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Markéta Růčková 

Druhá světová válka v Pobaltí – od paktu Ribbentrop-Molotov až po německou 

kapitulaci v kuronském kotli  

 

Litva, Lotyšsko a Estonsko patřily mezi státy svázané do značné míry s Versailleským 

systémem. V době „zatahování mraků nad Evropou“ byly nuceny přehodnotit svou zahraniční 

politiku, a to z důvodu, že Společnost národů a systém kolektivní bezpečnosti, do které 

v dřívějších letech vkládaly své naděje, nebyly již schopny garantovat poválečný status quo a 

zabránit  akcím agresivních států. 

Pobaltské země si uvědomovaly svou polohu ležící v průsečíku německo-sovětských 

zájmů, v prostoru, o němž se soudilo, že se může stát průchodiskem vojsk. Proto po vzoru 

skandinávských zemí nakonec v září 1938 přijaly trvalou neutralitu, kterou zakotvily 

i legislativně,  Lotyšsko a Estonsko v prosinci 1938, Litva v lednu 1939. Problém byl v tom, 

že žádná z velmocí nebyla ochotna se zaručit  za udržení této neutrality a bezpečnosti. 

Je třeba říci, že zájmy jednotlivých pobaltských států v zahraniční politice byly rozdílné. 

Zatímco Litva se cítila být ohrožena Německem, Lotyšsko Německem a Sovětským svazem, 

i když vůči Rusům nepociťovali takovou averzi, pro Estonsko představoval bezprostřední 

nebezpečí jen Sovětský svaz. Politické reprezentace nedokázaly nalézt společnou řeč, a 

dokonce i v okamžiku nebezpečí se snažily zajistit svou bezpečnost způsobem, jež byl pro 

ostatní nepřijatelný.  

Po dlouhých jednáních Stalina s Hitlerem byla 23. srpna 1939 uzavřena smlouva o 

neútočení a vzájemné pomoci mezi Německem a Sovětským svazem, která je také nazývána 

jako pakt Ribbentrop-Molotov podle protagonistů zahraniční politiky Německa a SSSR. 

Samotný pakt neměl na Pobaltské státy takový vliv jako připojený tajný doplňkový protokol, 

který rozhodl o jejich osudu a jež se týkal rozdělení zájmových sfér ve východní Evropě. 

Vzhledem k tomu, že Litva neměla společnou hranici se SSSR, byly vztahy mezi Moskvou a  

Kaunasem přátelštější než mezi Moskvou a Rigou či Tallinem. Snad i proto sovětská 

diplomacie ještě v srpnu 1939 neuvažovala o začlenění Litvy do sféry svého vlivu. 

Tajný doplňkový protokol tedy stanovil, že hranice zájmových sfér Německa a SSSR  

bude tvořena severní hranicí Litvy a že obě strany, uznávají zájem  Litvy na zisku Vilniusu a 

okolí. (Litva spolu s větší částí Polska připadla Německu, Lotyšsko, Estonsko, Finsko, 

Besarábie a východní Polsko Sovětskému svazu.) 
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Když 1. září 1939 Německo napadlo Polsko, pobaltské země potvrdily svou neutralitu. 

V průběhu protipolského tažení německá diplomacie naléhala na Litvu, aby se připojila 

k německo-sovětskému rozdělování Polska. Záměrem Hitlera bylo vtáhnout Litvu do okruhu 

svých satelitů. Litevský prezident Smetona se však domníval, že dodržení neutrality Litvy 

v případě ztráty nezávislosti v důsledku světové války pomůže k pozdějšímu obnovení 

státnosti. Což však, jak později uslyšíte, nemělo na poválečný osud Pobaltí žádný vliv. 

Politické vedení Sovětského svazu v zájmu získání pobaltských států jako celku a na 

nátlak vojenského velení se vzdalo výhodně stanovené hranice mezi SSSR a Německem, 

která měla probíhat podél toku řek Narev, Visla a San. Nejvyšší sovět rozhodl vzdát se části 

polského území východně od Visly výměnou za předání Litvy do sovětské sféry vlivu. Tento 

akt stvrdil tajný protokol k smlouvě o uspořádání hranic a přátelství mezi SSSR a Německem 

z 28. září 1939. Tajným protokolem bylo změněno srpnové ujednání o vymezení sfér vlivu 

tak, že území litevského státu bylo definitivně zařazeno do sféry sovětského vlivu, až na tzv. 

litevský pruh v jihozápadní části země, kterého se (opět tajným protokolem) v lednu 1941 

Německo zřeklo za náhradu 7,5 milionu amerických dolarů, zatímco Lublinská provincie a 

část Varšavské provincie připadly do sféry německé říše, přičemž neměly být dotčeny 

existující hospodářské dohody. 

