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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

poválečný odsun sudetských Němců z bývalého Československa se stal 
v posledních přibližně 15 letech předmětem různých, zpravidla politicky 
motivovaných interpretací, či dokonce dezinterpretací. Do pozadí často 
ustupují fakta, časová posloupnost, vztah mezi příčinou a následkem. 
Jakoby se někdy zapomínalo, že odsunu Němců předcházel nacistický 
teror v pohraničí, poté Mnichovská dohoda, následně vyhnání českého 
obyvatelstva ze zabraných území a konečně šest let nacistické okupace 
a genocidy. Někdy dokonce vzniká dojem, že někteří historikové či ko-
mentátoři se snaží dělat rovnítko mezi odsunem, resp. jeho divokou fází, 
a nacistickými zločiny za války. S tím souvisí i tlak, čas od času vyvíjený 
ze zahraničí, na právní revizi poválečných dekretů prezidenta Beneše.

Všechny tyto jevy jsme považovali a považujeme ze neakceptovatelné. 
Proto jsme se rozhodli na podzim roku 2011, k 65. výročí ukončení od-
sunu, zorganizovat odbornou konferenci, která bude hovořit i o těchto 
souvislostech, často opomíjených, nebo dokonce zamlčovaných. Sym-
bolicky jsme za místo konání konference vybrali severočeské Ústí nad 
Labem. Rád bych tímto poděkoval ústecké Univerzitě J. E. Purkyně za 
spolupráci a panu rektorovi UJEP osobně za podporu a záštitu.

Nejde nám o oživování minulosti či starých řevnivostí. Jde nám 
zejména o zasazení historických událostí do pravdivého kontextu. 
V tomto sborníku najdete nejdůležitější příspěvky, které na zmíněné 
konferenci zazněly. Věřím, že pro vás budou zdrojem dalších poučných 
informací k tématu.

Za organizátory konference
    J Z
    poslanec Evropského parlamentu 

Vydání publikace podpořila Skupina Evropských konzervativců a reformistů.
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ODSUNY NĚMECKÉHO OBYVATELSTVA 
VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ 19391949

EVA HAHNOVÁ

Když je v Česku řeč o odsunu Němců z Československa v letech 
1945–1946, setkáváme se se zmínkami o druhé světové válce a zloči-
nech okupačního režimu, o Postupimské dohodě spojeneckých velmocí 
z léta 1945, o česko-sudetoněmeckých vztazích, českém nacionalismu 
a o prezidentu Edvardu Benešovi jako nositeli hlavní zodpovědnosti 
za odsun. V diskusích zaznívají na jedné straně hlasy, které zdůrazňu-
jí alian ci sudetoněmeckého hnutí s nacistickým režimem a následné 
křivdy a zločiny spáchané na českém národě, zatímco na straně druhé 
bývá odsun odsuzován jako porušení lidských práv, k němuž došlo ná-
sledkem zaslepeného českého nacionalismu. V obou případech bývá řeč 
více o zkušenostech a postojích českého národa než o dějinách odsunu 
samého. Tím bývá konstruován obraz, jako by bylo k odsunu došlo ná-
sledkem rozhodnutí českého národa a jeho vlády. Vzhledem k tomu, že 
odsun Němců z Československa byl jen součástí masových přesídlování 
německého obyvatelstva z let 1939–1949, mohlo by se nezúčastněnému 
pozorovateli zdát, jako by česká veřejnost vnímala odsun spíše prizma-
tem své vlastní národní identity než jako historickou událost celoevrop-
ského dosahu, jako by měli Češi dodnes potíže vysvětlit si, proč a jak 
k němu vlastně vůbec došlo.

V českých diskusích bývá mnoho informací a otázek vytěsněno, 
následkem čehož odsun nelze empiricky osvětlit a o jeho interpreta-
cích věcně diskutovat. Když například co nejpečlivěji zrekonstruujeme 
uvažování, cíle a jednání českých nositelů politického rozhodování, 
nedozvíme se ještě nic o jejich mocenskopolitických možnostech tyto 
cíle uskutečňovat. K tomu je třeba znát nejen vztahy mezi tehdejší 
československou vládu a spojeneckými velmocemi Velké Británie, USA 
a SSSR, ale například i důvody, proč se tyto velmoci dohodly, že má dojít 
k vysídlení německého obyvatelstva z Československa, Polska a Maďar-
ska, a jak byly tyto odsuny za jejich spoluúčasti provedeny. K zodpo-
vězení těchto otázek je nezbytné zabývat se nejen dějinami Němců 
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a jejich odsunu v ČSR, nýbrž i obdobnými otázkami ohledně Polska 
a Maďarska, stejně jako celkovým historickým kontextem a vnímáním 
tehdejšího dění z perspektivy všech tří velmocí. Protože v ohnisku jejich 
zájmů tehdy stálo Německo, s nímž vedly válku, lze těžko seriózně uva-
žovat o odsunu bez pečlivého studia i dějin německých. Odsun Němců 
z Československa nelze osvětlit a vysvětlit z perspektivy česko-(sudeto)-
-německých vztahů, protože šlo o závažnou součást dalekosáhlých as-
pektů celoevropských dějin. To je zřejmé i ze skutečnosti, že v Německu 
a jinde je odsun Němců z ČSR vnímán jako součást tzv. vyhnání Němců 
ze „středovýchodní Evropy“, jak to ilustruje mj. interpretačně dodnes 
nejzávažnější pramenná edice Dokumentace vyhnání Němců ze středový-
chodní Evropy,1 což je osmidílné dílo, ve kterém se dva svazky zabývají 
Československem, tři tzv. oblastmi východně od hranice na Odře a Nise 
a další svazky jednotlivě Maďarskem, Rumunskem a Jugoslávií. I v Ná-
rodním muzeu vyhnání, které je právě budováno v Berlíně, bude odsun 
Němců z Československa prezentován v daleko širším kontextu, než 
bývá obvyklé v českých diskusích. 

Jak německé obyvatelstvo ztrácelo 
v letech 1939–1949 své domovy 

V Německu se zatím zájem o precizní, empiricky podložené obrazy dě-
jin odsunů německého obyvatelstva zatím také neprosadil,2 nicméně pro 
zviditelnění historického kontextu odsunu Němců z Československa je 
důležité si uvědomit, že v poválečném Německu žilo podle běžných 

německých údajů mezi 12 a 18 miliony a podle přesných statistických 
dokladů 11 milionů tzv. vyhnanců.3 Tak jsou označováni lidé, jejichž 
předválečné domovy ležely východně od současných německých hranic 
a kteří po válce žili v Německu. Vzpomínání na tzv. vyhnání v německé 
veřejnosti překypuje legendami, a proto je pojem „vyhnání“, německy 
Vertreibung a v angličtině Vertreibung a v angličtině Vertreibung expulsion, chápán nejasně jako označení osudů 
všech Němců, kteří své domovy ztratili, byť byly jejich osudy a cesty 
do poválečného Německa velmi různorodé a byť nebyli zdaleka všichni 
tzv. vyhnanci ze svých domovů vyhnáni. Pouze necelé tři miliony z nich 
pocházely z Československa. 

První němečtí přesídlenci opouštěli své domovy již na podzim roku 
1939, ale masová stěhování Němců neustala až do konce války, resp. do 
roku 1949. S přelomem válečného tažení do Sovětského svazu, když 
se německá armáda začala stahovat zpět domů do své původní Říše, 
organizoval nacistický režim evakuace veškerého civilního obyvatelstva 
z obsazených území, což postihovalo nejprve i německé obyvatelstvo 
v okupované části Sovětského svazu. Od léta 1944 pak bylo evakuováno 
německé obyvatelstvo v jihovýchodní Evropě a na východním území 
tehdejší Velkoněmecké říše. Podle údajů německých úřadů tak bylo 
evakuováno počátkem března 1945 na deset miliónů Němců, včetně 
těch, kteří byli již dříve přesídleni z nejrůznějších států na okupovaná 
území, příslušníků okupační správy a německého obyvatelstva, které se 
na okupovaná území dobrovolně přestěhovalo. Poté se i rudimentární 
správa německých a Německem obsazených států rozpadla natolik, že 
další odhady nebyly možné. Když válka skončila, nacházela se asi polo-
vina pozdějších tzv. vyhnanců již na území dnešního Německa.

Následky přesídlování a „návratného stahování“ – Umsiedlungen
a Rückführung – byly pro dotčené obyvatelstvo velmi těžké. V posled-Rückführung – byly pro dotčené obyvatelstvo velmi těžké. V posled-Rückführung
ních válečných měsících došlo k humanitární katastrofě dnes již nepřed-
stavitelných rozměrů, protože nacistické úřady nebyly schopny zajistit 
zaopatření tak velkého počtu evakuovaného obyvatelstva, i kdyby se 
o to byly svědomitě pokoušely. Oběťmi této situace se staly především 
ženy s dětmi, staré a nemocné osoby přenechané samy sobě následkem 

1 „Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa“, in Verbin-
dung mit Werner Conze (et al.) zpracoval  eodor Schieder, vyd. Bundesministerium dung mit Werner Conze (et al.) zpracoval  eodor Schieder, vyd. Bundesministerium dung mit Werner Conze
für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte. 5 Teile in 8 Bänden, 3 Beihefte 
und Register, Bonn 1953-[1962]; zde bylo užito nejnovějšího vydání: Dokumentation 
der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, 8 Bde., München 2004 (Im Text 
unveränderter Nachdruck)

2 Vedle detailní analýzy dějin německého vzpomínání na vyhnání (Hahn, E., Hahn 
Henning H., Die Vertreibung im deutschen Erinnern. Legenden, Mythos, Geschichte, Pa-
derborn, 2010) srovnej též shrnující přehled v Hahnová E., „Německé vzpomínání na 
tzv. „vyhnání““, in Kohnová, J. (Hg.), XX. letní škola historie. Výuka dějepisu a současná 
proměna světa. Sborník přednášek, Praha, 2008, s. 34–45.

3 Pro detailní statistické údaje srovnej Eva Hahn, Hans Henning Hahn: c. d., část 
Anhang: Die Massenumdiedlungen deutscher Bevölkerung im östlichen Europa 1939–
1945: Historisch-statistische Veranschaulichung, s. 659–726.
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toho, že většina mužů byla ve vojenské službě a po válce ve válečném 
zajetí. Situace civilního obyvatelstva ve východních částech evropského 
kontinentu byla v poslední fázi války všude těžká, ale ohniskem tehdejší 
humanitární krize německého obyvatelstva byl trojúhelník v oblastech 
pozdější NDR, severních oblastí Československa a jižních oblastí pová-
lečného Polska. To bylo totiž nejen území, na které byli evakuovaní při 
svém tragickém putování k neznámým cílům naváděni. Šlo i o oblasti, 
které byly do konce války spravovány jako součást Velkoněmecké říše 
a po jejím ukončení ležely podél reálně neexistujících a teprve postupně 
zřizovaných československo-polsko-německých hranic. Situace byla navíc 
ztížena informacemi o plánovaném vysídlení Němců z poválečného Pol-
ska a Československa, aniž by bylo známo, jak a kdy k tomu má dojít.

V prvních poválečných měsících panovaly proto podél bývalé a no-
vé německé východní hranice zcela chaotické poměry. Na německých 
územích se o zajištění pořádku pokoušela sovětská okupační správa. Na 
polských a československých územích, která se sice ocitla nominálně pod 
správou vracejících se vlád, ale fakticky bez běžných organizačních struk-
tur a instrumentů státní správy, byla situace ještě problematičtější. Ně-
kteří evakuovaní se vraceli do dříve opuštěných domovů, jiní se pokoušeli 
o útěk z obnovených států, někteří byli libovolně vyháněni, ale především 
panovala v prvních poválečných měsících libovůle, doprovázená za tako-
výchto okolností obvyklou mírou zlovůle a násilností. Zajištění minimál-
ního pořádku a alespoň základní humanitární péče trvalo měsíce.

V létě 1945 se sice spojenecké velmoci v Postupimi dohodly, že i po 
válce má dojít k dalším masovým stěhováním německého obyvatelstva, 
ale ještě jim nebylo jasno, kolik Němců se kde nacházelo. V následující 
britské diplomatické zprávě byl problém popsán takto:

„Myslím, že se během [postupimské] konference ukázalo, že problém 
[transferu německého obyvatelstva] nebude zdaleka tak velký, jak jsme se 
původně domnívali. Poláci říkají, že v oblastech po linii na Odře a Nise, 
které přeberou, zůstal jen asi jeden až půldruhého milionu Němců, kte-
rých se chtějí zbavit. Beneš má dva a půl milionu a k tomu přijde čtvrt 
milionu [podunajských] Švábů. To jsou celkem ani ne čtyři miliony. Ví 
Bůh, že to i tak bude velký problém, a přirozeně také musejí někde být 
miliony Němců, kteří dříve žili na východ od Odry. Ale lidé, kteří byli 
v Německu, získali dojem, ať je již správný, či chybný, že v Říši je méně 

Němců, než se předpokládá. O tom, že musí být co nejdříve provedeno 
sčítání obyvatel, ať již jakkoli provizorní, jsou všichni zajedno.“4

Proto bylo na Postupimské konferenci dohodnuto, že je třeba zastavit 
jakékoli přesuny německého obyvatelstva, včetně libovolných vyhánění, 
a že další přesídlování má probíhat teprve po zajištění náležitých orga-
nizačních opatření. K tomu došlo v letech 1946–1949, i když hlavní 
část těchto přesídlenců dorazila do Německa z Polska a Československa 
v průběhu roku 1946. Celkem bylo tímto způsobem do Německa „trans-
ferováno“ či „odsunuto“, jak se říkalo mezi spojeneckými národy, či „vy-
hnáno“, jak tomu říkají Němci, dalších 4,8 milionů Němců. Při prvním 
poválečném sčítání obyvatelstva bylo v Německu registrováno 9,6 milió-
nů těch, kteří udali jako své bydliště v roce 1939 místa v cizině:

Výsledky sčítání obyvatel v Německu 26. října 19465

Původní bydliště Počet

Odstoupená území Německa cca 5,6 mil.

Jiné státy cca 4 mil.

Z toho státy střední a východní 
Evropy

cca 3,77 mil.6

Ostatní státy 225 000, mj.7 Rakousko 100 819; Francie 21 419; 
Belgie 10 839; Itálie 13 159; Nizozemí 37 767; 
Švýcarsko 11 195; Lucembursko 5 380

Celkem středovýchodní Evropa cca 9 370 000

4 Z dopisu diplomata Sir Geoff rey Harrisona (1908–1990) z Postupimi 1. srpna 1945 
britskému ministerstvu zahraničí, zde citováno podle faksimile in de Zayas, Alfred M., 
Die deutschen Vertriebenen. Keine Täter – sondern Opfer. Hintergrunde, Tatsachen, Folgen,
Graz, 2006, s. 144.

5 Když není jinak udáno, jde o údaje z Bundesgesetze und Leistungen für die Ge-
schädigten des Krieges und der Kriegsfolgen, vyd. Bundesminister für Vertriebene, 
Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, Bonn 1957, s. 14.

6 Ibid., z nichž bylo udáno 2 404 000 z Československa, 538 000 z (předválečného) 
Polska, 218 000 z Gdaňska, 184 000 z baltských zemí, 142 000 z Maďarska, 123 000 
z Jugoslávie, 166 000 z Rumunska.

7 Následující údaje z Steinberg, Heinz Günter, Die Bevölkerungsentwicklung in Deut-
schland im Zweiten Weltkrieg mit einem Überblick über die Entwicklung von 1945 bis 
1990, Bonn, 1991, s. 137.
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V následujících letech přicházely do Německa dobrovolně či nedob-
rovolně ještě menší skupiny obyvatel z různých států, propouštěných 
válečných zajatců a rodinných příslušníků, takže po ukončení masových 
transportů německého obyvatelstva v roce 1949 se tam nacházelo asi 
11 milionů lidí, kteří před válkou žili v celé řadě zemí středovýchodní 
Evropy a kteří se nemohli nebo nechtěli vrátit do svých domovů. Asi 
sedm milionů těchto poválečných německých bezdomovců – necelé dvě 
třetiny – pocházely z území, které patřilo před válkou k Německé říši, 
a asi čtyři miliony byly příslušníky německých menšin; z nich tvořili 
necelé dvě třetiny bývalí českoslovenští občané.

Navíc ztratilo po válce ještě mnoho Němců život. Podle v Německu 
zjištěných údajů mělo zahynout, převážně v roce 1945, dalších celkem 
asi 100 000 Němců (bez SSSR); z nich ztratilo život v poslední fázi války 
a po ní asi 50 000 německých obyvatel Jugoslávie, asi 30 000 Němců 
zahynulo v Polsku a v Československu a dalších 17 000 zemřelo v tábo-
rech v Dánsku, kam byli evakuováni nacistickými úřady v posledních 
válečných měsících.8 Abychom si přiblížili historickou dimenzi těchto 
údajů, můžeme si připomenout, že například 43 667 lidí zahynulo 
následkem bombardování Londýna v letech 1940–1941 nebo že asi 
150 000 civilistů ztratilo život ve Varšavě následkem potlačení povstání 
v roce 1944.

Proč došlo v letech 1939–1949 k masovému přesídlování 
německého obyvatelstva?

Formování moderního národního státu bylo pro Němce komplikova-
nější než pro ostatní Evropany, protože německy mluvící obyvatelstvo 
žilo roztroušeně po celém kontinentu, zejména ve střední a východní 
Evropě. Navíc nebylo lehké nalézt v dějinách státní útvar, který by mohl 
posloužit jako nosný základ. Tím vznikl celý komplex problémů jak pro 
Němce, tak i pro jejich okolí, kterému se říkalo německá otázka. Ta za-
těžovala vztahy německých států se sousedními státy a národy, ale nikde 
tak silně jako ve vztahu k sousedům východním, kde nejen žilo četné 
německé obyvatelstvo spolu s příslušníky jiných národů v multikultur-

ních společnostech, ale kde si velká část německé veřejnosti po generace 
nárokovala nejrůznější rozsáhlá území.

Od roku 1848 se v německé veřejnosti objevovaly ve stále větším 
počtu (i vysoce nerealistické) spekulace o tom, jak a na jakém území by 
mohlo či mělo být moderní Německo zřízeno. Zatímco založení Ně-
mecké říše v roce 1871 saturovalo do jisté míry své vlastní obyvatelstvo, 
zůstávala problematika národní identity stále živou zejména mezi Němci 
podél hranic Německé říše v Rakousku, a tedy i v českých zemích, a na 
pruských územích tehdy rozděleného Polska. Poté, co bylo po první 
světové válce obnoveno Polsko a Německo donuceno odstoupit území 
získaná Pruskem z velké části teprve v 18. století, dostalo se německé 
otázce nové virulence. K tomu se přidružily i následky rozpadu habs-
burské monarchie a zákaz přičlenění jejich německy osídlených území 
k Německu, jak si přála naprostá většina jejich politické reprezentace. 
Německo-rakouská propaganda z válečných let byla po válce oživena 
agitací proti tzv. versailleskému diktátu a Polsko spolu s Českosloven-
skem se staly hlavním terčem její zášti. V polovině dvacátých let minu-
lého století byly publikovány dva texty, které měly sehrát v životních 
osudech německých menšin zejména ve středo- a východoevropských 
státech neobyčejně důležitou roli.

Mezinárodně slavný geograf a profesor berlínské univerzity Albrecht 
Penck (1858–1945) publikoval teorii o tzv. německé národní a tzv. ně-
mecké kulturní půdě, která byla okamžitě propagována jako zcela nový 
koncept nahrazující dřívější, prý příliš státoprávně orientované pojetí 
německé národní identity.9 Penck vyhlásil, že „kde sídlí německý ná-
rod, tam je německá národní půda, tam je slyšet německý jazyk a vidět 
německá práce“ a že „německá národní půda je doprovázena svéráznou 
německou kulturní půdou, lišící se od sousedních kulturních oblastí“.10

Tím byla v německé veřejnosti podpořena vize, jako by velké části ev-
ropského kontinentu, a to především na východ od Německé říše, byly 
„německou půdou“:

8 Eva Hahn, Hans Henning Hahn, c. d., s. 700–705.

9 Penck, Albrecht, „Deutscher Volks- und Kulturboden“, in Volk unter Völkern. Bücher 
des Deutschtums, Band 1. Für den Deutschen Schutzbund hrsg. v. K. C. von Loesch 
in Zusammenarbeit mit A. Hillen Ziegfeld, Breslau 1925, s. 62–73 a Meyers Lexikon. 
Siebente Au� age. In vollständig neuer Bearbeitung, Band 3, Leipzig 1925, Sp. 678f.

10 Ibid. (Penck), s. 62 a s. 64. 
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„Ostrovy německé národní půdy, které leží daleko od hlavního středo-
evropského území, jsou stejně tak jako ono území samo doprovázeny 
německou kulturní půdou. Tak je tomu ve Spiši uprostřed Slovenska, 
tak i v Sedmihradsku, kde se půvabné vesničky saské půdy zřetelně od-
lišují od obklopujících vesniček rumunských; tak je tomu také na Volze, 
kde vznikla na východoevropské stepní půdě typická německá kulturní 
půda. Kde na Kavkazsku, na Krymu, v Besarábii nebo ve Volyni leží 
německé vesnice, tam je každé pole kouskem německé kulturní půdy. 
Kde v Polsku naši vojáci v uniformách polní šedi narazili na německou 
vesnici, tam pocítili její blízkost podle dobře obdělané půdy a cítili se 
dobře v jejích čistých domcích. Nato, proměnit velký kus země v němec-
kou kulturní půdu, stačí malý počet Němců.“11

O českých zemích se již po generace v německé veřejnosti říkávalo, 
že jsou „vlastně“ zeměmi německými, a Penckův zdánlivě nový vědecký 
koncept tuto tradici oživil:

„Celé Čechy, Morava a Slezsko leží v oblasti německé kulturní půdy; 
souvislá německá národní půda do ní zasahuje přes Sudety, Krušné Hory 
a Šumavu. Předsunuty jsou jí na hranici mezi Čechami a Moravou velké 
ostrovy. Sídelní způsoby Němců, Čechů a Moravanů jsou stejné, také 
formy jejich domů. Všechna města mají čistě německý charakter, ob-
zvláště Praha, a do poloviny minulého století měla také německy mluvící 
obyvatelstvo. Kde nalezneme různorodost ve venkovské bytové kultuře, 
zejména na rozmezí Čech a jižní Moravy, týkají se stejnou měrou Něm-
ců jako Čechů. Následkem téměř tisícileté přináležitost k německé říši 
došlo zcela k německému kulturnímu ovlivnění. Vlastní česká kulturní 
krajina neexistuje. České jazykové území se odlišuje od německého pou-
ze nízkou mírou čistoty.“12

Penckovy myšlenky rychle zapustily v německé veřejnosti kořeny a ma-
pa, která je doprovázela, byla reprodukována v nejrůznějších variacích, do-
konce i ve školních historických atlasech, jak se ukázalo za druhé světové 
války mj. ve Velké Británii. Stopy Penckovy teorie jsou dodnes živé v popu-

lární představě, že Němci, kteří ztratili v letech 1939–1949 své domovy ve 
východní části Evropy, opustili (v dnešní terminologii) tzv. německá sídelní 
území, i když žili většinou v oblastech spoluobývaných často jen z velmi 
malé části německy mluvícími obyvateli; ony československé pohraniční 
oblasti, kde žilo téměř výlučně německé obyvatelstvo, byly výjimkou.13

Druhou publikací z poloviny dvacátých let, která hluboko pozna-
menala německé dějiny, byl Hitlerův opus Mein Kampf. Pro osudy Mein Kampf. Pro osudy Mein Kampf
pozdějších přesídlenců byly nejzávažnější pasáže o tzv. nové východní 
politice. Hitler se totiž jasně a otevřeně distancoval od tehdy populár-
ních revizionistických pokusů o obnovení Německa v hranicích před 
první světovou válkou: „Požadavek po obnovení hranic z roku 1914 je 
naprostým politickým nesmyslem takových rozměrů, že to hraničí až se 
zločinem.“14 Hitler navrhl dalekosáhlejší cíle:

„Tím proklamujeme my, nacionální socialisté, konečnou čáru za zahra-
ničněpolitickým směrem naší předválečné doby. My navazujeme na to, 
kde bylo před šesti sty léty skončeno. My zarazíme ten věčný tah Ger-
mánů na jih a západ Evropy a otevíráme pohled na zemi na východě. 
My konečně skončíme s předválečnou koloniální a obchodní politikou 
a přecházíme k politice půdy, směřující k budoucnosti. Když však dnes 
mluvíme o nové půdě a zemi, pomýšlíme v první řadě jen na Rusko a je-
mu podřízené okrajové státy.“15

Hitler a jeho následovníci se upsali projektu navázat na středověkou 
tzv. německou východní kolonizaci a vybudovat ve východní části Ev-
ropy velké německé koloniální impérium: „Čím byla Indie pro Anglii, 
tím se stane pro nás východní prostor!“16 K tomuto účelu chtěli v první 

11 Ibid., s. 69 f.
12 Ibid., s. 67f.

13 Ke kartogra� ckým aspektům mentálního pozadí dějin odsunů německého obyva-
telstva srovnej mj. pozoruhodný esej Weger, Tobiáš, „Vom „Alldeutschen Atlas“ zu den 
‚Erzwungenen Wegen‘ “. Der „Deutsche Osten“ im Kartenbild, 1905–2008, in Happel, 
Jörn, Werdt, Christophe von (ed.), Osteuropa kartiert – Mapping in Eastern Europe,
Berlin et al., 2010, s. 241–264.

