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Po německém přepadení Polska 1. září 
1939 trval odpor polské armády do 
začátku října 1939. Dne 28. září 1939 
kapitulovala Varšava, 29. září byla 
překonána polská obrana pevnosti 
Modlin, poloostrov Hel byl dobyt 2. říj  
na a poslední polské vojenské jednot
ky kapitulovaly 6. října 1939 v Kocku.2 
Po vojenské porážce bylo celé Polsko 
okupováno nacistickou a sovětskou 
armádou, která vstoupila 17. září 1939 
na polské území v duchu ujednání 
tajného protokolu paktu o neútočení 
podepsaného 23. srpna 1939 mezi 
nacistickým Německem a Stalinovým 
Sovětským svazem. Podle nové němec
kosovětské dohody z konce září 1939 
obsadili Sověti polské území o rozloze 
192 000 km2 a Německo území o rozlo
ze 178 000 km2.3 Asi polovina nacisty 

okupovaného území, rozkládající se 
na západě, byla v říjnu 1939 včleněna 
do Říše jako její integrální součást. Ze 
zbylé části byl vytvořen zvláštní poli
tickoadministrativní celek označený 
jako Generální gouvernement. Tím za
čala jedna z nejtragičtějších epoch ce
lých polských dějin.4 Východní polská 
území anektovaná Sovětským svazem 
se stala ve stejné době součástí Ukra
jinské, resp. Běloruské SSR a začala 
tam platit sovětská jurisdikce. To se 
změnilo až po německém útoku na 
Sovětský svaz v roce 1941, kdy se tato 
území ocitla pod německou okupační 
správou.5 

Ještě před porážkou polských vojen
ských sil a po šoku ze vstupu sovět
ských vojsk do východní části Polska 
uprchla polská vláda i s prezidentem, 

primasem a vrchním velitelem ozbro
jených sil v noci ze 17. na 18. září 1939 
do Rumunska. Ani po odchodu za 
hranice se prezident a vláda nevzdali 
výkonu svých funkcí a podnikli kroky 
k další existenci polského státu v za
hraničí. V souladu s dubnovou ústavou 
z roku 1935 pak prezident Ignacy Moś
cicki6 abdikoval a jmenoval po prezi
dentském intermezzu s Bołeslawem 
WieniawouDługoszowským7 svého 
nástupce Władysława Raczkiewic
ze8. Ten jako nový prezident Polska 
v zahraničí jmenoval novou polskou 
vládu v zahraničí v čele s generálem 
Władysławem Sikorským,9 kterou 
ještě v roce 1939 uznaly jak Francie 
a Velká Británie, tak i Spojené státy 
americké. Tím byla zajištěna kontinui
ta polského státu, jehož představite

1  Z novějších zahraničních prací k historii AK viz CHIARI, Bernard – KOCHANOWSKI, Jerzy (Hrsg.): Die polnische Heimatarmee. Geschich-
te und Mythos der Armia Krajowa seit dem Zweiten Weltkrieg. Oldenbourg Verlag, München 2003.

2  DAVIES, Norman: Polsko. Dějiny národa ve středu Evropy. Prostor, Praha 2003, s. 81. 
3  KOSMAN, Marceli: Dějiny Polska. Karolinum, Praha 2011, s. 307.
4  Polsko ztratilo v letech 1939–1945 18 % obyvatel, tj. zhruba 6 z celkového počtu 35 milionů. Pro srovnání: USA přišly o 0,2 % obyvatel, 

Velká Británie o 0,9 %, Japonsko o 2,5 %, Německo o 7,4 %, Jugoslávie o 11,1 % a Sovětský svaz o 11,2 %. DAVIES, Norman: Polsko. Dějiny 
národa ve středu Evropy, s. 79. 

5  K německým a sovětským správním modelům v okupovaném Polsku stručně viz např. VYKOUKAL, Jiří – LITERA, Bohuslav – TEJCHMAN, 
Miroslav: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944–1989. Libri, Praha 2000, s. 33–34 a KUBÁT, Michal: Vývoj a proměny státní-
ho zřízení Polska ve 20. století. Institucionálně politická studie. Dokořán, Praha 2006, s. 80–82. 

6  Ignacy Mościcki (1867–1946), vědec, politik, polský prezident v letech 1926–1939.
7  Bołeslaw WieniawaDługoszowski (1881–1942), generál, předválečný polský velvyslanec v Itálii, na konci září 1939 označen odstupujícím 

prezidentem I. Mościckim za nového polského prezidenta, kvůli protestům Francie nejmenován. 
8  Władysław Raczkiewicz (1885–1947), polský úředník a politik, polský exilový prezident v letech 1939–1947.
9  Po tragické smrti Władysława Sikorského 4. 7. 1943 při leteckém neštěstí na Gibraltaru se 13. 7. 1943 stal novým předsedou exilové 

vlády předák Lidové strany Stanisław Mikołajczyk (1901–1966).

Polský protinacistický odboj

Hlavním reprezentantem polského protinacistického odboje byla v letech 1942 
až 1945 Zemská armáda (Armia Krajowa, AK),1 vybudovaná na základech Služby 
vítězství Polska (Służba Zwycięstwu Polski, SZP), Svazu ozbrojeného boje (Związek 
Walki Zbrojnej, ZWZ) a dalších nekomunistických odbojových organizací.

