registrováni a ve většině případů přiděleni k ně-
kterému z pracovních komand. Přidělení k pracovnímu komandu bylo 
téměř vždy spojeno s přesunutím do některého z pobočných táborů. 
Ve stalagu samotném tak byl ubytován pouze zlomek válečných zajat-
ců, kteří byli přiděleni přímo tomuto táboru. 

1. Shrň, co se rozumí pod pojmy „dulag“ a „stalag“.

2. Popiš alespoň jeden další druh táborů v Německu během 
druhé světové války a objasni jeho funkci. 

3. Analyzuj souvislost mezi hospodářstvím během války a systé-
mem nakládání s válečnými zajatci.

Mužstvem a poddůstojní-
ky jsou myšleni zejména 
„obyčejní“ vojáci, kteří ne-
měli žádnou vyšší hodnost 
a nepatřili k letectvu nebo 
námořnictvu.

Produktivní znamená na 
tomto místě ‚něco vyrábě-
jící‘ nebo také ‚generující 
zisk‘.  

Tato čísla se vztahují 
k tomu, kolik osob moh-
lo být v táboře skutečně 
ubytováno a kolik jich tam 
skutečně ubytováno bylo. 
Celkově vzato bylo tábo-
ru Stalag VIII A podřízeno 
mnohem více zajatců, ti 
se však nacházeli v poboč-
ných táborech.
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Mapa branných obvodů ve Třetí říši z roku 1941 s vyznačením táborů 
pro sovětské válečné zajatce. Některé tábory pro nesovětské válečné 
zajatce zde nejsou vyznačeny. Archiv MMM e.V.

Letecký snímek tábora Stalag VIII A z května 1945 po evakuaci. Archiv 
MMM e.V.
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Stalag VIII A
Německé hranice vypadaly během druhé světové války jinak 

než dnes. Město Görlitz neleželo u hranic s Polskem, protože ty 
se nacházely mnohem dále na východ, nýbrž v provincii Slezsko, 
v branném obvodu číslo VIII. Německo bylo rozděleno do celkem 
21 branných obvodů. Tvořily základ pro strukturu systému táborů 
pro válečné zajatce: „Oflagy“ (krátce z německého Offizierslager) 
byly určeny pro zajaté důstojníky, „stalagy“ pro poddůstojníky 
a mužstvo. Tábory pro zajaté příslušníky letectva byly označovány 
jako „Stalag Luft“. V branném obvodu číslo VIII se nacházely tři 
stalagy, jeden stalag Luft a deset oflagů. 

Volba města Görlitz pro zřízení tábora Stalag VIII A souvisela 
s dostupností stavebního materiálu a polohou města v Dolním 
Slezsku.  

Tábor byl rozdělen do různých sekcí. Zajatci byli rozděleni 
a ubytováni přísně podle národnosti. Rozdělení podle národností 
nesouviselo pouze s nacistickou rasovou ideologií, nýbrž i s Že-
nevskou úmluvou. Tento postup přinášel zajatcům výhody i nevý-
hody. Na jedné straně zůstali ve společnosti svých krajanů a ka-
marádů, na straně druhé však toto dělení umožňovalo zacházet 
se zajatci nerovnocenně.  

Nacistická vláda poskytovala práva stanovená Ženevskou 
úmluvou jen některým skupinám zajatců. Mezi tato práva patřilo 
na příklad ubytování v čistých, vytápěných barácích s dostateč-
ným prostorem pro spaní nebo vykonávání kulturních, sportov-
ních a náboženských aktivit. Proto se v prostorách tábora nachá-
zelo např. sportovní hřiště a knihovna. Ne všichni váleční zajatci 
k nim však měli přístup. 

V poválečných letech upadl Stalag VIII A v zapomnění. Pro 
místní obyvatele představovaly baráky brzy jen cenný stavební 
materiál, a byly tedy rozebrány. Dnes jsou k vidění jen některé 
pozůstatky tábora.

V 70. letech 20. století byl Stalag VIII A oficiálně uznán Pol-
skem coby národní památník. V roce 2015 bylo zřízeno „Evrop-
ské centrum Paměť, Vzdělávání, Kultura“ a stejnojmenná polská 
nadace (Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura), která 
spolu s německým sdružením „Meetingpoint Memory Messiaen“ 
provozuje památník, jenž tábor připomíná. 

1. Popiš oblast, v níž se nacházel tábor Stalag VIII A. Ke kterému 
městu dnes území někdejšího zajateckého tábory patří?

2. Vyzdvihni, které prvky tábora Stalag VIII A, jež byly zřízeny 
díky Ženevské úmluvě, byly pro zajatce obzvlášť důležité. 

3. Mělo rozdělení města vliv na vzpomínání na někdejší stalag? 
Pokud ano, jaký?

Chceš-li se dozvědět víc o Že-
nevské úmluvě jako takové, po-
dívej se na stranu 10. Více infor-
mací o určitých právech, která 
byla v úmluvě zakotvena, získáš 
v textech věnovaných všednímu 
životu, kultuře a náboženství na 
stranách 28–32.
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Letecký snímek stalagu v roce 
1945. Archiv leteckých snímků

Polský válečný zajatec v dřevěných 
botách na hlavní ulici tábora Stalag 
VIII A v lednu 1942. Archiv Meziná-
rodního červeného kříže

Pohledy do tábora Stalag VIII A. Mezi baráky a pohřeb na místním hřbi-
tově. Archiv MMM e.V.
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Zajatci
Národnost vojáků umístěných v táboře Stalag VIII A úzce sou-

visela s průběhem války. Dne 1. září 1939 napadla německá ar-
máda Polsko, první váleční zajatci tedy byli polští vojáci. Belgičtí 
a francouzští zajatci přicházeli do tábora až od června 1940, so-
větští vojáci zase v zimě 1941/1942.

Od svého zajetí až po ubytování v táboře Stalag VIII A, resp. 
některém z pobočných táborů procházeli zajatci pevně stanove-
ným procesem: Transport do stalagu probíhal většinou vlakem 
v nákladních nebo dobytčích vagonech. Po příjezdu byli zajat-
ci prohledáni a museli odevzdat veškeré nebezpečné předměty 
a své uniformy. Poté byli dezinfikováni a oholeni na celém těle. 
Následně byli registrováni a dostali osobní číslo včetně označení 
podle své národnosti. 