14 Hitler, Adolf, Mein Kampf. Jubiläumsausgabe anläßlich der Vollendung des 50. Le-Mein Kampf. Jubiläumsausgabe anläßlich der Vollendung des 50. Le-Mein Kampf
bensjahres des Führers. Gesamtau� age 5 Millionen Exemplare, München 1939, s. 645.

15 Ibid., s. 650 f.
16 Hitler, Adolf, Monologe im Führer Hauptquartier 1941–1944, Die Aufzeichnungen Monologe im Führer Hauptquartier 1941–1944, Die Aufzeichnungen Monologe im Führer Hauptquartier 1941–1944

Heinrich Heims ed. Werner Jochmann, Hamburg, 1980, s. 55.
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fázi sjednotit údajně německá území a ve druhé fázi riskovat dobyvač-
nou válku: „Půda a země, kde budou jednou německé selské rody plodit 
silné syny, ospravedlní nasazení dnešních synů a zodpovědní státníci, 
byť i naší přítomností odsuzováni, budou jednou viny za prolévání krve 
a obětování lidu zproštěni.“17 S Hitlerovou vizí budoucího koloniálního 
impéria se mohl sice každý seznámit, ale v nacistické propagandě o ní 
bylo ve třicátých letech pomlčováno. Čestného místa se jí však dostalo 
okamžitě po rozpoutání války.18 Na počátku roku 1943, krátce před 
porážkou u Stalingradu, však vydal Goebbels novou direktivu, tentokrát 
aby se propaganda přeorientovala a nahradila vizi plánovaného východ-
ního impéria tvrzením, že Německo vede válku k záchraně Evropy od 
bolševismu.19

Na tomto mentálním pozadí není těžké pochopit, proč sehrály 
německé menšiny ve střední a východní Evropě v nacistické politice 
neobyčejně významnou roli. Byly totiž instrumentalizovány jako nosné 
vrstvy budoucí německé správy získaných území. Proto byly stylizovány 
jako ujařmené části německého národa v „cizích“ státech, vydané na 
pospas „cizím“ národům, přestože se jednalo o spolužití se sousedskými 
národy v multikulturních společnostech. Německé obyvatelstvo všech 
evropských států, které bylo již za Výmarské republiky vystaveno agitaci 
v duchu Penckovy teorie o „německé národní a kulturní půdě“, se po 
převzetí moci nacisty stalo obětí nové vlny neobyčejně intenzivní pro-
pagandistické kampaně tzv. „hnědé sítě“ agitátorů, školitelů a agentů 
tajných služeb. Jakými metodami byly široké vrstvy příslušníků ně-
meckých menšin zapojovány do přeshraničních sítí lidově-vzdělávacích 
organizací, seminářů a festivit ukazuje detailní dokumentace vydaná již 
roku 1935 v Paříži pod titulem Das braune Netz.20 Vzhledem k tomu je 
sotva překvapující, že popularita nacismu a jeho Vůdce Adolfa Hitlera 
rapidně vzrostla mezi Němci všude v Evropě a že se německé menšiny 

staly všude pátou kolonou nacistického Německa, i když se jim násled-
kem početní velikosti jednotlivých menšin nikde nedostalo tak velkého 
mezinárodněpolitického významu jako v Československu.21

Přímým počátkem přesídlování německého obyvatelstva se stal Hit-
lerův projev z 6. října 1939.22 V něm totiž Vůdce oznámil, že přikročí 
k reorganizaci „etnogra� ckých poměrů“ a že „přesídlování národností“ 
se stalo nejdůležitějším úkolem týkajícím se nejen dobytého prostoru: 
„Celý východ a jihovýchod Evropy je totiž plný zčásti života neschop-
ných střepů německého národovstva.“23 K přesídlováním německých 
menšin došlo obratem. Mezinárodní veřejností bylo Hitlerovo prohlá-
šení a jeho provádění pochopeno jako počátek další z brutálních forem 
nacistické politiky. K prvním obětem patřilo německé obyvatelstvo 
z baltských států a z Volyňska, ale brzy se k nim přidružovali i Němci 
z Rumunska, Maďarska, Jugoslávie a obsazených území Sovětského sva-
zu.24 I když se znaci� kované obyvatelstvo těmto pokynům svého Vůdce, 
jak to tehdy bylo prezentováno, podrobovalo často dobrovolně, doplá-
celi na to někteří brzy i svými životy. To dnes víme například z tajného 
Himmlerova projevu z 29. února 1940 ohledně přesídlovaných umrza-
jících ve stojících vlacích. Šlo prý o politováníhodné, ale nevyhnutelné 
následky dané situace: „Je to prostě kousek Asie, do něhož jsme se zde 
dostali, a my právě chceme posunout hranici Germánie o krok dále; 
a tím hranici Evropy.“25

Německá propaganda rozhodnutí nadšeně oslavovala, stejně jako 
velký význam přesídlenců při budování „nového Východu“. Veřejně si-
ce propaganda někdy mluvila o „návratu domů, do Říše“, ale mýlil by se 
každý, kdo by se domníval, že přesídlovaní Němci směli v Německu žít 

17 Hitler, Adolf, Mein Kampf, s. 648.Mein Kampf, s. 648.Mein Kampf
18 O konkretizaci prováděcích plánů k „budování východního impéria“ srov. Madajczyk, 

Czesław (ed.), Vom Generalplan Ost zum Generalsiedlungsplan, München et al., 1994.
19 Hass, Gerhart, Schumann, Wolfgang (Hg.), Anatomie der Aggression. Neue Doku-

mente zu den Kriegszielen des faschistischen deutschen Imperialismus im zweiten Weltkrieg, mente zu den Kriegszielen des faschistischen deutschen Imperialismus im zweiten Weltkrieg, mente zu den Kriegszielen des faschistischen deutschen Imperialismus im zweiten Weltkrieg
Berlin, 1972, s. 179–181, zde s. 180 f.

20 Das braune Netz. Wie Hitlers Agenten im Auslande arbeiten und den Krieg vor-
bereiten, Paris 1935

21 de Jong, Louis, Die deutsche Fünfte Kolonne im Zweiten Weltkrieg, Stuttgart 1959.Die deutsche Fünfte Kolonne im Zweiten Weltkrieg, Stuttgart 1959.Die deutsche Fünfte Kolonne im Zweiten Weltkrieg
22 Pro shrnující přehled základních informací o odsunech Němců viz mj. Hahnová, 

Eva, „Přesidlování Němců zahájil Hitler“, in Lidové noviny 7. 5. 2011.
23 Adolf Hitler in Verhandlungen des Reichstags, 4. Wahlperiode 1939, Band 460, 

Stenographische Berichte 1939–1942. Anlagen zu den Stenographischen Berichten 
1.–8. Sitzung, hier 4. Sitzung, Freitag den 6. Oktober 1939, s. 51–63, zde s. 56.

24 Pokusy o přesídlování německých menšin z Itálie či Francie nebyly vzhledem 
k nedostatku zájemců a větší ohleduplnosti nacistických úřadů zdaleka tak „úspěšné“, 
a proto nesehrály ani v dějinách odsunů německého obyvatelstva významnou roli.

25 Heinrich Himmler: Geheimreden 1933 bis 1945 und andere Ansprachen, hg. v. 
Bradley F. Smith, Agnes F. Peterson mit einer Einführung von Joachim C. Fest, Frank-
furt am Main et al. 1974, s. 130 a s. 137.
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jako plnoprávní občané. Byli totiž transportováni převážně do okupova-
ného Polska a usazováni do bytů, domů a statků předem k tomu účelu 
deportovaných majitelů. Když 16. března 1944 hlásil hlavní deník Völ-
kischer Beobachter „S černomořskými Němci se nyní přistěhoval miliontý kischer Beobachter „S černomořskými Němci se nyní přistěhoval miliontý kischer Beobachter
Němec do Vartské župy“, šlo, přibližně řečeno, o Poznaňsko, které mělo 
být germanizováno. Nicméně když krátce před koncem války, 7. listopa-
du 1944, informoval denní tisk o oslavách pátého výročí údajného „zno-
vuzačlenění“ Vartské župy do Říše, liboval si Himmler tentokrát z jiného 
důvodu: Po staletí „byla nejcennější německá krev nesmyslně a často ke 
škodě Německa rozlévána po světě“, s čímž prý bude brzy konec.26

Aby „německá krev přestala být rozlévána po světě“, byly v téže době 
nuceni další příslušníci bývalých německých menšin opouštět své domovy 
následkem tzv. evakuací. To nebyly dobrovolné útěky lidí obávajících se 
válečného dění či následků porážky, jak rozhlašovala německá propagan-
da. Dobrovolně prchali většinou jen nositelé nacistického režimu ze stra-
chu před potrestáním. Pojmem „evakuace“ byly označovány nacistickými 
úřady organizované transporty německého obyvatelstva z území, nad 
nimiž ztrácelo Německo kontrolu. Dotyční opouštěli své domovy kolek-
tivně na povel a museli být k opouštění svých domovů často přemlouváni 
a donucováni násilnými prostředky. V Maďarsku, Rumunsku, Chorvat-
sku a na Slovensku nebylo z diplomatických ohledů na spojenecké vlády 
užíváno zdaleka tak brutálního násilí jako na německém území, kde se 
stalo paradoxně právě německé civilní obyvatelstvo obětí posledních 
masových zločinů nacistů. V nesčetných svědectvích se dočítáme o hro-
madném vraždění ležících nemocných či o vyhánění obyvatel z jejich 
domovů střelnými zbraněmi a následném spalování jejich domů, aby 
bylo zabráněno návratu.27 Pro informace veřejnosti platila i nadále Goeb-
belsova propagandistická direktiva z roku 1943 prezentující Německo 
jako zachránce Evropy před bolševismem. Proto byly evakuace ospravedl-
ňovány propagandou o barbarství Rudé armády, i když si sám Goebbels 
byl vědom toho, že sovětské vedení nedisciplinované jednání svých vojáků 

ostře potíralo,28 že jeho režim přivedl evakuacemi německé obyvatelstvo 
do tragické humanitární katastrofy29do tragické humanitární katastrofy29do tragické humanitární katastrofy  a že část civilního obyvatelstva jeho 
agitaci nevěřila.30 Nucené evakuace byly ukončeny až 29. dubna 194531, 
ale Hitlerův nástupce ve vůdcovské funkci, admirál Karl Dönitz, švadronil 
i nadále o nutnosti „zachraňovat německou krev na Východě“.32

Shora představený Hitlerův projev z 6. října 1939 a následný počátek 
přesídlování německého obyvatelstva měly ještě jiné závažné důsledky. 
V Londýně si totiž počali odborníci v diplomatických a vládních kruzích 
lámat hlavu nad otázkou, jaké následky bude mít přesídlování němec-
kého obyvatelstva v poválečné době a jakým způsobem na ně může, 
resp. má být reagováno Velkou Británií. To ukazuje tzv. Mabbotovo33

memorandum, které bylo vypracováno v Královském institutu pro 
mezinárodní záležitosti v londýnském Chatham House na přelomu let 
1939–1940 a které se detailně zabývalo dějinami německých menšin 
ve střední a východní Evropě a okolnostmi a následky jejich přesunů.34

26 Heinrich Himmler u příležitosti „Dne svobody“; „Tag der Freiheit“ v Posen: Die 
Grenzmark wird das Reich schützen, in Völkischer Beobachter 7. 11. 1944.

27 Peikert, Paul: „Festung Breslau“ in den Berichten eines Pfarrers 22. Januar bis 6. Mai 
1945, (eds.) Karol Jonca, Alfred Konieczny, Wrocław 2004 a Eva Hahn, Hans Henning 
Hahn: c. d., s. 260–291.

28 Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte 
und mit Unterstützung des Staatlichen Archivdienstes Rußlands hg. v. Elke Fröhlich, 
Teil II: Diktate 1941–1945, Band 15: Januar–April 1945, bearb. v. Maximilian Gschaid, 
München et al. 1995, s. 398.

29 Ibid., např. s. 219, 333 nebo 374.
30 Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte 

und mit Unterstützung des Staatlichen Archivdienstes Rußlands hg. v. Elke Fröhlich, 
Teil II: Diktate 1941–1945, Band 14: Oktober–Dezember 1944, bearb. v. Jana Rich-
ter,Hermann Graml, München 1996, s. 192 f.

31 Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtführungsstab) 
1940–1945. Geführt von Helmuth Greiner, Percy Ernst Schramm. Im Auftrag des 
Arbeitskreises für Wehrforschung hg. v. Percy Ernst Schramm (Bd. IV: 1944–45) in 
Zusammenarbeit mit Hans-Adolf Jacobsen (Bd. I: 1940/1941), Andreas Hillgruber (Bd. 
II: 1942), Walter Hubatsch (Bd. III: 1943), 4 Bde., Frankfurt am Main 1961–1965, 
zde sv. IV/2, s. 1591.

32 Lüdde-Neurath, Walter, Regierung Dönitz. Die letzten Tage des Dritten Reiches, 
3. wesentlich erweiterte Au� age, Göttingen et al. 1964, s. 129.

33 John David Mabbott (1898–1988), � lozof, za druhé světové války spolupracovník 
Foreign Research and Press Service (FPRS), prezident St. John’s College Oxford.

34 Rychlík, Jan, „Memorandum Britského královského institutu mezinárodních vzta-
hů o transferu národnostních menšin z r. 1940“, in Český časopis historický 91, 1993, 
s. 612–631; v téže době bylo podle historika Martina D. Browna vypracováno na přání 
britského ministerstva zahraničí více podobných studií (Brown, Martin David: Dealing 
with Democrats.  e British Foreign Offi  ce and the Czechoslovak Émigrés in Great 
Britain, 1939 to 1945, Frankfurt am Main et al. 2006, s. 93).
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Přesídlování Němců se tak stalo součástí agendy mezinárodní politiky, 
protože bylo jasné, že následkem již uskutečněných přesunů bude maso-
vé stěhování Němců i po válce nevyhnutelné. Tam, kde byli přesídlovaní 
nacisty usazováni, mohli těžko zůstat, a kolik Němců bude ještě kam 
přesídleno, nebylo známo. Londýnská studie pečlivě diferencovala mezi 
dějinami všech německých menšin a zkušenostmi a okolnostmi různých 
přesunů obyvatelstva a její autoři dospěli k závěru, že jediné dva případy, 
kdy by se mělo uvažovat o případném trvalém přesídlení německých 
menšin, se týkaly Polska a Československa. Jak zjistil britský historik 
Martin D. Brown, obdržel prezident v emigraci Edvard Beneš s největší 
pravděpodobností jednu kopii tohoto důvěrného materiálu a užil jeho 
myšlenek při formulaci vlastních plánů.35 Každopádně víme, k jakému 
závěru dospěl Beneš již 8. března 1940 poté, co se zúčastnil schůzky ve 
shora jmenovaném institutu: „V Chatham House nabývá převahy názor, 
že problém sudetských Němců bude nutno řešit stěhováním Němců.“36

Britské úvahy o eventuálním přesídlování Němců z Polska a Česko-
slovenska nebyly motivované ani myšlenkou, že by bylo třeba vytvářet 
etnicky homogenní státy, ani jakousi touhou po potrestání Němců či 
odplatě za nacistické zločiny, jak se dnes často říká. Pro pochopení 
tehdejších britských postojů si musíme připomenout zkušenosti britské 
vlády. Pokus z roku 1938 vyhovět německým požadavkům ohledně 
připojení Rakouska a pohraničních oblastí Československa byl zcela 
neúspěšný, protože nezabránil dalšímu německému expanzionismu. 
Zřízení Protektorátu Čech a Moravy v březnu 1939 se stalo přelomem 
v britských vztazích k Německu, a když po přepadení Polska dalšího půl 
roku později vysvětlovala britská vláda veřejnosti, proč se nyní rozhodla 
k vypovězení války Německu, bylo použito i jedné pozoruhodné věty: 
„Historky z roku 1938 o českých ukrutnostech vůči jejich německé 
menšině byly omílány skoro doslova vzhledem k Polákům.“37 Repeti-
tivní frázovitost nacistické propagandy o údajně utlačovaných němec-
kých menšinách z roku 1938 proti Československu a z roku 1939 proti 

Polsku nemohla britským odborníkům uniknout, stejně jako jim byly 
známy i populární německé představy o tzv. německé národní a tzv. ně-
mecké kulturní půdě, s nimiž jsme se seznámili v souvislosti s teoriemi 
Albrechta Pencka. 

V prvních úvahách o eventuálním poválečném odsunu Němců z Čes-
koslovenska a Polska na přelomu let 1939–1940 tak sehrály v britských 
odborných kruzích rozhodující roli zkušenosti z cesty Velké Británie do 
druhé světové války a již tehdy prováděné odsuny německých menšin 
z východoevropských států do obsazeného Polska, a to obojí na pozadí 
všeobecně známých postojů vůči oběma v německých očích údajně 
chybně konstruovaným a na „německé půdě“ se rozkládajícím státům. 
Vzhledem k všeobecně známým faktům, z nichž tyto úvahy vycházely, 
je nebylo třeba ani v USA, ani v Sovětském svazu nijak komplikovaně 
osvětlovat. Ve všech těchto třech státech byly poválečné odsuny Němců 
z Polska a Československa chápány jako součást německé otázky a pre-
ventivních opatření vůči poválečnému Německu s cílem, aby se pro-
blémy kolem německé východní hranice neopakovaly a aby německé 
menšiny podél německé východní hranice nezavdávaly další možnosti 
k instrumentalizaci ve prospěch německého expanzionismu. S touhami, 
snažením a cíli českých a polských politiků měly důvody velmocí pro 
poválečné odsuny pramálo společného, a proto byly i různé úvahy čes-
kých politiků o eventuálním odstoupení té či oné oblasti předválečného 
Československa a redukování počtu německých obyvatel v poválečném 
státě tak či onak prakticky bezvýznamné.

Spojenecké velmoci rozhodly o přesídlování pouze ve třech pří-
padech: o odsunech Němců z Československa, Maďarska a Polska. 
O Maďarsku bylo na Postupimské konferenci rozhodnuto na přání 
maďarské vlády, která navíc vysídlování sama brzy přerušila, takže z pů-
vodně plánovaných pěti set tisíc Němců jich bylo nakonec přesídleno 
pouze 170 000.38 Ti tvořili v celkovém počtu 4,8 milionů poválečných 
přesídlenců jen nepatrnou část. Poválečné odsuny německého obyva-
telstva se tedy fakticky týkaly pouze dvou států, o nichž bylo v této 
souvislosti uvažováno již na přelomu let 1939–1940. Srovnání obou 35 Brown, c. d., s. 280.

36 Otáhalová, Libuše, Červinková, Milada (eds.): Dokumenty z historie československé 
politiky 1939–1943, Bd. 1, Praha, 1966, s. 84.

37 „How Hitler Made the War.  e inner story as told in the Foreign Offi  ce telegrams 
and documents abridged from the Blue Book and Sir Nevile Henderson’s Report“. Pu-
blished by His Majesty’s Stationery Offi  ce, London 1939, s. 39.

38 Tóth, Ágnes, Migrationen in Ungarn 1945–1948: Vertreibung der Ungarndeutschen, 
Binnenwanderungen und slowakisch-ungarischer Bevölkerungsaustausch, München, 2001, 
s. 217.
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případů je nezbytné pro pochopení důvodů, proč k nim došlo, proč 
spojenecké velmoci byly v této záležitosti zajedno a proč společně její 
provedení spoluorganizovaly. V obou případech se jednalo o dvě různé 
skupiny německého obyvatelstva. Zatímco v případě Československa 
šlo o národnostní menšinu státu sousedícího s Německem, byli odsu-
nutí z Polska z velké části před válkou německými státními občany; 
v předválečném Polsku žila jen malá německá menšina. Dějiny Němců, 
kteří byly po válce odsunuti z Československa a Polska, byly tedy zcela 
rozdílné, a proto nelze odkazovat k jejich minulosti, chceme-li vysvět-
lit příčiny jejich přesídlení. Společné jim bylo pouze to, že by byli žili 
v obou poválečných státech podél vysoce problematických východních 
hranic Německa; německému národu se totiž nikdy nepodařilo nalézt 
konsensus, kde by měla východní hranice moderního německého státu 
ležet, a po generace bylo odkazů na německé obyvatelstvo na druhé stra-
ně německých hranic instrumentalizováno ve prospěch německého ex-
panzionismu. V roce 1945 tak nebylo odsunuto německé obyvatelstvo 
z Polska a Československa s ohledem na jeho předválečnou minulost, 
nýbrž s cílem dosáhnout vyjasnění otázky východní hranice Německa.

Od minulosti k současnému vzpomínání

Historie Polska a Československa, a tím i zkušenosti Poláků a Čechů 
za druhé světové války, byly v mnohém směru rozdílné. V německých 
očích se sice jednalo o dva státy, které se z velké části rozprostíraly na 
údajně „německé půdě“, ale přeci jen v jejich dvou různých oblastech. 
České země byly po generace nazývány „srdcem Germánie“ a navíc 
i vzhledem k jejich socioekonomické infrastruktuře platily v očích na-
cistů za „prostor“, jehož stabilita neměla být ohrožována a o jehož bu-
doucnosti mělo být rozhodováno až po vítězné válce. Polsko se naopak 
stalo jakousi laboratoří k okamžitému budování tzv. nových východních 
území Velkoněmecké říše, a právě to přispělo významně k neobyčejné 
brutalitě, s jakou tam jednala německá okupační správa. Osudy obou 
států byly na počátku války podobně nejasné, a to především ve srovnání 
s většinou obsazených zemí v západní Evropě, kde se i přes okupaci a na-
cistický teror v daleko větší míře udržela kontinuita správních struktur 
a jejichž obyvatelé se těšili ve srovnání s Poláky a Čechy relativnímu 

respektu Němců; to platilo také v případě Francouzů, i přes generace 
trvající válečné zkušenosti a pohraniční kon� ikty.

Československo a Polsko byly zcela rozkouskovány a měly podle 
přání nacistického režimu zmizet navždy z mapy Evropy. Jejich exilové 
vlády se přesto potýkaly s rozdílnými problémy. V případě Českoslo-
venska sehrála důležitou roli počáteční ochota velmocí akceptovat jeho 
rozbití a přímá spoluúčast sousedních států (Polska, Maďarska a nako-
nec i odštěpeného Slovenska) na něm. Polsko bylo naproti tomu vše-
obecně vnímáno jako první oběť německého válečného expanzionismu. 
Zároveň bylo i obětí německo-sovětského paktu z roku 1939. Navíc si 
Sovětský svaz nárokoval velkou část těch polských východních území, 
kterých se proti své vůli vzdal po vítězném válečném tažení Polska z let 
1919–1921 a která znovuzískal svým paktem s Hitlerem z roku 1939. 
Aliance mezi západními mocnostmi a SSSR v boji proti nacistickému 
Německu byla těžko představitelná, aniž by Velká Británie a USA uznaly 
sovětsko-polskou hranici na tzv. Curzonově linii, kterou britská vláda 
sama po první světové válce jako polsko-sovětskou hranici navrhovala 
a kterou Sovětský svaz od roku 1939 de facto znovuzískal. Tím se dostala 
i polská exilová vláda do závažných potíží. Bránila se proti ztrátě velkých 
území, za která měla být kompenzována přivtělením německého území, 
ale navíc stála přinejmenším od sovětsko-německého paktu z roku 1939 
a následné brutální sovětské okupace polských území v hlubokém kon-
� iktu s jednou ze spojeneckých velmocí. Tyto polské potíže přetrvávaly 
i poté, co se následkem všeobecného konsensu o návratu k předhitle-
rovskému státnímu pořádku začala jevit pravděpodobnou rekonstituce 
Československa.