 Již v září 1939 figurovaly pobaltské státy na sovětských vojenských mapách jako 

sovětské svazové republiky. Prvním krokem k faktickému dosažení tohoto cíle byly vynucené 

smlouvy o vzájemné pomoci, v jejichž důsledku byly na území pobaltských států umístěny 

kontingenty sovětských vojáků. Za první oběť si sovětská vláda vybrala Estonsko. Příklad 

Estonska je reprezentativní také pro Lotyšsko. Sovětská vláda k tomu využila zinscenovaný 

incident sovětské diplomacie v souvislosti s polskou ponorkou Orzel, které se podařilo 19. 

září. 1939 uprchnout z internace v tallinském přístavu do Velké Británie. Následně sovětský 

ministr zahraničí Věnceslav Molotov sdělil estonské vládě, že jelikož nebyla schopna zabránit 

útěku internované ponorky a Sovětský svaz již dále nemůže respektovat suverenitu Estonska 

nad jeho pobřežními vodami, přebírá jejich ochranu, což de facto znamenalo obsazení 

estonských přístavů sovětskou námořní flotilou. 

23. září 1939 byl estonský ministr zahraničních věcí Selter pod záminkou podepsání 

hospodářské dohody pozván do Moskvy. Tam mu byl však sdělen požadavek sovětské vlády 

na uzavření dohody o vzájemné pomoci a rozmístění sovětských vojsk v Estonsku. Ačkoli se 

estonská vláda bránila a zdůrazňovala, že Estonsko je neutrální zemí, po dalším stupňování 

požadavků a nátlaku Kremlu 27. září 1939 souhlasila s uzavřením smlouvy o vzájemné 

pomoci. Tím dala sovětské armádě k dispozici námořní základny v Baltském moři, letiště a 
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povolila rozmístění kontingentu o 25 tisících mužích. Sovětské posádky byly umístěny na 

ostrovech Ösel (Saaremaa), Dargö (Hiiumaa) a v přístavu Baltischport (Paldiski). 

Poté přišlo na řadu Lotyšsko. 5. října 1939 byla lotyšská vláda pod vlivem vojenské 

hrozby nucena přijmout obdobné podmínky jako Estonsko. Na území Lotyšska byl taktéž 

rozmístěn kontingent o 25 tisících mužích, a to v Libavě (Liepaja). Vindavě (Ventpils) a u 

pobřežních baterií kontrolujících mořskou úžinu Irben. 

Nejsložitější jednání probíhalo mezi Moskvou a litevskou vládou. Když SSSR uzavřel 

druhou smlouvu s Německem 28. září 1939, získal Vilnius a tím i důležitou kartu ve hře 

s Litvou. Poté, co 3. října 1939 přijel do Moskvy litevský ministr zahraničí Juozas Urbšys, 

byla mu sdělena změna ve vymezení zájmových sfér. Dále Molotov předložil návrhy dvou 

smluv, které se vzájemně podmiňovaly. První se týkala předání části Vilenska do litevských 

rukou, druhou byla smlouva o vzájemné pomoci a rozmístění vojenských posádek. 

Vztah Moskvy k Litvě byl poněkud jiný než k Lotyšsku a Estonsku. Moskva si nebyla jistá 

svou pozicí v Litvě a musela brát ohledy na Berlín. Nejprve litevská vláda odmítla přistoupit 

na požadavek rozmístění sovětských vojsk, ale nechala se zlákat vidinou Vilniusu. Molotov 

využil situace, kdy ve Vilniusu vypukly údajné masové demonstrace žádající připojení 

k SSSR, a litevskou delegaci přinutil k podpisu smlouvy o vzájemné pomoci. Stalo se tak 10. 

října 1939. Na rozdíl od Lotyšska a Estonska neměly být sovětské jednotky rozmístěny 

v prostoru hlavního města a jejich početní stav byl snížen na 20 tisíc. Sovětská vojska měla 

být dislokována v jihovýchodní části země, zvl.ve vilenské oblasti. 