Stalag VIII A byl zpočátku určen pro francouzské a belgické vá-
lečné zajatce. V průběhu války však do stalagu a jeho pobočných 
táborů přicházeli zajatci různých národností, mezi nimi Američa-
né, Srbové a Italové. Světová válka přivedla do Evropy vojáky 
z celého světa a různými cestami. 

Ženevská úmluva, která měla všem zajatcům zaručit důstojné 
zacházení, hrála v zacházení s válečnými zajatci zvláštní roli.

Německo úmluvu ratifikovalo v roce 1934, rok poté, kdy se 
k moci dostala nacistická vláda pod vedením Adolfa Hitlera. Za-
vázalo se tak k tomu, zacházet v případě války se všemi váleč-
nými zajatci podle úmluvy nezávisle na jejich národnosti. Ten-
to závazek se však ukázal být jen prázdným slibem: Německá 
říše Ženevskou úmluvu vědomě porušovala, když uznávala prá-
va pouze určitých národností. Týkalo se to zejména sovětských 
vojáků; ti měli v zajetí obzvlášť těžké podmínky, které v mnoha 
případech vedly k nemocem a smrti. Velkou roli přitom hrála 
nacistická rasová ideologie a ideologické nepřátelství se Sovět-
ským svazem. 

1. Popiš začátek druhé světové války.

2. Vysvětli průběh přijetí nového zajatce do stalagu.

3. Německá říše neuplatňovala Ženevskou úmluvu u všech sku-
pin zajatců stejně. Ohodnoť tento postup.

Proč se světové války účastnil 
i mladý Novozélanďan, se dozvíš 
na straně 38.

Více informací o Ženevské 
úmluvě je uvedeno na straně  
10.

Význam tohoto slova najdeš na 
straně 8.
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Heinrich Himmler na návštěvě zajateckých táborů v Rusku, asi 1941. 
Heinrich Hoffman Collection / U.S. National Archives and Records Ad-
ministration

Polští zajatci se řadí na apel v dulagu v ulici Leopoldshainer Straße 
v  Görlitzu v roce 1939. Radniční archiv města Görlitz
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Polští zajatci
Zajatci polské národnosti tvořili v prvních měsících války v za-

jateckém táboře v Görlitzu největší skupinu. První transporty při-
vezly do Görlitzu kromě vojáků polské armády i civilisty. V prvních 
týdnech po vzniku tranzitního tábora byly mezi zajatci i ženy. Od 
listopadu 1939 byli polští zajatci rozděleni na dvě skupiny: na Sle-
zany a Poláky. Slezani byli považováni za „etnické Němce“ a bylo 
s nimi nakládáno jinak. Až do začátku roku 1941 nebyli židovští 
zajatci od ostatních zajatců oddělováni.  

Polští zajatci byli postupně přesouváni do vnitrozemí Němec-
ké říše a až do prosince 1944 se v táboře Stalag VIII A již žádní 
polští zajatci nenacházeli. Poslední oddíly polské armády kapitu-
lovaly 6. října 1939 a část Polska byla připojena k Německé říši. 
Na zbývajícím území byl vytvořen tzv. Generální gouvernement. 
Polská vláda působila jako exilová vláda v Londýně. Polská armá-
da přestala oficiálně existovat. V podzemí však fungovala Zemská 
armáda.

Dne 1. srpna 1944 propuklo Varšavské povstání, největší akt 
odporu polské Zemské armády. Povstání trvalo 63 dní a skonči-
lo porážkou. V důsledku Varšavského povstání přišlo o život 18 
tisíc povstalců a zhruba 180 tisíc civilistů. Varšava byla srovnána 
se zemí a její obyvatelstvo bylo vyhnáno z města do tranzitních 
a koncentračních táborů. V prosinci 1944 přišlo do tábora Stalag 
VIII A 37 vojáků Zemské armády, ti tak byli poslední skupinou pol-
ských válečných zajatců v Görlitzu.

1. Uveď důvody, proč byli polští vojáci prvními zajatci v táboře 
Stalag VIII A.

2. Vyzdvihni, proč se od roku 1942 až do prosince 1944 nena-
cházeli v táboře Stalag VIII A žádní polští zajatci.

3. Vysvětli, proč bylo s Poláky na základě nacistické ideologie 
nakládáno jako se zajatci „druhé třídy“.

Za „etnické Němce“ byli během 
nacistické diktatury považovány 
osoby, které žily mimo Němec-
kou říši, avšak podle nacistické 
ideologie patřily k německému 
národu.

Generální gouvernement byl 
částí polského státu, která byla 
po kapitulaci Polska podřízena 
německé správě.

Zemská armáda byla polská od-
bojová a vojenská organizace, 
která se během druhé světové 
války postavila na odpor proti 
německé okupaci.
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Józef Pluciński při registraci v táboře 
Stalag VIII A. Archiv rodiny Plucińských

Osobní karta Stanisława Labudy
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Sovětští zajatci
Německo vyhlásilo 22. června 1941 válku Sovětskému svazu, 

ačkoli spolu oba státy v roce 1939 uzavřely pakt o neútočení. Od 
zimy 1941/1942 proto přicházeli do tábora Stalag VIII A sovětští 
váleční zajatci a od podzimu 1943 tvořili nejpočetnější skupinu 
zajatců.

Podle způsobu nakládání s válečnými zajatci se se sovětskými 
vojáky zacházelo jako s homogenní (stejnorodou) skupinou, ač-
koli byli tito vojáci různých národností, neboť Sovětský svaz byl 
svazem různých republik, které se odlišovaly s ohledem na ná-
rodnost, náboženství a jazyk. 

V nacistické rasové ideologii byli příslušníci slovanských a vý-
chodních národů považováni za takzvané „podlidi“. Na základě 
toho byli tito lidé v zajetí vystavováni velmi těžkým, špatným 
podmínkám. Německá říše v případě sovětských zajatců neuplat-
ňovala Ženevskou úmluvu, a dopouštěla se tak vědomě válečné-
ho zločinu. Oficiálním odůvodněním pro toto nerovné zacházení 
uváděným na mezinárodní úrovni bylo, že Sovětský svaz úmluvu 
nepodepsal. 