Srovnání zkušeností obou exilových vlád vedlo k populárním ob-
razům „zrazeného“ Československa v předvečer druhé světové války 
a Polska, „zrazeného“ nejprve svým tradičním ruským nepřítelem 
a poté i svými západními spojenci, kteří naopak vyšli vstříc svému spo-
jenci v boji proti nacistické Velkoněmecké říši. Vzhledem k dimenzím 
tehdejšího válečného kon� iktu nebrala žádná z velmocí ohledy na přání 
a cíle svých malých spojenců. To ovšem nebylo připouštěno veřejně. 
Vlády velmocí se pokoušely vzbuzovat dojem, jako by rozhodovaly 
pouze ve shodě s dotyčnými státy, a tak se stalo, že i odsuny německého 
obyvatelstva byly prezentovány jako přání Polska a Československa. Asi 
není třeba dodávat, že podobně je prezentovaly i obě vlády vzhledem 
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k potřebě zajistit si vnitropolitickou legitimaci. Tak se stalo zvykem 
prezentovat i odsun Němců z Československa jako vytoužené přání (či 
dokonce „rozhodnutí“) českého národa (zatímco o Slovensku v těchto 
souvislostech bývá málokdy řeč). Ve skutečnosti by však ani Polsko, 
ani Československo nemohly odsuny německého obyvatelstva proti 
vůli okupačních mocností ve svých zemích a v poválečném Německu 
provést.

Vlády spojeneckých velmocí omezovaly své veřejné výroky o vlast-
ních cílech, rozhodnutích a úvahách (v neposlední řadě kvůli napjatým 
vztahům a kon� iktům mezi západními spojenci a Sovětským svazem) na 
minimum. Různí politici a publicisté, komentátoři, ale i jednotliví ob-
čané všech zúčastněných států si vysvětlovali důvody, proč k poválečným 
odsunům německého obyvatelstva z Polska a Československa došlo, po 
svém. Pročítáme-li americký, britský, francouzský či československý 
a polský tisk z poválečné doby, nalezneme širokou paletu interpretací 
jak důvodů, proč k odsunům došlo, tak i způsobů, jakým byly prove-
deny. Tak jako ve světové veřejnosti ani v Československu téměř neza-
zněly hlasy, které by tehdy rozhodnutí o odsunech podrobovaly zásadní 
kritice, zkoumaly a rozebíraly jeho příčiny a diskutovaly o jeho různých 
interpretacích. Kritizovány byly často jednotlivé aspekty nehumánního 
zacházení s Němci, ale bohužel se tak stávalo většinou za použití nesolid-
ně podložených informací; v tomto směru byly kritické stati, uveřejňo-
vané v pražském časopise Dnešek, pozoruhodnou výjimkou. Vedle toho 
byla kritika často artikulována formou útočných osočování politických 
protivníků ze strany vnitropolitických kritiků v dubnu 1945 zemřelého 
prezidenta Franklina D. Roosevelta, krátce po válce v britských volbách 
poraženého Winstona Churchilla nebo ze strany antikomunistických 
kritiků Stalina.39 Poválečné zpravodajství o odsunech tak zanechalo více 
dodnes tradovaných legend než náležitě ověřovaných informací.

V padesátých letech, po založení Spolkové republiky Německo, byla 
tam a odtamtud propagována dnes i v Česku populární legenda, že od-
sun Němců z Československa byl výrazem jakéhosi pomýleného českého 
nacionalismu, že odporoval mezinárodnímu právu, a že se proto odsu-
nutým bývalým občanům Československa mělo dostat z české strany 

zadostiučinění. Nositeli tohoto dějinného obrazu byly především přímo 
zainteresované sudetoněmecké spolky reprezentované Sudetoněmec-
kým landsmanšaftem jako střechovou organizací. Tyto dodnes aktivní 
a německým státem politicky i � nančně podporované spolky se svých 
údajných právních, morálních a politických nároků zatím nevzdaly, 
i když o nich už mluvívají méně často než o smiřování a společné česko-
-německé budoucnosti ve sjednocené Evropě. Proto se však nevzdávají 
ani tradičních interpretací odsunu, kterými své nároky zdůvodňují 
(v nejnovější formulaci stanov Sudetoněmeckého landsmanšaftu jde 
o nárok „na domovinu, její znovuzískání a s tím spojené právo [sude-
toněmecké] národnostní skupiny na sebeurčení“ a nárok „na návrat, 
resp. rovnocennou náhradu nebo odškodnění kon� skovaného majetku 
sudetských Němců“).40 Vzhledem k intenzivní propagaci sudetoně-
meckých interpretací odsunu i v Česku je sotva překvapující, že jejich 
popularita zde v posledních 20 letech roste.41 Historická dekontextuali-
zace, na níž jsou tyto dnes módní sudetoněmecko-české obrazy odsunu 
založeny a která umožňuje obviňovat český národ z údajně pomýleného 
nacionalismu jako příčiny poválečných odsunů, však stojí v cestě jaké-
koli věcné, empiricky podložené debatě, a tím i poznávání, vysvětlování 
a chápání toho, jak a proč k odsunům německého obyvatelstva v letech 
1939–1949 došlo.

39 O kriticích rozhodnutí o odsunech v Eva Hahn, Hans Henning Hahn: c. d., 
s. 339–347 a s. 352–389.

40 Citováno ze stanov Sudetoněmeckého landsmanšaftu podle http://www.sudeten.de/
cms/?Die_Sudetendeutsche_Landsmannschaft (16. 2. 2012).

41 Dnes jak v Německu, tak v Česku nejpopulárnější převyprávění tradiční sude-
toněmecké interpretace poválečného odsunu Němců z Československa, obohacené 
o archivní dokumentaci, nabízí kniha Detlef Brandes: Cesta k vyhnání 1938–1945. 
Plány a rozhodnutí o „transferu“ Němců z Československa a z Polska, Praha 2002. Brandes 
rozšiřuje tradiční obraz příčin vyhnání o odkazy na údajný polský anexionismus jako 
druhou spolupříčinu, vedle údajně pochybeného nacionalismu Edvarda Beneše. Detail-
ně o této knize viz Eva Hahn, Hans Henning Hahn: c. d., kapitola Von der mühsamen 
Ursachensuche eines Historikers, s. 98–103.
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tímco většina klíčových zdrojů k tomuto tématu vznikla v jazyce ně-
meckém či českém, etymologii pojmu „transfer“ nacházíme v angličtině. 
A byly to právě v anglickém jazyce psané práce, jež po roce 1989 výrazně 
rozšířily rámec této debaty. Současné anglicky psané texty hovoří pře-
vážně o „vyhnání“ sudetských Němců, v posledních letech pak dokonce 
o jejich „etnické čistce“ (avantlemot).avantlemot).avantlemot 4 Oproti tomu termínu „transfer“ 
je v naprosté většině případů jakákoliv legitimita upírána.5

Tento text si klade za cíl prozkoumat, proč se pojem „transfer“ do 
značné míry z anglicky psaných příspěvků k této mezinárodní debatě 
vytratil, vysvětlit prominentní postavení prací hovořících o „vyhnání“, 
probrat kořeny a etymologii termínu „transfer“ a poukázat na jeho vy-
užití nejenom ve dvacátém století, tzn. v článku 7 Mnichovské dohody 
a Článku XII Postupimské dohody, ale i ve staletích předcházejících. 
V neposlední řadě se pokusí dokázat, že pojem „transfer“ nebyl ve svém 
dobovém kontextu prachobyčejným eufemismem, ale spíše technickým, 
legalistickým termínem využitým pro diplomatické účely. Autorovi 
tohoto textu se nejedná o kategorické odmítnutí používání slova „vy-
hnání“ a nesnaží se ani tvrdit, že jeden či druhý výklad je bezvýhradně 
„správný“, nebo „mylný“. Jde spíše o to, že jakákoliv snaha o komplexní 
pochopení tématu musí tuto dualitu brát v potaz a že texty, jež pojem 
„transfer“ zcela pomíjejí ve prospěch pojmu „etnická čistka“, jsou ana-
chronické a měli bychom k nim přistupovat krajně obezřetně.

JE „TRANSFER“ POUHÝM EUFEMISMEM 
PRO „ETNICKOU ČISTKU“?

Kořeny pojmu a vývoj anglicky psané debaty 
o odsunu sudetských Němců z Československa

MARTIN D. BROWN

George Orwell ve své zásadní eseji nazvané Politika a anglický jazyk
z roku 1946 napsal:

„Politický jazyk musí zhusta sestávat z eufemismů, kruhové argumentace 
a bohapustého mlžení (…) Miliony rolníků jsou okrádány o svá hospo-
dářství a vyháněny na strastiplné cesty pouze s tím, co dokážou unést v ná-
ručí: taková praxe se nazývá transferem obyvatelstva či transferem obyvatelstva či transferem obyvatelstva úpravou hranic.“1

Orwell měl nepochybně pravdu, ovšem jeho často opakovaný výrok, 
že „transfer“ byl pouhým eufemismem, pomíjí některá klíčová fakta 
o kořenech a vývoji tohoto pojmu. Přesto (nebo právě proto) podobné 
názory v anglicky psané literatuře na téma nuceného vystěhování sude-
toněmecké menšiny z Československa po druhé světové válce převládají 
i dnes.2 Soupeřící historiogra� cké interpretace těchto událostí se v uply-
nulých téměř sedmdesáti letech točily kolem protichůdných a zpoliti-
zovaných výkladů termínů „transfer“ a „vyhnání“. Oba termíny uváděl 
již dvanáctý článek Postupimské dohody, výsledku konference, na které 
vítězné spojenecké mocnosti posvětily odsun sudetských Němců.3 Za-

1 Orwell, G., „Politics and the English Language“, in Davison, P. (ed.),  e Complete 
Works of George Orwell, I Belong to the Left, 1945, Londýn, 1998, s. 428 (česky „Politika Works of George Orwell, I Belong to the Left, 1945, Londýn, 1998, s. 428 (česky „Politika Works of George Orwell, I Belong to the Left
a anglický jazyk“, in Uvnitř velryby a jiné eseje, Praha, 1999).

2 Tento termín je používán ve snaze o „neutrální“, odpolitizovaný popis těchto udá-
lostí.

3 Oba termíny jsou použity v článku XII Postupimské dohody. Slovo „vyhnání“ tehdy 
odkazovalo na „divoký odsun“ sudetských Němců prováděný na celém území Česko-
slovenska během léta roku 1945 (období násilných odvet Čechoslováků proti sudetským 
Němcům a dalším národnostním menšinám), zatímco pojem „transfer“ se vztahoval 

k navrženému organizovanému vystěhování, jež mělo probíhat pod mezinárodním 
dohledem a pod záštitou Spojenecké kontrolní komise (Allied Control Commission) 
a začalo v prvních měsících roku 1946. Po dokončení odsunu zůstalo na území Česko-
slovenska přibližně 200 tisíc sudetských Němců, kteří z politických důvodů dostali 
povolení k pobytu. 

4 Viz Bloxham, D., „ e Great Unweaving:  e Removal of Peoples in Europe, 1875–
1949“ a Brandes, D., „National and International Planning of the ‚Transfer‘ of Germans 
from Czechoslovakia and Poland“, obojí in Nessek, R. a Haake, C., Removing Peoples: 
Forced Removal in the Modern World, Oxford, 2009, s. 167–207, 281–96; Naimark, Forced Removal in the Modern World, Oxford, 2009, s. 167–207, 281–96; Naimark, Forced Removal in the Modern World
N. M., Fires of Hatred: Ethnic Cleansing in Twentieth Century Europe, Harvard, 2001, 
s. 3–14 (česky Plameny nenávisti. Etnické čistky v Evropě 20. století, Praha, Nakladatelství Plameny nenávisti. Etnické čistky v Evropě 20. století, Praha, Nakladatelství Plameny nenávisti. Etnické čistky v Evropě 20. století
Lidové noviny 2006); de Zayas, A., A Terrible Revenge.  e Ethnic Cleansing of the East 
European Germans, 1944–European Germans, 1944–European Germans, 1944 1950, New York, 2006.

5 Této problematiky se zajímavě dotýká kniha Franka M., Expelling the Germans: Bri-
tish Public Opinion and Post–1945 Population Transfer in Context, Oxford 2008, ačkoliv tish Public Opinion and Post–1945 Population Transfer in Context, Oxford 2008, ačkoliv tish Public Opinion and Post–1945 Population Transfer in Context
výmluvné je už pořadí užití obou termínů v názvu knihy a text jako takový je silně závislý 
na německých zdrojích, viz s. 1–12.
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Dva paralelní výklady dějin zůstávají na obou stranách pevně zakoře-
něny i bezmála sedm desetiletí po nuceném odchodu sudetských Něm-
ců z tehdejšího Československa a jejich přesídlení na území vítěznými 
mocnostmi okupovaného Německa a Rakouska. Zastánci obou výkladů 
přitom tvrdí, že prezentují „pravdu“ o tehdejších událostech.6 Pod zkres-
lujícím vlivem nepřátelských politik období studené války se vytvořily 
stejně znesvářené mytologické7 interpretace. Tyto protichůdné verze 
minulosti vykrystalizovaly okolo dvou termínů: „transfer“ (zdůrazňující 
legálnost tohoto procesu a bagatelizující násilí, které jej provázelo) a „vy-
hnání“ (odmítající platnost výše zmíněného a zveličující počet obětí).8

Obě slova se vztahují ke stejným událostem, jejich užití však značí lpění 
na jednom ze dvou odlišných a často zpolitizovaných výkladů toho, co se 
mělo odehrát.9 Oba termíny byly během studené války vytrženy ze svého 
původního kontextu, takže, zjednodušeně řečeno, termín „transfer“začal 

být spojován s levicovou verzí dějin a slovo „vyhnání“ s verzí pravicovou, 
antikomunistickou.

Přenos vysídlenými sudetskými Němci prosazované verze pováleč-
ných událostí (tvrzení o „vyhnání“) do anglicky psané historiogra� e je 
možné zmapovat poměrně snadno.10 Jeden z proudů tohoto procesu 
lze sledovat už od padesátých let, kdy v západním Německu vznikly 
sudetoněmecké vysídlenecké organizace, které začaly svůj výklad dějin 
formulovat a šířit prostřednictvím vlastních akademických institucí 
a s podporou západoněmeckého státu.11 Národní výbor pro svobodnou 
Evropu (National Committee for a Free Europe), orgán vytvořený a � -
nancovaný Ústřední zpravodajskou agenturou USA (CIA), se od roku 
1951 snažil na západě usazené emigranty z komunistického Českoslo-
venska získat k přijetí teze o „vyhnání“, bez ohledu na její pravdivost, vý-
měnou za � nanční podporu. První generace emigrantů období studené 
války, z nichž mnozí se na přípravách odsunu sudetských Němců i jeho 
praktickém provádění přímo podíleli, sice odmítla, ovšem formulování 
„vyhnanecké“ verze dějin pokračovalo a v antikomunistických kruzích 
postupně nacházelo podporu.12 Pozdější generace československých 
disidentů let sedmdesátých tuto interpretaci naopak přijala, neboť 
byla zcela v rozporu s postojem tehdejšího komunistického režimu. 
Výsledné diskuse o odsunu podnítila řada samizdatových prací, která 
mnohé disidenty včetně Václava Havla vedla k bezvýhradnému přijetí 

6 K takovým pracím patří například: Beneš Z., Kural V. (eds.), Rozumět dějinám / Vývoj 
česko-německých vztahů na našem území v letech 1848–1948, Praha, Gallery 2002; Bran-
des, D., Der Weg zur Vertreibung, 1938–1945. Pläne und Entscheidungen zum ‚Transfer‘
der Deutschen aus der Tschechoslowakei und aus Polen, Mnichov 2001, s. 377–417 (česky –417 (česky –
Cesta k vyhnání 1938–1945: plány a rozhodnutí o „transferu“ Němců z Československa 
a z Polska, Praha, Prostor 2002); Frommer, B., National Cleansing. Retribution against 
Nazi Collaborators in Postwar Czechoslovakia, Cambridge 2005, s. 228–231 (česky –231 (česky – Ná-
rodní očista: Retribuce v poválečném Československu, Praha, Academia 2010); Hahnová, E., 
Sudetoněmecký problém: Obtížné loučení s minulostí, Ústí nad Labem 1999, s. 336Sudetoněmecký problém: Obtížné loučení s minulostí, Ústí nad Labem 1999, s. 336Sudetoněmecký problém: Obtížné loučení s minulostí –376; 
Luža, R.,  e Transfer of the Sudeten Germans. A Study in Czech-German Relations, 1933–
1962, Londýn 1964, s. 277–292; Jaksch, W., –292; Jaksch, W., – Europe’s Road to Potsdam, Londýn 1963, 
s. 420–439 (česky –439 (česky – Cesta Evropy do Postupimi. Vina a osud v podunajském prostoru, Praha, 
Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 2000); Korbel, J., Twentieth Century Cze-
choslovakia:  e Meaning of its History, New York 1977, s. 186–187; Staněk, T., Odsun 
Němců z Československa, 1945–1947, Praha 1991; Zayas, Němců z Československa, 1945–1947, Praha 1991; Zayas, Němců z Československa, 1945–1947 A Terrible Revenge, s. 81–128.

7 Buff et, C. a Heuser, B. (eds.), Haunted by History. Myths in International Relations, 
Londýn, 1998, s. 9.

8 Je důležité podotknout, že tyto debaty probíhaly především v češtině a němčině. 
Anglických materiálů bylo jen velmi málo a i tyto často psali německy a česky hovořící 
emigranti usídlení na Západě. Důsledkem toho se v diskursu užívá řada protichůdných 
překladů těchto termínů, mezi něž patří Aussiedlung, odsun, divoký odsun, vertreibung, 
vyhnání a vysídlení. Tyto diskuse dnes v Německu pokračují prostřednictvím činnosti vyhnání a vysídlení. Tyto diskuse dnes v Německu pokračují prostřednictvím činnosti vyhnání a vysídlení
Centra proti vyhánění [Zentrum gegen Vertreibungen].

9 Brown, M. D., „Forcible Population Transfers – A Flawed Legacy or an Unavoidable 
Necessity in Protracted Ethnic Con� icts?  e Case of the Sudeten Germans“,  e Royal 
United Services Institute for Defence Studies Journal, roč. 148, č. 4 (srpen 2003), s. 81–87.United Services Institute for Defence Studies Journal, roč. 148, č. 4 (srpen 2003), s. 81–87.United Services Institute for Defence Studies Journal

10 Významné debaty k této problematice, podněcované a vedené především Wenze-
lem Jakschem, probíhaly ve čtyřicátých letech také ve Velké Británii, viz Brown, M., 
„Desperackie lekarstwo“. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wenzel Jaksch 
i „kwestia sudetoniemiecka“ (pazdziernik 1938 – grudzien 1945), Przeglad Zachodni, 
svazek 327, č. 2 (2008), s. 45–70.

11 Ahonen, P., After the Expulsion. West Germany and Eastern Europe, 1945–After the Expulsion. West Germany and Eastern Europe, 1945–After the Expulsion. West Germany and Eastern Europe, 1945 1990, 
Oxford, 2003, s. 24–53, 92 –200, 266–279; Brown, M. D. a Hahnová, E., „ e Sudeten 
dialogues (části I & II)“, Central Europe Review, roč. 3, č. 16 (7. května 2001), <www.ce-
-review.org> ; Hahnová, E. a Hahn, H. Henning, „Between ‚Heimat‘ and ‚expulsion‘: 
the construction of the Sudeten German ‚Volksgruppe‘ in post-war Germany“, in Brau-
ning, E., Lewis, J. a Pritchard, G. (eds.), Power and the People. A Social History of Central 
European Politics, 1945–56, Manchester, 2005, s. 79–95.European Politics, 1945–56, Manchester, 2005, s. 79–95.European Politics, 1945–56

12 Josten, J., Oh My Country, Londýn, 1949, s. 60–2 (česky Československo žaluje, Pra-
ha, Naše vojsko, 1993); Houžvička, V., Návraty sudetské otázky, Praha, 2005, s. 348–54; 
Saunders, F. S., Who Paid the Piper?  e CIA and the Cultural Cold War, Londýn, 1999, 
s. 130–2. 
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teze o „vyhnání“.13 Právě z těchto dvou hlavních zdrojů pronikly první 
zmínky o „vyhnání“ zpět do anglicky psaných textů – v neposlední řadě 
prostřednictvím práce Alfreda Maurice de Zayase.14

Spor o terminologii se znovu naplno rozhořel po skončení studené vál-
ky a zejména během jednání o přistoupení České republiky k Evropské 
unii (EU).15 Jedním z nejvýznamnějších důsledků tohoto procesu byla 
skutečnost, že antikomunisticky smýšlejícími lidmi v Československu/
České republice i samotnými „vyhnanci“ a/nebo jejich potomky v Ně-
mecku podporovaná teze o „vyhnání“ začala v západní historiogra� i pře-
vládat.16 Částečně to způsobilo i údajné „znovuobjevení“ zapomenutých 
událostí západními historiky a rovněž spoléhání na německý zdrojový 

materiál, který „vyhnání“ prezentoval jako nemorální a protizákonné 
a podporoval pozici zaujatou po roce 1989 částí českých a slovenských 
politických elit.17 Později tyto termíny nahradilo nové slovní spojení, 
které se objevilo v souvislosti s válkami v bývalé Jugoslávii v průběhu 
devadesátých let: „etnická čistka“.18 Podle těchto po konci studené války 
vznikajících zdrojů se plán na „vyhnání“ sudetských Němců zrodil vý-
hradně v hlavě československého exilového prezidenta Edvarda Beneše, 
byl svojí podstatou moderním konceptem (a tudíž konceptem analo-
gickým k „etnické čistce“) a vyplynul ze dvou hlavních dobových zel, 
evropského nacionalismu a totalitní ideologie.19

Prokázání vlivu německých materiálů na anglicky psané historiogra-
� cké práce je vlastně úplně prosté; obvykle postačí oskenování biblio-
gra� e či souvisejících odkazů. Pro tento proces je nicméně příznačná 
zejména jedna přetrvávající a nekriticky přejímaná nepřesnost: do-
mněnka, že „spořádaný transfer německého obyvatelstva“ byl schválen 
v souladu s článkem XIII Postupimské dohody. Ve skutečnosti se tak 
stalo za podmínek Článku XII.20 Tuto chybu má na svědomí původní 

13 Adams, B., „Morality, Wisdom and Revision:  e Czech Opposition of the 1970s 
and the Expulsion of the Sudeten Germans“, East European Politics and Societies, roč. 9, 
č. 2 (1995), s. 234–55; Hilf, R., Němci a Češi: Sousedství ve střední Evropě, jeho význam 
a proměny, Praha, 1996, s. 183–202; Houžvička, Návraty sudetské otázky, s. 354–63.

14 Před rokem 1989 se termíny „transfer“ nebo „vyhnání“ sudetských Němců v ang-
licky psané literatuře vyskytovaly jen naprosto výjimečně, častěji se objevovaly ve Spo-
jených státech než ve Velké Británii (viz též pozn. 22). Viz například Garton Ash, T., 
 e Uses of Adversity. Essays on the Fate of Central Europe, Cambridge, 1989, s. 60, 167; 
Seton-Watson, H.,  e East European Revolution, Londýn, 1952, s. 180, 360–1; Seton-
-Watson, H., ‚Con� ict in Bohemia‘,  e Times Literary Supplement, č. 3936 (19. srpna  e Times Literary Supplement, č. 3936 (19. srpna  e Times Literary Supplement
1977), 1001; Seton-Watson, H., ‚Introduction‘, in Ripka, H., Eastern Europe in the 
Post-war World, Londýn, 1961, s. viii-ix; De Zayas, A., Post-war World, Londýn, 1961, s. viii-ix; De Zayas, A., Post-war World Nemesis at Potsdam.  e Anglo-
-Americans and the Expulsion of the Germans, Londýn, 1979, s. xvii-xxiv, s. 17–37.