Při uzavírání smluv o vzájemné pomoci se Sovětský svaz zavázal nezasahovat do 

suverénních práv, státního zřízení, hospodářského a společenského řádu pobaltských zemí a 

neměl být dotčen obecný princip vzájemného nevměšování do vnitřních záležitostí. Cílem 

těchto smluv nebylo ani tak hospodářské či obrané zabezpečení proti nepříteli, (konec konců 

tím mohlo být jen Německo, se kterým měl SSSR uzavřen smlouvu o neutočení) jako zlomení 

morálního odporu Pobalťanů. Byl to první krok k anexi, krok, který měl dát na vědomí, že 

Sověti si s nimi mohou dělat co chtějí. 

Po smlouvách o vzájemné pomoci se vztah Moskvy a pobaltských zemí  normalizoval do 

stavu z poloviny 30. let. 

Na jaře 1940, v souvislosti s německým útokem v západní Evropě, nastal obrat v politice 

Moskvy vůči pobaltským státům. Sověti aktivizovali činnost místních komunistických stran, 

vyvolávali incidenty a stupňovali obvinění z protisovětských provokací. Moskva také 

reagovala podrážděně, když na konferenci pobaltských ministrů zahraničí v Rize 14. a 15. 

března 1940 pobaltské státy potvrdily pokračování dosavadní neutrality a vyslovily se pro 
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těsnější vzájemnou hospodářskou a kulturní spolupráci, neboť Moskva v tom spatřovala 

podobnou ideu obranného svazku jako u skandinávských zemí. Sověti dále chtěli učinit přítrž 

hospodářské spolupráci pobaltských zemí s Německem (v té době Němci na sebe strhli 70% 

pobaltského obchodu). 

 Jako první tentokrát přišla na řadu Litva. Na přelomu května a června Sověti obvinili 

litevskou vládu a litevské úřady z provokační činnosti, únosu sovětských vojáků, které 

mučením nutili vyzrazovat vojenské tajemství, sjednání tajného protisovětského vojenského 

paktu (tím byla myšlena ona březnová schůzka ministrů zahraničí v Rize) a porušování 

smlouvy o vzájemné pomoci. Přestože obvinění litevské vlády a úřadů byla nesmyslná, stala 

se základem sovětského ultimáta z 14. června 1940. Všechna obvinění měla zdůvodnit  

připravovanou agresi. Přes veškeré projevy loajality a ujištění věrnosti sovětské vládě, 

Molotov v ultimátu požadoval sestavení nové prosovětské vlády, vstup dalších sovětských 

jednotek do všech významných center země a potrestání ministra vnitra a šéfa litevské 

bezpečnostní služby. Pod hrozbou přímého vojenského útoku byla litevská vláda nucena 

přijmout sovětské podmínky beze zbytku ještě téhož dne. 15. června obsadila sovětská 

armáda všechna důležitá místa v zemi. Prezident Smetona emigroval, a ačkoli byla zvolena 

nová prosovětská vláda, faktickým vykonavatelem veškeré moci se stal sovětský zmocněnec, 

jinak vedoucí zahraničního oddělení NKVD, Vladimír Děkanozov. 

Analogická ultimáta obdrželo 16. června také Lotyšsko a Estonsko. Po přijetí ultimáta 

lotyšskou a estonskou vládou vstoupily 17. června nové sovětské jednotky na jejich 

teritorium. Rovněž byly nadiktovány loutkové vlády. Jako sovětský vládní zmocněnec pro 

Lotyšsko byl jmenován náměstek předsedy rady lidových komisařů Andrej Vyšinskij, pro 

Estonsko šéf leningradských komunistů Andrej Ždanov. Jelikož prezidenti Lotyšska a 

Estonska zůstali ve své vlasti, poskytli sovětským okupantům zástěrku zdání ústavnosti. 

Anexe pobaltských států měla být světu předložena, jako by se samy dobrovolně zřekly  

nezávislosti. (Sovětští zmocněnci svůj diktát podpořili „spontánními“ demonstracemi z řad 

komunistů, direktivně sem nahnaného dělnictva z místních továren a do civilu převlečených 

námořníků a vojáků sovětských posádek.) Úkolem nových loutkových vlád se stala  příprava 

na urychlené zavedení sovětského systému. 14. a 15. července 1940 proběhly ve všech třech 

pobaltských zemích typicky sovětské volby s jednou kandidátkou, jejichž výsledek byl 

zmanipulovaný. 21. července vyhlásily nové parlamenty nastolení sovětské moci a požádaly 

o přijetí do Svazu sovětských socialistických republik. Nejvyšší sovět jejich žádosti vyhověl a 

3. srpna 1940 byla za svazovou republiku přijata Litva, 5. srpna Lotyšsko a 6. srpna Estonsko. 