Politické heslo „zničení prací“ sice nacisté oficiálně nepoužíva-
li, na mezivládních konferencích se však objevovalo a bylo uvádě-
no do praxe. Na tomto principu fungovaly zejména koncentrační 
tábory. A byli to zejména sovětští zajatci, kteří kvůli této ideologii 
umírali.  

V táboře Stalag VIII A byli sovětští vojáci umístěni v části tábo-
ra, která byla oddělena dvojitým ostnatým drátem. Baráky byly 
špatně vytápěné nebo nebyly vytápěné vůbec a byly často pře-
plněné. Příděly jídla nedosahovaly minima nutného pro přežití. 
Práce přidělená těmto vojákům patřila k nejtěžším, na příklad 
práce v kamenolomech. Nemoci a smrt se ve skupině sovětských 
zajatců vyskytovaly častěji než u jiných národností. A neplatilo to 
jen pro Stalag VIII A. Během druhé světové války zahynulo cel-
kem zhruba 3,3 milionu zajatých sovětských vojáků.

1. Vysvětli rozdíl mezi označením „sovětský voják“ a „ruský vo-
ják“.

2. Porovnej situaci sovětských a francouzských válečných zajat-
ců.

3. Posuď roli pojmu „podčlověk“ s ohledem na zacházení se so-
větskými zajatci.

V nacistickém systému táborů 
byly koncentrační tábory určeny 
civilistům. Sloužily k izolování, 
otrocké práci vězňů a vraždění 
lidí, které nacisti považovali za 
nepřátele státu a německého 
národa. Internace do koncen-
tračního tábora probíhala bez 
soudního rozsudku a na dobu 
neurčitou. Prvními zajatci v kon-
centračních táborech v Německu 
byli političtí odpůrci národních 
socialistů (mj. komunisté), Židé, 
homosexuálové, svědci Jehovovi 
a kriminálníci. Po roce 1939 se 
koncentrační tábory plnily zajat-
ci ze všech okupovaných evrop-
ských zemí. V koncentračních tá-
borech skončila i část sovětských 
válečných zajatců. Tyto tábory 
byly místy, v nichž byli jednotliv-
ci, ale i určité skupiny osob, např. 
faráři, odbojáři nebo duševně 
postižení, vražděni.
Staly se také dějištěm pseudo-
vědeckých lékařských pokusů na 
lidech. Jedním ze způsobů niče-
ní lidských životů byla v letech 
1940–1945 též nucená práce.
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Oznámení o úmrtí Nikolaje Trofimov-
ského, který v táboře Stalag VIII A ze-
mřel krátce po svých 23. narozeninách. 
On-line archiv Memorial

Osobní karta Nikolaje 
Trofimovského, který byl 
vězněn v různých tábo-
rech. On-line archiv Me-
morial

Rusko, transport sovětských vá-
lečných zajatců v nákladních va-
gonech, Spolkový archiv, obrázek 
101I-267-0124-20A / Vorpahl / CC-
-BY-SA 3.0
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Váleční zajatci jako nuceně 
nasazení 
O pracovním nasazení válečných zajatců bylo rozhodnuto a sa-

motné nasazení bylo připraveno již před začátkem války. Velká 
část válečných zajatců, kteří přišli do Görlitzu, byla po příchodu 
přímo přidělena do pracovních komand, která pracovní nasazení 
určovala. První nasazení zajatců představovalo vybudování vlast-
ního hlavního tábora. Postavili ho první váleční zajatci v Görlitzu, 
polští vojáci, kteří byli umístěni v dulagu. 

Po dokončení tábora Stalag VIII A se pracovalo buď v areálu 
tábora, v jeho okolí nebo v pobočných táborech, které se nachá-
zely po celém Dolním Slezsku. Ve městě Görlitz jako takovém 
bylo více než 20 míst, na kterých nucenou práci vykonávali vězni. 
Někteří zajatci pracovali po celou dobu svého zajetí v pracovním 
komandu, jiní byli naopak často přesouváni jinam a měnili jak 
místo práce, tak i místo svého pobytu. 

Pracovní komanda zahrnovala nasazení v lese, v zemědělství, 
v kamenolomech i v menších a větších výrobních zařízeních, mezi 
která patřily i řemeslné dílny. Úklidové práce ve městech vykoná-
vali rovněž nuceně nasazení. V Görlitzu, stejně jako ve většině ji-
ných německých měst, se přítomnost válečných zajatců brzy stala 
součástí obrazu města. 

Podle Ženevské úmluvy nesměli váleční zajatci pracovat ve 
zbrojním průmyslu. Tento zákaz byl různě obcházen, na příklad 
tím, že byli zajatci zařazeni do kategorie „nuceně nasazených“. 
Oficiálně tak již nebyli považováni za válečné zajatce a mohli být 
ve zbrojním průmyslu nasazeni.  

Sovětští váleční zajatci neměli být zpočátku využíváni jako pra-
covní síla, neboť bolševismus byl považován za „úhlavního ne-
přítele národněsocialistického Německa“, a sovětští vojáci tak 
měli být drženi od německé společnosti dál. Jelikož však potřeba 
pracovní síly stále rostla, vznikla i sovětská pracovní komanda, 
v nichž tisíce sovětských vojáků umíraly kvůli podvýživě, vysílení, 
nemocem nebo v důsledku vykonávání nejtěžších prací. 

1. Popiš, na kterých místech v Görlitzu byli váleční zajatci nasa-
zeni.

2. Vysvětli, jakým způsobem mohly místo a druh práce ovlivnit 
situaci válečného zajatce. 

3. Vyzdvihni, jakou roli hráli nuceně nasazení, mezi nimi i váleč-
ní zajatci, pro německé hospodářství a průběh války během 
druhé světové války?

Pracovní komando sestávalo – 
v závislosti na konkrétní práci – 
z několika málo až několika set 
válečných zajatců.

Vzpomínáš si na tento pojem? 
Pokud ne, podívej se na stranu 
16!