Pavel zeMan

Zemská armáda, Polský podzemní stát a povstání ve Varšavě 1943 a 1944
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lé sídlili nejprve ve Francii (v letech 
1939–1940) a poté ve Velké Británii.10 
Politický základ exilové vlády a rodí
cího se Polského podzemního státu 
(Polskie Państwo Podziemne) tvořily 
Polská socialistická strana (Polska 
Partia Socjalistyczna), Národní stra
na (Stronnictwo Narodowe), Lidová 
strana (Stronnictwo Ludowe) a Strana 
práce (Stronnictwo Pracy).11

Ještě před kapitulací polských 
ozbrojených sil v září 1939 a po od
chodu polského státního vedení do 
zahraničí začaly v Polsku přípravy 
k organizaci podzemního hnutí od
poru. To se v průběhu druhé světové 
války vyvinulo v nejrozsáhlejší odbo
jové hnutí v Němci okupované Evro
pě.12 Jeho jádrem byl nekomunis tický 
Polský podzemní stát. Navazoval na 
polskou tradici boje za svobodu v po
době ozbrojených i neozbrojených fo
rem odporu polské společnosti proti 
mocnostem, které si dělily Polsko od 
konce 18. století (Prusko, Rakousko, 
Rusko)13 a jeho předobraz je možné 
najít ve státních strukturách zformova-
ných během Lednového [protiruského] 
povstání 1863–1864.14  Struktury pod
zemního státu se začaly formovat již 
koncem září 1939 a ve své vrcholné 
fázi v letech 1943–1944 pokryly té
měř všechny oblasti života polské 

společnosti včetně všech stupňů škol 
i s podzemní univerzitou, soudnic
tvím, politickým životem, armádou, 
tiskem a kulturou.15

Polský protinacistický odboj byl 
soustředěn převážně ve Varšavě 
jako v přirozeném politickém, spole
čenském a kulturním centru Polska. 

10  K polské státní moci v emigraci viz např. KUBÁT, Michal: Vývoj a proměny státního zřízení Polska ve 20. století, s. 82–84. 
11  VYKOUKAL, Jiří – LITERA, Bohuslav – TEJCHMAN, Miroslav: Východ, s. 35.
12  K polskému hnutí odporu za druhé světové války podrobně viz např. DAVIES, Norman: Boj o Varšavu. Povstání Poláků proti nacistům 1944. 

Prostor, Praha 2005, s. 159–220.
13  Tamtéž, s. 159.
14  KUBÁT, Michal: Vývoj a proměny státního zřízení Polska ve 20. století, s. 85.
15  Tamtéž.

Příslušníci Zemské armády v ulicích bojující Varšavy v srpnu 1944 Foto: ČTK

Neoficiální vlajka se znakem Polského pod-
zemního státu a Zemské armády               

Foto: archiv autora
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Již v noci z 26. na 27. září 1939 byla 
ustavena vojenskopolitická ilegální 
organizace SZP. V listopadu 1939 ji 
exilová vláda, které podléhala, reor
ganizovala na ZWZ. Tento svaz měl 
působit jako celonárodní nadstranická 
a apolitická ilegální vojenská organi
zace, jejímž posláním bylo především 
provádění sabotážních a bojových 
akcí. Struktury ZWZ postupně po
kryly celé území okupovaného Polska 
a působily i v oblastech, které od září 
1939 do roku 1941 okupoval Sovětský 
svaz. Po porážce Francie v roce 1940 
a sílící dominanci německé okupační 
moci v Evropě se ZWZ postupně stále 
více soustřeďoval na sabotážní a zpra
vodajské akce. Výrazná byla jeho 
spolupráce s britským Velitelstvím 
zvláštních operací (Special Operati
ons Executive, SOE), které mělo jako 
zvláštní sekce britské zpravodajské 
služby MI6 za úkol vést v Němci oku
pované Evropě boj proti nacismu ne
standardními metodami.16 Hlavním 
úkolem ZWZ byla ale příprava celo
národního protiněmeckého povstání. 
To mělo vypuknout pokud možno na 
celém území Polska v okamžiku, kdy 
bude německá okupační moc pod tla
kem vojenských porážek na ústupu. 
Polský podzemní stát měl osvobodit 
území předválečného Polska, ovlád
nout je a ustavit na něm státní správu 
ještě před příchodem Sovětů.

ZWZ si nárokoval vůdčí postavení 
v polském podzemním hnutí. To bylo 
rozštěpeno na nekomunistický proud 
reprezentovaný Polským podzemním 
státem a řízený polskou zahraniční 
vládou z Velké Británie a na proud 
komunistický. Ten stál společně 
s krajními pravičáky a nacionalisty 
z polského protinacistického odboje 
mimo struktury podzemního státu. 

V roce 1942 se podařilo ZWZ spojit 
s většinou nekomunistických odbojo
vých organizací a vytvořit celostátní 
Zemskou armádu (AK). Jejím prvním 
velitelem byl generál Stefan Rowecki 
(1895–1944) s krycím jménem „Grot“, 
kterého po jeho zatčení ve Varšavě 
v roce 1943 vystřídal generál Tadeusz 
Komorowski (1895–1966) používající 
krycí jméno „Bór“. Po něm velel AK 
od října 1944 do jejího rozpuštění 
v lednu 1945 generál Leopold Okulicki 
(1898–1946), krycí jméno „Niedźwi
adek“. V letech 1942–1944 se k AK 
připojila většina hlavních polských 
vojenských nekomunistických od
bojových organizací, respektive je
jich hlavních částí navazujících na 
předválečné polské politické strany: 
Národní vojenská organizace (Naro
dowa Organizacja Bojowa) národních 
demokratů (1942), Rolnické prapory 
(Bataliony Chłopskie) Rolnické strany 
(1943), Lidová garda (Gwardia Ludo
wa) Polské socialistické strany (1942), 
Národní konfederace (Konfederacja 
Narodu) nacionálních radikálů (1943), 
Národní ozbrojené síly (Narodowe 
siły Zbrojne) nacionalistů (1944) 
a další organizace. 