15 Bernitz, U., Frowein, J. a Lord Kingsland, Independent Legal Opinion on the 
Beneš Decrees and the Accession of the Czech Republic to the European Union, pracovní 
dokument DGIV (Direktorát pro vzdělávání a jazyky) 323.374 (říjen 2002), < http:
//www.europarl.eu.int/studies/default_en.htm >; J. Tampke, Czech-German Relations 
and the Politics of Central Europe from Bohemia to the EU, Londýn, 2003, s. 143–55.and the Politics of Central Europe from Bohemia to the EU, Londýn, 2003, s. 143–55.and the Politics of Central Europe from Bohemia to the EU

16 Burleigh, M.,  e  ird Reich. A New History, Londýn, 2000, s. 798–9 (česky Třetí 
říše. Nové Dějiny, Argo, Praha, 2008); Davies, N., Europe: A History, Londýn, 1996, 
s. 1047, 1060, (česky Evropa – Dějiny jednoho kontinentu, Praha, Prostor, 2001); Ge-
rald Hughes, R., „Un� nished Business from Potsdam: Britain, West Germany, and the 
Oder-Neisse line, 1945–1962“,  e International History Review, roč. 27, č. 2 (červen 
2005), s. 264–5, 285; Innesová, A., Czechoslovakia:  e Short Goodbye, New Haven, 
2001, s. 19; Jenkins, J.,  e Sudeten Germans’ forgotten fate, BBC, 7. února 2004, <http:/
/news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/3466233.stm>; King, J., Budweisers into Czechs and 
Germans. A Local History of Bohemian Politics, 1848–1948, Princeton, 2002, s. 189–98; 
Mazower, M., Dark Continent. Europe’s Twentieth Century, Londýn, 1999, s. 220–1, 
pozn. 12–13, s. 449; Ryback, T. W., „Dateline Sudetenland: Hostages to History“, 
Foreign Policy, č. 105 (zima 1996–1997), s. 162–78.

17 Hahnová, Sudetoněmecký problém, s. 23–59, 318–35; Houžvička, Návraty sudetské 
otázky, s. 381–466; Stroehlein, A., Czechs and the Czech-German Declaration:  e Failure 
of a New Approach to History, Glasgow, 1998.

18 Vyskytují se pokusy ztotožnit „divoký odsun“ s „etnickou čistkou“, ovšem žádná 
obecně přijímaná de� nice prvního termínu neexistuje a tak je používán pouze nahodile: 
Glassheim, E., „National Mythologies and Ethnic Cleansing:  e Expulsion of Czecho-
slovak Germans in 1945“, Central European History, roč. 33, č. 4 (2000), s. 463–87; 
Glassheim, „Ethnic Cleansing, Communism, and Environmental Devastation in Cze-
choslovakia’s borderlands, 1945–1989“,  e Journal of Modern History, roč. 78, č. 1 
(březen 2006), s. 65–92; Mann, M.,  e Dark Side of Democracy. Explaining Ethnic 
Cleansing, Cambridge, 2005, s. 353–4; Naimark, Fires of Hatred, s. 2–5, 108–22, 187, 
189, 191–2; srovnej Mazower, M., „Violence and the State in the Twentieth Century“, 
American Historical Review, (říjen 2002), s. 1158–78.

19 Ahonen, After the Expulsion, s. 1–2, 16–20; Berglund, B., „,All Germans are the 
Same‘: Czech and Sudeten German Exiles in Britain and the Transfer Plans“, National 
Identities, roč. 2, č. 3 (2000), s. 225–44; Cornwall, M., „Beneš and Czechoslovakia’s 
German minority, 1918–1943“, in Morrison, J. (ed.),  e Czech and Slovak Experience, 
Basingstoke, 1992, s. 186–94; Glassheim, „National Mythologies and Ethnic Clean-
sing“, s. 470–2; Heinmannová, M., Czechoslovakia.  e State that Failed, New Haven, Czechoslovakia.  e State that Failed, New Haven, Czechoslovakia.  e State that Failed
2009, s. 160–1; Naimark, Fires of Hatred, s. 108–16; de Zayas, Fires of Hatred, s. 108–16; de Zayas, Fires of Hatred  e German Expellees: 
Victims in War and Peace, New York, 1993, s. 27–31, 33.

20 Německé zdroje uvádějí správné znění paragrafu Postupimské dohody, ve kterém 
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zveřejnění podmínek dohody ze srpna 1945. Spojenci tehdy záměrně vy-
nechali několik politicky citlivých článků a změnili číslování zbývajících 
částí, takže se ze článku XII „stal“ článek XIII. Publikovaná verze se tedy 
lišila od původní dohody podepsané hlavami spojeneckých mocností.21

Německy psané zdroje od té doby neustále odkazovaly na „článek XIII“ 
a tato nepřesnost se přenesla i do angličtiny.22 Americká a britská vlá-
da úplný text vydaly až počátkem roku 1947 v reakci na tlak domácí 
veřejnosti volající po odkrytí plného rozsahu těchto dohod.23 Ačkoliv 

chyba v číslování článků není až tolik podstatná, jelikož samotný text 
se v obou případech neliší (a ve snaze o plné zveřejnění se jí svého času 
dopustil i autor tohoto textu),24 zcela nepochybně svědčí o značném, 
často nekritickém spoléhání novodobé debaty o poválečných událostech 
v Československu na německé zdroje. 

Anglicky psané texty vznikající od počátku devadesátých let tvrzení 
o „vyhnání“ převzaly a poválečné události nově zařadily do kategorie „et-
nická čistka“. Orwellův názor na „transfery obyvatelstva“ coby pouhé 
eufemismy pro masové zločiny se navíc stal obecně přijímaným faktem, 
přičemž samotnému pojmu, jeho kořenům, dobovým důvodům pro 
jeho použití i jeho užívání v současnosti je věnována pouze malá po-
zornost.25 V důsledku toho si čtenář těchto zdrojů nemusí uvědomit, že 
kořeny pojmu „transfer“ neleží v češtině nebo němčině, ale spíše v ang-
ličtině a že jeho užití o několik let předchází Postupimskou dohodu.

Začátkem roku 1945, tedy v posledních měsících druhé světové 
války, se britská vláda spolu se svými americkými a sovětskými spojenci 
přiblížila dohodě o možnosti celkového „transferu“ německy hovoří-
cích menšin ze Střední Evropy.26 Všichni tři členové Velké aliance tento 
„zoufalý lék“27 ochotně přijali coby řešení (ve stylu deus ex machina) 
středoevropských problémů s menšinami, které patřily – nebo to tak 
alespoň tehdy bylo vnímáno – k hlavním příčinám války.28 Spojenci si 

se hovoří o „Spořádaném transferu německého obyvatelstva“, ovšem označují jej jako 
Článek XIII, nikoliv XII. Článek XIII originální dohody řeší odstranění naftového 
zařízení z Rumunska. Stejná chyba se opakuje i v amerických právních dokumentech, 
viz Zpráva zvláštního podvýboru Justičního výboru, Expellees and Refugees of German 
Ethnic Origin, Sněmovna reprezentantů, 81. Kongres, druhé zasedání, zpráva č. 1841 
(24. března 1950), Washington, D. C., s. 5–8.

21 Srovnej  e Times, 3. srpna 1945 – tato verze žádná čísla článků nezmiňuje; „Uni-
ted States, Great Britain, Soviet Union: Report of Tripartite Conference of Berlin“,  e 
American Journal of International Law, roč. 39, č. 4, (říjen 1945), s. 256 – zde je článek 
uveden jako XIII.; Úřad Jeho Veličenstva pro úřední tisky (1947), Protocol of the Procee-
dings of the Berlin Conference, s. 13 – opravená konečná verze, článek číslován jako XII. 

22 Brown, M., „ e Diplomacy of Bitterness: Genesis of the Potsdam Decision to 
Expel Germans from Czechoslovakia“,  e Western Political Quarterly, roč. 11, č. 3 
(září 1958), s. 624; Hughes, G., „Un� nished Business from Potsdam“, s. 264; Judt, 
T., Postwar. A History of Europe Since 1945, New York, 2005, s. 26 (česky Poválečná 
Evropa – Dějiny od roku 1945, Praha: Slovart, 2008); Kramer, M., „Introduction“, in 
 er, P., Siljak, A. (eds.), Redrawing Nations: Ethnic Cleansing in East-Central Europe, 
1944–1948, Lanham, 2001, s. 30, pozn. 24; Naimark, Fires of Hatred, s. 111; Jackson, Fires of Hatred, s. 111; Jackson, Fires of Hatred
J. Preece, „Ethnic Cleansing as an Instrument of Nation-State Creation: Changing State 
Practices and Evolving Legal Norms“, Human Rights Quarterly, roč. 20, č. 4 (listopad 
1998), s. 829; Proudfoot, M. J., European Refugees, 1939–52. A Study in Forced Popula-
tion Movement, Londýn, 1957, s. 272–7; Schechtman, J. B., „Postwar Population Trans-tion Movement, Londýn, 1957, s. 272–7; Schechtman, J. B., „Postwar Population Trans-tion Movement
fers in Europe: A Survey“,  e Review of Politics, roč. 15, č. 2 (duben 1953), s. 153–4; 
Stola, D., „Forced Migrations in Central European History“, International Migration Re-
view, roč. 26, č. 2, (léto 1992), s. 336; Tampke, Czech-German Relations, s. 73, pozn. 91; 
Walters, V., „On the Legal Construction of Ethnic Cleansing“, Berkeley Electronic Press 
Legal Series, dokument 951 (2006), <http://law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article
=4600&context=expresso>; Zayas, A Terrible Revenge, s. 87; tyto odkazy se dají nalézt ve 
starší německé literatuře, například, Jaksch, W., Europas Weg Nach Potsdam. Schuld Und 
Schicksal Im Donaurum, Stuttgart, 1958, s. 434; Jaksch, Europe’s Road to Potsdam, s. 448; 
a objevují se i v české literatuře, viz Staněk, Odsun Němců z Československa, s. 90–2.

23 Rozprava Dolní sněmovny Spojeného království, 24. března 1947; Národní archiv 
Spojeného království: centrální archiv „Public Record Offi  ce“, Londýn; dokumenty 

ministerstva zahraničí (FO) 371 55834 5911716 C8892/2570/18, zpráva Burrowse,B. 
v odpovědi na písemný dotaz Lorda Beveridgeho ze Sněmovny Lordů, 19. července 
1946; C13890/2570/18, memorandum ministerstva zahraničí Velké Británie, 13. lis-
topadu 1946.

24 Brown a Hahnová, „ e Sudeten Dialogues“ (část I).
25 Havel, Václav: Prosím stručně – Rozhovor s Karlem Hvížďalou, poznámky, doku-

menty, Praha, 2006, v anglickém překladu P. Wilsona jako To the Castle and Back, New 
York, 2007, s. 139–140.

26 FO 371 50658 U 3111/3/970 J. Masaryk Evropské poradní komisi, 14. srpna 1945; 
FO 371 38946 C16563/1347/12 P. Nichols ministerstvu zahraničí, československé me-
morandum k „Problému německé menšiny v Československu“, 28. listopadu 1944; FO 
371 38946 C16563/1347/12 Zprávy ministerstva zahraničí VB, oddělení „Norhern 
Department“, 3. až 12. prosince 1944, A. Eden P. Nicholsovi, 15. ledna 1945. 

27 Archivy Královského institutu mezinárodních otázek (ARIIA) 20/11, nezveřejněná 
studie J. D. Mabbotta „National Minorities“, rukopis, 1940, oddíl C, s. 5.

28 FO 371 24289 C10776/2/12 Zpráva W. Stranga, 17. října 1940; Macartney, C. A., 
National States and National Minorities, Londýn, 1934, s. 421–2. 
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přáli konečné, v o� ciální dohodě zakotvené řešení problémů s evropský-
mi menšinami a hranicemi a „transfer obyvatelstva“ jim začal připadat 
jako nejúčelnější z nabízených možností. Nakonec nucený odsun su-
detských Němců schválili coby součást mezinárodní dohody na základě 
předcházejících úmluv a přímých žádostí československé exilové vlády 
vedené Benešem.

Zdlouhavý proces, který vedl k tomuto kontroverznímu rozhodnutí, 
byl historiky již dostatečně prozkoumán, a proto není nutné zde opa-
kovat podrobnosti.29 Hlavní podnět pro toto řešení nepochybně vzešel 
od československých exilových představitelů, to ovšem neznamená, že se 
jednalo o jejich originální myšlenku nebo že na tento nápad přišli sami. 
Četné příklady násilných odsunů a přemisťování národů nacházíme 
dávno před inkriminovaným obdobím konce druhé světové války; patří 
k nim francouzské „vyčištění“ (épuration) Alsaska a francouzského depar-
tementu Moselle v Lotrinsku od německého obyvatelstva po roce 1918, 
„výměny“ obyvatelstva mezi Řeckem a Tureckem ve dvacátých letech 
nebo úvahy britské Peelovy komise (též Královská komise) o možnosti 
oddělení židovských a arabských komunit na území Britského mandátu 
Palestina pomocí jejich „transferů“.30 K nucenému přesidlování národů 
se pochopitelně často uchyloval také Sovětský svaz a nacistická Třetí 
říše, která však většinu svých záměrů nestihla realizovat.31 Zatímco texty 
snažící se dobrat kořenů strategie „transferů obyvatelstva“ často jako 

vzorový příklad pro události po roce 1945 uvádějí právě řecko-turecké 
„výměny“,32 dokonce ani tento přístup dostatečně nepřihlíží k dlouho-
dobému vývoji těchto metod (a dalších mnohem vražednějších projektů) 
probíhajícímu po celá staletí v rámci evropského kolonialismu.33

Zejména britské impérium mělo dlouhou zkušenost s metodami 
potřebnými k úspěšnému vládnutí koruně podléhajícímu obyvatelstvu, 
přičemž tyto metody často zahrnovaly násilné přesidlování vzpurných 
„domorodců“. Jak v roce 1937 po své návštěvě Sudet napsal historik 
Arnold Toynbee:

Tajemství úspěšného zvládnutí role vládnoucí rasy spočívá v absolut-
ním přesvědčení o vlastní přirozené nadřazenosti (…) Touto vlastností 
– u Angličanů zastoupenou v takřka odporné míře – se patrně nelze pří-
liš chlubit, je ovšem bezesporu navýsost užitečná, pokud ve vašich rukou 
spočívá úkol řídit jiné národy.34

Britské (potažmo anglické) metody čítaly „výsadbu“ skotských a dal-
ších protestantů na území Irska koncem 16. století a později přesídlení 
vzpurných irských katolíků, stejně jako nucené stěhování Akáďanů (po-
tomků francouzských katolických kolonistů – pozn. překl.) z Nového 
Skotska v Kanadě v polovině 18. století a afrických Masajů z úrodných, 
pro zakládání farem bílých osadníků vhodných oblastí počátkem století 
dvacátého.35 Navíc existuje důkaz, že termín „transfer“ má svůj lingvis-

29 Beneš, Z. a Kural, V. (eds.), Rozumět dějinám; Brandes, Der Weg zur Vertreibung, Der Weg zur Vertreibung, Der Weg zur Vertreibung
s. 171–206, 243–73, 290–314, 401–17; Brown, Dealing with Democrats, s. 270–306 
(česky Jak se jedná s demokraty. Britské ministerstvo zahraničí a československá emigrace ve 
Velké Británii 1939–1945, Praha, Beta Dobrovský Ševčík, 2008); Luža,  e Transfer of 
the Sudeten Germans, s. 229–49; Novotný, K. (ed.), Edvard Beneš. Edvard Beneš. Edvard Beneš Odsun Němců z Česko-
slovenska, Praha, 1996; Tampke, Czech-German Relations, s. 73–94; Schechtman, J. B., 
Postwar Population Transfers in Europe, 1945–1955, Filadel� e, 1962, s. 32–9, 55–79.

30 Grohmann, C., „From Lothringen to Lorraine: Expulsion and Voluntary Repatria-
tion“, Diplomacy and Statecraft, roč. 16, č. 3 (září 2005), s. 571–87; Pentzopoulous, D., Diplomacy and Statecraft, roč. 16, č. 3 (září 2005), s. 571–87; Pentzopoulous, D., Diplomacy and Statecraft
 e Balkan Exchange of Minorities and its Impact on Greece, Londýn, 2002, s. 51–119; 
Morris, B.,  e Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited, Cambridge, 2004,  e Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited, Cambridge, 2004,  e Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited
s. 45–9, 56–7. 

31 Frank, Expelling the Germans, s. 29–38; T. Martin, „ e Origins of Soviet Ethnic 
Cleansing“,  e Journal of Modern History, roč. 70, č. 4 (prosinec 1998), s. 813–61; 
A. Noble, „ e First Frontgau: East Prussia, July 1944“, War in History, roč. 13, č. 2 
(duben 2006), s. 208–10.

32 Frank, Expelling the Germans, s. 16–25; Luža,  e Transfer of the Sudeten Germans, 
s. 249–51. 

33 Barkan, E., „Genocides of Indigenous Peoples: Rhetoric of Human Rights“, a Hull, 
I., „Military Culture and the production of „Final Solutions“ in „Colonies: the Example 
of Wilhelminian Germany“; oboje in Gellately, R. a Kierman, B. (eds),  e Spectre of 
Genocide: Mass Murder in Historical Perspective, Cambridge 2003, s. 117–62; Cocker, M., 
Rivers of Blood, Rivers of Gold: Europe’s Con� ict with Tribal Peoples, Londýn, 1998, s. 117–
26, 150–3; Arne Westad, O.,  e Global Cold War.  ird World Interventions and the 
Making of Our Times, Cambridge, 2005, s. 396–7; Schechla, J., „ e Ideological Roots of 
Population Transfer“,  ird World Quarterly, roč. 14, č. 2 (červen 1993), s. 239–75.

34 Toynbee, A., „Czechoslovakia’s German Problem“,  e Economist, roč. 128, č. 4898  e Economist, roč. 128, č. 4898  e Economist
(10. července 1937), s. 72.

35 Barnard, T. C., Cromwellian Ireland. English Government and Reform in Ireland, 
1649–1660, Oxford, 1975, s. 10–11, 47, 74–5, 123; Canny, M., Making Ireland British, 
1580–1650, Oxford, 2001, s. 121–242; Faragher, J., A Great and Noble Scheme.  e 
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tický původ právě v tomto imperiálním „přesazování“ (plantationstický původ právě v tomto imperiálním „přesazování“ (plantationstický původ právě v tomto imperiálním „přesazování“ ( ). plantations). plantations
Když Britové v listopadu 1939 poprvé o� ciálně zkoumali prospěšnost 
„přesunů obyvatelstva“, výsledná zpráva nesla výmluvný název „Trans-
plantace menšin“.36 První nenápadné kořínky termínu „transfer“ je 
tedy nutné hledat už v metodách koloniálního vládnutí používaných 
v hluboké minulosti.37 Britská vláda byla v době Mnichovské dohody již 
dávno průkopníkem státem řízeného a podporovaného přesidlování ná-
rodů. A text Mnichovské dohody zase termínu „transfer“ výslovně užil 
bezmála sedm let předtím, než vůbec odstartovala jednání v Postupimi. 

V souladu s článkem 7 Mnichovské dohody, která vládu nad pohra-
ničními oblastmi Československa osídlenými německy hovořící větši-
nou (Sudety) podstoupila nacistickému Německu, bylo dohodnuto, 
že signatáři smlouvy usnadní „transfer obyvatelstva a vyjasní zásadní 
otázky, jež z řečeného transferu vyplývají“.38 Toto ustanovení řešilo osud 
desítek tisíc česky i německy hovořících (tudíž na základě etnické pří-
slušnosti neselektovaných) československých občanů, kteří na podzim 
1938 začali opouštět pohraničí, aby unikli před nastupující nacistickou 
vládou.39 Tento masivní pohyb lidí v kontextu dřívějšího zdokonalování 
ochrany uprchlíků iniciovaného v meziválečném období Společností 

národů způsobil, že se vláda Neville Chamberlaina ocitla v situaci, kdy 
byla k pomoci s jejich přesídlením právně zavázána.40

Po zahájení bilaterálních jednání se Chamberlainova vláda ocitla 
pod sílícím tlakem dobře organizované kampaně probíhající v mediích 
a politických kruzích, aby maximalizovala úsilí o pomoc lidem zasaže-
ným Mnichovskou dohodou. K této nátlakové skupině patřili novináři, 
členové parlamentu a vlivné postavy veřejného života motivované tím, 
co vnímali jako Mnichovem způsobený mravní dluh Velké Británie vůči 
Čechoslovákům.41 Koncem října 1938 vznikla dobrovolnická organi-
zace s názvem Britský výbor pro uprchlíky z Československa (British 
Committee for Refugees from Czechoslovakia – BCRC).42 Jednání mezi 
britskými a československými představiteli vedla k poskytnutí půjčky ve 
výši 8 milionů liber a hotovostního daru (nebo „Darovacího fondu“) ve 
výši 4 milionů liber na pomoc s přesídlením uprchlíků z pohraničních 
oblastí.43 Do Prahy byl vyslán britský zmocněnec Robert Stopford, aby 
tento proces koordinoval.44 Mezi říjnem 1938 a březnem 1939 vydaly 
britské úřady za asistence BRCR zhruba sedm set vstupních víz uprch-
líkům z pomnichovského Československa. Téměř ve všech případech se 
jednalo o německy hovořící odpůrce nacistického režimu.45

Tragic Story of the Expulsion of the French Acadians from their American Homeland, New Tragic Story of the Expulsion of the French Acadians from their American Homeland, New Tragic Story of the Expulsion of the French Acadians from their American Homeland
York, 2005, s. 313–64; Hughes, L., Moving the Maasai: A Colonial Misadventure, Lon-
dýn, 2006, s. 23–58, 171–4; Levene, M.,  e Rise of the West and the Coming of Genocide. 
Genocide in the Age of the Nation-State, druhé vydání, Londýn, 2005, s. 56–7. 

36 Publikační výbor Královského institutu mezinárodních otázek, agenda a zprávy, 80. 
zasedání, 19. listopadu 1939.

37 Srovnej Bryant, C., Prague in Black: Nazi Rule and Czech Nationalism, Harvard, 
2007, s. 211; Frank, Expelling the Germans, s. 16; Sommer, B., „To Prosecute or Expel. 
Czechoslovak Retribution and the ‚Transfer‘ of the Sudeten Germans“, in  er a Siljak 
(eds.), Redrawing Nations, s. 222. 

38 Woodward, E. L., Butler, R. a další (eds.), Documents on British Foreign Policy; 
1919–1939 (Dokumenty britské zahraniční politiky), ročník 2, Londýn, 1949, s. 628.

39 Údaje o jejich počtu se značně rozcházejí, odhady se pohybují mezi 92 000 
a 800 000; Archivy britského Muzea vojenské historie (IWMA), dokumenty Roberta 
J. Stopforda, RSJ 04/14/1 2/1 nepublikovaný rukopis, „Prague, 1938–1939, Part II“, 
s. 6; Bartoš, J., „Mnichov a československé pohraničí v roce 1938“, in Zelený, K. (ed.), 
Vyhnání Čechů z pohraničí, Praha, 1998, s. 16–8; E. Wiskermann, „Czechs and Germans Vyhnání Čechů z pohraničí, Praha, 1998, s. 16–8; E. Wiskermann, „Czechs and Germans Vyhnání Čechů z pohraničí
after Munich“, Foreign Aff airs, roč. 17, č. 2 (January 1939), s. 291–304. Po Mnichově 
odešlo 800 000 lidí; Fawn, R. a Hochman, J. (eds.),  e Historical Dictionary of the Czech 
State, Historical Dictionaries of Europe, č 72 (druhé vydání), Toronto, 2010, s. 163.

40 Dokumenty britského kabinetu (CAB) 23/95 48(38) 3. října 1938, 6. října 1938; 
Sir J. Hope-Simpson,  e Refugee Problem. Report of a Survey, Londýn, 1939, s. 1–28, 
191–261; Skran, C. M., Refugees in Inter-war Europe.  e Emergence of a Regime, Oxford, 
1995, s. 31–61, 71–3, 124–30, 205–14, 237–8.