Bolševismem byla označována 
komunistická ideologie, která 
byla založena na politické struk-
tuře Sovětského svazu.
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Polští váleční zajatci při stavbě 
tranzitního tábora v roce 1939. 
Sbírka radničního archivu města 
Görlitz

Polští váleční zajatci při odklízení sněhu v centru města Görlitz. Sbírka 
radničního archivu města Görlitz
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Život v táboře
Stalag VIII A byl vybudován tak, že mohl fungovat téměř nezá-

visle na vnějším světě. V táboře byly dílny, zeleninová zahrádka 
i věznice. Většinu prací v táboře vykonávali zajatci, od vaření až 
po pořádání kulturních akcí.  

Život v táboře fungoval podle určitých pravidel: Zajatci muse-
li pracovat a byli za svou práci placeni. Jejich mzda odpovídala 
zlomku toho, co za tutéž práci dostávali němečtí pracovníci. Zá-
roveň jim byla část mzdy strhávána za ubytování v táboře a stra-
vu. Váleční zajatci nesměli tábor, resp. své pracoviště pod po-
hrůžkou tvrdých trestů opustit. Denní režim byl přesně stanoven 
a zajatci byli pod neustálým dohledem. Pro sovětské a italské 
zajatce platila obzvlášť přísná pravidla a navíc i ztížené podmín-
ky zajetí. 

Každá skupina zajatců podle národnosti (s výjimkou sovětských 
zajatců) a každé pracovní komando měly svého důvěrníka. Ten 
své spoluvězně zastupoval při jednání s vedením tábora a přebí-
ral různé úkoly. Podle Ženevské úmluvy měl mít např. možnost 
vznášet stížnosti nebo informovat humanitární organizace o ne-
správnostech. Kromě toho byl důvěrník přítomen při rozdělování 
jídla a při prohledávání zajatců. Když nějaký zajatec onemocněl, 
předal důvěrník tuto informaci vedení tábora.  

Život v táboře se nesl ve znamení nemocí. Zpočátku nebyly 
v barácích žádné umývárny a zajatci se myli pomocí cárů svého 
vlastního oblečení. Velká stísněnost, nedostatečná hygiena při 
přípravě pokrmů a nedostatek léků a obvazového materiálu vedly 
k šíření nemocí, jako byla úplavice a tyfus, a parazitů, jako byly 
blechy a vši. Umývárny byly v barácích stalagu postaveny až v září 
1943. Onemocnění zajatce vedlo často k jeho smrti, zejména 
v sovětské části tábora.

1. Popiš výstavbu tábora Stalag VIII A.

2. Porovnej denní režim různých skupin zajatců v táboře Stalag 
VIII A.

3. Vyzdvihni, proč navzdory přesným ustanovením ohledně za-
cházení s válečnými zajatci ukotveným v Ženevské úmluvě 
panovaly pro zajatce v táboře zčásti nelidské podmínky. 

Vzpomínáš si na tento pojem? 
Pokud ne, podívej se na stranu 
10!

Úplavice je průjmové onemoc-
nění, při kterém může kvůli velké 
ztrátě tekutin dojít k dehydrataci 
těla. V případě tyfu se zase vy-
skytují vysoké horečky. Obě ne-
moci jsou nakažlivé a způsobo-
valy v táboře epidemie, při nichž 
umíralo nemálo zajatců.
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Trojpatrové postele v jednom z baráků. Ar-
chiv MMM e.V.

Karikatury zobrazující hygienické poměry v táboře 
Stalag VIII A. Nakreslili britští váleční zajatci. Z „In-
terlude“

Operace v lazaretu tábora Stalag VIII A, 
1941. Archiv Mezinárodního červeného kříže
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Kulturní život v táboře
Velký vliv na situaci válečných zajatců během druhé světové 

války měly mezinárodní nevládní organizace. Za dodržování Že-
nevské úmluvy odpovídal Mezinárodní červený kříž (MČK), ten 
též umožnil realizaci kulturního života v zajateckých táborech.  

Stalag VIII A obdržel od MČK nejen knihy, ale též hudební ná-
stroje. Komorní kompozice „Kvartet pro konec času“ francouz-
ského skladatele Oliviera Messiaena, kterou v táboře složil, zde 
tak mohla být i poprvé uvedena. Jelikož mezi válečnými zajatci 
bylo mnoho hudebníků, vznikl také orchestr, který pravidelně 
koncertoval.  

V knihovně tábora byla k dispozici literatura v německém, 
francouzském a anglickém jazyce a v jednom z baráků bylo za-
loženo divadlo, v němž britské a belgické soubory uváděly různé 
divadelní hry, od klasiky přes satiru až po komedie.

Francouzsky mluvící zajatci vydávali od konce roku 1940 tábo-
rové noviny, jež zprvu vycházely každé dva měsíce, později každý 
měsíc, s názvem „Le Lumignon“. Na pokračování v nich vychá-
zel na příklad dobrodružný milostný román „Le mystère de la 
baraque“ („Tajemství baráku“) a malý kurz němčiny. Zajatci však 
noviny využívali i k tomu, aby společně vzpomínali na svůj domov 
a připomínali si národní svátky.  

Sport hrál v táboře Stalag VIII A také důležitou roli. Sportoviště 
využívali zajatci ve svém volném čase a sloužilo zčásti i pro nábo-
ženské oslavy.  

Přístup ke kulturnímu a sportovnímu vyžití však neměli všichni 
zajatci stejný. Závisel na národnosti a také na nasazení zajatců. 
Mezinárodní červený kříž měl vliv zejména na situaci ve stalagu. 
V pracovních komandech, která se nacházela daleko od hlavního 
tábora, měli zajatci často méně možností pořádat kulturní nebo 
sportovní aktivity. Zdravotní stav nebo únavná práce zajatcům 
často neumožňovaly jejich právo na kulturní, vzdělávací a spor-
tovní aktivity využívat. 

Sovětským zajatcům byly všechny tyto aktivity upírány.

1. Vyjmenuj aktivity, které mohli váleční zajatci v táboře Stalag 
VIII A organizovat.

2. Uveď další (mezinárodní) organizace kromě Červeného kříže, 
které měly vliv na život zajatců.

3. Vysvětli, s jakými těžkostmi se váleční zajatci potýkali, když 
chtěli uplatnit své právo na kulturní, vzdělávací a sportovní 
aktivity.