Do roku 1944 AK postupně posílila 
až na 350 000 členů, z nichž bylo asi 
20 000 partyzánů.17 V okamžiku své 
vrcholné bojové síly měla v roce 1944 
v celém Polsku kolem 380 000 členů, 
z toho bylo přibližně 10 000 důstoj
níků. Její velitelský sbor se skládal 
především z důstojníků předválečné 
polské armády a byl doplňován vo
jenskými výsadky z Velké Británie, 
uskutečňovanými ve spolupráci 
s britskou SOE.18 AK kádrově čerpala 
ze struktur předválečné polské ar
mády, členů polských předválečných 
nekomunistických politických stran, 

zástupců struktur předválečného pol
ského státu, z řad katolické církve 
a výrazně také z řad polských skautů. 
Členy AK byli i Židé. Výrazně v ní byli 
zastoupeni také dobrovolníci z mladší 
generace, a to obou pohlaví. Územně 
byla rozdělena na 17 oblastí odpoví
dajících předválečným vojvodstvím 
a ve větších městech na samostatné 
okruhy. Tyto oblasti a okruhy se dále 
dělily na menší podokruhy, obvody 
a inspektoráty. V jejím čele stálo 
Hlavní velitelství AK (Komenda Głów
na Armii Krajowej), které se členilo 
na sedm odborů: informační, organi
začněvýzvědný, školicí, ubytovací, 
spojovací, f inanční a informačně
propagační.19 

Výzbroj AK pocházela částečně 
z ukrytých zásob předválečné pol
ské armády, ze zbraní ukradených 
a odebraných Němcům a zbraní, 
které si sama vyráběla. Pro její lepší 
koordinaci v rámci příprav na celo
národní povstání a lepší spolupráci 
s civilními složkami podzemního 
státu byla v roce 1943 zřízena Vojen
ská správa AK. I když se jednotky AK 
částečně i před rokem 1944 účastnily 
přímých bojových akcí s německými 
jednotkami, jak tomu bylo například 
v rámci Akce Zamość v roce 1943,20 
jejich hlavním úkolem byly již uve
dené diverzní a zpravodajské akce 
a příprava celonárodního povstání. 
Brutalita německých okupačních úřa
dů ale AK přiměla, aby od podzimu 
1942 přešla ve větší míře k aktivnímu 
„protiteroru“, a vedení AK v lednu 
1943 zřídilo Diverzní vedení Hlav
ního velitelství AK (Kierownictwo 
Dywersji Komendy Głównej Armii 
Krajowej). To se vedle bezpečnostních 
a kontrarozvědných úkolů soustře
dilo na provádění atentátů na před

16  K činnosti SOE viz např. FOOT, Michael Richard Daniel: SOE. Stručná historie Útvaru zvláštních operací 1940–1946. Bonus A, Brno 1997.
17  BORODZIEJ, Włodzimierz: Der Warschauer Aufstand 1944. S. Fischer, Frankfurt am Main 2001, s. 35.
18  Šlo o 316 vybraných důstojníků polské armády na západě (tzv. cichociemni), kteří byli s pomocí britské SOE speciálně vycvičeni a letec

ky vysazeni v okupovaném Polsku. 
19  K organizaci AK podrobně KOMOROWSKI, Krysztof (ed.): Armia Krajowa. Rozwój organizacyjny. Wydawnictwo Bellona, Warzsawa 1996.
20  Šlo o německou akci, při níž bylo v letech 1942–1943 vysídleno 297 obcí se 110 000 polskými obyvateli, kteří museli uvolnit místo pro 

německé přistěhovalce z Besarábie, Ukrajiny, Bosny, Srbska a SSSR. Na přelomu let 1942/1943 došlo k tvrdým bojům mezi Rolnickými 
prapory a jednotkami AK s německými jednotkami. 
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stavitele německé okupační správy 
v Polsku a na polské zrádce aktivně 
spolupracující s německými okupač
ními úřady. Aktivity tohoto oddělení, 
které v předchozí studii podrobně 
popisuje polská historička Katarzy
na Utracka, představují výjimečný 
fenomén nejen v polském podzemním 
hnutí odporu, ale i v celoevropském 
kontextu protinacistického hnutí 
v Němci okupované Evropě. AK ale 
nezůstala při provádění atentátů na 
příslušníky německé okupační správy 
a domácí zrádce sama. Stejné meto
dy používal od léta 1942 i židovský 
odboj ve varšavském ghettu, který 
tímto způsobem začal likvidovat ko
laboranty z řad Židovské rady (Rada 
żydowska, Judenrat) a židovské poli
cie v ghettu. Dne 25. srpna 1942 sice 
provedl neúspěšný atentát na velitele 
židovské policie Josefa Szeryńského 
(1892–1943), ale 29. října 1942 byl 
zastřelen jeho zástupce, židovský 
advokát Jakub Leikin (1906–1942)  
a 29. listo padu téhož roku byl stejně 
zabit i přednosta hospodářského od
dělení Židovské rady Izrael First.21 
Tyto činy byly odpovědí na katastro
fální situaci, do které se nejen ve Var
šavě dostali za druhé světové války 
polští Židé. 

Početná polská židovská komunita 
čítající přes 3 miliony osob se totiž 
po nacistické okupaci Polska ocitla 
v tragickém postavení. V první smr
tící vlně zabily speciální jednotky SS 
(Einsatzgruppen) v dobytém Polsku 
do konce roku 1939 vedle 60 000 
Poláků kolem 7000 Židů a ihned zde 
začala být uplatňována protižidovská 
opatření. Od 1. prosince 1939 museli 
všichni Židé v Generálním gouverne
mentu povinně nosit na rukávu bílou 