41 CAB 23/95 48 (38) 3. října 1938; 49 (38) 19. října 1938; 52(38) 2. listopadu 
1938; 55(38) 16. listopadu 1938; 60(38) 21. prosince 1938; Dokumenty britského 
ministerstva � nancí (T) 160 1324 (Box 1) C12975/11896/12 Zpráva Sira Johna Hope 
Simpsona, Královský institut pro mezinárodní otázky (Chatham House), 20. října 1938; 
Nicholson, H., Rozprava Dolní sněmovny, 1. listopadu 1938; „After Munich“, Ninete-
enth Century and After, roč. 124, č. 741 (říjen 1938), s. 513–24.

42 Dokumenty britského ministerstva vnitra (HO) 294/39 Britský výbor pro uprchlí-
ky z Československa (BCRC), 1938–1939; HO 294/5 „History of Czech Refugee Trust 
Fund, 1939–1956“;  e Times, 4. a 12. října 1938.

43 T 160 1324 (Box 1) C13128/11896/1. O aktuální údaje doplněná a upřesněná 
zpráva o uprchlících z Československa, vypracovaná R. Makinsem, 31. října 1938. FO 
371 22894 C1128/3/12 Konečné znění dohody mezi Velkou Británií a Českosloven-
skem, 23. ledna 1939.

44 Rozpravy Dolní sněmovny Spojeného království, 1. listopadu 1938, 21. listopadu 
1938 a 31. listopadu 1939. 

45 HO 294/44 Zpráva R. Stopforda „Situation of the British Fund for the Emigration 
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Někteří z nich, ovšem zdaleka ne všichni, byli následně rozmístěni 
v zemích britského Commonwealthu, především v Kanadě a Britském 
mandátu Palestina. Desítky tisíc česky hovořících obyvatel těchto po-
hraničních oblastí byly v téže době přesídleny do okleštěného českoslo-
venského státu.46 Britské úřady s využitím peněz daňových poplatníků 
na pomoc těmto uprchlíkům převzaly � nanční a právní odpovědnost 
za jejich sociální zabezpečení.47 Britská vláda tak svojí pomocí s přesid-
lováním německy i česky hovořícího obyvatelstva ze Sudet vlastně bez-
děčně uvedla do praxe nejzákladnější formu mezinárodně schválených 
„transferů obyvatelstva“. A právě zde má původ i v Postupimi použitý 
termín.48

Podpora britské společnosti lidem nuceným opustit po roce 1938 
Sudety v mnohém připomíná pozdější britské debaty ohledně nucené-
ho odsunu sudetských Němců z Československa v roce 1945, ačkoliv 
je pozoruhodné, že toto srovnání ve většině zdrojů k tématu chybí. 
Události z konce třicátých let rovněž dokazují, že pojem „transfer“ nelze 
jednoduše odmítnout jakožto pouhý eufemismus nebo pozdější účelový 
československý termín. Měl by být vnímán spíše jako pojem s mnohem 
delší historií. Britská vláda totiž po vypuknutí druhé světové vlády 
přistoupila k vlastní analýze možné přínosnosti deportací obyvatelstva 
a pověřila kvazio� ciální oddělení Zahraničních studií a tiskové služby 
(Foreign Research and Press Service – FRPS) při Královském institutu 
pro mezinárodní záležitosti (Royal Institute for International Aff airs, 
známý též jako Chatman House) pod vedením Arnolda Toynbeeho, aby 

se na tuto otázku zaměřilo.49 Daná šetření probíhala naprosto nezávisle 
na československé emigraci a dlouho předtím, než se Edvard Beneš ve 
věci poprvé obrátil na britské ministerstvo zahraničí.

Proces začal již v září 1939 výzkumným grantem, který Královskému 
institutu poskytla americká Rockefellerova nadace. Část této dotace byla 
vyčleněna na prošetření možnosti výše zmíněné „Transplantace menšin“.50

Tento konkrétní projekt zůstal nerealizován, ovšem vlastní analytická čin-
nost FRPS pokračovala a v květnu 1940 byla dokončena studie z pera pro-
fesora univerzity v Oxfordu Johna Davida Mabbotta nazvaná „Transfer 
menšin“.51 Mabbott nejenom naznačil, že nucené deportace obyvatelstva 
jsou možné (přičemž zdůraznil, že průkopníkem této praxe je Třetí říše, 
ačkoliv zároveň pomlčel o dřívějších britských „úspěších“ v téže disciplí-
ně), ale přímo dospěl k závěru, že představují nejvhodnější řešení pro řadu 
sporů ohledně menšin ve střední Evropě.52 V roce 1940 ještě Mabbottova 
práce nebyla o� ciálně schválena. Ovšem, jak později vysvětlil Sir John Ho-
pe-Simpson z Královského institutu, organizace byla analýzou pověřena 
na základě „dotazu vzneseného ministerstvem zahraničí. Studie je tudíž 
důvěrná, ale jak říkáte, promlouvá bezprostředně k ‚vlivným kruhům‘.“53

Takové důkazy by mohly naznačovat, že výzkum osobně inicioval lord 
Halifax (tehdejší britský ministr zahraničních věcí – pozn. překl.).

Ministerstvo zahraničí si od Mabbotta k problematice vyžádalo další 
dvě zprávy, které posléze prokazatelně obíhaly mezi mnoha vládními 

of Refugees from Czecho-Slovakia, as at 13th May 1939“, 19. května 1939; Archivy 
Muzea vojenské historie RJS 04/14/1 2/1 „Prague, 1938–1939, Part II“, s. 57.

46 CAB 23/96 49 (38) 19. října 1938; CAB 23/99 27(39) 10. května 1939; HO 
294/121–150 pro úplný seznam konečného umístění všech uprchlíků; T 160 1324 
(Box 1) C 713577/05/02 memorandum britského Ministerstva dominií, 24. listopadu 
1938; (Box 2) C15173/11896/ zprávy ze zasedání Ministerstva dominií, 19. prosince 
1938; Amstatter, A., Tomslake. History of the Sudeten Germans in Canada, Saanichton, 
1978; Rithkirchen, L.,  e Jews of Bohemia and Moravia: Facing the Holocaust, Lincoln  e Jews of Bohemia and Moravia: Facing the Holocaust, Lincoln  e Jews of Bohemia and Moravia: Facing the Holocaust
& Jeruzalém, 2005, s. 77–82, 161–8.

47 CAB 23/100 37 (39) 12. července 1939. 
48 Brown, M. D., „A Munich Winter or a Prague Spring?  e Evolution of British 

Policy toward the Sudeten Germans from October 1938 to September 1939“, in Hahn, 
H. H. (ed.), Hundert Jahre sudetendeutsche Geschichte. Eine völkische Bewegung in drei 
Staaten, Frankfurt nad Mohanem, 2007, s. 257–73.

49 ARIIA 2/1/7a Dokumentace k založení FRPS a Oddělení pro výzkum informa-
cí britského ministerstva zahraničí (Foreign Offi  ce Research Department – FORD), 
květen 1938 až březen 1943; Rozprava Dolní sněmovny, 21. listopadu 1939; McNeill, 
Arnold J. Toynbee, s.179–182. 

50 Publikační výbor Královského institutu mezinárodních otázek (ARIIA), agenda 
a zprávy, 80. zasedání, 19. listopadu 1939.

51 O existence těchto dokumentů se až do devadesátých let nevědělo; Archiv Setona-
-Watsona, R. W., Škola slavistických a východoevropských studií při University College 
v Londýně (SEW), 13/1/1 J. D. Mabbott, „ e Transfer of Minorities“, 29. května 
1940; Brandes, Der Weg zur Vertreibung, s. 20; J. Rychlík, „Memorandum Britského Brandes, Der Weg zur Vertreibung, s. 20; J. Rychlík, „Memorandum Britského Brandes, Der Weg zur Vertreibung
královského institutu mezinárodních vztahů o transferu národnostních menšin z roku 
1940“, Český časopis historický, roč. 4, č. 91 (1993), s. 612–31.

52 ARIIA 20/11 J. D. Mabbott. Nezveřejněná studie „National Minorities“, korespon-
dence, 1940–1942. Důvěrné zprávy z jednání konaných ve dnech 20. a 24. května 1940; 
SEW 13/1/1 Mabbott, „ e Transfer of Minorities“, s. 1–3, 10–25.

53 ARIIA 20/11 Hope Simpsonová M. Cleevemu, 15. června 1940.
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úředníky na Whitehall.54 Ministerstvo zahraničí tak bylo o teorii „trans-
ferů“ a souvisejících lidských nákladech velmi dobře informováno.55

Ostatně jak v příslušném textu napsal sám Mabbott:

Je téměř nepochybné, že takový přesun obyvatelstva, jakkoliv profesio-
nálně zvládnutý, je ve své podstatě krutý a nehumánní (…) Tento zoufalý 
lék (kurzíva přidána autorem) by měl být použit pouze v případě návratu lék (kurzíva přidána autorem) by měl být použit pouze v případě návratu lék
nacionalismu v jeho nejzuřivější podobě nebo pokud z historických či 
jiných příčin neexistuje žádná šance na obnovení ducha spolupráce mezi 
většinou a menšinou.56

Britský kabinet nejpozději v červenci 1942 rozhodnul, že v případě 
sudetských Němců (a s přihlédnutím k budoucímu řešení složitého pro-
blému hranic mezi Německem a Polskem) došlo (přinejmenším „princi-
pielně“) k naplnění Mabbottem zmíněných kritérií. Neméně důležitá je 
skutečnost, že si Beneš, jak dnes víme, vyžádal kopii Mabbottovy první 
zprávy, přičemž podobnosti mezi analýzou oxfordského akademika 
a vznikajícími plány československé exilové vlády na poválečný odsun 
sudetských Němců jsou zřejmé. Přímý vztah mezi oběma návrhy sice 
ještě musí být nade všechnu pochybnost prokázán, ovšem domněnka, 
že Beneš Mabbottovy analýzy využil coby podkladu pro vypracování 
vlastní věrohodné a pro britské představitele přijatelné strategie, se jeví 
jako opodstatněná.57

Britská vláda souběžně s československou exilovou vládou až do kon-
ce druhé světové války pokračovala v analyzování otázky organizovaných 
„transferů“ obyvatelstva. V prosinci 1943 došlo ke zřízení Meziresort-
ní komise pro transfer německého obyvatelstva (Interdepartmental 

Committee on the Transfer of German Population) v čele s Johnem 
Troutbeckem. Ta svoji vlastní zprávu předložila v květnu následujícího 
roku. Komise zmíněné řešení problémů s menšinami v Evropě podpo-
řila rovněž, přičemž její doporučení silně čerpala z Mabbottovy práce.58

Mabbottovou analýzou se zabývala i Komise pro příměří a otázky pová-
lečného období (Armistice and Post-war Committee) v čele s vicepremié-
rem Clementem Attleem. Její členové si povšimli, že „míra souvisejícího 
lidského utrpení bude velmi vysoká“, nicméně dospěli k závěru, že 
„transfery“ by se v zájmu posílení „míru a bezpečnosti“ v regionu měly 
uskutečnit.59 Ústředním bodem koordinovaných spojeneckých diskusí 
se otázka „transferů“ stala koncem roku 1943 se založením Evropské 
poradní komise (European Advisory Commission; EAC) – orgánu po-
věřeného úkolem zvažovat plány poválečné rekonstrukce – a konečné 
rozhodnutí o jejich provedení padlo v Postupimi.60

Zcela jednoznačně by mělo zaznít, že zapojení britského minister-
stva zahraničí do vývoje těchto návrhů mělo pro pozdější praktické 
nasazení „transferů“ ve střední Evropě pouze okrajový význam a prostá 
skutečnost, že si ministerstvo zadávalo studie jejich realizovatelnosti, 
nijak auto maticky neovlivňovala o� ciální britskou politiku. Nicméně 
nezávislá britská analýza schůdnosti a proveditelnosti metody „trans-
ferů“ za účelem „konečného řešení“ problémů s menšinami v Evropě 
zde existovala. Byla ovlivněna britskou imperiální zkušeností, probíhala 
dlouhodobě a souběžně s obdobnými plány československé exilové vlá-
dy. Britské debaty rovněž ukazují, že termín je zcela jasně anglického 
původu.

54 FO 371 30930 C2167/241/18 A. Toynbee N. B. Ronaldovi, ministerstvo zahraničí 
Velké Británie, „Memoranda on Frontiers of European Confederations and the Transfer 
of German Populations“, 12. února 1942, C2167/241/18 Harrisonova zpráva, 2. března 
1942, Robertsova zpráva, 2. března 1942, Gladwyn Jebb Toynbeemu, 10. srpna 1942; 
FO 371 39012 C17689/184/62 Mabbott Ústřednímu oddělení (MZ VB), 14. prosince 
1944.

55 FO 371 47085 N 3308/ 207/12 Zpráva O. Harveyho, 30. března 1945.
56 ARIIA 20/11 Mabbott, J. D. Rukopis nepublikované studie „National Minorities“, 

část C, s. 2, 5.
57 Brown, Dealing with Democrats, s. 271–81

58 34462 C14581/279/18 Zprávy z prvního zasedání Meziresortní komise pro trans-
fer německého obyvatelstva (Interdepartmental Committee on the Transfer of German 
Populations), 7. a 11. prosince 1943; FO 371 39092 C5049/250/12 Zprávy ze třetího 
a čtvrtého zasedání, 11. dubna 1944, C6391/220/18 Závěrečná zpráva komise, 13. květ-
na 1944, C8654/220/18 Úřad válečného kabinetu, konečná verze dokumentu „Transfer 
of German Population“, 26. června 1944.

59 CAB 123/235 Komise pro příměří a otázky poválečného období, zpráva pro vice-
premiéra C. Attleeho, vypracovaná sirem G. Laithwaitem a brigádním generálem E. Jaco-
bem, 8. července 1944, agenda pro připravované zasedání v termínu 20. července 1944.

60 FO 366 1331 X12259/11509/503 K ustanovení Evropské poradní komise, 1. pro-
since 1943; FO 371 50657 U1021/3/70 Zprávy ze sedmého jednání Evropské poradní 
komise s československými představiteli, 14. února 1945.
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Závěrem můžeme konstatovat, že když George Orwell ve své eseji 
krátce po válce slovo „transfer“ označil za pouhý eufemismus pro ma-
sový zločin, historiogra� cká debata ohledně odsunu milionů Němců 
za střední Evropy byla stále v plenkách. Hlasité protesty proti těmto 
akcím však v Británii zaznívaly již tehdy a pojmy „transfer“ a „vyhnání“ 
již tehdy neomylně značily postoj obou názorových táborů. Z pohledu 
jednadvacátého století, tedy po desítkách let, kdy debatu o poválečných 
událostech formovaly a ovládaly německy psané práce hovořící o „vy-
hnání“, se zdá být naprosto jasné, že nucený odsun sudetských Němců 
z Československa byl krutým kolektivním trestem a jeho mezinárodně-
právní rámec primitivní legalizací brutální „etnické čistky“.61 Ovšem ta-
kové moralistické postoje jsou jednoduše anachronické.62 Tím v žádném 
případě nechci opomíjet chaos, vraždění a násilí namířené v létě roku 
1945 proti německým civilistům či zlehčovat trauma milionů lidí nu-
cených opustit domovy během následných organizovaných „transferů“. 
Jde mi spíše o plné porozumění historickému kontextu, v němž k těmto 
událostem došlo.

Pojem „transfer“ neměl sloužit k zakrytí nehezké reality toho, o čem 
hovořily neosobní řečí sepsané analýzy poválečného odsunu menšin (jen 
málokdo si uměl představit, jaké hrůzy sebou taková realita ponese). Ter-
mín, který se postupně vyvinul z metod imperiální nadvlády, byl použit 
už v jednom z článků Mnichovské dohody. Jak jsme viděli, spojenci za-
čali tento „zoufalý lék“ postupně vnímat jako nejvhodnější z nabízených 
řešení. Bez ohledu na to, jak brutálním a chladnokrevným se dnes tako-
vý plán může jevit, „transfery“ byly navrženy za účelem řešení problémů 
s menšinami v Evropě a posílení regionální bezpečnosti a zformulovány 
v termínech, jež měly odrážet spíše diplomatické nuance než objektivní 
pravdy. Ačkoliv násilný a brutální byl jak „divoký odsun“, který probí-
hal v létě 1945, tak pozdější organizovaný „transfer“ sudetských Němců 
z Československa, v obou případech se na rozdíl od „etnických čistek“ 
v Jugoslávii nebo Rwandě v devadesátých letech jednalo o součást me-

zinárodně posvěceného a dohlíženého procesu. Skutečnost, že se dnes 
takové množství anglicky psaných zdrojů vyhýbá jakémukoliv vysvětlení 
role „transferů“ ve prospěch módní rétoriky „etnických čistek“, nám 
o historických událostech období krátce po skončení druhé světové vál-
ky neříká téměř nic. Ovšem o zpolitizovanosti debaty, která pokračuje 
již téměř sedm desetiletí, svědčí velmi výmluvně.

Z angličtiny přeložil Vít Mlejnek.

61 Přesně takový postoj zaujali po roce 1989 mnozí v anglickém jazyce píšící autoři, 
zvláště ti, již používají termín „etnická čistka“. Viz Glassheim, „National Mythologies 
and Ethnic Cleansing“, s. 482–6.

62 Horák, O., „Americký historik Benjamin Frommer se zamiloval do Čech. Vydal 
knihu o odsunu Němců“, Online zprávy Hospodářských novin, 21. září 2010 <http:
//kultura.ihned.cz/c1-46520670>.
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VŮČI VIDITELNÉMU ZNAMENÍ

Poválečné vysídlení Němců v polském diskursu po roce 2000

PIOTR M. MAJEWSKI

Diskuse o poválečném vysídlení německého obyvatelstva začala v Pol-
sku už v polovině 90. let. Tehdy však postrádala výraznější politický 
aspekt, nedostávalo se jí ani většího mediálního ohlasu.1 Tato situace 
se změnila teprve v roce 2002, především pod vlivem informací, jež 
přicházely z Německa. Debatu iniciovalo vydání knihy Güntera Grasse 
Jako rak, která se stala důležitou kulturní událostí s příznivým ohlasem 
recenzentů. Zájem polských sdělovacích prostředků vzbudily také plány 
na vytvoření berlínského Centra proti vyhánění, později nazývaného 
„Viditelným znamením“, v Polsku stále více spojovaného s působením 
předsedkyně Svazu vyhnanců (BdV) Eriky Steinbach. Debata se nicmé-
ně naplno rozproudila až po návrhu Markuse Meckela z března 2002, 
podle nějž mělo být namísto stavby německého Centra proti vyhánění 
v Berlíně, jak chtěl BdV, vytvořeno mezinárodní centrum pro studium 
nucených migrací obyvatelstva ve 20. století se sídlem ve Vratislavi.2

Ačkoliv polské veřejné mínění se k ideji centra většinou stavělo spíše 
odmítavě, názory na Meckelův projekt se rozcházely. Část historiků, 
mimo jiné Włodzimierz Borodziej a Piotr Madajczyk, se domnívala, že 
je potřeba přijmout jej velmi vážně, protože má potenciál dát Polákům 
zřejmě neopakovatelnou příležitost podílet se na formování evropské 
paměti spojené s nucenými migracemi obyvatelstva.3 Tento názor sdílela 
také část liberálních publicistů. V květnu publikoval v této věci hlav-
ní redakční odborník týdeníku Politika na německé záležitosti Adam Politika na německé záležitosti Adam Politika

1 K tehdejší diskusi viz Majewski, P., „Srovnání postojů české a polské reprezentace 
k otázce poválečného vyrovnání“, in Fajmon, H., Hloušková �eds.�, Konec soužití Čechů Konec soužití Čechů K
a Němců v Československu. Sborník k 60. výročí ukončení II. světové války, Brno, 2005, 
s. 80–84.

2 Meckel, M., „Dlaczego Wrocław?“, Rzeczpospolita, 9. 3. 2002.
3 Borodziej, W., „Porozmawiajmy o propozycji Meckela“ Rzeczpospolita, 7. 3. 2002; 

Madajczyk, P., „Sposób na wspólną pamięć?“ Rzeczpospolita, 19. 3. 2002.
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Krzemiński spolu s šéfredaktorem deníku Gazeta Wyborcza Adamem Gazeta Wyborcza Adamem Gazeta Wyborcza
Michnikem otevřený dopis kancléři Schröderovi a polskému premiérovi 
Leszku Millerovi. Vyslovili v něm názor, že umístění centra ve Vratislavi 
pomůže z diskusí o migracích eliminovat prvek národního subjektivis-
mu, čímž přispěje k lepšímu porozumění mezi Poláky a Němci.4

Mnozí polští komentátoři však na Meckelův návrh reagovali nega-
tivně. Byli toho názoru, že centrum bude nezávisle na svém umístění 
napomáhat vyhnanecké lobby při falšování soudobých dějin. Pravicový 
publicista Piotr Semka napsal, že centrum coby univerzální protest proti 
vysídlení bude v podstatě znamenat „morální nivelaci“, postaví na roveň 
morální nároky Poláků vysídlených nacisty a Němců vysídlených spo-
jenci. Ať bude centrum v Berlíně, nebo ve Vratislavi, bude sloužit relati-
vizaci německé zodpovědnosti za rozpoutání druhé světové války a zlo-
činů spáchaných během ní. Proto Semka navrhoval, aby pro stu dium 
nucených migrací obyvatelstva byl vytvořen nezávislý polský ústav.5 Také 
� lozof a sociolog Zdzisław Krasnodębski, který přednáší v Německu, 
byl toho názoru, že polští politici zbytečně přemítají o umístění centra 
místo toho, aby si položili fundamentální otázku ohledně smyslu, jaký 
by jeho založení mělo mít. Varoval před tím, že vyhnanci a německé 
veřejné mínění, které s nimi stále silněji sympatizuje, se snaží o tako-
vé přehodnocení soudobých dějin, v němž se „vyhnání Němců stane 
v kolektivním vědomí – vedle holocaustu – největším aktem destrukce 
někdejšího evropského multikulturalismu, zatímco Češi a Poláci budou 
představeni jako ti, kdo na druhé světové válce získali“.6

Obavy před reinterpretací soudobých dějin, které v Polsku vyvstaly 
v roce 2002, souvisely nejen s tématem nucených migrací obyvatelstva. 
Vyvolala je především velká diskuse o podílu Poláků na vyvraždění 
židovského obyvatelstva v městečku Jedwabne v červnu 1941. Polské 
veřejné mínění bylo poprvé konfrontováno s obtížně akceptovatelným 
názorem, že Poláci mohli být nejen oběťmi války, ale vystupovat také 
v roli pachatelů. Z polského hlediska nutily k přemýšlení hlavně ko-
mentáře německého tisku, v nichž nechyběl jistý tón zadostiučinění. 
Pro mnohé komentátory byly dalším důkazem toho, že Německo chce 

zastřít rozdíly mezi genocidou, kterou samo páchalo, a nesrovnatelně 
sporadičtějšími případy nesprávného jednání na polské straně. Už ci-
tovaný prof. Krasnodębski to v jiném článku ironicky kvitoval slovy, že 
prezident Kwaśniewski by před berlínským pomníkem vyhnanců měl 
zopakovat gesto Williho Brandta a omluvit se, že „když v Německu 
narůstalo masové hnutí antihitlerovského odboje (…), kolaborující 
Poláci svým pudovým antisemitismem podněcovali zločiny páchané na 
židovském obyvatelstvu, a pokud se jen dalo, páchali je sami, načež hned 
po skončení války provedli gigantickou etnickou čistku osob, jejichž 
jediným zločinem bylo to, že se narodili jako Němci“.7

V létě 2002 získala polská debata o nucených migracích obyvatelstva 
nový charakter. Spor o umístění Centra proti vyhánění se přechodně 
odsunul do pozadí poté, co předsedkyně BdV Erika Steinbach a další 
němečtí politici Meckelův plán jednoznačně odmítli a zavrhli možnost, 
že by měli s Poláky sdílet dějinnou paměť.8 V diskusi se ovšem výrazně 
projevil politický kontext sporu o vysídlení, což souviselo s projevem, 
který 23. června na sjezdu východopruského landsmanšaftu přednesl 
v Lipsku Edmund Stoiber. Prohlásil tehdy, že také Polsko by mělo zrušit 
dekrety „odporující evropskému systému hodnot a zdejšímu právnímu 
řádu“.9

Po Stoiberových slovech si mnozí Poláci uvědomili, že diskuse o vysíd-
lení neměla čistě akademický ráz, ale stály za ní zásadní právní a majetko-
vé problémy. Tentokrát byli polští publicisté a historici mimořádně zajed-
no: požadavky kandidáta na post německého kancléře Polsko přijmout 
nemohlo. Navzdory skutečnosti, že právní akty upravující situaci Němců 
v Polsku dávno ztratily platnost, což věcně doložil Włodzimierz Borod-
ziej,10 obsahovala kampaň vyhnanecké lobby stále silnější revizionistický 
náboj. V článku s výmluvným názvem „Zadržte Stoibera!“ obvinil Woj-
ciech Pięciak Němce z relativizování zodpovědnosti za holocaust, růstu 
antisemitských nálad, záměrného falšování dějin a varoval, že to poškodí 

4 Krzemiński, A. – Michnik, A., „Wrocław lepszy“ Gazeta Wyborcza, 14. 5. 2002.
5 Semka, P., „Za wcześnie na Wrocław“, Rzeczpospolita, 28. 3. 2002.
6 Krasnodębski, Z., „Polskie milczenie“, Rzeczpospolita, 22. 6. 2002.