Víc k tomu na straně 46.
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Spojenečtí váleční zajatci organizovali mimo jiné 
jazykové kurzy. Archiv Reného Gerbauxe a MMM 
e.V. 

Oznámení koncertu před bará-
kem č. 27B, který byl využíván 
jako divadlo. Archiv MMM e.V.

Francouzi v táboře vydávané no-
viny „Le Lumignon“. Archiv Re-
ného Gerbauxe a MMM e.V.
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Náboženský život v táboře 
Za to, že mohli váleční zajatci praktikovat své náboženství, 

vděčili zejména Ženevské úmluvě. V táboře Stalag VIII A mohli 
toto své právo uplatnit zajatci všech národností s výjimkou so-
větských zajatců. Mezi vojáky byli lidé různých profesí, mimo jiné 
i kněží. Ve skupině belgických a francouzských válečných zajatců, 
kteří přišli do Görlitzu v roce 1940, to bylo dokonce zhruba 120 
kněží, seminaristů a studentů teologie.

Pro většinu válečných zajatců hrálo praktikování jejich nábo-
ženství v zajetí důležitou roli. Duchovní z řad zajatců poskytovali 
z tohoto důvodu v táboře od podzimu roku 1941 duchovní péči. 

Mezi zajatce, kterým bylo dovoleno své náboženství prakti-
kovat, patřili katolíci, protestanti, vyznavači anglikánské a řecko-
katolické církve. Bohoslužby se konaly v kapli, za kterou sloužila 
polovina jednoho z baráků. Kapli vyzdobili malbami zajatí umělci. 
V teplém ročním období se bohoslužby konaly na apelplace. 

Kromě toho se o válečné zajatce v táboře Stalag VIII A staral 
i görlitzský farář Franz Scholz z kostela sv. Bonifáce. Byl tímto úko-
lem pověřen a plnil ho až do konce války; duchovním v táboře 
dodával předměty nezbytné ke sloužení mší.  

Pod pojmem duchovní péče se 
rozumí duchovní vedení a pod-
pora člověka, který se nachází 
v těžké životní situaci.

1. Uveď skupinu válečných zajatců, kteří nesměli oficiálně prak-
tikovat své náboženství. Proč?

2. Najdi v textu Ženevské úmluvy článek, který válečným zajat-
cům zaručuje volně vykonávat svou víru. 

3. Vysvětli význam duchovní péče pro válečné zajatce.



33

Bohoslužba v kapli. Archiv rodiny Hequetových

Část baráku přeměněná na kapli v táboře Stalag VIII A. Archiv MMM e.V.
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Hřbitov sovětských 
válečných zajatců
Hřbitov sovětských válečných zajatců připomíná sovětské vo-

jáky, kteří zemřeli během svého zajetí v táboře Stalag VIII A. Je 
označen pamětním kamenem a je jedním z několika málo prvků 
tábora, jež jsou dnes v krajině patrné. Osud mrtvých zde připomí-
nají dvě pamětní tabule. Horní nechaly v roce 1964 umístit pol-
ské úřady, dolní pak upevnila delegace francouzských válečných 
veteránů o rok později.   

Sovětští váleční zajatci se podle nacistické ideologie a politiky 
nacházeli na nejspodnějším stupni hierarchie zajatců. Ve stalagu 
byli umístěni do oddělené části, která byla zabezpečena dalším 
ostnatým drátem.  

Úmrtnost byla mezi sovětskými zajatci obzvlášť vysoká. Dostá-
vali nejmenší příděly potravin a byli ubytováni v těsných prosto-
rách. Kromě toho jim nebyla poskytována žádná lékařská péče, 
pouze se o ně ambulantně starali zajatí zdravotníci jiných ná-
rodností. Mnoho případů úmrtí souviselo s epidemiemi, které se 
v této části tábora ve větší míře šířily od roku 1942. 

Na rozdíl od jiných národností nebyli sovětští zajatci pochová-
váni na evangelickém hřbitově severovýchodně od tábora, kde 
byli zemřelí pohřbíváni do individuálních hrobů. Tak bylo možné 
sdělit příbuzným místo posledního odpočinku. Zemřelí sovětští 
zajatci byli však zahrabáváni do masových hrobů v blízkosti tá-
bora. Do dnešního dne se podařilo identifikovat jen část zde po-
hřbených válečných zajatců. Odhaduje se, že na tomto místě bylo 
pochováno 6 000 až 10 000 mrtvých. 

Německá strana v případě sovětských zajatců Ženevskou úmlu-
vu také neuplatňovala, což byl válečný zločin. Smrt sovětského 
vojáka tedy nebyla evidována Mezinárodním červeným křížem, 
takže v mnoha případech nebyli jeho příbuzní nikdy informováni.  

Pro sovětské vojáky, kteří své zajetí přežili, neznamenal návrat 
domů konec utrpení. Po válce byli v Sovětském svazu někdejší 
váleční zajatci považováni za zrádce, jelikož Stalin zastával názor, 
že každý voják je povinen bojovat za svou vlast až do skonání. Na-
vrátilci byli proto často posíláni na Sibiř do táborů nucených pra-
cí. Z tohoto důvodu nebylo zpracování mnoha jednotlivých osudů 
dodnes ukončeno. 

1. Vyjmenuj všechny prvky, které vidíš na fotografii.

2. Vysvětli dopad osudu sovětských válečných zajatců, kteří ze-
mřeli v táboře Stalag VIII A, na jejich rodiny. 

3. Proč je důležité zachovávat hřbitov a starat se o něj? Svůj ná-
zor odůvodni.

Ambulantně znamená nestacio-
nárně, tedy že sovětští vojáci ne-
byli posláni do lazaretu, kde by 
se o ně postaral lékař.

O sovětských válečných zajatcích 
se dozvíš víc na straně 24.
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Hřbitov sovětských válečných zajatců v táboře Stalag VIII A. Foto Jakub Purej. MMM e.V.