pásku se žlutou hvězdou. První židov
ské ghetto bylo zřízeno v říjnu 1939 
v Piotrkowě Trybunalském v Generál
ním gouvernementu. V únoru 1940 
následovalo ghetto v Lodži a v říjnu 
téhož roku vzniklo největší ghetto ve 
Varšavě. V průběhu války existovalo 
asi 650 ghett a k největším patřila 
vedle ghett v Lodži a ve Varšavě ta 
v Sosnowci, Krakově, Tarnově, Biały
stoku a Čenstochové. Kromě využívání 
jejich obyvatel k nucené otrocké práci 
sloužila k nepřímé fyzické likvidaci 
Židů (brutální zacházení ze strany ně
meckých správců, špatné hygienické 
podmínky, hladovění) a k soustředění 
před jejich deportacemi do vyhlazo
vacích táborů v Belzecu, Sobiboru, 
Treblince, Chelmnu, OsvětimiBře
zince a Majdanku.22 Celkové ztráty 
polského židovstva za druhé světové 

války se odhadují v rozpětí 2 700 000 
až 3 000 000 obětí.23 

Největším židovským ghettem v oku
povaném Polsku ve Varšavě prošlo 
v letech 1940–1943 asi 500 000 osob. 
Díky katastrofálním životním pod
mínkám zde byla vysoká úmrtnost. 
Z nežidovských kruhů podal přímé 
svědectví o situaci v ghettu tajný ku
rýr polské podzemní AK Jan Karski24, 
který byl v roce 1942 pověřen doručit 
polské exilové vládě do Londýna zprávu 
o situaci v okupovaném Polsku včetně 
informací o probíhající genocidě Židů, 
což také splnil.25 Před odchodem do 
Londýna navštívil na konci srpna 1942 
v doprovodu dvou zástupců židovských 
organizací varšavské ghetto a to, co 
uviděl, jím hluboce otřáslo. Svůj zážitek 
později popsal ve filmovém dokumentu 
francouzského dokumentaristy Claude 

21  BERNARD, Mark: Hrdinná kapitola. Příspěvek k dějinám povstání ve varšavském ghettu. Naše vojsko, Praha 1958, s. 25 a 49–50.
22  K židovským ghettům za druhé světové války nověji viz např. MICHMAN, Dan: The Emergence of Jewish Ghettos During the Holocaust. 

Cambridge University Press, Cambridge 2011.
23  BENZ, Wolgang (ed.): Dimension des Völkermords. Die Zahl der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus. Oldenbourg Verlag, München 

1991, s. 16.
24  K Janu Karskému (1914–2000) viz WOOD, Thomas E. – JANKOWSKI, Stanisław M: Karski. How One Man Tried to Stop the Holocaust. John 

Wiley & Sons, New York 1994 a HAENEL, Yannick: Tajný posel Jan Karski. Jota, Brno 2011.
25  Svůj příběh Jan Karski poprvé publikoval již v roce 1944: KARSKI, Jan: Story of a Secret State. Hougton Mifflin Company, Boston 1944. 

V Německu bylo Karského svědectví poprvé publikováno až v roce 2011. 

Židé odvádění z ghetta ve Varšavě, 30. dubna 1943  Foto: ČTK
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Lanzmanna Shoah (1985) slovy: To už 
ani nebyl svět. To už nemělo nic společ-
ného s lidským bytím.26 

V červenci 1942 zahájily oddíly 
SS v rámci tzv. konečného řešení 
židovské otázky deportace obyvatel 
varšavského ghetta do vyhlazovacích 
táborů. Do poloviny září 1942 odvez
ly na smrt asi 300 000 osob, z toho 
265 000 do vyhlazovacího tábora 
v Treblince.27 Po zahájení deportací 
založily 28. července 1942 v ghettu 
tři levicové sionistické mládežnické 
organizace HaŠomer haca’ir, Dror
Hechaluz a Akiva Židovskou bojovou 
organizaci (Żydowska Organizacja Bo
jowa, ŻOB). Na podzim 1942 vznikla 
odbojová organizace pravicových 
sionistů Židovský vojenský svaz 
(Żydowski Związek Wojskowy, ŻZW). 
Jejími členy byla řada důstojníků 
a vojáků předválečné polské armády 
židovského původu. ŻOB a ŻZW se 
rozhodly bránit se proti definitivní 
likvidaci ghetta, která byla z konce 
roku 1942 přeložena na leden 1943. 
Po prvním ozbrojeném odporu 18. led  
na 1943 proti deportaci zbylých oby
vatel ghetta bylo započato s jeho 
konečnou likvidací 19. dubna 1943. 
Tento den také zahájili bojovníci 
ŻOB a ŻZW povstání,28 které trvalo 
až do 16. května 1943, kdy skonči
ly boje v ghettu vyhozením Velké 
synagogy do povětří. Před smrtí ve 
vyhlazovacích táborech zvolili židov
ští obránci ghetta hrdinskou smrt se 
zbraní v ruce. Předem věděli, že jejich 

boj s minimem zbraní a proti přesi
le nemá šanci. Potvrzuje to i jeden 
z přeživších zakladatelů ŻOB a spo
luvelitelů povstání, Marek Edelman 
(1921–2009). Byl to ale výbuch, který 
měl přimět svět, aby uznal naši vůli 
k boji.29 A také inspiroval k aktivní
mu odporu obyvatele dalších ghett 
a vyhlazovacích táborů v okupova
ném Polsku, jak dokládají povstání 
z června 1943 ve Lvově a Čenstochové, 
ze srpna 1943 v Bedzinu, Białystoku 
a Treblince a z října 1943 v Sobiboru.30