7 Krasnodębski, Z., „Szkodliwe polskie mity?“, Rzeczpospolita, 3. 9. 2002.
8 Steinbach, E., „Tylko w Berlinie. Erika Steinbach pisze do Adama Michnika o Cen-

trum przeciw Wypędzeniom“, Gazeta Wyborcza, 20. 5. 2002.
9 Op. cit.: Buras, P. – Majewski, P. M., Pamięć wypędzonych. Grass, Beneš i środkoweu-

ropejskie rozrachunki, Warszawa, 2003, s. 173.
10 Borodziej, W., „Dekrety Bieruta? Ustawy dyskryminujące Niemców już dawno utra-

ciły w Polsce moc prawną“, Dialog. Magazyn Polsko-Niemiecki, 61 (2002), s. 21–22.
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polsko-německý dialog. Jak správně předpokládal, požadavky německé 
strany měly nevyhnutelně vést k tomu, že také Polsko vystaví své účty.11

Datum 23. června 2002 lze považovat za pomyslnou hranici, po níž 
polsko-německá debata o nucených migracích obyvatelstva vstoupila do 
nové fáze – mnohem více konfrontační, než byly ty předchozí. Neuti-
šila se ani po porážce CDU/CSU v německých parlamentních volbách 
v září 2002 a po o� ciálním pozvání Polska ke členství v Evropské unii 
na summitu v Kodani téhož roku v prosinci.

Jednu z hlavních linií diskuse (byť ne jedinou) nyní představovaly 
majetkoprávní otázky: restituce německého majetku a případná od-
škodnění vysídlených Němců. Jejím symbolem se v Polsku stala osoba 
Eriky Steinbach, která den před výročím vypuknutí druhé světové vál-
ky v Berlíně zopakovala Stoiberovy požadavky, přičemž si nepochybně 
uvědomovala, že to polsko-německé vztahy jen zhorší.12 To, jak bylo 
polské veřejné mínění jednáním Steinbach čím dál víc rozhořčeno, 
nejlépe ilustrovala obálka týdeníku Wprost z podzimu 2003, kde si Wprost z podzimu 2003, kde si Wprost
rozesmátá předsedkyně BdV v černé uniformě SS osedlala koně s tvá-
ří kancléře Schrödera. V úvodníku téhož čísla vyčetl známý liberální 
novinář Stefan Bratkowski vyhnancům lhostejnost ke zločinům, které 
Němci během války spáchali, a položil rétorickou otázku, zda dceru 
vojáka Wehrmachtu, narozenou v zajateckém táboře v Rumii na Po-
moří, myli rodiče mýdlem, které se za války vyrábělo z lidí v nedalekém 
Gdańsku?13

Záležitost Centra proti vyhánění ustoupila za této situace do pozadí, 
což samo o sobě samozřejmě neznamenalo, že by se polské veřejné mí-
nění se vznikem této instituce smířilo. V červenci 2003, kdy se už zdálo, 
že je o umístění centra v Berlíně rozhodnuto, vydala skupina polských 
intelektuálů angažovaných v dialogu s Německem (mj. Władysław Bar-
toszewski, Włodzimierz Borodziej, Adam Krzemiński, Janusz Reiter) 
společně s německými a českými intelektuály výzvu, aby místo centra, 
které plánoval BdV, bylo založeno Evropské centrum proti vyhánění.14

Władysław Bartoszewski zdůvodňoval tento krok v článku publiko-
vaném v deníku Rzeczpospolita. Připomněl hlavní teze svého projevu 
v Bundestagu v dubnu 1995 a nepokrytě varoval vyhnaneckou lobby, 
že další propagování „falešného historického vědomí“, které křivdy ně-
meckých vysídlenců staví na roveň utrpení obětí holocaustu, je oním 
příslovečným setím větru, které v budoucnu přinese bouři, jež ohrozí 
veškerý dosavadní přínos polsko-německého smíření.15

Koncem července, během už tak emotivní polsko-německé debaty 
přilil olej do ohně ještě článek Helgy Hirsch v deníku Rzeczpospolita. Šlo 
o odpověď na Bartoszewského text. Německá novinářka se v něm doža-
dovala rovnocenného přístupu k německým a polským obětem a mimo 
jiné položila rétorickou otázku, zda „bolest Němky, jejíž dítě zahynulo 
v troskách během bombového útoku, musí být menší než bolest Polky, 
jejíž syn byl coby příslušník odboje zastřelen ve varšavské věznici gestapa 
na Pawiaku“.16

Polské veřejné mínění přijalo text Helgy Hirsch s netajeným rozhoř-
čením. Pro velkou většinu komentátorů i čtenářů (jak vyplývá z mnoha 
dopisů redakci) byl zvráceným pokusem zamlžit zodpovědnost za válku 
demagogickým srovnáním individuálního utrpení Němců s utrpením 
jimi potlačovaných národů. Publicista deníku Rzeczpospolita Jerzy 
Haszczyński upozornil, že článek zapadá do trendu, v Německu tak 
populárního, který obecnému povědomí vštěpuje následující obraz: 
„Původci zločinů spáchaných na Židech a Polácích byli blíže neurčení 
nacisté (…), zatímco pachateli vyhnání konkrétně jmenované národy 
– Češi a Poláci.“17 Přitom komentáře zdůrazňovaly, že pokud si Něm-
ci uzurpují status obětí druhé světové války, poškozuje to především 
památku vyhlazování Židů. Wojciech Pięciak si například všiml, že 
Němci stále častěji popisují vlastní křivdy, jakých za války doznali, 
s využitím terminologie vyhrazené dosud výlučně pro pojednávání 
o holocaustu (masové vyhlazování, krematoria atd.) a s neskrývanou 
„Schadefreude“ kvitují zveřejňování projevů antisemitismu na polské 
straně.18 Jak konstatoval Piotr Semka, „rozměry Auschwitz a pogromu 

11 Pięciak, W., „Zatrzymać Stoibera! Czy w polityce Niemiec wobec Polski pojawi się 
nowy ton?“, Tygodnik Powszechny, 7. 7. 2002.

12 „Znów o ‚bezprawnych dekretach‘ “, Rzeczpospolita, 2. 9. 2002.
13 Bratkowski, S., „Kim chcą być Niemcy“, Wprost, 21. 9. 2003.Wprost, 21. 9. 2003.Wprost
14 „Wspólna pamięć jako krok w przyszłość“, Rzeczpospolita, 15. 7. 2003.

15 Bartoszewski, W., „Przeciw wybiórczej pamięci“, Rzeczpospolita, 15. 7. 2003.
16 Hirsch, H., „Niemiecki ból“, Rzeczpospolita, 24. 7. 2003.
17 Haszczyński, J., „Pytania do Helgi Hirsch“, Rzeczpospolita, 30. 7. 2003.
18 Pięciak, W., „Naród o� ar“, Rzeczpospolita, 3. 8. 2003.
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v městě Jedwabne dokáže popkulturní a mediální žvást dokonale ni-
velovat“.19

Ujišťování, které na stránkách deníku Rzeczpospolita záhy publikova-Rzeczpospolita záhy publikova-Rzeczpospolita
la sama Erika Steinbach – že totiž Němcům jde jen o právo na vlastní 
dějinnou paměť a o morální odsouzení všech nucených migrací oby-
vatelstva ve 20. století – působilo z polské perspektivy nepřesvědčivě.20

Podrážděnost, která v Polsku rostla kvůli výzvám zaznívajícím z Němec-
ka, se promítala do skutečnosti, že do diskuse se rozhodly vstoupit, a to 
poměrně vyhraněným způsobem, osoby považované za nepochybné 
intelektuální a mravní autority. Do debaty o vysídlení se předtím neza-
pojovaly a nacionalistické názory jim zajisté byly velmi vzdáleny. Filosof 
Leszek Kolakowski a poslední tehdy žijící vůdce povstání ve varšavském 
ghettu Marek Edelman zdůrazňovali, že zlo, které Němci způsobili ji-
ným národům, a zlo, které sami zakusili, nelze stavět na stejný morální 
stupeň. Nesrovnatelně větší také byla, jak upozorňovali polští intelektu-
álové, míra utrpení obětí nacismu.21

Jedinými účastníky polského veřejného diskursu, kteří se i nadále 
zasazovali o přijetí německých požadavků, zůstávali dva mladí historici, 
jejichž oborem navíc vůbec nebyla problematika nucených migrací. 
Důležitější než morální hodnocení událostí a zjištění objektivních 
skutečností pro ně byla jejich vlastní interpretace v duchu módního 
postmodernistického paradigmatu, podle něhož existují pouze subjek-
tivní interpretace dějin, a pravda vyhnanců má tudíž stejnou váhu jako 
pravda Poláků.22

Není pochyb, že pro široký okruh polského veřejného mínění bylo 
reprezentativnější stanovisko očitého svědka holocaustu, ne postmoder-
ní abstrakce. Ačkoliv průzkum uskutečněný koncem srpna 2003 pro-
zradil (k silnému překvapení komentátorů), že celých 57 % společnosti 
považuje Němce, stejně jako Židy a Poláky, za oběti války, dokládalo to 
sice – jak zdůrazňovali sociologové – schopnost dnešních Poláků vnímat 

dokonce i někdejšího nepřítele, který umírá, jako lidskou bytost hodnou 
soucitu, avšak nijak to nebránilo vnímat je jako „oběti vlastního jednání 
a vlastních rozhodnutí“. Tuto interpretaci potvrzovalo téměř 60 % od-
povědí vyjadřujících nesouhlas s Centrem proti vyhánění.23

Koncem léta 2003 začala polská debata ohledně nucených migrací 
obyvatelstva získávat stále výraznější politický ráz. 25. srpna podalo opo-
ziční Právo a spravedlnost (PiS) v parlamentu návrh rezoluce adresované 
parlamentům všech evropských zemí, který vyzýval k zanechání pokusů 
o reinterpretaci dějin. Všechny strany jej přijaly příznivě.24 Výročí začát-
ku druhé světové války, připadající na 1. září, dalo politikům příležitost 
uvědomit si nadále negativní stanovisko Polska k myšlence vytvoření 
berlínského Centra proti vyhánění. Toho dne to ve svých vystoupeních 
výslovně zdůraznil jak prezident Aleksander Kwaśniewski, tak premiér 
Leszek Miller. Oba politici viděli potřebu existence takové instituce, na-
vrhovali však, aby měla mezinárodní charakter a nesídlila v Německu, 
ale například v Sarajevu nebo ve Štrasburku.25 Prezident se k tématu vy-
sídlení šířeji vyjádřil v článku zveřejněném 15. září v deníku Rzeczpospo-
lita. Varoval v něm před mařením dosavadních výsledků smíření a před 
pokušením zpochybňovat stávající status quo, nebezpečně připomínají-
cím snahu o revizi versailleského systému před rokem 1939.26

To, že se politici vládnoucí levice v diskusi o nucených migracích 
obyvatelstva tak aktivně postavili na obranu polského stanoviska, prav-
děpodobně mělo (krom nepochybné dbalosti o státní zájem) také jistý 
vnitropolitický kontext. Levice, která tehdy ztrácela na popularitě, byla 
totiž vystavena výraznému tlaku středopravicové opozice, která se stále 
důrazněji dožadovala, aby vládnoucí strany vůči německým požadav-
kům projevovali větší nesmlouvavost. Premiér Miller se například v září 
musel v parlamentu zpovídat poslancům Ligy polských rodin (LPR), 
kteří jej v souvislosti s německými plány na vytvoření Centra proti vy-
hánění obviňovali z poraženectví.27

19 Semka, P., „Dzieci Hupki i coca-coli“, Rzeczpospolita, 10. 9. 2003.
20 Steinbach, E., „Prawo Niemców do pamięci“, Rzeczpospolita, 13. 8. 2003.
21 Kołakowski, L., „Raz jeszcze o sprawach najgorszych“, Gazeta Wyborcza, 10. 9. 

2003; Edelman, M., „Nie litować się nad Niemcami“, Gazeta Wyborcza, 18. 8. 2003.
22 Kosiński, K., „Rozumiem wypędzonych“, Gazeta Wyborcza, 7. 10. 2003; Siera-

kowski, S., „Chcemy innej historii“, Gazeta Wyborcza, 11. 6. 2003.

23 „Między intencjami a wypowiedziami“, Rzeczpospolita, 28. 8. 2003.
24 „Pamiętajmy, kto rozpętał wojnę“, Rzeczpospolita, 26. 8. 2003.
25 „Tylko pod auspicjami Europy“, Rzeczpospolita, 2. 9. 2003.
26 Kwaśniewski, A., „Przeciw Europie narodowych animozji“, Rzeczpospolita, 15. 9. 

2003.
27 „Nie pisać historii na nowo“, Rzeczpospolita, 12. 9. 2003.
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Politická ofenzíva polského státu, odmítající zřízení berlínského 
Centra proti vyhánění, přinesla poměrně rychle výsledky v podobě 
patřičných prohlášení o� ciálních německých činitelů. Už koncem září 
2003 se premiéru Millerovi dostalo od kancléře Schrödera ujištění, že 
německá vláda tuto myšlenku nepodporuje, a prezident Johannes Rau 
vydal s Alexandrem Kwaśniewskim 29. října společnou výzvu proti zne-
užití „dějinné paměti a piety k opětovnému dělení Evropy“, v níž vyzý-
vali, aby se skoncovalo se vznášením „hmotných nároků, vzájemných 
obvinění a s konfrontací utrpěných ztrát“.28 Jak však vyšlo záhy najevo, 
tyto úspěchy byly jen zdánlivé, protože na obou březích Odry se otázka 
vyhnání dávno vymkla kontrole o� ciálních státních představitelů.

Počátkem října 2003 rozjitřily polskou společnost zprávy z Němec-
ka o ustavení společnosti Preussische Treuhand GmbH und Co., která 
měla vyhnancům pomáhat s přípravou individuálních restitučních 
nároků na jejich někdejší majetek nalézající se na polském území.29

Založení společnosti a přepjaté výroky jejího předsedy Rudi Pawelky 
o plánovaném vymáhání hmotných nároků vůči Polsku byly z polské 
perspektivy logickým důsledkem vystoupení Edmunda Stoibera ze dne 
23. června 2002 a také dlouhodobé kampaně Eriky Steinbach. Ačkoliv 
BdV začal dosti rychle deklarovat, že plány Preussische Treudhand ne-
podporuje, polští komentátoři to přijímali velmi nedůvěřivě. Zastávali 
názor, jejž formuloval dopisovatel deníku Rzeczpospolita s odvoláním na Rzeczpospolita s odvoláním na Rzeczpospolita
rozhovor s Pawelkou – že cíl obou organizací je pořád stejný (tedy získat 
odškodnění), liší se jen metodami.30

Takřka vzápětí po založení Preussische Treuhand vyšla v polském 
tisku řada burcujících článků, jejichž autoři (mimo jiné polský advo-
kát Stefan Hambura, který působí v Berlíně) předkládali katastro� cké 
scénáře, podle nichž vyhnanci měli po vstupu Polska do Evropské unie 
(1. května 2004) u evropských soudů hromadně vyhrávat restituční pro-
cesy. Jako jediné možné východisko navrhovali přechod do protiútoku, 
vyčíslení ztrát, které Polsko během druhé světové války utrpělo, a sklá-
dání individuálních polských žalob proti Spolkové republice.31

Do polského veřejného diskursu na téma vysídlení Němců tak vstou-
pila koncepce válečných reparací coby určité odpovědi na požadavky, 
které kladla vyhnanecká lobby. Už začátkem listopadu 2003 vystoupili 
varšavští radní z populistické LPR s návrhem, aby se vyčíslily ztráty, jež 
během německé okupace utrpěla Varšava. Pozitivně to přijal primátor 
hlavního města, jeden z vůdců pravicového PiS Lech Kaczyński.32 Otáz-
kou reparací se zabývali také poslanci. Dvě ze tří parlamentem objed-
naných analýz obsahovaly pochybnosti, zda je polská strana k vymáhání 
takovýchto nároků oprávněna. To však nepřesvědčilo část poslanců, kteří 
se rozhodli přiklonit ke třetímu právnímu pojetí, jež předložil Stefan 
Hambura.33

V několika následujících měsících převážila v polské diskusi o vy-
sídlení vzájemně se prolínající témata německých nároků a případných 
reparací přiznaných Polsku. Debata však měla mnohem méně inten-
zivní průběh a týkala se hlavně dosti komplikovaných právních otázek. 
Účastnili se jí především právníci, z nichž část Poláky nadále strašila 
vizí nezbytných restitucí německého majetku a pobízela je k podávání 
protižalob. Jiní se snažili veřejné mínění uklidnit a dokládali neopod-
statněnost takových obav.34

Krom právních otázek se v diskusi o masových migracích obyvatel-
stva od podzimu 2003 už nevyskytly podstatnější historické a morální 
argumenty. Mezi  omasem Urbanem, varšavským dopisovatelem 
Süddeutsche Zeitung, který na stránkách deníku Süddeutsche Zeitung, který na stránkách deníku Süddeutsche Zeitung Rzeczpospolita publi-Rzeczpospolita publi-Rzeczpospolita
koval článek shrnující německý postoj k otázce vysídlení, a polskými 
publicisty a historiky proběhla krátká polemika, z níž vyplynulo, že 
Poláci a Němci skutečně promlouvají „na jiných vlnách“, jak zněl titul 

28 Jendroszczyk, P., „Premier nie przekonał kanclerza“, Rzeczpospolita, 23. 9. 2003; 
„Wezwanie do dialogu“, Rzeczpospolita, 30. 10. 2003.

29 Jendroszczyk, P., „Wypędzeni przygotowują pozwy“, Rzeczpospolita, 2. 10. 2003.
30 Jendroszczyk, P., „Cel ten sam, inne metody“, Rzeczpospolita, 6. 3. 2004.

31 Hambura, S., Gontarski, W., „Zamknąć drogę do odszkodowań“, Rzeczpospolita, 
8. 10. 2003; Muszyński, M., „Rewanżyzm, błędy czy dobry interes“, Rzeczpospolita, 23. 
10. 2003; Pruszyński, J., „Czy powinniśmy przepraszać za wysiedlenie?“, Rzeczpospolita, 
16. 10. 2003.

32 „Warszawa policzy straty“, Rzeczpospolita, 7. 11. 2003.
33 Jendroszczyk, P., „Reparacje a roszczenia wypędzonych“, Rzeczpospolita, 23. 1. 2004.
34 Jałowiecki, B., „Z Niemcami bez opcji zerowej“, Rzeczpospolita, 15. 7. 2004; 

Gon tarski, W., – Hambura, S., „Dzisiaj zabużanie, jutro...“, Rzeczpospolita, 2. 7. 2004; 
Gontarski, W., – Hambura, S., „Rząd su� erem sądu?“, Rzeczpospolita, 8. 9. 2004; 
Czapliński, W., „W sporze o prawo racje historyczne, czy moralne nie mają znaczenia“, 
Rzeczpospolita, 4. 9. 2004.
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Urbanova textu. Když se pokoušel de� novat sporné body debaty, formu-
loval (zřejmě neúmyslně) své postřehy tendenčně, z pohledu polského 
čtenáře přímo arogantně (mimo jiné konstatoval, že podle mnohých 
Němců Poláci neměli nárok na odškodnění za východní pohraničí, pro-
tože nešlo o původně polská území). Jeho klíčová námitka proti polským 
elitám a zdejšímu veřejnému mínění se týkala neschopnosti pochopit, 
že Němci mají právo považovat se za oběti války.35 Z reakcí na Urbanův 
text stojí za pozornost především článek Jerzyho Holzera, už jen proto, že 
jeho autor byl jedním z prvních polských intelektuálů, kteří v 90. letech 
odsoudili nucené migrace obyvatelstva. Holzer se tehdejšího hodnocení 
nevzdal, vytkl ovšem Urbanovi četná zkreslení a poukazoval na historic-
ký kontext vysídlení: „Ten úděl nastrojili Němci Němcům. Samozřejmě 
ne všichni Němci, ale všem Němcům.“ Přiznával, že masové migrace 
znamenaly tragédii, neodporovaly však ani tehdejšímu právu, ani pová-
lečnému mravnímu cítění Evropanů.36

Pocit ohrožení německými nároky, podněcovaný v médiích a zne-
klidňující pokusy reinterpretovat soudobé dějiny, vzbudil v polské spo-
lečnosti nedůvěru a podezřívavost vůči celé politice SRN. Tento přístup 
nezměnilo ani to, že se kancléř Schröder 1. srpna 2004 poklonil varšav-
ským povstalcům a při té příležitosti o� ciálně oznámil, že spolková vláda 
odmítá veškeré nároky vznášené vůči Polsku a tento postoj bude zastávat 
i před evropskými soudy.37 Zvláštní ohlas nevyvolala ani skutečnost, že 
němečtí představitelé přestali podporovat myšlenku vytvoření Centra 
proti vyhánění v Berlíně a vyslovili se pro konkurenční koncepci tvorby 
mezinárodní sítě vědeckých institucí, které by se zabývaly nucenými 
migracemi obyvatelstva ve 20. století.38

Nepochybně právě pod vlivem těchto společenských nálad přijal pol-
ský Sejm 10. září 2004 téměř jednohlasně prohlášení, které polskou vládu 
vyzývalo, aby v otázce válečných reparací „učinila patřičné kroky vůči vlá-
dě Spolkové republiky Německo“.39 Několik dní předtím byla pod patro-

nátem poslanců PiS založena Společnost pro polské nároky, jejímž cílem 
je podpora osob, které doznaly újmy od Třetí říše a rozhodly se požádat 
o individuální odškodnění z německé strany.40 Naplnila se hrozba, před 
níž už v roce 2002 varovali polští intelektuálové a jíž se představitelé obou 
států snažili zabránit – začalo přetahování o vzájemné křivdy a nároky, 
už nejen na stránkách novin, ale i na úrovni politiky. Současně se vztah 
k vysídlení Němců stal v polské vnitřní politice zkouškou vlastenectví. 
Tím se zřejmě částečně vysvětluje vzácná jednomyslnost Sejmu, s níž bylo 
odhlasováno usnesení o válečných reparacích. Přes negativní stanovisko 
prezidenta a vlády premiéra Marka Belky k této iniciativě se proti neod-
hodlali vystoupit ani poslanci vládního Svazu demokratické levice.

