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PADEVĚT, Jiří: Krvavé léto 1945. Poválečné násilí v českých zemích  
Academia, Praha 2016, 692 stran

Mezi autory nejprodávanějších knih literatury faktu v uplynulých několika letech 
nalezneme i jméno českého spisovatele, historika, knihkupce a nakladatele Jiřího 
Padevěta. Vystudoval střední průmyslovou školu zeměměřičskou, později studoval 
na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studia sice nedokončil, ale jeho 
zájem o český jazyk, literaturu, geografii, cestování a historii tím neutrpěl. Naopak, 
tyto oblasti se v jeho tvorbě protnuly a patří trvale do středobodu jeho profesního 
i soukromého života.1 Širší veřejnosti je znám především jako ředitel nakladatelství 
Academia.

Jiří Padevět je autorem několika úspěšných knih. První z nich se zabývala Karlem 
Hynkem Máchou.2 Mezi dalšími zajímavými tituly se jistě neztrácejí ani Střepy času, 
krajin, konspirací. Nalezený deník3, v nichž inovativním esejistickým způsobem uvažuje 
o českých a slovenských, respektive v jistém přesahu i evropských dějinách. U obou 
titulů je zřejmý důraz na propojení místa a času. Myslím si, že jeho práce lze vnímat 
i jako osobní přínos k poznání tzv. míst paměti.

Dnes je však Jiří Padevět spojován především s příspěvky do ediční řady nevšed‑
ních průvodců po místech Čech, Moravy a Slezska v průběhu druhé světové války 
a těsně po ní. Rád konstatuji, že přístup zvolený v této ediční řadě je v mnohém za‑
jímavý a podnětný. Nepochybně přispívá ke snaze znovu představit bohužel již i tro‑
chu neprávem pozapomenuté hrdiny protinacistického odboje. Potvrzuje se tak to, co 
opakovaně zaznívá na různých odborných či spíše laických fórech – tato země měla 
své hrdiny a neměla by na ně zapomínat. Padevět zatím přispěl celkem čtyřmi tituly. 
Jde o Průvodce protektorátní Prahou4, Krvavé finále5, Anthropoid (zde spolu s Pavlem Šmej‑
kalem)6 a recenzovanou knihu.

Krvavé léto 1945 se, jak ostatně podtitul knihy napovídá, zabývá poválečným nási‑
lím na území dnešní České republiky. Publikace je členěna do 14 kapitol podle dneš‑
ního územně správního uspořádání. Celkem se naznačené problematice věnuje na 
571 místech. I tento údaj je důkazem toho, jak výrazný otřes znamenal konec druhé 
světové války pro obyvatelstvo Čech, Moravy a Slezska. V konfrontaci stáli na jedné 
straně tehdejší vítězové, na straně opačné jejich oběti.

Autor si je vědom toho, že popisované jevy nejsou ani v jeho zpracování souhrnné. 
Uvádí je do historického a místního kontextu. Správně upozorňuje na skutečnost, 
že k obdobným projevům násilí docházelo nejen v dnešní České republice, ale že šlo 
o celoevropský problém. Podobné excesy se v různé podobě a intenzitě objevovaly na 
mnoha místech kontinentu, který se po hrůzách druhé světové války zmítal v tros‑

1 Více viz STANĚK, Luděk – PADEVĚT, Jiří: Pod tíhou historie. Vyšehrad, Praha 2016.
2 PADEVĚT, Jiří: Cesty s Karlem Hynkem Máchou. Průvodce. Academia, Praha 2010.
3 TÝŽ: Střepy času, krajin, konspirací. Nalezený deník. Pulchra, Praha 2015.
4 TÝŽ: Průvodce protektorátní Prahou. Místa – události – lidé. Academia – Archiv hlavního města Prahy, 

Praha 2013.
5 TÝŽ: Krvavé finále. Jaro 1945 v českých zemích. Academia, Praha 2015.
6 ŠMEJKAL, Pavel – PADEVĚT, Jiří: Anthropoid. Academia, Praha 2016.
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7 LOWE, Keith: Zdivočelý kontinent. Evropa po druhé světové válce. Paseka, Praha – Litomyšl 2015.
8 ZIMBARDO, Philip G.: Luciferův efekt. Jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Academia, Praha 2014.

kách a v nejistotě. Je příznačné, že nelze říci, že by jejich původci byli jenom Češi 
nebo Slováci a jejich oběťmi pouze Němci. Vše je komplikovanější, strukturovanější, 
současně i komplexnější. Britský historik Keith Lowe to ostatně s jistým nadhledem 
popsal ve své knize Zdivočelý kontinent.7 Evropa po druhé světové válce nebyla světem, 
v němž by bylo možné udělat velkou tlustou čáru za minulostí. Minulost byla totiž 
všudypřítomná. Šest válečných let uvolnilo i dosud netušené národnostní třenice. 
Poválečná doba si s nimi hned nedokázala beze zbytku poradit. Hledání a následné 
potrestání pachatelů zločinů spáchaných během války však s sebou neslo také nemalé 
riziko postihu nevinných (bereme  ‑li v úvahu národnostní hledisko) nebo nepříjem‑
ných svědků těchto selhání.

