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 – Lidická plán na jaře 1945 ještě oseta obilím. Vpravo je patrný vysekaný prostor hrobu.
 – Pohled přibližně z místa kostela k hrobu. V takovém stavu našly svůj domov vrátivší se 

lidické ženy.

 → Z celé Evropy se vracely transporty vězňů z koncentračních táborů. Řada táborů byla 
osvobozena už na podzim 1944 nebo na začátku roku 1945, ale přeživším trvalo i půl 
roku, než se zdevastovanými zeměmi dostali do svých domovů. Snímek smíšeného 
transportu s ženami z Lidic, které 11. května 1945 směřují z vesnice Crivitz do Güstrowu. 
Až v Neubrandenburgu čekaly na ty šťastnější nákladní automobily a autobusy z do-
movských měst v Československu. 
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Lidické ženy Návrat lidických žen do Československa se stal stejně 
významným symbolem začínajícího míru jako příjezd osvobodi-
telských armád. Doslova jako ztracené holubice přijížděly ubo-
žačky do Lidic. Sto čtyřicet tři se jich vrátilo živých, ale nejméně 
tři desítky z nich ve špatném fyzickém a samozřejmě i psychickém 
stavu. Přímo v Ravensbrücku zahynulo dvacet dva žen, nejstarší 
byla Marie Hanzlíková, narozená roku 1854. Menší skupina pře-
vážně starších žen nad padesát let věku byla 2. února 1944 vybrána 
k transportu z Ravensbrücku do Lublinu a následně do Osvětimi, 

 – Strastiplnou cestu lidických žen a dalších vězňů koncentračních táborů ze severu Německa 
do Čech zachytil Jaroslav Šklíba, který náhodou nalezl opuštěný fotoaparát.
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kde jich dvacet osm zahynulo vysílením, na tyfus nebo v plynové 
komoře. Nejstaršími byly Terezie Hlinková a Kateřina Novotná na-
rozené roku 1870.1 Dvě ženy, Marie Syslová a Žofie Pešková, byly 

 1 Tamtéž, k. č. 96, Seznam žen zemřelých v Osvětimi, s. 1.

 – Návrat lidických žen se stal doslova společenskou událostí celého Kladenska a informovaly 
o něm celostátní deníky. 
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 – Lidické ženy a přátelé rodin sepsali své vzpomínky na jednotlivé oběti lidického zločinu. 
Ve většině z nich se odrážely marné naděje v setkání se svými blízkými. 
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nezvěstné a později prohlášeny za mrtvé. První lidickou ženou 
ve svobodné vlasti byla Marie Káclová, která dorazila do Kladna 
a Lidic už 9. května 1945. Vyzdobené ulice, které lemovaly davy 
diváků, byly pokryty květinami. Největší skupina žen z Ravens- 
brücku dorazila do Prahy a následně do Kladna a Lidic 2. června 1945. 
Na vozech bylo čtyřicet šest žen a dalších čtrnáct se jich připojilo 
v Praze.2 Další velké skupiny čítající přes třicet žen dorazily 3., 5. a 6. 
června. Několik z nich přijelo přesně tři roky po zločinu v Lidicích, 
10. června 1945. Staré nákladní vozy a autobusy byly popsány nápi-
sy Ženy z Lidic nebo Ravensbrück–Lidice. Nebylo třeba více slov. 
Poslední lidickou ženou byla manželka lidického starosty Albína 
Hejmová, kterou dopravili do Lidic ve značně zbědovaném stavu až 
18. července 1945. Ravensbrück rozhodně nebyl jediným táborem, 
kde byly ženy násilím drženy. Vězněny byly v Osvětimi, Mauthause-
nu, Neu Brandenburgu, Lipsku, Lublinu, Grünnebergu, Berndorfu, 
Hamburku, Salzvedeku a Bergen-Belsenu. Věznění nepřežilo dvacet 
tři žen v Ravensbrüku, dvacet sedm žen v Osvětimi a další dvě byly 
prohlášeny za mrtvé, aniž by bylo jejich místo úmrtí vypátráno. Do 
konce roku 1946 zemřelo nejméně dalších dvacet tři žen. 