Povstání by nemělo naději na úspěch 
ani v případě větší spolupráce s AK 
ve Varšavě, která neměla dost zbraní. 
Zavádějící jsou názory, že polský odboj 
židovským odbojovým organizacím 
v ghettu vůbec nepo mohl. Na začát
ku roku 1943 nebyla AK ve Varšavě 
dostatečně silná, aby se mohla do bojů 
o ghetto významněji zapojit. Navíc by 
byla větším předčasným ozbrojeným 
bojem s Němci tak oslabena, že by ne
mohla v budoucnu vyvolat protiněmec
ké povstání, na které se připravovala. 
Podle Marka Edelmana odpovědělo 
vedení AK ve Varšavě na žádost ŻOB 
o pomoc tím, že v prosinci 1942 dodalo 
do ghetta první zbraně v počtu deseti 
pistolí. Na konci ledna 1943 poslala 
dalších patnáct pistolí a padesát pět 
granátů. Nebylo to mnoho, ale podle 
Edelmana i tato malá pomoc umož
nila ŻOB zahájit povstání. Kromě 
toho získal zbraně a výbušniny od 
jiných odbojových organizací i ŻZW. 
V okamžiku zahájení povstání byl 

každý bojovník ŻOB a ŻZW vyzbro
jen jednou pistolí s deseti až patnácti 
náboji a čtyřmi až pěti granáty. ŻOB 
dále disponovala jedním kulometem 
a samopalem a každý její obranný úsek 
v ghettu vlastnil jednu až dvě pušky.31 
ŻZW získal 21 samopalů, 8 kulometů 
a nejméně 30 pušek. S touto výzbrojí 
doplňovanou granáty a Molotovovými 
koktejly vlastní výroby a zbraněmi 
získanými od Němců vzdorovalo 750 
převážně mladých bojovníků ŻZW 
a ŻOB převaze asi 2000 plně vyzbro
jených německých vojáků a policistů 
podporovaných ozbrojenými vozidly, 
dělostřelectvem a letectvem až do  
16. května 1943. Během povstání za
hynulo asi 75 % obránců ghetta. Na 
německé straně bylo pravděpodobně 
300 až 400 mrtvých a 1000 raně
ných. Podle německých zdrojů mělo 
být z 56 065 zbylých obyvatel ghetta 
kolem 7000 zabito během bojů a při od
vážení z ghetta, dalších 5000 až 6000 
zahynulo při vypalování a vyhazování 
domů v ghettu do povětří. Dalších 6929 
jich bylo odvezeno na smrt do vyhla
zovacího tábora v Treblince a zbylých 
asi 36 000 do pracovního tábora SS 
v Trawnikách,32 kde byli s dalším 
židovskými vězni zavražděni v rám
ci Akce Dožínky (Aktion Erntefest)  
3. a 4. listopadu 1943.33 

Dodávky byť omezeného počtu 
zbraní do ghetta nebyly jedinou po
mocí AK a dalších odbojových orga
nizací Židům ve Varšavě i mimo ni. 
Dne 8. prosince 1942 vznikla v rámci 

26  LANZMANN, Claude: Šóá, šóá, šóá. Zpráva o velikém neštěstí. Svoboda, Praha 1991, s. 147.
27  Warschauer Ghettoaufstand. In: GUTMAN, Israel (Hrsg.): Enzyklopädie des Holocaust. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen 

Juden. Band III, Q–Z. Piper Verlag, München – Zürich 1995, s. 1553. 
28  K povstání viz blíže např. BERNARD, Mark: Hrdinná kapitola; WULF, Josef: Das Dritte Reich und seine Vollstrecker. Die Liquidation von 

50 000 Juden im Waschauer Ghetto. Arani Verlag, Berlin – Grunewald 1961; LÖW, Andrea – ROTH, Markus: Alltag und Widerstand im An-
gesicht der Vernichtung. C. H. Beck, München 2013.

29  EDELMAN, Marek: The Ghetto Fights. Bookmark, London 1990, s. 28.
30  K odboji, ozbrojenému boji polských Židů a povstáním židovských vězňů v ghettech a nacistických vyhlazovacích táborech viz např. 

LUSTIGER, Arno: Zum Kampf auf Leben und Tod. Vom Widerstand der Juden 1933–1945. Kiepenheuer & Witsch, Köln 1994, s. 77–132 (Varša
va), s. 133–206 (další ghetta), s. 207–232 (tábory) a s. 233–257 (partyzáni). 

31  EDELMAN, Marek: The Ghetto Fights, s. 73–74.
32  CÜPPERS, Martin: Wegbereiter der Shoah. Die Waffen-SS, der Kommandostab Reichsführer-SS und die Judenvernichtung 1939–1945. Wissen

schaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2005, s. 303.
33  Po likvidaci vyhlazovacích táborů v Treblince a Sobiboru na podzim 1943 bylo v lublinském distriktu v pracovních táborech Trawniki 

a Poniatowa v rámci Akce Dožínky zavražděno zbylých 43 000 židovských mužů, žen a dětí. Tato „akce“ zakončila operaci Reinhard, 
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struktur podzemní AK Rada pomo
ci Židům (Rada Pomocy Żydom przy 
Delegacie Rządu RP na Kraj), která 
do konce války pomáhala pronásle
dovaným Židům, vyhledávala pro ně 
úkryty, vyráběla falešné dokumenty 
a byla jim nápomocna při útěcích. 
Spojily se v ní téměř všechny prou
dy polského odboje a šlo o jedinou 
takovou organizaci v celé okupované 
Evropě. Její existence, stejně jako pod
pora, byť malá, židovským odbojovým 
organizacím ve varšavském ghettu 
dokládá, že polský odboj si byl dob
ře vědom toho, v jakém postavení se 

nacházejí polští Židé, a v rámci svých 
možností se jim snažil pomoci. Ani 
větší pomoc AK povstalcům by ale 
při stávajícím rozložení německých 
a polských a židovských odbojových 
sil ve Varšavě v roce 1943 nezabráni
la zničení ghetta a povraždění jeho 
obyvatel. Vedení AK si ale v roce 1943 
jistě nedovedlo představit, že jím 
vyvolané povstání ve Varšavě o rok 
později povede stejně jako v případě 
povstání v ghettu ke zničení velké 
části Varšavy a k masovým obětem 
z řad bojovníků AK i civilního oby
vatelstva.