Soustředíme  ‑li se na postavy pachatelů násilí, musíme konstatovat, že ani jejich 
obecný výčet není úplně jednoduchý. Šlo totiž jak o příslušníky regulérních armád 
(československé, sovětské, americké), tak o různá uskupení, která na místní úrovni 
prosazovala „svou revoluční vůli“. Sem bych například řadil členy partyzánských od‑
dílů, Revolučních (či Rudých) gard. Patří mezi ně ale i bývalí navrátivší se vězni, oběti 
okupace nebo prožitými hrůzami frustrované místní obyvatelstvo.

Mezi oběťmi byli převážně německy hovořící obyvatelé. Šlo nepochybně o bývalé 
vojáky Wehrmachtu, zbraní SS nebo dalších ozbrojených složek nacistického Němec‑
ka, o bývalé věznitele, usurpátory a přívržence nacionálního socialismu, ale také jen 
a pouze o německy hovořící či k německému občanství se hlásící civilisty (osoby staré, 
děti, invalidy). Dále pak musíme rozšířit tento seznam o domnělé či skutečné zrádce 
a kolaboranty. Je zřejmé, že v některých případech se jednalo o úmysl, v jiných o omyl.

Z popisovaných jevů jde převážně o vraždy a sebevraždy. Dále se bavíme o růz‑
ných aspektech fyzického a psychického násilí, včetně činů jasně kriminální povahy 
(loupeže, znásilnění apod.). Nelze opomenout ani úmrtí zaviněná nedbalostí (např. 
výbuchy) a dopravní nehody. Jistá část protizákonných a amorálních činů se udála 
pod vlivem alkoholu. Mnoho násilností se odehrálo při tzv. internaci Němců, kola‑
borantů a zrádců. U případů, ve kterých je zřetelná sovětská stopa, pak musíme brát 
v úvahu i jevy spojené s odvlečením osob ruské, ukrajinské a běloruské národnosti 
(často zdejších občanů) z území tehdejšího Československa.

Lokace, v níž docházelo k násilí po květnu 1945, jsou řazeny v jednotlivých krajích 
v abecedním pořadí. Nejde o podrobný popis události, ale spíše o stručné vylíčení 
toho, co se odehrálo. V některých případech lze vystopovat jak jména obětí, tak i těch, 
kteří byli odpovědní za příkoří, násilí či úmrtí. Všimněme si však, že takových přípa‑
dů není mnoho. Poválečná doba jako by strhla lavinu brutální agresivity. Vše bylo 
nezřídka maskováno davem. Ze společenskovědních disciplín (psychologie, historie, 
sociologie a politologie) přitom víme, že chování davu podléhá zcela jiným zákoni‑
tostem než chování jedince. Dav je anonymní, dokáže být stržen jak směrem pozitiv‑
ním, tak i směrem vyloženě násilným a destruktivním. Tímto aspektem se mj. zabýval 
a velmi pregnantně ho popsal americký psycholog Philip Zimbardo.8
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U každého hesla – místa – jsou uvedeny archivní zdroje. Odkazy na fondy jsou 
vlastně čísla konkrétních signatur, archivních či inventárních jednotek. Pozornost je 
věnována přesnému geografickému zasazení místa události a dále pak fotografické‑
mu a jednotnému grafickému zpracování. Výpověď o tom, co se zde stalo, často pod‑
trhuje i snaha o identifikaci obětí. Někdy Padevět uvádí i to, že později byly ostatky 
vyzvednuty a důstojně uloženy.

Mám za to, že vzhledem k tomuto autorskému pohledu je vhodné kombinovat 
Krvavé finále 1945 s předchozími již výše zmíněnými tituly. Dojdeme tak k poznání, 
že na řadě míst dochází k průniku válečného a těsně poválečného násilí. Jedno vede 
k druhému. Jako by se tragédie kumulovaly na jednom místě a osudově a nekompro‑
misně vstupovaly do životů tamních obyvatel.

Knihu Jiřího Padevěta hodnotím velmi pozitivně. Autor se snažil o maximálně ob‑
jektivní pohled, o definici toho, co přesně se v období těsně po skončení druhé světové 
války v českých zemích odehrávalo. Není to úplně příjemné zjištění. Taková reflexe je 
však nutná, očistná, správná.

Souhlasím s autorem, když v úvodu knihy říká: Snad povede čtení textů zasazených 
do konkrétních míst k zamyšlení o tom, jací jsme, čeho jsme schopni, pokud neexistuje zákonný 
rámec. Nejde vůbec o to, zda jsme Češi, Němci, nebo Inuité. Jsme prostě lidé, kteří mohou selhat.9

Jiřímu Padevětovi gratuluji k odvaze nastavit zrcadlo a definovat to, co v něm vi‑
díme. Snad na jeho práci se stejnou kuráží navážou i další autoři.

◆ Jan Kalous

9 PADEVĚT, Jiří: Krvavé léto 1945. Poválečné násilí v českých zemích, s. 8.