Tím pobaltské státy zmizely z mapy Evropy.  
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O dalších metodách sovětizace Pobaltí se zmiňovat nebudu, neboť ty jsou předmětem  

dalších referátů a přeskočím na začátek léta 1941.  

18. prosince 1940 vydal Hitler  směrnici č. 21 nařizující operaci „Barbarossa,“ tedy invazi 

na Sovětský svaz. Německý útok byl zahájen v ranních hodinách 22. června 1941. Tažením 

přes východní Prusko, pobaltské státy na Leningrad byla pověřena skupina armád „Sever“ 

maršála von Leeba. Pobaltí představovalo pro německou armádu celkem snadnou kořist. 24. 

června dosáhly jednotky wehrmachtu Kaunasu, 27. června byla Rudá armáda vytlačena 

z Litvy. Dále německé jednotky postupovaly do Lotyšska. 1. července byla obsazena Riga a 

Liepaja. Po dobytí estonského Tartu se fronta na měsíc zastavila, neboť sovětské jednotky 

kladly v Estonsku největší odpor, ale 28. září 1941 padl Tallin a německé jednotky 

pokračovaly v tažení na Leningrad. 

Zkušenosti z roční existence sovětského systému způsobily, že Litevci, Lotyši i Estonci 

vítali jednotky wehrmachtu jako osvoboditele, neboť si od Německa slibovali obnovení 

státnosti. 

Na jaře 1941 vyhlásil bývalý litevský vyslanec v Berlíně Kazys Širpa vznik exilového 

ústředí tzv. Litevskou aktivistickou frontu, a vytvoření prozatímní vlády. Jejich cílem bylo 

osvobodit zemi ve spolupráci s Německem. V den, kdy byla zahájena operace Barbarossa, 

vypuklo v Kaunasu ozbrojené protisovětské povstání. 23. června byl obsazen kaunaský 

rozhlas a prozatímní vláda vyhlásila obnovení nezávislosti a neutrality Litvy. Povstání se 

rozšířilo po celé Litvě částečně spontánně, částečně řízeno Litevskou aktivistickou frontou. 

Povstalci přepadali ustupující sovětské jednotky, osvobozovali vězně a přebírali správu do 

svých rukou, takže vstupující německé jednotky přišly na mnoha místech tak říkajíc 

k hotovému.  

V Německu byl rovněž zformován lotyšský odboj, a to z důstojníků, kterým se zdařil 

útěk. Ti v květnu 1941 ustavili Národní svaz lotyšských bojovníků taktéž s cílem osvobodit 

zemi ve spolupráci s Německem. 28. června vypuklo v Rize povstání, následně povstalci 

vyhlásili vytvoření lotyšské vlády. Ovšem na druhý den byla Riga zpět dobyta ustupujícími 

sovětskými jednotkami. Pak kontrolu nad ní převzala německá armáda. 

Oproti předpokladům protisovětské rezistence Němci neuznali litevskou ani lotyšskou 

vládu a nebyla zavedena samostatnost pobaltských států. Německá armáda přicházela jako 

druhá okupační moc. Pobaltské státy byly začleněny do nově utvořeného Ministerstva pro 

východ – Ostministerium – pod vedením nacistického ideologa Alfreda Rosenberga. Pod 

agendu ministerstva spadal říšský komisariát Ukrajina a říšský komisariát Ostland zahrnující 

generální komisariát Litvy, Lotyšska, Estonska a Běloruska. Sovětskou správu nahradila 
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německá. Ta se dostala do výhodnější pozice, neboť „špinavou práci“ spojenou s likvidací 

vládního systému, správního a represivního aparátu, národní reprezentace a inteligence 

odvedli Sověti za ni. Německá správa nebyla jednotná a v jejím řízení se často křížily zájmy 

Rosenbergova Ostministeria, zájmy Heinricha Himmlera, jež byl zodpovědný za rasovou a 

kolonizační politiku a Hermanna Göringa odpovědného za zařazení podniků do německého 

monopolu a odčerpávání surovin a potravin do říše. Jako nejvyšší orgány místní samosprávy 

nacisté v Estonsku a Lotyšsku zřídili direktoria, na Litvě generální radu. Tyto orgány byly 

však plně závislé na pokynech německých komisařů. V Litvě a Lotyšsku místa ve vedení 

samosprávy zaujali představitelé domácí nacionální pravice, která byla ochotna spolupracovat 

s Němci, ale odmítala být pouhým vykonavatelem jejich příkazů a snažila se  dosáhnout větší 

autonomie. Avšak jejich možnosti hájit zájmy svého národa byly omezené. 