Dozvuky věznění se intenzivně projevovaly ještě několik let po 
válce, ale některá úmrtí přisuzovaná lékařským pokusům byla spo-
jena s jinými příčinami. Devětadvacetiletá Marie Káclová zemřela na 
podzim 1947. Dobová média přinesla tuto zprávu s dovětkem, že se 
jedná o další z lidických žen, která nepřežila následky pseudolékař-
ských zákroků. Všechny ženy totiž během svého pobytu v táboře 
dostávaly do prsních svalů očkovací injekce proti tyfu. Šlo přibližně 
o šest dávek v době prudkého nárůstu infekčního onemocnění. Lé-
kařka Zdeňka Nedvědová-Nejedlá, která v táboře strávila několik 
let, podezření na implantaci rakoviny naprosto vyloučila.

Úřady musely vyřešit zásadní problém s ubytováním těchto 
žen. Pozdní jaro a léto byly časem nepředstavitelného chaosu ve 
zbídačených zemích středovýchodní Evropy. Statisíce lidí, ute-
čenců, vysídlenců, vojáků a mezi nimi i vrahů, neměly nic jiného 
než svršky, ti movitější možná povoz. Vyhánění a vyřizování křivd 
z válečné doby se přesunulo do nových poměrů doby poválečné. 
Lidické ženy postupně nacházely ubytování v dělnických bytech 
kladenských hutí nebo bytech po vyhnaných Němcích. Snad pra-
videlně se na každé schůzi Místního národního výboru (MNV) 
řešila otázka ubytování lidických žen, které se z různých důvodů 
stěhovaly z jednoho bytu do dalšího, většinou kvůli nevyhovujícím 
hygienických podmínkám. 

Ty šťastnější mohly žít u svých příbuzných v okolí obce. Už tak 
napjatá sociální situace v okolí Kladna, způsobená nedostatkem 
ubytovacích kapacit, se dále ještě zhoršovala, protože podporovaný 

 2 NA, MV-ref. L, k. č. 28, Seznam lidických žen, s. 160–162.
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těžký průmysl si žádal dalších pracovních sil. Lidické ženy, které měly 
v době tragédie malé děti, doufaly, že se je podaří najít. Smířit se se 
smrtí svých otců, bratrů, manželů a synů bylo kruté. Ztratit víru v na-
lezení dětí bylo ještě bolestnější. V poměrech zničené Evropy nebylo 
možné se na vlastní pěst vypravit do Polska a hledat malé oběti. Až 
na podzim 1945 se začala rýsovat koordinovaná pátrací akce, kterou 
vedlo ministerstvo vnitra. V tu dobu už se konaly první víceméně 
náhodné „výpravy“ československých vyšetřovatelů do Polska a Ně-
mecka. Jejich cesty byly naplněny neustálými žádostmi spojeneckých 
okupačních úřadů o přestup do dalších okupačních pásem. Byla to 
svízelná cesta v zemích naprosto zdevastovaných válkou.