Podle instrukcí polské zahraniční 
vlády z roku 1943 mělo být v době ně
meckého ústupu vyvoláno celonárodní 
povstání, které by vedlo k osvobození 
Polska a následně k vystoupení AK 
jako legálního zástupce polské zahra
niční vlády na osvobozeném území. 
Pro polskou exilovou vládu a Polský 
podzemní stát byl v této souvislosti 
klíčový vztah s Moskvou, s níž pol
ská vláda uzavřela již 30. července 
1941 tzv. pakt SikorskiMajskij. Ten 
obnovil vzájemné diplomatické vztahy, 
přinesl sovětské ústupky v otázkách 
občanství ve prospěch Poláků a byla 

v jejímž průběhu bylo v letech 1942–1943 zavražděno ve vyhlazovacích táborech Belzec, Sobibor a Treblinka nejméně 1 750 000 Židů 
z Polska a dalších evropských zemí. Viz např. ARAD, Jicchak: Belzec, Sobibor, Treblinka. Vyhlazovací tábory akce Reinhard. BB/art, Praha 
2006, s. 375–379.

Během Varšavského povstání zahynuly tisíce civilistů. Po ukončení bojů Němci srovnali střed města se zemí.  Foto: ČTK
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podepsána i vojenská smlouva o zříze
ní polské vojenské jednotky v Sovět
ském svazu.34 Moskva ale neuznala 
předválečné polské hranice z roku 
1921. I přes přijetí paktu se vzájemné 
vztahy zhoršovaly a k definitivnímu 
rozkolu mezi polskou exilovou vlá
dou a Moskvou došlo poté, co Němci 
v dubnu 1943 odkryli masové hroby 
Poláků popravených NKVD v oblas
ti Smolenska v roce 1940 a z tohoto 
zločinu obvinili Moskvu. Když polská 
strana požadovala vyšetřování za do
hledu Mezinárodního červeného kříže, 
vypověděla Moskva 25. dubna 1943 di
plomatické vztahy s polským exilem.35 
Poté, co selhala v únoru 1943 jednání 
o zapojení Polské dělnické strany (Pol
ska Partia Robotnicza)36 do struktur 
Polského podzemního státu, vystou
pili její zástupci společně s Moskvou 
s tvrzením, že reakční exil již nerepre-
zentuje polský národ.37 Po moskevské 
schůzce předsedů vlád spojeneckých 
zemí, konané ve dnech 19. října až  
1. listopadu 1943, na níž bylo konsta
továno, že na území pod svou okupační 
správou má každá strana volnou ruku,38 
začala Moskva postupně vytvářet za 
pomoci polských komunistů nové 
polské mocenské centrum tvořené 
Polským národním výborem (Polski 
Komitet Narodowy), Ústředním byrem 
polských komunistů (Centralne Biuro 
Komunistów Polskich) a komunisty 
ovládaným podzemním parlamentem, 
Zemskou národní radou (Krajowa 
Rada Narodowa).39 Postavení polské 

exilové vlády navíc oslabila tehe
ránská konference z listopadu 1943, 
během níž Spojenci bez konzultace 
s polskou stranou souhlasili s po
necháním východopolských území 
zabraných v roce 1939 Moskvě. Hro
zící sovětizaci Polska hodlal polský 
exil společně s Polským podzemním 
státem čelit přípravami již zmíněného 
celonárodního povstání, v němž měla 
mít spolupráce jednotek AK s Rudou 
armádou spíše taktický charakter 
a podobu přímé vojenské spolupráce 
jen tam, kde to bylo nevyhnutelné. 

Plán celonárodního povstání nesl 
krycí název Akce Bouře (Akcja Burza) 
a povstání ve Varšavě do ní nebylo 
původně zahrnuto.40 Rudá armáda, 
vstupující v průběhu roku 1944 na 
polské území, ale vůči jednotkám 
AK, které bojovaly od začátku roku 
1944 skoro ve všech oblastech Polska 
s ustupující německou armádou, vy
stupovala nepřátelsky. A i když s nimi 
mnohdy spolupracovala, po skončení 
bojů sovětská NKVD řadu jednotek 
AK odzbrojovala, jejich členy zatýka
la a popravovala. Tento postup ještě 
snížil již tak malou důvěru vedení 
i řadových členů AK v Rudou armádu. 
Ve chvíli, kdy se prvosledové sovětské 
jednotky na konci července 1944 ob
jevily v blízkosti města, rozhodlo se 
vedení AK vyvolat ve Varšavě povstá
ní s cílem ji dobýt a příchozí Rudou 
armádu přivítat v roli osvoboditelů.

Povstání vypuklo v „hodině W“41  
1. srpna 1944 a trvalo proti všem 

předpokladům až do 2. října 1944. 
Povstalecká AK zpočátku nasadila ve 
Varšavě do boje proti Němcům 20 000 
bojovníků, jejichž počet se postupně 
rozrostl až na zhruba 45 000.42 Pro
ti nim bojovalo na německé straně 
nejprve asi 20 000 mužů a nakonec 
na 50 000. AK byla nedostatečně vy
zbrojena, bez těžkých zbraní a bez 
sovětské pomoci, neboť jednotky Rudé 
armády se zastavily na pravém břehu 
řeky Visly na okraji města a dále nepo
stupovaly. Navíc se 1. polské armádě 
generála Berlinga, bojující v řadách 
Rudé armády, nepodařilo vzhledem 
k německé přesile udržet po překro
čení Visly v polovině září 1944 tři 
předmostí na Czerniakowu, Żoliborzi 
a mezi mosty Poniatowského a Średni
cowým43 a být v kontaktu s povstalci. 
Nedostatečná byla i letecká podpora 
západních spojenců v podobě letec
kého zásobování zbraněmi a municí. 
Za této situace AK ve Varšavě 2. října 
1944 kapitulovala. Její bojovníci, muži, 
ženy i děti, sice dokázali v troskách 
zničeného města a za nepředstavi
telných podmínek vzdorovat těžce 
vyzbrojeným německým jednotkám 
dva měsíce, což nikdo nepředpoklá
dal, ale výsledkem bylo zničení až 
50 procent zástavby hlavního města 
(20 procent během bojů a dalších  
30 procent po jejich skončení), mini
málně 150 000 mrtvých z řad civilního 
obyvatelstva, z nichž velká část padla 
za oběť německému vraždění, a zniče
ní jádra AK. Na straně povstalců bylo 