 Nacisté ve své propagandě využili efekt sovětské okupace a propagandisticky 

vystupovali jako osvoboditelé od sovětského teroru, který kulminoval těsně před německým 

útokem. Němci z právního hlediska považovali pobaltské republiky za součást Sovětského 

svazu, což jim umožňovalo převzít Sověty vyvlastněnou ekonomiku a eliminovat požadavky 

politické reprezentace na obnovení samostatnosti.  

Nacisté usilovali o maximální využití surovinových i potravinových zdrojů v Pobaltí 

včetně jeho pracovní síly.  

Na Litvě fungovala řada podzemních organizací, které od roku 1943 koordinoval 

Nejvyšší komitét osvobození Litvy. V Lotyšsku se koordinačním centrem národního odboje 

stala  Lotyšská národní rada taktéž vzniklá 1943. 

Zklamání představ o poskytnutí alespoň částečné suverenity, reakce na okupační režim a 

vykořisťování vedly k růstu nespokojenosti obyvatel. Odbojovým organizacím bylo jasné, že  

není možné považovat nacistickou říši za spojence, a proto zvolili jako formu odporu pasivní 

rezistenci, která se projevovala drobnými sabotážními akcemi, šeptanou propagandou, 

rozšiřováním ilegálního tisku. Odpor vůči německé okupaci nebyl natolik zásadní, aby 

přerostl do formy ozbrojeného boje vzhledem k předchozím hrůzám první sovětské okupace. 

Rezistence spoléhala na západní spojence a sliby dané Atlantickou chartou. Aktivní rezistenci 

během německé okupace prováděli jen sovětští partyzáni.  

Letní úspěchy Rudé armády v Bělorusku a na západní Ukrajině v roce 1944 vytvořily 

příznivé podmínky pro uskutečnění velké ofenzivy v Pobaltí, které bylo obsazeno německou 

armádní skupinou „Sever“ generála Ferdinanda Schörnera. Sovětské vrchní velení si 

uvědomovalo význam Pobaltí pro Německo, proto věnovalo přípravě nadcházející operace 

patřičnou pozornost. První úder sovětské armády směřoval, v návaznosti na operace v Polsku, 
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do nitra Litvy. 13. července 1944 Rudá armáda obsadila Vilnius, 1. srpna Kaunas. Část 

německých jednotek se stáhla do Klajpedy, kde vzdorovala do konce ledna 1945. Na severu 

postupovala Rudá armáda dobytím Tartu 25. srpna a 22. září dobytím Tallinu. Německé 

jednotky ustupovaly ze svých pozic v Estonsku a Lotyšsku směrem k Rize, ale tu sovětská 

armáda dobyla 13. října 1944. 26 divizí skupiny armád „Sever“ bylo obklíčeno a zatlačeno do 

Kuronska, severního poloostrovního výběžku Lotyšska, kde byly blokovány od města Liepaja 

(Libava) u Baltského moře po Rižský záliv ve vzdálenosti asi 50 km od Rigy na frontě dlouhé 

160 km až do konce války, neboť Hitler odmítal jejich evakuaci, ačkoli německé námořnictvo 

bylo stále schopné provádět operace v Baltském moři. Navzdory děsivým vyhlídkám s mořem 

za zády a bez možnosti evakuace bojovaly tyto jednotky s neuvěřitelnou houževnatostí o 

udržení každé pozice, aby si udrželi Rusy co nejdále od těla, do konečné kapitulace 8. května 

1945. Po přechodu fronty sovětská vláda vyhlásila na obsazeném území okamžitou restituci 

komunistických vládních orgánů.  

Pobaltské státy neměly příležitost ovlivňovat svůj osud na mezinárodním poli již od 

sovětské anexe z června 1940, ačkoli ji velmoci de iure neuznaly a nadále fungovaly jejich 

diplomatická zastoupení. 14. srpna 1941 americký prezident Roosevelt a britský ministerský 

předseda Churchil podepsali Atlantickou chartu, která stanovila válečné cíle spojenců a 

principy poválečného uspořádání Evropy. Také obsahovala ustanovení týkající se odmítnutí 

teritoriálních změn a obnovení suverenity států, které ji za války ztratily. 24. září 1941  se 

k Atlantické chartě připojil Sovětský svaz, i když trval na odmítnutí teritoriálních změn a 

uznání hranic stanovených paktem Ribbentrop-Molotov, resp. jeho zářijového pokračování. 