Pamětní kámen na hřbitově sovět-
ských válečných zajatců. Foto Ja-
kub Purej (nahoře), Jakub Sochoń 
(uprostřed)
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Propletené cesty  
v dobách války
Následující životní příběh nám ukazuje, jak moc může geopoli-

tická situace ve světě ovlivnit život jednotlivce. 
Harold Thompson Brook pocházel z Nového Zélandu a zemřel 

v lednu 1945 v táboře Stalag VIII A. Jak došlo k tomu, že se do 
této války zapojil mladý muž z druhého konce světa a stal se za-
jatcem v táboře Stalag VIII A?

Válku mezi lety 1939 a 1945 dnes nazýváme druhou světovou 
válkou. Boje se odehrávaly v Evropě, severní Africe a v Tichém 
oceánu. 

Mnoho evropských států, např. Velká Británie, Francie, Ně-
mecko (do roku 1919) a Itálie, mělo kolonie, tedy území na těch-
to státech závislá, která se většinou nacházela na vzdálených 
místech. Kolonie byly politicky a hospodářsky přímo závislé na 
mateřském státě. Tak na příklad došlo i k tomu, že ve francouzské 
armádě sloužili Senegalci.  

Nový Zéland, který byl britskou kolonií, získával svou nezá-
vislost postupně během první poloviny 20. století. Když vypukla 
druhá světová válka, byla země prakticky zcela nezávislá. Spojení 
s Velkou Británií bylo však i nadále velmi silné. Nový Zéland zůstal 
na příklad dodnes součástí Společenství národů (Commonwealth 
of Nations), sdružení, které spojuje Velkou Británii s někdejšími 
britskými koloniemi.  

V roce 1939, hned po napadení Polska Německem, vyhlásil 
Nový Zéland Německu válku. Kromě Harolda se druhé světové 
války zúčastnilo na 140 000 Novozélanďanů coby vojáků. Prvních 
60 000 se přihlásilo dobrovolně. Postupem času počáteční váleč-
né nadšení opadlo, takže od června 1940 začal platit povinný po-
volávací rozkaz pro bojeschopné muže ve věku od 19 do 45 let. 
Mezi ně patřilo i 16 000 Maorů. 

První novozélandské oddíly dorazily v únoru 1940 do Egypta. 
V té době byl sice Egypt oficiálně nezávislým státem, avšak Vel-
ká Británie coby někdejší koloniální mocnost zde byla stále ještě 
přítomna a měla velký vliv. Egypt se proto stal jedním z bojišť, na 
kterých Velká Británie bojovala proti Itálii. Harold se během těch-
to bojů v severní Africe dostal jako novozélandský voják do ital-
ského zajetí a byl později předán Německu. Světová válka vedla 
k tomu, že jeho život, který začal ve městečku Kaitangata, skončil 
v Görlitzu. 

1. Popiš Haroldovu cestu z Nového Zélandu až do Německa.

2. Vysvětli, proč se Nový Zéland účastnil druhé světové války, 
ačkoli leží „na druhém konci světa“.

3. Proč táhli vojáci z Nového Zélandu do druhé světové války 
často dobrovolně? Zaujmi k tomu stanovisko.

Souviselo to s pádem Mussolini-
ho, italského diktátora. Nevíš už, 
o co při tom šlo? Podívej se tedy 
na stranu 40!

Zní to komplikovaně, že? Slovo 
„geopolitický“ se skládá ze slov 
geografický a politický. Označu-
je situaci, která má jak politic-
ký, tak i zeměpisný rozměr. Na 
příklad války mají většinou také 
geopolitický charakter, protože 
se týkají určitého území.

Maorové jsou indigenními, tzn. 
domácími obyvateli Nového Zé-
landu.
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Harold T. Brook se svou rodinou (vzadu uprostřed) v roce 1940. Archiv 
rodiny Brookových

Auckland Weekley News 4. dubna 
1945: Harold BROOK died as POW. 
Archiv rodiny Brookových

Haroldovy cesty ve válce, které skončily v táboře Stalag VIII A. Archiv 
rodiny Brookových
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Poválečné trauma
Konec války neznamená, že s ní končí i její důsledky. Lidé se 

s těžkými nebo traumatickými zkušenostmi vyrovnávají různými 
způsoby. Někteří mají potřebu o těchto zkušenostech mluvit, jiní 
to naopak nedokážou, nebo se rozhodnou mlčet. 

Příběh Renato Gargana ukazuje, jak výrazně se mohou zkuše-
nosti z válečného zajetí projevovat i po návratu do vlasti a k ro-
dině. Renato se narodil 16. ledna 1923, a když začala válka, bylo 
mu 16 let. Nevíme, kdy přesně nastoupil svou vojenskou službu, 
ale s největší pravděpodobností to bylo krátce po dosažení plno-
letosti. Jedno je však jisté: Po pádu Mussoliniho, a tím i s kon-
cem spojenectví mezi Německem a Itálií byl Renato spolu s dal-
šími italskými vojáky 8. září 1943 v Benátkách zajat německým 
vojskem. Jako válečný zajatec se nejprve dostal do města Thorn 
(dnešní Toruň v Polsku) a později do Görlitzu. 

Teprve mnoho let po válce vyprávěl Renato svým dětem 
a vnoučatům, že v době bezprostředně po konci války nebyl sám 
sebou. Když mu kamarád, s nímž přežil válečné zajetí, poslal do-
pis a žádal o odpověď, nenapsal mu zpět. Dopis však neustále 
nosil u sebe.   

Dnes často slýcháme o posttraumatické stresové poruše, krát-
ce PTSP. Tato porucha, která je dnes považována za psychickou 
nemoc, se obzvlášť často vyskytuje u vojáků a vojaček. V době, 
kdy se Renato vrátil z války, však psychickému stavu někdejších 
vojáků žádný větší význam přikládán nebyl. Renato tak musel 
již 28. února 1946, zhruba čtyři měsíce po svém návratu, do vo-
jenské služby opět nastoupit. Mnoho měsíců strávených ve vá-
lečném zajetí nehrálo žádnou roli, protože doba v táboře Stalag 
VIII A byla hodnocena jako přerušení vojenské služby, která byla 
tehdy v Itálii povinná, a ve které tedy musel pokračovat.