34  VYKOUKAL, Jiří – LITERA, Bohuslav – TEJCHMAN, Miroslav: Východ, s. 35.
35  Tamtéž. 
36  Byla založena 5. ledna 1942 převážně členy předválečné polské komunistické strany.
37  VYKOUKAL, Jiří – LITERA, Bohuslav – TEJCHMAN, Miroslav: Východ, s. 159.
38  Tamtéž, s. 160.
39  Tamtéž.
40  K plánování aktivit AK a celopolského protinacistického povstání blíže viz např. BORODZIEJ, Włodzimierz: Der Warschauer Aufstand 

1944, s. 56–81.
41  Rozkaz k zahájení povstání 1. srpna v 17.00 hod. vydalo vedení AK 31. 7. 1944 v 17.30 hod. Probíhající mobilizaci bojovníků AK se ale 

nepodařilo utajit a první boje ve městě tak začaly již ve 14.00 hod. Povstalci tím přišli o moment překvapení. Navíc německé velení ve 
Varšavě údajně obdrželo hodinu před zahájením povstání informaci o jeho vypuknutí v 17.00 hod. Měl ji získat německý důstojník 
Luftwaffe od své polské milenky. Díky tomu byly uvedeny do pohotovosti další německé jednotky.

42  Autor obsáhlé historie Varšavského povstání Norman Davies uvádí k 1. březnu 1944 ve Varšavě 800 čet AK se 46 760 členy. DAVIES, 
Norman: Boj o Varšavu, s. 171. 

43  Zygmunt Berling (1896–1980), polský generál a politik, v roce 1944 velitel Polské lidové armády bojující v řadách Rudé armády.
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asi 10 000 padlých, 7000 pohřešova
ných a 5000 raněných. Německé ztrá
ty činily přibližně 7000 mrtvých, 6000 
pohřešovaných a 9000 raněných.44 

Likvidací jádra AK ve Varšavském 
povstání byla silně oslabena vojenská 
část Polského podzemního státu. Sa
motná AK byla rozpuštěna 19. ledna 
1945, ale část jejích členů se odmítla 
demobilizovat a v rámci různých or
ganizací pokračovala až do roku 1948 
v boji s komunistickou mocí. Činnost 
vojenské složky podzemního státu 
nebyla samozřejmě možná bez spo
lupráce s jeho civilní správou. Navíc 
kromě vojenského existoval i civilní 
odboj, který s vojenským úzce spolu
pracoval. Civilní složky podzemního 
státu byly od roku 1940 podřízeny Úřa
du vládního delegáta (Delegat Rządu 
na Kraj) s hodností ministra, který 
sídlil ve Varšavě. Ten byl hlavním 
reprezentantem polské zahraniční 
vlády v okupovaném Polsku a budoval 
a řídil civilní správu podzemního stá
tu. Pod ním působili oblastní a lokální 
delegáti. Zástupce polské zahraniční 
vlády v okupovaném Polsku tak vedl 
tzv. delegaturu, organizaci, která byla 
obdobou vlády a měla řadu resortů. 
Předválečné polské politické strany, 
které přešly do ilegality, vytvořily 
v  roce 1940 Politický dohodovací 
výbor (Polityczny Komitet Porozu
miewawczy), později přejmenovaný 
na Zemskou politickou reprezentaci 
(Krajowa Reprezentacja Polityczna). 
Dne 1. září 1942 vydal prezident Wla
dysław Raczkiewicz dekret zakládající 
Radu národní jednoty (Rada Jedności 
Narodowej, podzemní parlament). 
Ten však nebyl zveřejněn hned, ale 
až 9. ledna 1944 v reakci na založení 
komunistické Zemské národní rady 
(Krajowa Rada Narodowa). Skládala 
se ze sedmnácti zástupců politických 
stran, národnostních menšin a kato

lické církve a fungovala jako porad
ní orgán Úřadu vládního delegáta.45 
K další organizační změně pak došlo 
až v roce 1944, kdy byl vládní delegát 
jmenován vicepremiérem exilové 
vlády a delegatura byla změněna na 
Zemskou radu ministrů (Krajowa 
Rada Ministrów, podzemní vláda). 
Ta se měla stát protiváhou polských 
komunistů podřízených Moskvě, kteří 
se v průběhu války nezapojili do civil
ních ani vojenských struktur Polského 
podzemního státu.46

Když v únoru 1944 britský předse
da vlády Winston Churchill uznal za 
oprávněné sovětské územní nároky 
vůči Polsku, prohlásil Stalin v květnu 
téhož roku, že polskou exilovou vlá
du nikdy neuzná.47 Jeho požadavku 
na novou promoskevskou vládu bylo 
vyhověno založením Polského výboru 

národního osvobození (Polski Komi
tet Wyzwolenia Narodowego, PKWN)  
21. července 1944 v Moskvě. PKWN, 
sídlící posléze v Lublinu, upevňoval 
svoji moc a současně zahájil vlnu 
represí proti Polskému podzemnímu 
státu a jeho civilním i vojenským slož
kám. Po podpisu tajné dohody PKWN 
se Stalinem o východních hranicích  
26. srpna 1944, na jejímž základě přišlo 
Polsko o 45 procent svého předváleč
ného území, nakonec předseda polské 
exilové vlády Stanisław Mikołajczyk 
uznal novou východní hranici Polska, 
kterou v rámci velmocenských jednání 
převedl na tzv. Curzonovu linii, tj. britský 
návrh polsko-sovětské hranice na konci 
první světové války jako východní etnické 
hranice Polska.48 Mikołajczykův sou
hlas ale vedl ke krizi v exilové vládě, 
jejíž vedení převzal socialista Tomasz  