Mnohé nasvědčuje tomu, že opoziční poslanci se při podpoře záři-
jového usnesení řídili nejen zájmem o dobro státu, ale také vůlí ztížit 
život prezidentovi a vládě, v níž vyvstaly oprávněné obavy, že pokud 
Polsko vystoupí s o� ciální žádostí o odškodnění, katastrofálně to zhorší 
už beztak ne nejlepší vztahy se Spolkovou republikou. V plné síle to 
vyšlo najevo, když ministr zahraničních věcí odmítl realizovat závěry 
dokumentu a opozice iniciovala hlasování o jeho odvolání, které ovšem 
15. října 2004 prohrála.41

Je příznačné, že pouze poměrně málo polských intelektuálů se roz-
hodlo pronést na téma usnesení slova kritiky, upozornit na jeho chabý 
právní základ a pochybný politický přínos a varovat před důsledky ne-
vole, jakou vzbudí v Německu.42 Většina elit s obsahem usnesení, jak 
se zdá, mlčky souhlasila a viděla v něm patřičnou odpověď na nároky 
německých vyhnanců. To odpovídalo náladám ve společnosti. Průzkum 
provedený koncem září 2004 prokázal, že celých 64 % Poláků pod-
porovalo požadavky ohledně reparací.43 Pravděpodobně ještě širší byl 

35 Urban, T., „Na różnych falach“, Rzeczpospolita, 15. 11. 2003.
36 Holzer, J., „Porozmawiajmy o historii“, Rzeczpospolita, 29. 11. 2003.
37 Schröder, G., „Miejsce polskiej dumy i niemieckiej hańby“, Rzeczpospolita, 3. 8. 2004.
38 Weiss, Ch., „Sieć zamiast Centrum“, Rzeczpospolita, 23. 4. 2004.
39 Usnesení Sejmu Polské republiky ze dne 10. září 2004 ve věci práv Polska na 

německé válečné reparace a ve věci neoprávněných nároků vůči Polsku a polským 

občanům vzášených v Německu, in Monitor Polski 39/2004/678. Srov.: „Jednym głosem Monitor Polski 39/2004/678. Srov.: „Jednym głosem Monitor Polski
o reparacjach“, Rzeczpospolita, 11. 9. 2003.

40 MikłaszewicZ, D., „Powiernictwo za powiernictwo“, Gazeta Wyborcza, 6. 9. 2004.
41 Elektronický archiv Kanceláře Sejmu Polské republiky, 4. volební období, 86. 

zasedání, 15. října 2004, http://ks.sejm.gov.pl:8009/kad4/086/40863000.htm#127.
42 Viz např.: BuraS, P., „Abdykacja elit“, Gazeta Wyborcza, 16. 9. 2004; Wolf-powęska, 

A., „Straszenie Niemców“, Gazeta Wyborcza, 11. 9. 2004; Czapliński, W., „Reparacje od 
Rosji, a nie od Niemiec“, Rzeczpospolita, 25. 9. 2004.

43 Dąbrowski, R., GIL, R. „Większość Polaków chce odszkodowań“, Rzeczpospolita, 
22. 9. 2004.



60 O N��  Č ��   61V�� V 

nesouhlas s myšlenkou vytvoření Centra proti vyhánění a s argumenty 
vyhnanců, ztotožňovanými s Erikou Steinbach.

Záležitost poválečného vysídlení Němců se tak z čistě akademického 
problému, jakým byla v 90. letech 20. století, stala jednou z nejcitli-
vějších otázek polské zahraniční i vnitřní politiky. Navzdory nadějím, 
jaké byly s několikaletou debatou o nucených migracích obyvatelstva 
spojovány, nevedla k hlubšímu smíření mezi Poláky a Němci, ale naopak 
od roku 2002 přispívala k systematickému zhoršování dvoustranných 
vztahů.

Tento nepříznivý trend se nezměnil ani poté, co 2. února 2005 oba 
státy, společně se Slovenskem a Maďarskem, ustavily evropskou síť Pa-
měť a solidarita, jejímž cílem bylo přejmout obtížné diskuse o dějinách, 
zbavit tak aktuální politiku jejich zátěže a současně vytvořit alternativu 
k Centru proti vyhánění, jak je prosazovala Erika Steinbach. Jednání 
ohledně založení sítě probíhala od konce roku 2003 v kruhu historiků 
delegovaných polskou a německou vládou. Hlavním předmětem jejich 
diskuse byl okruh vědeckého zájmu plánované instituce. Zatímco však 
německá strana měla v úmyslu omezit jej na nucené migrace, Poláci 
(mezi nimi hlavně tehdejší ředitel oddělení vzdělávání Ústavu národní 
paměti – IPN – Paweł Machcewicz a tajemník Rady pro ochranu pa-
měti bojů a mučednictví Andrzej Przewoźnik) se snažili rozšířit jej na 
tematiku války, okupace a fungování totalitních režimů, tedy o otázky 
objasňující genezi a kontext poválečného vysídlování Němců.44

Konečná koncepce sítě byla výrazným úspěchem polské strany. 
V programovém prohlášení stálo: „Předmětem působení sítě bude 
analýza, dokumentace a rozšiřování znalostí o dějinách 20. století: sto-
letí válek, totalitních diktatur a utrpení civilního obyvatelstva – obětí 
útlaku, výbojů a nuceného vysídlování a nacionalistických, rasistických 
a ideologicky motivovaných represí.“45 Jak si lze všimnout, k nuceným 
migracím se v souladu s očekáváním Polska přistoupilo jako k jedné 
z řady tragických zkušeností 20. století a jako jedna z jejich příčin bylo 
vytyčeno působení totalitních režimů. K ustavení sítě však došlo příliš 
pozdě vzhledem k obratu, který tehdy v Polsku probíhal. Patřilo k němu 
také přesvědčení, že po roce 1989 se nepodařilo vypracovat koncepci 

politiky paměti, která by byla v souladu s polským státním zájmem, 
a místo oprávněné hrdosti na vlastní minulost se ve společnosti podpo-
rovalo pouze přesvědčení o polské hanbě a porážkách.

Když po vítězství PiS v parlamentních a prezidentských volbách na 
podzim 2005 převzala v Polsku moc pravice a současně se změnila po-
litická situace v Německu, kde parlamentní volby s mírnou převahou 
vyhrála CDU/CSU, nastal v polsko-německé debatě o poválečném vy-
sídlení naprostý pat. Nová spolková kancléřka Angela Merkel byla sice 
považována za osobnost, která je Polsku osobně nakloněna, a její kabi-
net spoluvytvářela SPD, nenakloněná požadavkům vyhnanců, koaliční 
smlouva však obsahovala pasáž o vytvoření berlínského Centra proti 
vyhánění. Také nové pravicové vedení v Polsku projevovalo nesrovna-
telně větší zájem o politiku paměti a velmi podezřívavě vnímalo vše, co 
souviselo s diskusí o poválečném vysídlování Němců. Což si v prvé řadě 
vyžádalo za oběť síť Paměť a solidarita, která byla vzhledem k absenci 
politické vůle polské strany k dialogu s Němci na tomto fóru odložena 
„k ledu“.

Přitom v Polsku PiS a jeho stoupenci zahájili krátce po volebním 
vítězství ostrou kampaň proti všem, kdo – podle nich – aktivně nehájil 
polské národní zájmy, tudíž především proti dosavadním šéfům polské 
diplomacie a v širším měřítku proti liberálním elitám propagujícím po 
roce 1989 smíření s Německem. Hlavním bodem obvinění byl údajně 
příliš pokorný poměr k západním sousedům, který pravice zesměšňovala 
coby „diplomacii bezmocnosti“, a také to, že polští představitelé údajně 
legitimizovali BdV coby partnera pro diskusi.46 Předseda PiS Jarosław 
Kaczyński, který od července 2006 zastával funkci premiéra, tento po-
stoj s razancí sobě vlastní charakterizoval coby klientelismus a prohlásil, 
že teprve jeho strana dokázala požadavkům německých vyhnanců pat-
řičně čelit.47

Obviňování protivníků, že přistupují na německý způsob pohledu na 
vysídlování, se tedy pro PiS stalo příhodnou zbraní v aktuálních politic-
kých bojích a mělo podobný účinek jako hanebné nařčení, jehož během 
volební kampaně v roce 2005 použil jeden z představitelů této strany – že 
dědeček Donalda Tuska, vůdce konkurenční Občanské platformy (PO), 

44 Informace sdělené prof. dr. hab. Pawłem Machcewiczem. 
45 Zychowicz, P., „Europejska pamięć i solidarność“, Rzeczpospolita, 3. 2. 2005.

46 Muszyński, M. – Rak, K., „Dyplomacja niemocy“, Rzeczpospolita, 29. 8. 2006. 
47 Olechowski, J., „Wojna na słowa o politykę zagraniczną“, Rzeczpospolita, 20. 3. 2007. 
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sloužil za války ve Wehrmachtu.48 Tuto rétoriku s oblibou používali také 
publicisté sympatizující s PiS. Příkladem budiž článek Zdzisława Kras-
nodębského ze srpna 2008, který v mírně odstíněné podobě opakoval 
obvinění ohledně závislosti PO na Německu. Tuto skutečnost dokládal 
„intelektuální fascinací gdaňských kruhů Německem“. Byla to jasná na-
rážka na Donalda Tuska, který z Gdaňska pochází: „Gdaňsk, podobně 
jako například synoda v Hnězdně (setkání císaře Oty III. a polského 
knížete Boleslava Chrabrého roku 1000 – pozn. aut.), je jedním z ta-
kových ústředních symbolů, které zdůrazňují společné polsko-německé 
aspekty. V Gdaňsku se také lze snáze vcítit do situace Němců, kteří byli 
vysídleni a přišli o svou domovinu. Docela jiná je perspektiva obyvatel 
Varšavy, kde německá přítomnost bývá spojována především s dělením 
Polska, s okupací, s ničením města, krvavě potlačenými povstáními 
– Varšavským povstáním a povstáním v ghettu.“49 Za touto groteskní 
tezí stálo čím dál výraznější přesvědčení polské pravice, že jakékoliv 
empatie vůči vyhnancům jsou regionální odbočkou od jediného správ-
ného modelu vlasteneckého postoje založeného na hrdinské zkušenosti 
Varšavy, především z povstání roku 1944. I když se to nepsalo otevřeně, 
byla tu jasná narážka, že pokud někdo nesdílí protiněmecké názory PiS 
na vysídlení, měl sám svého „dědečka ve Wehrmachtu“ atd.

V Berlíně byla pak v srpnu 2006 otevřena výstava „Erzwungene 
Wege“, která byla předzvěstí a určitým programovým prohlášením 
Centra proti vyhánění. Přirozeně vzbudila mimořádný zájem polských 
vládnoucích kruhů, což dokládala důvěrná mise historika Tomasze 
Szaroty (nezávislého na PiS, ovšem s kritickým přístupem ke koncep-
ci BdV) z pověření prezidenta Lecha Kaczyńského, který se s expozicí 
seznámil.50 Jak se dalo snadno předpokládat, „Cesty z donucení“ byly 
v Polsku přijaty zcela negativně, zvlášť pokud jde o vládnoucí pravici 
a její příznivce. Konzervativní intelektuálové Marek A. Cichocki a Da-
riusz Gawin vnímali výstavu v kontextu toho proudu německé histo-

riogra� e, který usiluje o relativizaci obrazu nacismu. Tito autoři sice 
uznávali, že výstava „splňuje všechna kritéria politické korektnosti“ (tj. 
bere v potaz tragickou zkušenost ostatních národů, včetně obětí Němec-
ka), vnímali ji však jako zrádný pokus o vynětí poválečného vysídlovaní 
z dějinného kontextu: „Steinbach univerzalizuje případ Němců, čímž 
z něj činí případ v kontextu dějin minulého století typický, nikoliv výji-
mečný. Zbavuje tak výjimečnosti nejen samotná vysídlení, ale také jejich 
příčiny. Naznačuje, že nacismus jako jedna ze dvou totalitních ideologií 
20. století nebyl výjimečným případem radikálního zla. Totalitní zločiny 
situované v řadě jiných zločinů minulého století se stávají ‚normálními‘ 
válečnými zločiny.“51

Obavy, které v Polsku v souvislosti s jednáním vyhnanců vyvstávaly, 
zesílily krátce po otevření berlínské výstavy kvůli informaci, že 22 Něm-
ců vysídlených z Polska podalo za aktivní podpory Preussische Treuhand 
stížnosti u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a domáhají 
se restituce majetku, který nechali za Odrou.52 Přes ujišťování expertů, že 
akce nemá žádnou šanci na úspěch,53 ji vládnoucí pravice prezentovala 
jako pro Polsko nesmírně nebezpečnou a vyzvala představitele Spolkové 
republiky, aby se ve jménu záchrany „křehké látky polsko-německého 
smíření“ a prevence „studené občanské války v Evropě“ zavázali, že 
uspokojí nároky vlastních občanů. Při té příležitosti padlo obvinění, že 
cílem německé politiky paměti je přesunout na Polsko odpovědnost za 
důsledky druhé světové války a „nejen zastřít rozdíly mezi pachatelem 
a obětí, ale přímo učinit oběť katem“.54

Ačkoliv negativní postoj k požadavkům vyhnanců byl v Polsku na-
dále předmětem politického konsensu, opozice spolu s jí nakloněnými 
publicisty a intelektuály stále intenzivněji kritizovala stav polsko-němec-
kých vztahů, které se od chvíle nástupu PiS k moci ocitly ve slepé uličce, 

48 Informace o výkonu vojenské povinnosti ve Wehrmachtu, potvrzující tuto skuteč-
nost v případě Józefa Tuska, dědečka premiéra Donalda Tuska, byla publikována ještě 
během volební kampaně roku 2005: http://web.archive.org/web/20070930070140/
http://ww6.tvp.pl/include/docs/2005/10/14/Deutsche_Dienststelle.gif (pozn. překl.).

49 Krasnodębski, Z., „Niemcy poprą każdego przeciw Kaczyńskim“, Rzeczpospolita, 
21. 8. 2007.

50 Informace, již autorovi poskytl prof. dr. hab. Tomasz Szarota.

51 Cichocki, M. A., Gawin, D., „Nowa przeszłość Niemiec“, Rzeczpospolita, 4. 11. 
2006.

52 Jendroszczyk, P., „Wysiedleni żądają zwrotu mienia w Polsce“, Rzeczpospolita, 19. 12. 
2006.

53 Lewandowska, I., „Przesiedleńcy bez szans i prawnej podstawy“, Rzeczpospolita, 
16. 1. 2007. 

54 Muszyński, M., Rak, K., „Powiernictwo Pruskie zniszczyło kompromis“, Rzecz -
pospolita, 19. 12. 2006. Podobně viz článek europoslance za PiS: Libicki, M., Napieraj 
N., „Powiernictwu chodzi o rewizję historii“, Rzeczpospolita, 28. 12. 2006.
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a neplodnost pravicové politiky paměti. Když bylo PiS na podzim 2007 
po předčasných volbách nuceno předat moc koalici Občanské platfor-
my s Polskou lidovou stranou (PSL) a Jarosława Kaczyńského nahradil 
na postu premiéra Donald Tusk, očekávalo se od nové vlády také to, že 
politiku vůči Německu vyvede ze slepé uličky.

Nápovědu, jak k tomu přistoupit v oblasti politiky paměti, poskytl 
novému premiérovi v listopadu 2007 Paweł Machcewicz v článku pod 
titulem „Okopy zamiast zasieków“ (Okopy místo zátarasů). Podobně 
jako Cichocki a Gawin zdůrazňoval nesouhlas s vynětím vysídlení 
Němců z kontextu druhé světové války a s jeho zasazením „do řetězce 
etnických čistek a nuceného vysídlování, který v Evropě začíná po vál-
kách na Balkáně v letech 1912–1913 a jehož současnou podobou bylo 
násilí a vyhánění během rozpadu Jugoslávie. (...) Takováto perspektiva 
deformuje skutečný obraz dějin. Ale nejen to. Relativizuje – ne přímo, 
ale díky optice, jakou nazírá 20. století – výjimečnost a zkušenost dru-
hé světové války a totalit, jejich nejvyššího zla a zločinů, které spáchaly 
a které nelze logicky zakomponovat do žádných událostí, jejichž součástí 
by byly války na Balkáně, rozpad Jugoslávie, anebo jakkoliv široce a kri-
ticky pojatý národní stát se svým útlakem menšin.“55

Na rozdíl od pravicových publicistů však Machcewicz požadoval, aby 
ustaly jalové protesty proti projektu Steinbach a aby Polsko vystoupilo 
s ideovým protinávrhem: „Donald Tusk by během svých prvních ná-
vštěv v hlavních městech Evropy mohl navrhnout, aby ve Varšavě vznik-
lo Muzeum druhé světové války – projekt, který by měl mezinárodní 
charakter, vznikal by za evropské peníze, anebo alespoň za peníze jednot-
livých zemí, za účasti vlád a historiků z jednotlivých států. V takovém 
muzeu, které v Evropě dosud neexistuje, by bylo místo na prezentaci 
plné zkušenosti války, včetně perspektivy národů, které zakusily nejen 
nacistickou, ale také sovětskou totalitu. Nucená vysídlení by byla pre-
zentována v širším kontextu a ve skutečných proporcích, především jako 
nevyhnutelný důsledek strašlivých německých zločinů – jak to v roce 
1945 vnímali všichni politici vítězné koalice – a také předchozích agresí, 
pro něž byly německé menšiny jedním z nástrojů jako v případě zničení 
Československa Třetí říší.“56

Tusk nápad formulovaný u Machcewicze převzal a během návště-
vy v Berlíně v prosinci 2007 navrhl německé straně společné založení 
Muzea druhé světové války. Ačkoliv tato koncepce zájem vlády Angely 
Merkel nevzbudila, což s neskrývaným zadostiučiněním kvitoval polský 
pravicový tisk,57 Tusk se jí nehodlal vzdát. Idea začala nabývat reálných 
obrysů, když byl Machcewicz 1. září 2008 premiérem jmenován na post 
vládního zmocněnce pro věci Muzea druhé světové války, a tři měsíce 
nato bylo muzeum skutečně založeno. Oproti původním plánům však 
za jeho sídlo nebyla zvolena Varšava, ale Gdaňsk a nešlo o společnou 
polsko-německou nebo evropskou iniciativu, ale o iniciativu výlučně 
polskou.

Programová koncepce Muzea druhé světové války, kterou nedlouho 
poté zpracoval Paweł Machcewicz spolu s autorem tohoto článku, za-
hrnovala také problematiku vysídlování, ačkoliv šlo jen jednu z mnoha 
narativních linií. Psali jsme v ní: „V části věnované lidským osudům za 
války jsme chtěli vzít v úvahu také nucené migrace obyvatelstva a inter-
pretovali jsme je jako jeden z prvků sociálního inženýrství, realizované-
ho totalitními režimy, a jako jeho důsledek. Domníváme se, že migrace 
obyvatelstva je nutno prezentovat v celém jejich rozsahu a kompliko-
vanosti, včetně často v této souvislosti opomíjených pohybů velkých 
mas lidí, jakým bylo např. vyhánění židovského obyvatelstva do ghett 
anebo transporty na nucené práce. Výklad nucených migrací je nutno 
odvozovat od kroků, které Třetí říše a SSSR konaly od samého začátku 
války a v celém jejím průběhu (…) Teprve na tomto pozadí mají být 
představeny útěky německého civilního obyvatelstva před postupující 
Rudou armádou a vysídlování Němců z Polska, Československa, Ma-
ďarska a Jugoslávie. Jde o jednu z nejdůležitějších částí expozice, která 
má ukazovat, že vysídlení Němců po skončení války bylo nejen důsled-
kem snah o vytvoření národnostně jednotných států – jak tvrdí Svaz 
vyhnanců –, ale především pokračováním nucených migrací, které Třetí 
říše a SSSR v dosud nevídaném měřítku zahájily. V této části expozice 
má být zdůrazněno, že i ve chvíli pro německé obyvatelstvo nejtragičtější 
– během útěku před Rudou armádou – pokračovalo páchání německých 
zločinů: pochody smrti z Auschwitz a dalších koncentračních táborů. 
Například na baltském pobřeží, v Palmnikach (Palmnicken, dnes Jan-

55 Op. cit.: Machcewicz, P., Spory o historię 2000–2011, Kraków 2012, s. 249–250.
56 Tamtéž, s. 252. 57 Semka, P., „Czarna polewka w Berlinie“, Rzeczpospolita, 12. 12. 2007.
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tarnyj) u Pilawy (dnes Baltijsk) byly 31. ledna 1945, den po torpédo-
vání lodi s německými uprchlíky Wilhelm Gustlof, vyvražděny tři tisíce 
vězňů nahnaných z východopruských poboček koncentračního tábora 
Stutthof – a dalších několik tisíc vězňů zemřelo nebo bylo vyvražděno 
během ‚evakuace‘.“58

Koncepci Muzea druhé světové války, již jsme předložili, se dostalo 
velmi negativního ohlasu polské pravice, ačkoliv diskuse, kterou vyvola-
la, nepochybně překračovala rámec debaty o vysídlení Němců. Byl nám 
vyčítán nedostatek vlastenectví, projevující se v úmyslu prezentovat 
válečnou zkušenost Polska a Poláků v širším evropském kontextu, což 
prý mělo zmenšit polský podíl na vítězství a relativizovat polské utrpe-
ní.59 Znovu se ozývaly hlasy, že to souvisí s gdaňskými speci� ky, kde, 
jak konstatoval v jednom z rozhovorů historik Jan Żaryn, „existuje živá 
paměť Freie Stadt – místa v jistém smyslu exteritoriálního, které Evropu 
duchovně spojuje, a ne dělí (...) Je záměrem Muzea druhé světové války 
právě toto? A je vhodné používat právě tuto polskou zkušenost, dodnes 
živou v mnoha rodinách, k jakýmkoliv ideologickým cílům? Projekt 
Muzea druhé světové války v podstatě naznačuje vůli vytvořit takovouto 
novou evropskou identitu.“60

Příznačné je, že kritici koncepce, kterou jsme předložili, zcela pomí-
jeli skutečnost, že – pokud jde o poválečné vysídlení Němců – naprosto 
odpovídala požadavku, který předtím také polská pravice mnohokrát 
formulovala – tzn. prezentovala je jednoznačně jako vedlejší důsledek 
počínání totalitních států, a znamenala tudíž, v souladu se záměry auto-
rů i vlády, interpretaci alternativní vzhledem k berlínské výstavě.

Nezájem o místo nucených migrací v koncepci Muzea druhé světové 
války lze vysvětlit spojením dvou faktorů. Zaprvé opoziční PiS a jeho 
stoupenci v atmosféře rostoucí politické konfrontace pomíjeli věcné 
nuan ce a bojovali proti projektu muzea zkrátka proto, že za ním stála 
vládnoucí Občanská platforma. Zadruhé měla tehdy diskuse o pováleč-

ném vysídlení Němců už čistě politický ráz a soustředila se výlučně na bu-
doucnost projektu „Viditelného znamení“. Tuskova vláda sice počátkem 
roku 2008 dala najevo své desintéréssément ve věci této instituce a odmítla desintéréssément ve věci této instituce a odmítla desintéréssément
německé pozvání ke spoluvytváření její koncepce, ve skutečnosti to však 
neznamenalo zásadní změnu v beztak odmítavém postoji k ní.61 Přesto ji 
pravicoví novináři a politici ostře kritizovali za kapitulantský postoj vůči 
západním sousedům a za rezignaci na polskou politiku paměti.62

Intenzitu polských domácích sporů umocňovala Erika Steinbach, 
která v květnu 2008 potvrdila svůj úmysl vstoupit do kuratoria nadace 
„Útěk, vyhnání, smíření“, jež měla budoucí muzeum vyhnanců spra-
vovat.63 Toto téma na několik měsíců ovládlo polský diskurs, protože 
předsedkyně BdV už dávno na Poláky působila jako červená na býka. 
Dokonce ani osoby dávno angažované v polsko-německém dialogu, 
jako historička Anna Wolf-Powęska, neměly v úmyslu přistoupit na 
její účast v kuratoriu, protože to považovaly za „porušení džentlmenské 
dohody s Polskem“.64

Zamezení členství Steinbach v kuratoriu nadace se pro polské před-
stavitele nakonec stalo v jistém smyslu věcí cti. V únoru 2009 vyjádřil 
Władysław Bartoszewski, jmenovaný premiérem Tuskem na post vlád-
ního zmocněnce pro mezinárodní dialog, v této věci velmi kategorický 
protest a položil řečnickou otázku: „Je možné, aby Vatikán poslal na 
jednání v Jeruzalémě biskupa Williamsona, který popíral holocaust?“65

V Německu byla tato slova vnímána jako zbytečně nadsazená – a není 
divu.66 Přinesla však své plody, protože několik dní nato kancléřka Mer-
kel oznámila, že odkládá nominaci členů kuratoria nadace, a 5. března 
se BdV vzdal nominace Eriky Steinbach.67

58 Machcewicz, P. – Majewski, P. M., „Jak opowiadać polską historię“, Rzeczpospolita, 
30. 10. 2008.

59 Viz např. Gmyz, C., „Nie tylko polskie cierpienia“, Rzeczpospolita, 28. 10. 2008; 
Semka, P., „Dziwaczny pomysł na muzeum II wojny światowej“, Rzeczpospolita, 28. 10. 
2008; Roszkowski, W., „Różne pamięci Europejczyków“, Rzeczpospolita, 11. 12. 2008. 