Benito Mussolini vládl Itálii jako 
diktátor v letech 1925 až 1943. 
Pod jeho vedením uzavřela Itálie 
v roce 1939 s Německou říší pakt 
a v prvních letech války bojovala 
na německé straně. V roce 1943 
byl Mussolini svržen, čímž se 
z Itálie a většiny italských vojáků 
stali pro Německo nepřátelé. 

1. Popiš krátce životní cestu Renato Gargana.

2. Vysvětli, proč od září 1943 považovala německá armáda ital-
ské vojáky za nepřátele.

3. Posuď následky válečných zkušeností a návrat válečných za-
jatců pro poválečnou společnost. 
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Renatův portrét po nastoupení vo-
jenské služby u námořnictva v  Be-
nátkách. Renatovi je na fotografii 
zhruba 18 let. Archiv Stefanie Turco

Renatova vnučka Stefania Turco 
(vpravo) v roce 2015 při návštěvě 
památníku Stalag VIII A. Archiv 
MMM e.V.

Renato a Lina se vzali 24. července 1950. 
Zde nastupují po uzavření manželství na loď 
krátce před začátkem jejich svatební cesty. 
Archiv Stefanie Turco

Pošta válečného zajatce Renata 
jeho snoubence Lině z července 
1944. Archiv Stefanie Turco
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Ztracená generace
Když Německo vyhlásilo válku Sovětskému svazu, bylo Mi-

chailu Timofejeviči Afanaskovi 23 let. V té době právě absolvoval 
svou vojenskou službu, která byla v Sovětském svazu pro všechny 
mladé muže povinná. Ačkoli žil v Republice povolžských Němců, 
byl pro sovětské vedení jako potomek Ukrajinců důvěryhodným; 
jakmile začala válka, byl okamžitě povolán a poslán na frontu. 
Příslušníci národnostních menšin, které nebyly považovány za 
„důvěryhodné“ (např. Estonci, Lotyši, Povolžští Němci), byli bě-
hem války částečně nasazováni jako vojáci pouze na obranu ve 
vnitrozemí státu.   

Michail Timofejevič Afanasko se krátce poté, kdy byl povolán, 
účastnil bitvy o Rostov. Tato bitva představovala jeden z prvních 
velkých protiútoků Rudé armády proti Německu, jehož vojsko 
v té době již proniklo velmi hluboko na ruské území. V jedné 
z posledních zpráv, kterou Michailova rodina obdržela, se zmi-
ňoval o zranění. Po čase, který strávil v polní nemocnici, a jeho 
návratu na frontu se kontakt přerušil. Michailova rodina nevěděla 
nic o jeho zajetí a nedostala ani žádnou zprávu o Michailově smr-
ti v roce 1943. 

Také Vasilij, Michailův bratr, byl krátce po něm povolán do ar-
mády a poslán na frontu. Ačkoli nebyli nasazeni daleko od sebe, 
nikdy se nesetkali. Co se s jeho bratrem stalo, se Vasilij dozvěděl 
teprve 70 let po skončení války. Díky spolupráci ruského spolku 
„Memorial“ a sdružení Meetingpoint Memory Messiaen se mohl 
Vasilij spojit se správci památníku a zjistit, kde se nacházel hrob 
jeho bratra. Jeho jménem byl na hřbitově pro sovětské válečné 
zajatce položen květinový věnec. V té době bylo Vasilijovi 90 let 
a rozloučení s jeho bratrem, třebaže se uskutečnilo jen na dálku 
prostřednictvím videa, bylo pro všechny zúčastněné silným emo-
cionálním zážitkem.  

Můžeme říct, že Michail i jeho bratr Vasilij patřili ke ztrace-
né generaci. Pojem „lost generation“ zavedla Gertrude Steinová 
(1874–1946), americká spisovatelka: Označovala tak generaci, 
která za svých mladých let zažila první světovou válku. Pozorová-
ní Gertrude Steinové ukázala, že tyto zkušenosti měly velký vliv 
na život a mentální rozpoložení celé jedné generace. Také druhá 
světová válka měla „svou“ ztracenou generaci mladých lidí, kteří 
museli příliš brzy dospět, byli traumatizováni nebo zemřeli příliš 
mladí. 

1. Uveď důvod, proč byl Michail povolán do Rudé armády a po-
slán na frontu.

2. Vysvětli, jak se stalo, že Michailova rodina nedostala žádnou 
zprávu o jeho zajetí během války ani o jeho smrti.

3. Posuď dopady zkušeností „ztracené generace“ na pováleč-
nou dobu.

Povolžští Němci jsou potomky 
německých přistěhovalců, kte-
ří od konce 18. století osidlovali 
oblast na jihovýchodě evropské 
části Ruska v okolí města Sara-
tov a na jihu podél řeky Volhy. 
Toto osidlování umožnila němec-
kým rolníkům ruská carevna Ka-
teřina Veliká.
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Portrét Michaila Afanaska 
v  uniformě. Archiv rodiny Afa-
naskových

Úmrtní list vystavený v táboře Stalag VIII A v roce 
1943. On-line archiv Memorial

Navázání kontaktu rodiny s památníkem Stalag VIII A. 
2014. Archiv MMM e.V.

Vasilij Afanasko se svým synovcem Genadijem Kuz-
něcovem v roce 2014, poté, kdy zjistili, kde je Michail 
pohřben. Archiv MMM e.V.
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Nezvěstní
Ve válečném chaosu ztratilo mnoho lidí kontakt se svými nej-

bližšími a nevěděli, co se s nimi stalo. Rodiny sice v mnoha pří-
padech dostaly poštou zprávu o tom, že jejich syn, otec nebo 
manžel padl jako voják nebo zemřel. Ne vždy však bylo možné 
přesně určit místo, kde se lidé nacházeli. To platilo i pro místo 
posledního odpočinku.  

Nejistota často přetrvala i konec války. Mnoho rodin začalo 
své nezvěstné příbuzné hledat až po válce. Někteří hledali pohře-
šované s nadějí, že snad přežili. Jiní naopak hledali hrob blízké 
osoby. 