Záběr z reportáže pořízené fotografem jednotky SS ve Varšavě 30. září 1944, která vyšla tiskem 
pod názvem „Varšava – konec jedné rebelie“ Foto: ČTK

44  K Varšavskému povstání podrobně viz DAVIES, Norman: Boj o Varšavu, s. 223–384; BORODZIEJ, Włodzimierz: Der Warschauer Aufstand 
1944, s. 113–204.

45  KUBÁT, Michal: Vývoj a proměny státního zřízení Polska ve 20. století, s. 86. 
46  K podzemnímu státu viz např. tamtéž, s. 85–87; DAVIES, Norman: Boj o Varšavu, s. 159–220.
47  VYKOUKAL, Jiří – LITERA, Bohuslav – TEJCHMAN, Miroslav: Východ, s. 160.
48  Tamtéž, s. 162.
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Arciszewski (1877–1955), a k Mikołaj
czykově návratu do Polska. Po přejme
nování PKWN na první prozatímní 
vládu, Rząd Tymczasowy, 31. prosince 
1944 (jedním z jejích místopředsedů se 
stal i Mikołajczyk snažící se tak osla
bit vliv komunistů) nastalo v Polsku 
dvojvládí. Na jedné straně fungovala 
legální vláda a její domácí orgány v po
době Rady národní jednoty a Zemské 
rady ministrů, které uznávali Spojenci 
i domácí obyvatelstvo, na straně dru
hé v zemi působil komunisty ovládaný 
podzemní parlament Zemská národní 
rada a první prozatímní vláda, které 
prosazovaly svou moc se sovětskou 
podporou. Změnu nepřinesla ani jalt
ská konference v únoru 1945, která 
potvrdila tzv. Curzonovu linii jako 
novou polskosovětskou hranici a vy
jádřila vůli nabídnout Polsku územní 
kompenzace na úkor Německa za 
podmínky rekonstrukce prozatímní 
vlády.49 Jednání o vládě probíhalo za 

vydírání Sovětů, kteří v březnu 1945 
pozvali na rokování předáky polského 
podzemí, a i když jim zaručili bezpeč
nost, byli NKVD zatčeni a odvezeni 
do Moskvy. Výsledkem byla vláda 
složená ze 17 prosovětských politiků 
a 4 zástupců Mikołajczykovy Lidové 
strany. Uvěznění vůdci podzemí byli 
obviněni z diverze v sovětském týlu 
a odsouzeni v červnu 1945 v rámci tzv. 
procesu šestnácti k různým trestům 
vězení. Ustavení nové vlády uznané 
i Západem odstavilo od moci polský exil 
a polskosovětská smlouva ze 16. srp
na 1945 o uznání nových východních 
polskosovětských hranic50 upevnila 
nastalé změny a stvrdila směřování 
poválečného Polska do náručí Moskvy. 
Tento trend potvrdily parlamentní vol
by v roce 1947.51 Poválečný komunistic
ký kurz v Polsku nedokázali změnit ani 
bojovníci Zemské armády vzdorující 
komunistům i po jejím rozpuštění.

Podpis kapitulace vedením Zemské armády 2. října 1944 v Ożarówe Mazowieckém u Varšavy. 
Zleva za stolem plukovník Kazimierz Iranek-Osmecki (krycí jméno „Jarecki“), velitel německých 
jednotek ve Varšavě SS-Obergruppenführer a generál zbraní-SS a policie Erich von dem Bach- 
-Zelewski a plukovník  Zygmunt Dobrowolski (krycí jméno „Zyndram“).  Foto: ČTK

49  Tamtéž.
50  Tamtéž, s. 163–164.
51  K válečnému a poválečnému politickému 

vývoji v Polsku v letech viz např. tamtéž, 
s. 159–174.

■   Přehled sabotážních a diverzních akcí polského odbojového hnutí  
(leden 1941 – 30. červen 1944)

Druh sabotážních a diverzních akcí počet

 1 poškozené lokomotivy  6 930
 2 zdržení oprav lokomotiv  803
 3 vykolejené transporty 732
 4 zapálené transporty 443
 5 poškozené železniční vagony  19 058
 6 zničené železniční mosty 38
 7 přerušení elektrických sítí ve Varšavě  638
 8 poškozená nebo zničená vojenská letadla 4 326
 9 poškozená letadla 28
10 zničení benzinových cisteren  1 167
   zničený benzin v tunách 4 674
11  uzavření zdrojů nafty  5
12 spálená dřevitá vlna (vagony) 150
13 vypálené vojenské tábory různého druhu  130
14 dočasné přerušení práce v továrnách 7
15 výroba vadných součástek leteckých motorů 4 710
16 výroba vadných dělostřeleckých hlavní  203
17 výroba vadné munice  92 000
18 výroba vadných leteckých součástek 107
19 výroba vadných částí 
   v elektrotechnickém průmyslu (kondenzátory) 70 000
20 výroba vadných strojů a zařízení  1 700
21 poškození důležitých strojů v továrnách   2 872
22 zvláštní sabotážní akce  25 145
23 útoky na Němce 5 733

Zdroj: KWIATKOWSKI, Bohdan: SabotaŻ i Dywersja. Zeszyt 1. Bellona, London 1949, s. 21.
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