Ačkoli britská i americká diplomacie poukazovaly na neslučitelnost anexí s principy charty, 

postupně Stalinovi ustupovaly. Na teheránské konferenci dal Stalin jasně najevo, že otázka 

Pobaltí je mimo diskuzi a požadoval jasné potvrzení anexe. Západní diplomacie se ještě 

tomuto kroku vyhnuly, avšak jaltská a postupimská konference ukázala, že západní spojenci 

se vzdálili od slibů Atlantické charty a záměrů revidovat západní hranici SSSR, čímž anexi de 

facto uznali. Dále se omezili jen na občasné protesty. V Postupimi bylo jen potvrzeno 

navrácení Klajpedy Litvě. 

 

Ještě bych se ráda zmínila o jednom fenoménu související s druhou světovou válkou. 

Jedná se o otázku holocaustu v Pobaltí. 

Genocida židovského obyvatelstva v Litvě a Lotyšsku se odehrála v několika fázích. 

 Když na začátku německé okupace vypuklo v Litvě a Lotyšsku  protisovětské povstání, 

místy přerostlo do protižidovských pogromů. Ačkoliv před válkou sílil antisemitismus v obou 
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pobaltských zemích, neprojevoval se v otevřené podobě. Nacistická propaganda využila 

následků sovětské okupace také k tomu, že Židy ztotožnila se sovětským režimem a vytvořila 

stereotyp židobolševika. (Paušalizace Židů do obrazu židobolševika byla umožněna 

z uvolnění přístupu Židů do státních orgánů během sovětské okupace.) Také antisemitskou 

propagaci šířila i Litevská aktivistická fronta, která, i když  nevyzývala k přímému vraždění, 

svalovala  vinu za hrůzy sovětské okupace na Židy a hlásala jejich vypovězení z Litvy. Přesto 

rozhodující moc a prostředky realizace genocidy byly plně v rukou německých okupačních 

orgánů. 

Němci tyto pogromy spojovali se širšími politickými záměry, neboť nehodlali splnit 

požadavky pobaltských národů na sebeurčení a zatažení prozatímních správ do těchto 

masakrů jich mělo zdiskreditovat v očích světové veřejnosti. Svůj podíl se snažili eliminovat 

poukazem na zakořeněný antisemitismus a iniciativu místních etnik. Po úvodní fázi 

uskutečňovanou litevskými a lotyšskými protisovětskými aktivisty,  v nichž německé orgány 

sehrály roli podněcovatele a záštitu nad brutálními excesy převzaly německé jednotky, nastala 

na počátku července 1941 plánovitá likvidace a to v době, kdy se již záměr nacistů 

podněcovat pogromy nesetkával s ochotou místního obyvatelstva. V otázce „konečného 

řešení“ nebyl mezi nacistickými činiteli jednotný názor, ale ve výsledku se shodovali. 

Himmler zastával stanovisko okamžité likvidace, zatímco Rosenberg se snažil o co největší 

využití pracovních sil. Plánovitou likvidací byla pověřena zvláštní jednotka SS – 

Einsatzgruppe A, jejíž úkolem bylo kromě konečného řešení židovské otázky zajištění 

bezpečnosti potíráním partyzánského hnutí a ničení veškerého náznaku odporu za liniemi. Na 

likvidaci židovského obyvatelstva se v rámci Einsatzgruppe A podíleli také někteří příslušníci 

domobrany, fašisté a kriminální živly. 

Třetí fáze genocidy byla charakterizována soustředěním zbylého židovského obyvatelstva 

do ghett v lednu 1942. V červnu 1943 vydal Himmler rozkaz zlikvidovat ghetta a osoby 

práceschopné přemístit do koncentračních táborů kombinujících využívání pracovních sil 

s fyzickou likvidací. 

Na začátku sovětsko-německé války žilo v Litvě 240 tisíc Židů. Holocaust přežilo asi 8 

tisíc osob, což je 3,5 % předválečného počtu. Počet zachráněných, které ukrývaly litevské i 

polské rodiny se odhaduje na 800-900 osob. V Lotyšsku přežilo německou okupaci asi 1000 

osob z celkového počtu 93 tisíc před válkou. 

Nutno podotknout, že ani v době druhé sovětské okupace trápení přeživších Židů 

neskončilo, neboť sovětským orgánům bylo podezřelé, že přežili, proto byla část zvl. 

lotyšských Židů vyvezena do sovětských koncentračních táborů na Sibiř. 
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