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Květnový lynč
Poprava údajných příslušníků SS
v Roudnici nad Labem v květnu 1945

J i ří pa devět

Přelom nacistické okupace a takzvané třetí republiky, tedy Československa v letech 1945 až 1948, je
poznamenán dosud zčásti nezmapovanou vlnou násilí, související právě
se změnou držitele moci na území
dnešní České republiky. Nacistické
zločiny na jaře 1945 se objevovaly
prakticky na celém našem území,

ať už šlo o operace protipartyzánských komand, násilí spojené s potlačováním českého povstání, nebo
na válečných zajatcích a vězních
koncentračních táborů, páchané jak
za ploty těchto zařízení, tak během
pochodů a transportů smrti.1 Nelze se
divit, že násilí páchané ustupujícími
jednotkami nebo jednotkami urče-

nými k potlačení odporu lokálních
ozbrojenců vyvolalo na mnoha místech odvetu na Němcích, bez ohledu
na to, zda se jednalo o skutečné pachatele, nebo místní civilisty. Stres,
brutalita a strach, které se s blížícím
tušeným či předpokládaným koncem
vojenských operací zmocňovaly všech
stran konfliktu, se přelily někde do

1	K tématu podrobněji PADEVĚT, Jiří: Krvavé finále. Academia, Praha 2015.
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Těla mladíků oběšených na stromech a sloupu veřejného osvětlení nesla stopy bití a byla
označena hanlivými nápisy
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Květnový lynč

Šest oběšených mužů na roudnickém náměstí
Na fotografii ze současnosti místo jejich hrobu
v lokalitě Na Vrchlabce
Všechny fotografie: Podřipské muzeum,
archiv Jiřího Čejky, archiv autora
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úlevy ze šťastného konce, někde
do msty a lynče, jinde dokonce do
systematického vraždění.2 Důležité
je rovněž podotknout, že Roudnicí
procházeli vězni osvobození z Ghetta
Terezín a z Koncentračního tábora
Leitmeritz, jejichž fyzický stav a jejich vyprávění o prožitých hrůzách
mohly část místního obyvatelstva
motivovat k odplatě, považované za
spravedlivou.
Roudnický případ je netypický snad
pouze tím, že jediný, kdo ve městě
způsobil materiální škody a úmrtí,
bylo 9. května okolo poledne letectvo Rudé armády. Podle pamětníků
ve městě nedošlo k žádnému bojovému střetu povstalců s ustupujícími
jednotkami nacistické branné moci.
Jinak oběšení šesti mladíků za přihlížení davu zapadá do dobových událostí a tento čin lze odsoudit z pohledu
právního a morálního, ale také je možné jej v kontextu dané chvíle vlastně
pochopit. Neznáme pachatele, i když
jsem přesvědčen, že město jejich jména zná, neznáme oběti a ani nevíme
a zřejmě nikdy nezjistíme, zda „esesáci“ byla v tomto případě oblíbená
nálepka, nebo skutečná příslušnost.
5. května začalo ve městě povstání. Povstalci obsadili hejtmanství
a most přes Labe a během této akce
nedošlo k žádnému bojovému střetu.
6. května část Roudnice ovláda-

ly německé jednotky. Jedna z nich,
vojáci Wehrmachtu, kteří při ústupu
do své kolony začlenili německé civilisty, obsadila zámek. Vojáci opustili
město v noci z 6. na 7. května. Poté
zřejmě došlo k internaci Němců a kolaborantů jednak na zámku a jednak
v budově radnice, kde bylo vězení.
9. května okolo 12.00 došlo k bombardování města letadly Rudé armády.
Letouny měly údajně za cíl koncentrované jednotky Wehrmachtu na druhém břehu Labe, ale zasáhly pivovar,
nádraží i náměstí. Po náletu zůstalo
25 obětí z řad místních občanů.
10. května večer bylo na dnešním
Karlově náměstí na stromech 3 a na
sloupu pouličního osvětlení oběšeno
šest mladých mužů. 4 Podle deníku5
Alfreda Piffla6 šlo o příslušníky SS,7
ale z dochovaných fotografií to nelze
potvrdit. Mohlo se jednat o příslušníky jakékoliv jiné ozbrojené formace
nacistického Německa, ale i o civilní
osoby, což je ale vzhledem k vojenským kalhotám všech zavražděných
nejméně pravděpodobné. Dav mrtvoly fackoval, kopal, psal na těla inkoustovými tužkami hanlivé nápisy
a mlátil do nich. Exekuce se účastnil
minimálně jeden voják Rudé armády.
Jedno z těl se během exekuce utrhlo a bylo oběšeno znovu. Těla nesla
stopy bití, ale dnes se již nepodaří
zjistit, zda byly oběti mučeny před