Děti do Lidic Desítky tisíc dětí byly v různých částech Evropy pone-
chány bez rodičů nebo lidí, kteří by se o ně mohli postarat v rodinné 
péči. Zástupci UNRRA odhadovali, že jen v samotném Polsku za-
hynulo přes milion dvě stě tisíc dětí.3 Nemohli vyloučit, že desítky 
tisíc dětských obětí z Polska žije roztroušeno po celé střední Evropě. 
S ohledem na tato fakta z příkladu Polska musely pátrací týmy realis-
ticky odhadnout osudy dětí a jejich rodičů. Rozdělily hledané osoby 
do tří skupin: „a) děti, ze kterých mohli býti vychováni Germáni, 
a tyto děti umisťovali pak do německých rodin; b) děti, které se pak 
posílaly do nemocnic a tzv. vědeckých ústavů k pokusům; c) děti 
pro ně biologicky méněcenné, ty pak šly do plynu.“4 Zásadní setkání 
spojeneckých států se konalo v Bruselu a Höchstu za přítomnosti 
zástupců Belgie, Holandska, Lucemburska, Francie, Anglie a Čes-
koslovenska. Každý z uvedených států měl fungující pátrací orgány 
na svém území nebo jako Britové ve své okupační zóně. Zkušenosti 
britské správy byly rozhodující pro určení jednotného pátracího 
místa pro všechny spojenecké národy v Bad Arolsenu u Kasselu, kde 
plk. Bowring zřídil své ústředí. Mezitím už UNRRA kontrolovala 
ztracené děti ve všech ozdravovnách a ústavech na území Bavorska. 
Přestože byla masová repatriace v únoru 1946 již ukončena, stále ještě 
žily desítky tisíc Čechoslováků mimo území republiky. Dva tisíce ob-
čanů Československa bylo v uniformách wehrmachtu v zajateckých 
táborech v Bavorsku, necelých devět set v Dortmundu, kolem třiceti 
tisíc jich bylo v zóně USA, ale velká část z nich byla zajata Němci 
v době Slovenského národního povstání a rozvezena do čtyřiceti pěti 
zajateckých táborů po celém Německu. Zpět na Slovensko se chtěli 
vrátit Slováci maďarského původu, kteří emigrovali před nacisty do 

 3 NA, MV-ref. L, k. č. 10, C 6174, 534-19-6, s. 8018.
 4 Tamtéž, s. 7313.

 ← V roce 1946 se lidické ženy  fotografovaly pro paměť i budoucí památník. Některým 
září z očí naděje, jiným neskrývaný smutek.
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západní Evropy, stejně tak usilovali o návrat českoslovenští horníci 
nasazení v Porúří. Na převoz do vlasti čekalo dvě stě padesát lidí 
v Dánsku a tisíc sto mladých Slováků kolem šestnácti let v Německu, 
v dětských táborech v americké okupační zóně bylo mezi maďarský-
mi dětmi několik set malých Čechů a Slováků.

V prvních měsících po osvobození ČSR bylo československým 
úřadům nahlášeno tisíc čtyři sta čtyřicet devět pohřešovaných dětí.5 
Ministerstvo vnitra vydalo tzv. pátrací oběžník č. 2, ve kterém byla 
uvedena důležitá data k lidickým a ostatním pohřešovaným dětem. 
Přes ministerstvo zahraničí docházely informace od jednotlivých 
československých vojenských misí a diplomatů o stavu pátrání 
v evropských zemích. Zprávy přišly z Francie, Rakouska, Švédska, 
ale také od Ústředního výboru obětí fašismu z Německa. Dle zá-
znamu podnikl tento výbor „rozsáhlou akci, do níž jsou začleněni 
všichni starostové, policejní prezidenti, poštovní úřady, ústřední 
orgány zemské a provinciální vlády, politické strany, odbory, tisk 
a rozhlas“.6 Mezi účinné pátrací prostředky patřilo zveřejňování 
hledaných osob před filmovým představením v kinosálech velkých 
německých měst. Výzva k hledání dětí z Lidic se stala součástí pro-
jekce kupříkladu ve Wiesbadenu, sídle Československé komise pro 
vyšetřování válečných zločinů. 

 5 Tamtéž, 534-26-34, s. 7365.
 6 Tamtéž, 534-14-49, s. 7544. Záznam Svazu osvobozených politických vězňů a pozůsta-

lých po obětech nacismu byl zaslán na Ministerstvo vnitra ČSR 25. ledna 1946 a byl 
přímým popudem k utvoření mezirezortní komise pro hledání lidických dětí.

 – Pátrací oběžník popisující zločiny 
v Lidicích a Ležákách. 
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