Marcel Hecquet byl Belgičan a do tábora Stalag VIII A se dostal 
v květnu 1940 jako válečný zajatec. Hrál na klarinet a stal se čle-
nem táborového orchestru. Koncem roku 1941 onemocněl a dne 
4. prosince 1941 ve věku 42 let zemřel v lazaretu na cirhózu jater. 
Byl pochován na evangelickém hřbitově pro válečné zajatce ne-
daleko tábora.  

Německý červený kříž informoval Belgický červený kříž o jeho 
smrti ještě v prosinci. K Marcelově manželce se informace do-
stala v lednu 1942. Na úmrtním listu byla uvedena příčina smrti, 
přesný čas úmrtí, všechny předměty z pozůstalosti a místo po-
sledního odpočinku spolu s číslem hrobu. 

Po válce však bylo rozhodnuto pozůstatky všech belgických 
válečných zajatců z tábora Stalag VIII A exhumovat a znovu je 
pochovat na hřbitovech v Belgii. Informace o tom, kam byl pře-
místěn hrob Marcela Hecqueta, se přitom ztratila. Rodina místo 
jeho posledního odpočinku v Belgii dlouho a intenzivně hledala. 
Ještě v roce 2016 přijela jeho vnučka do Zhořelce, aby zde hleda-
la informace o místě, kde je pohřben. Navzdory podpoře sdružení 
a místních úřadů dodnes nezjistila, kde se hrob jejího dědečka 
nachází. 

Ještě dnes hledají rodiny příbuzné, kteří se během války či po 
jejím skončení ztratili. Červený kříž má pro tyto účely speciální 
vyhledávací službu, na kterou se může kdokoli obrátit. 

1. Popiš, co se stalo, když zemřel válečný zajatec. Byly tyto kro-
ky prováděny v případě všech válečných zajatců?

2. Vyzdvihni, na jaké obtíže mohli členové rodiny narazit po vál-
ce při hledání rodinných příslušníků, kteří zemřeli v táboře 
Stalag VIII A. 

3. Posuď, proč je hledání místa posledního odpočinku zemřelé-
ho nebo zabitého člena rodiny pro některé rodiny tak důleži-
té.
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Marcel Hequet před 
válkou. Archiv rodiny 
Hequetových

Odpověď městské správy Görlitzu na pátrání po Marcelově 
hrobě. Březen 1986. Archiv rodiny Hequetových

Marcel Hequet v uni-
formě krátce před 
zajetím. Archiv rodiny 
Hequetových

Odpověď městské 
správy polského Zho-
řelce na pátrání po 
Marcelově hrobě. 
Červen 1986. Archiv 
rodiny Hequetových
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Umění jako prostředek 
k přežití
„Kvartet pro konec času“ je jedním z nejznámějších děl ko-

morní hudby 20. století. Vznikl v táboře Stalag VIII A.
Autor „Kvartetu pro konec času“, Olivier Messiaen, byl jako 

hudebník a skladatel uznáván již před vypuknutím války. Jako 
varhaník farního kostela „La Trinité“ v Paříži byl mezi odborníky 
velmi vážený. Jeho status uznávaného hudebníka ho však neoch-
ránil před povoláním do války. Náhoda tomu chtěla, že Messiaen 
v pluku, ve kterém sloužil, potkal sólového cellistu Pařížské opery 
Etienna Pasquiera. Oba byli krátce před kapitulací Francie společ-
ně zajati a stejnou cestou se dostali do Görlitzu do tábora Stalag 
VIII A.

Hudba je provázela v řadě momentů válečného zajetí, ačkoli 
jim nelehké okolnosti neumožňovaly vždy hrát či jim hraní ztěžo-
valy. Ještě před transportem do Görlitzu se Messiaen a Pasquier 
seznámili s klarinetistou Henrim Akokou, který byl rovněž přesu-
nut do tábora Stalag VIII A. Akoka navzdory svému zajetí dokázal 
mít klarinet u sebe. 

I když byl pobyt v táboře pro každého jednotlivce dramatic-
kým zážitkem, lze tvrdit, že Messiaen měl štěstí. Jako Francouz 
byl pod ochranou Ženevské úmluvy. Jeho francouzští spoluzajat-
ci, kteří věděli, kdo je, se ho snažili před pracovním nasazením 
chránit. Díky polskému zajatci Zdzisławu Nardellim, který pra-
coval v knihovně v táboře, zde našel místo i Messiaen. Našel 
také ochránce v osobě francouzsky mluvícího německého pod-
důstojníka Carla Alberta Brülla, který v táboře pracoval jako tlu-
močník. Byl z Messiaenovy hudby nadšený, proto mu obstarával 
notový papír a tužky. Za těchto podmínek tedy vznikl „Kvartet 
pro konec času“, který byl poprvé uveden dne 15. ledna 1941 
v baráku č.  27B, který sloužil jako divadlo se zhruba 400 místy. 
Mezinárodní červený kříž poskytl táboru několik hudebních ná-
strojů. Kromě Pasquiera a Akoky byl v táboře Stalag VIII A uvěz-
něn také talentovaný houslista Jean Le Boulaire. Sám Messiaen 
hrál na klavír. 

Le Boulaire po premiéře napsal: „Olivieru Messiaenovi, mému 
velkému příteli, který mě svým ‚Quatuor pour la fin du temps‘ 
vzal na cestu do úžasného světa. Tisíceré díky a hlubokou úctu 
a přátelství.“

Komorní hudba je formou klasic-
ké hudby, která je komponována 
pro malé skupinky hudebních 
nástrojů, např. kvarteta (čtyři 
nástroje) nebo tria (tři nástroje).

1. Popiš premiéru „Kvartetu pro konec času“ na základě zvuko-
vé ukázky. 

2. Vysvětli možné obtíže při realizaci prvního uvedení.

3. Posuď důležitost hudby, umění a kultury v Ženevské úmluvě.
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Olivier Messiaen 1937, Studio Harcourt, Pu-
blic domain, via Wikimedia Commons

Pozvánka na první uvedení „Kvartetu pro 
konec času“ vytvořená jedním ze zajatců tá-
bora v Görlitzu. Badinguet 42, CC BY-SA 4.0 
<https://creativecommons.org/licenses/by 
-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
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