smrtí, nebo byla jejich těla zohavena
až po smrti. Podle Alfreda Piffla byl
jeden popravený údajným vrahem
převozníka z Dobříně, kterého zabil 10. května ráno a prý se chlubil
tím, že 63 dětem vydloubal oči. Pod
oprátkou údajně vykřikl: Heil Hitler!
Kronika obce Dobříň8 se však o žádném podobném incidentu nezmiňuje,
přívoz hlídali místní myslivci a převozníci byli z obce Kyškovice na druhé straně Labe. Pamětníci z Dobříně
smrt převozníka vylučují. Podle stínů
jsou fotografie zřejmě pořízeny ráno
nebo dopoledne, Alfred Piffl se tedy
buď zmýlil v uvedení času exekuce,
nebo byla oběšená těla na místě
ponechána minimálně přes noc do
11. května, což je pravděpodobnější.
Tuto domněnku potvrzuje i pamětník Jiří Čejka, který uvádí, že těla
byla odvezena na valníku na místo
pohřbení druhý den po exekuci. Těla
popravených nejdříve druhý den zamířila k tehdejší rasovně v lokalitě
Na Vrchlabce a tam byla pohřbena.
Během stavby sloupu vysokého napětí v 70. letech došlo k nálezu hrobu,
ale ostatky byly odvezeny se zeminou
a k jejich řádnému pohřbení nedošlo.9
Tímto incidentem vraždění neskončilo, ještě 9. srpna bylo na zámku popraveno 18 mužů, údajně podezřelých
z příslušnosti k SS.10

2	Zde mám na mysli především činnost Partyzánské brigády Václavík na Orlickoústecku, jednotek plukovníka Vladimíra Hobzy na jihu
Čech nebo excesy ze strany armádních jednotek v Žatci, Chomutově, Postoloprtech a okolí.
3	Podle vyjádření dendrologa se nesporně jedná o stromy, které na náměstí stojí dosud.
4	Podle místního badatele Jiřího Čejky a účastníka povstání v Roudnici nad Labem byli Němci před exekucí internováni na zámku, později tam byli vězněni i zatčení kolaboranti. Velitelem improvizované ozbrojené jednotky na zámku byl místní občan Václav Prepsl.
5	Dokument je uložen v Podřipském muzeu Roudnice nad Labem, sbírka A. Piffla.
6	Alfred Piffl se narodil 13. 6. 1907 v Ústí nad Orlicí, vystudoval na ČVUT architekturu a pozemní stavitelství. V 50. letech byl vězněn
komunistickým režimem. Zemřel 26. 6. 1972 v Bratislavě.
7	Podle místních ústních podání se mohlo jednat buď o příslušníky SS či Waffen-SS z některé z ústupových kolon, o příslušníky Hitlerjugend,
kteří údajně vybudovali kulometné hnízdo na gotické věži Hláska a ostřelovali okolí mostu (což další pamětníci rezolutně popírají), nebo
o frekventanty školy Napola (Nationalpolitische Lehranstalt), která sídlila od července 1944 na roudnickém zámku a v budově dnešní
základní školy Jungmannova 660. Podle Zápisu o jednání v zámku Roudnice nad Labem dne 15. 10. 1948, uloženého v Archivu stavebního úřadu Městského úřadu v Roudnici nad Labem, složka zámek, odešli frekventanti školy Napola ze zámku již 4. 5. a budovu obsadila
jednotka Wehrmachtu. Podle Jiřího Čejky, jemuž bylo v době události šestnáct let, nebylo u žádného z oběšených tetování SS nalezeno.
8	Kronika je uložena na obecním úřadu.
9	Svědectví Karla Müllera, který se účastnil pohřbení jako dvanáctiletý chlapec. Přesné datum stavby stožáru nelze dohledat ani
v archivu Stavebního odboru města Roudnice nad Labem.
10	
ABS, f. 2M, sign. 2M-11647.
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