60 Żaryn, J., „Polska wyjątkowość“, Rzeczpospolita, 4. 11. 2008.

61 Jendroszczyk, P., Lorenz, W., „Warszawa nie poprze widocznego znaku“, 
Rzeczpospolita, 6. 2. 2008.

62 Krasnodębski, Z., „Dano nam widocznie znak“, Rzeczpospolita, 13. 2. 2008.
63 Jendroszczyk, P., „Erika Steinbach chce decydować o upamiętnieniu wypędzonych“, 

Rzeczpospolita, 12. 5. 2008.
64 Przybylski, J., „Nadchodzi godzina prawdy“, Rzeczpospolita, 16. 2. 2009. 
65 Jendroszczyk, P., „Bartoszewski ostrzega Berlin“, Rzeczpospolita, 16. 2. 2009.
66 Např. historik Arnulf Baring. Viz Jendroszczyk, P., „Czy Polska przesadza ze 

Steinbach“, Rzeczpospolita, 2. 3. 2009. 
67 Jendroszczyk, P., „Merkel uspokaja Warszawę“, Rzeczpospolita, 27. 2. 2009; 

Zy chowicz, P., Rybińska, A., „Fundacja bez Eriki Steinbach“, Rzeczpospolita, 5. 3. 2009. 
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Polská strana tedy dosáhla svého, ačkoliv ne každý sdílel názor, že 
tak ostré veto v čistě prestižní záležitosti mělo smysl. Wojciech Pięciak 
je dokonce přirovnal k atomové bombě, jejíž použití je potřeba vždycky 
dobře zvážit, protože se k ní lze uchýlit jen jednou.68 Známý liberální 
publicista Jacek Żakowski pak polské jednání charakterizoval jako „hu-
lánský nájezd ministra Władysława Bartoszewského na Angelu Merkel“ 
s výčitkou, že toto jednání jen „absurdně posílilo účast Eriky Steinbach 
v radě Centra pro vyhánění (a) stálo nás podporu a sympatie mnoha 
Němců, kteří nám celá léta přáli.“69

Takovéto hlasy byly signálem, že přinejmenším část polského ve-
řejného mínění je už neustálými spory kolem „Viditelného znamení“ 
unavena. Otázka poválečného vysídlování také přišla o podstatnou část 
svého politického potenciálu, když soud ve Štrasburku 9. října 2008 
odmítl – což se dalo předpokládat – podání Preussische Treuhand.70

Určitý vliv na uklidnění nálad v Polsku měla i smířlivá gesta německé 
strany, která se sice nevzdala úmyslu zvěčnit vyhnání, přitom se však sna-
žila dát najevo, že polské názory nebere na lehkou váhu. Takový aspekt 
mělo například pozvání polských historiků coby konzultantů výstavy 
„Abgründe und Hoff nungen“, kterou na objednávku státního tajem-
níka pro kulturu ve vládě Angely Merkel Bernda Neumanna připravilo 
Deutsches Historisches Museum. Prezentovala také vysídlení Němců, 
ovšem v kontextu předchozích polsko-německých vztahů, který zahrno-
val jak protipolskou politiku císařského Reichu, tak brutální německé 
represe vůči Polákům v letech 1939–1945, včetně vysídlení z Gdyně, 
z provincie Wartgehau a z regionu Zamojszczyzna. Výstavě se dostalo 
příznivého komentáře dokonce i od autora tak odmítajícího německou 
politiku paměti, jakým je Piotr Semka.71

Také polské orgány dávaly najevo, že jsou pro uklidnění situace, která 
nastala po zmaření plánu na účast Steinbach v kuratoriu nadace „Útěk, 
vyhnání, smíření“. V den otevření výstavy „Abgründe und Hoff nungen“, 

27. května 2009, došlo k reaktivaci sítě Paměť a solidarita, jejíž činnost 
čtyři roky předtím pozastavila vláda PiS.72 Kancléřka Merkel dostala také 
pozvání na slavnostní připomenutí začátku druhé světové války 1. září 
v Gdaňsku. Přednesla tam projev, v němž rozhodně odsoudila všechny 
pokusy o relativizaci německé zodpovědnosti za tento kon� ikt.73

Neznamenalo to však konec kontroverzí kolem „Viditelného zname-
ní“. Příčinou napětí bylo i tentokrát složení kuratoria nadace, zveřejně-
né počátkem července 2009. Jak vyšlo najevo, celých pět z devíti jejích 
členů mělo návaznost na BdV. Za jeho příznivce byl považován i nový 
ředitel „Viditelného znamení“, jímž se stal Manfred Kittel. Ačkoliv do 
kuratoria vstoupil také ředitel Židovského muzea ve Frankfurtu nad 
Mohanem Raphael Gross, Tomasz Szarota z Polska a Kristina Kaiserová 
z České republiky (oba ovšem bez o� ciálního „požehnání“ vlád svých 
zemí), aritmetika hlasů prozrazovala, že – jak informoval dopisovatel de-
níku Rzeczpospolita – „Erika Steinbach převzala kontrolu nad budoucím Rzeczpospolita – „Erika Steinbach převzala kontrolu nad budoucím Rzeczpospolita
muzeem vysídlení v Berlíně“.74

Složení kuratoria vyvolávalo protesty také v Německu, a po bližším se-
známení s plány nadace z něj Szarota i Kaiserová odešli.75 Ještě zásadnější 
ránu zasadila plánům BdV kritika ze strany židovských kruhů v Německu, 
které hrozily bojkotem „Viditelného znamení“, pokud dojde k pokusům 
zastírat v těchto institucích rozdíly mezi původci a oběťmi války a holo-
caustu. Nakonec to v únoru 2010 vedlo k tomu, že vládní koalice CDU/
CSU a FDP de� nitivně vyloučila možnost, že by se Erika Steinbach stala 
členkou kuratoria nadace, a současně se toto grémium rozšířilo na 21 čle-
nů, z nichž 6 mělo zastupovat BdV.76 Tyto změny formálně schválil Bundes-
tag 20. května 2010. Manfred Kittel se zavázal, že předloží programovou 
koncepci svého muzea, které měla následně projít veřejnou debatou.77

68 Pięciak, W., „Sprawa Eriki Steinbach. Krajobraz po wojnie atomowej“, Rzecz-
pospolita, 6. 3. 2009.

69 ŻakowskI, J., „Donald Tusk na pisowskiej ścieżce“, Rzeczpospolita, 9. 4. 2009.
70 Pietryga, T., „Powiernictwo było skazane na porażkę“, Rzeczpospolita, 10. 10. 2008.
71 Semka, P., „Droga do wiarygodności“, Rzeczpospolita, 27. 6. 2009. Polskými 

konzultanty výstavy byli prof. Tomasz Szarota, dr. hab. Piotr M. Majewski, prof. Rafał 
Wnuk a dr. Andrzej K. Kunert.

72 Jendroszczyk, P., „Polska znów zaufała Niemcom“, Rzeczpospolita, 28. 5. 2009.
73 Merkel, A., „Wyciągnęliście do nas rękę“, Rzeczpospolita, 2. 9. 2009. 
74 Jendroszczyk, P., „Sukces Związku Wypędzonych“, Rzeczpospolita, 13. 7. 2009.
75 Jendroszczyk, P., „Fundacja bez Szaroty“, Rzeczpospolita, 17. 12. 2009; Jendroszczyk, 

P., „Przeciw Widocznemu Znakowi“, Rzeczpospolita, 9. 3. 2010. Tomasz Szarota odešel z 
kuratoria v prosinci 2009, Kristina Kaiserová v březnu 2010. 

76 Jendroszczyk, P., „Jednogłośna decyzja o upamiętnieniu wysiedleń“, Rzeczpospolita, 
23. 3. 2010.

77 Jendroszczyk, P., „Nowy początek berlińskiego muzeum wypędzeń“, Rzeczpospolita, 
21. 5. 2010.



70 O N��  Č ��   71V�� V 

To však vnitřní německé spory kolem „Viditelného znamení“ neuzavřelo, 
protože za BdV se do jeho kuratoria dostali Hartmut Sänger a Arnold Tö-
gel, známí svými otevřeně revizionistickými názory, což následně vyvolalo 
ostrý protest Ústřední rady Židů v Německu.78

Nástin koncepce „Viditelného znamení“ předložil Kittel v září 2010 
na mezinárodní konferenci „Flight, Expulsion and Ethnic Cleansing“ 
v Berlíně, na niž byl pozván rovněž autor tohoto článku, aby prezen-
toval koncepci Muzea druhé světové války v Gdaňsku. Kittel ve svém 
vystoupení oznámil, že poválečné vysídlení Němců bude prezentováno 
v širokém kontextu předchozích i následných nucených migrací, počí-
naje vysídlením v důsledku válek na Balkáně a konče událostmi v bý-
valé Jugoslávii a ve Rwandě. Zdůraznil aspekt, který má podtrhnout 
zodpovědnost Německa za rozpoutání druhé světové války a za křivdy 
spáchané na jiných národech, včetně vysídlení a vyhnání prováděných 
na územích dobytých Třetí říší, mj. se záměrem vyhubit vše polské, 
a v rámci exterminace Židů. Vyjádřil také vůli prezentovat rozdíly v jed-
notlivých procesech migrace a v jejich dějinných souvislostech, což do-
ložil konkrétním příkladem, že deportace Poláků prováděné nacistickým 
Německem nelze srovnávat s poválečným vysídlováním Němců z Polska 
a z jiných zemí střední Evropy.79

Z polského hlediska byla sice takto naznačená koncepce příslibem 
pozitivního vývoje „Viditelného znamení“, nenivelovala však zásadní 
odlišnost od prioritní interpretace poválečného vysídlování coby dů-
sledku zločinné politiky totalitních států, která v Polsku převažuje a již 
navrhovalo např. Muzeum druhé světové války. Upozorňoval jsem na to 
ve svém vystoupení na konferenci a v následně publikovaném článku, se 
zdůrazněním negativních implikací, které z Kittelovy koncepce vyplýva-
ly: „Narace zahrnující události odehrávající se od let před první světovou 
válkou do současnosti bude podtrhovat neblahou roli nucených migrací 
v dějinách celého století, což z nich učiní jedno z největších neštěstí lid-
stva. Z takovéto perspektivy se druhá světová válka může jevit jako jeden 

z dalších aktů velké dějinné tragédie – jako akt sice kulminační, ale úzce 
spjatý s předchozími i následnými procesy. Teoretický základ této in-
terpretace předložil na konferenci v Berlíně profesor Michael Schwartz 
z Institutu současných dějin v Mnichově s argumentací, že nucené 
migrace 20. století byly vedlejším produktem modernizačních proce-
sů, k nimž docházelo na civilizačně zaostalých a etnicky různorodých 
územích, tedy například ve středovýchodní a jižní Evropě. Přistoupit na 
tuto interpretaci znamená uznat, že rozhodnou zodpovědnost za maso-
vá vysídlení nesly nacionalismy 19. a 20. století, které tíhly k vytvoření 
etnicky jednotných států. Pokud je tomu tak, pak zločinná národní po-
litika Třetí říše byla, mírně zjednodušeno, pouze nejspektakulárnějším 
přehmatem v celém řetězci, jenž se v různých zemích s odvoláním na 
tento cíl odehrával.“80

Rozpory mezi koncepcí „Viditelného znamení“ a polským oče-
káváním, jak by poválečné vysídlení Němců mělo být prezentováno, 
tentokrát nevyvolaly zásadnější diskusi. Kittelův projekt byl sice ve 
výjimečném jednohlasu kritizován pravicovými i levicovými publicis-
ty, ale nevzbudilo to širší ohlas ve veřejném mínění.81 Téma vyhnání 
se v dalších měsících ještě na okamžik vrátilo v souvislosti s příjezdem 
Eriky Steinbach do Gdaňska v květnu 2011. Ten vyvolal krátkodobé 
místní protesty, ovšem bez širšího ohlasu.82 Ani účast dvou polských 
historiků, Piotra Madajczyka a Krzysztofa Ruchniewicze, v kuratoriu 
nadace „Útěk, vyhnání, smíření“ nevyvolala větší odezvu.

Jak se zdá, polské veřejné mínění se smířilo s myšlenkou, že v Berlíně 
vznikne instituce připomínající vysídlení Němců. Zřejmě je také uklid-
nilo, že Erika Steinbach se nepodílí na vedení muzea a že byly ozná-
meny koncepční změny. Dlouhodobé diskuse uvnitř Německa a mezi 
Německem a Polskem (a také personální spory ohledně „Viditelného 
znamení“) navíc způsobily podstatné zpoždění v přípravných pracích, 

78 Lorenz, W., „Żydzi kontra wypędzeni“, Rzeczpospolita, 7. 9. 2010.
79 Kittel, M., „Das Ausstellungs- und Dokumentationszentrum der Stiftung Flucht, 

Vertreibung, Versöhnung in Berlin“, in Flucht, Vertreibung, ethnische Säuberung. Flucht, Vertreibung, ethnische Säuberung. Flucht, Vertreibung, ethnische Säuberung
Eine Herausforderung für Museums- und Ausstellungsarbeit weltweit, Berlin, 2012, 
s. 139–143.

80 MajewskI, P. M., „ e Topic of Forced Migration in the Planned Museum of the 
Second World War in Gdańsk“, in Flucht, Vertreibung, ethnische Säuberung, s. 125–129; Flucht, Vertreibung, ethnische Säuberung, s. 125–129; Flucht, Vertreibung, ethnische Säuberung
Majewski, P. M., „Nieobecni nie mają racji“, Rzeczpospolita, 20. 10. 2010. Srov. 
Schwartz, M., „Ethnische „Säuberung“ – ein Projekt der westlichen Moderne und Seine 
globale Ver� echtungsgeschichte“, in Flucht, Vertreibung, ethnische Säuberung, s. 53–64.Flucht, Vertreibung, ethnische Säuberung, s. 53–64.Flucht, Vertreibung, ethnische Säuberung

81 Wieliński, B. T., „Takie muzeum nie ma sensu“, Gazeta Wyborcza, 20. 9. 2010; 
Semka, P., „,Widoczny Znak‘, widoczna manipulacja“, Rzeczpospolita, 20. 9. 2010.

82 Wybranowski, W., „Steinbach w Polsce. Są protesty“, Rzeczpospolita, 23. 5. 2011.
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a projekt tak přestal působit jako nástroj momentální politické ofenzívy 
BdV.

Poláci se také více otevřeli německému úhlu pohledu. Celostátní prů-
zkum, který v létě 2009 proběhl na objednávku Muzea druhé světové 
války, prozradil, že celých 64 % respondentů vnímalo utrpení Němců 
vyvolané tímto kon� iktem, což samozřejmě neznamenalo, že přestali 
být chápáni jako jeho původci.83 V únoru 2012 se na plátna polských 
kin dostal � lm „Róża“ v režii Wojciecha Smarzowského, který nesmírně 
jímavým způsobem líčí tragické osudy německých žen, jež se po válce 
staly oběťmi masového násilí. Dostalo se mu velmi příznivého ohlasu. 
V neposlední řadě se od roku 2000 jistým způsobem změnil vztah Po-
láků k jejich vlastní minulosti. Hrdinsko-mučednický obraz soudobých 
dějin Polska, jak jej za vlády pravice prosazovaly instituce typu Muzeum 
Varšavského povstání nebo IPN, časem vyvolal „protireakci“. V důsled-
ku toho vyvstala potřeba vyváženější interpretace tématu války a nuce-
ných migrací. Gdaňské Muzeum druhé světové války, založené v tomto 
duchu, bylo současně polskou odpovědí na „Viditelné znamení“ a jeho 
alternativou v diskusi na téma poválečného vysídlování Němců. Jak se 
nyní zdá, obě tyto instituce budou otevřeny zhruba ve stejnou dobu 
(kolem roku 2015), což jistě zahájí novou kapitolu v polsko-německé 
debatě o soudobých dějinách.

Z polštiny přeložila Lucie Szymanowská.

83 Nijakowski, L. M., „Pamięć o II wojnie światowej a relacje Polaków z innymi 
narodami“, in Kwiatkowski, P. T., Nijakowski, L. M., Szacka, B., Szpociński, A., 
„Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej 
społeczeństwa polskiego“, Gdańsk/Warszawa 2010, s. 248–251.

SUDETŠTÍ NĚMCI A ČESKÁ SPOLEČNOST 
PO ROCE 1989  NÁVRAT STŘEDNÍ EVROPY?

VÁCLAV HOUŽVIČKA 

V souvislosti s první československo-německou smlouvou z roku 1973 
W. Brandt doporučil „více se orientovat na budoucnost než na minulost, 
jinak bychom se mohli stát zajatci minulosti“. Jeho slova lze považovat za 
stále aktuální. Bohužel, vývoj československo-německých vztahů po roce 
1989 obsah tohoto moudrého přístupu většinou nebral v potaz.

Sudetoněmecká otázka mezi domovem a exilem

Debata na téma sudetští Němci probíhala intenzivně zejména v zahra-
ničí, v prostředí exilu, a daná otázka byla kontroverzním bodem v obou 
exilových vlnách. Varianty možného posuzování a řešení osudového roz-
chodu Čechů a sudetských Němců integrovaly i rozdělovaly jednotlivé 
osobnosti jak poúnorové, tak posrpnové československé emigrace. Před-
stavitelé všech politických směrů se vyjadřovali jednak k samotnému 
faktu odsunu, jednak k možným dalším postupům v otázce spolupráce 
s organizacemi sudetských Němců.

Pomineme-li názorové rozdíly výchozích pozic demokratů a někdej-
ších komunistů, potom odlišností posrpnového diskursu (od diskursu po-
únorového) byla interakce exilu a domácího disentu, která nebyla možná 
v dobách neprostupné železné opony padesátých let. V obou případech se 
exilové názory promítly do určité míry v domácí vnitropolitické situaci. 
Neskonale výrazněji však ovlivnily polistopadový vývoj, kdy se řada účast-
níků těchto debat bezprostředně podílela na tvorbě vnitřní i zahraniční 
politiky demokratického státu (Jiří Dienstbier, Jan Křen aj.).

Sudetoněmecká otázka čekala na další dějství za situace, kdy po 
sovětské invazi v srpnu 1968 došlo k násilnému ukončení českosloven-
ských reforem a na Západ zamířila další vlna exulantů, tentokrát ovšem 
z velké části levicově orientovaných. Ve složité životní situaci nalezli ně-
kteří z nich oporu v sudetoněmeckém prostředí, které se solidarizovalo 
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s osudy nové emigrační vlny. Bylo pouze otázkou času, kdy česko-sude-
toněmecký diskurs vypukne s novou intenzitou.

Předěl v nazírání na fakt poválečného vysídlení se odehrál na rozhra-
ní sedmdesátých a osmdesátých let, když byly v exilovém čtvrtletníku 
pro politiku a kulturu Svědectví 57/1978 publikovány Svědectví 57/1978 publikovány Svědectví Tézy o vysídlení 
československých Němcov.1 Teze podepsané pseudonymem Danubius vy-
volaly bouřlivou diskusi, která proběhla v interakci prostředí domácího 
disentu a exilu. 

Danubius vnáší do česko-(sudeto)německého vztahu trvalé stigma 
viny českého národa, navíc formulovaného na základě principu kolek-
tivní viny, který zásadně odmítá v případě Němců.

Většina polemizujících v následné diskusi k Danubiovým tezím od-
mítla jednoznačnost jeho závěrů. Historik Jan Křen, který sám v roce 
1967 zahájil debatu na téma odsunu sudetských Němců,2 odmítl na této 
úrovni diskutovat a označil Teze za text pochybné úrovně a motivace. 
Kritické hlasy se v podstatě shodly, že Danubiovy rekriminace jsou mo-
ralizováním dějin, pokusem odestát činy, jež nelze odestát, ale ani soudit 
optikou pozdější doby.

Ke kritické národní re� exi, které se dožaduje Danubius a posléze také 
skupina vystupující pod pseudonymem Bohemus (Petr Pithart, Toman 
Brod, Milan Otáhal, Jiří Doležal, Miloš Pojar, Petr Příhoda), Křen říká, 
že z ní nelze učinit metodologické východisko historické analýzy. „Před-
stava, že by česká strana přezkoumala sebe samu (a logicky: německá ob-
dobně), může mít snad funkci intelektuální provokace, prorážející hráze 
tabuizace a národních předsudků, ale k věcné analýze nestačí – ze dvou 
jednostranností obraz s vlastnostmi vědecké objektivity nevznikne.“3

Bohemus navázal na Danubia konstatováním, že sudetským Něm-
cům se stala křivda, ale obdobná křivda, že postihla předtím Čechy. 
Připomíná „dvojjazyčného“ Čecha Bernarda Bolzana, který vycházel 
ze zemského patriotismu (idea bohemismu) a cítil odpovědnost za oba 

národy, Čechy i Němce, v jejich společné vlasti – českém království. Jeho 
cílem bylo vytvořit český politický národ z obou „jazykových kmenů“ 
sídlících v Čechách. Bohemus ovšem opomněl dodat, že toto byla uto-
pická představa, kterou odmítla obě prostředí, české i německé. Neboť 
již v období formování politických národů zřetelně převládala etnická 
loajalita coby základní předpoklad prosazení vlastní národní entity.

Názorový amalgam přehodnocující české dějiny nové doby z pohledu 
„kritického socialisty, kritického konzervativního liberála a kritického 
katolíka“ je sice mimořádně kritický k výkonům českého národa i jeho 
politických a intelektuálních elit, avšak jeho výkladový rámec vykazuje 
především neúnosnou dávku moralizujících soudů, jimiž nahrazuje 
věcnou analýzu faktů a událostí. Argumenty odkazující na „velkočeské“ 
snahy, jež stály v centru zájmů české politiky, která zakládala samostatný 
stát ve středu Evropy za situace, kdy národ „dosud nedorostl“ zodpo-
vědnosti, s níž je státotvornost spojena, zaznívají pravidelně u autorů 
sudetoněmecké provenience.4

Pro nedostatek prostoru a také s ohledem na zaměření příspěvku ne-
lze v plné šíři rekonstruovat průběh diskusí, které proběhly k problému 
odsunu v prostředí exilu a disentu. Debata přinesla téměř úplné spekt-
rum názorů, které později zazněly po roce 1989, nikdy však již v takové 
komplexnosti a systematickém vyjádření. 

Po roce 1989 se velice rychle projevilo ideologizování tématu, patrné 
ostatně již v názorech z prostředí disentu. V první polovině devadesátých 
let se to projevilo především výrazným ústupem větší části levicových 
intelektuálů z veřejného prostoru, především ze sdělovacích prostředků. 
Jejich názorovou rozrůzněnost, a v případě historiků také názorovou 
poučenost, převrstvilo masivní prosazování názorů autorů požadujících 
zásadní přehodnocení o� ciálního českého stanoviska k odsunu, názorů 
převážně publicistického charakteru. 

Přidělování ideologických nálepek (například autor této práce byl 
E. Mandlerem spolu s V. Pavlíčkem označen za národovce, příkladů však 
existuje daleko více), mělo za následek redukci počtu účastníků výměny 1 Text Tezí byl poprvé publikován pod pseudonymem Danubius (Ján Mlynárik) ve 

Svědectví ve zkrácené podobě a v plném znění poprvé otištěn ve sborníku „danubiov-
ské“ diskuse Češi, Němci, odsun, Academia, Praha, 1990, s. 55–90. Veškeré další citace 
vycházejí z této předlohy.

2 Křen, J., „Odsun Němců ve světle nových pramenů.“ Dialog, č. 4–6, 1967. 
3 Viz Stanovisko k odsunu Němců z Československa, Křen, J., „Češi a Němci: kritické 

poznámky“, in Češi, Němci, odsun, 2003.

4 Viz například Grunwald, L., „Die Ursache der Katastrofe von 1938–1939 in der 
„grosstschechischen“ bzw. Tschechoslowakischen Einstellung der Grunder der Repub-
lik“, in Wir haben uns aus Europa vertrieben. Tschechische Selbstkritik an der Vertreibung 
der Sudetendeutschen, Sudetendeutsche Stiftung, München, s. 13.
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názorů, k níž přispěla i média, která poskytovala přednostně tribunu 
určitému typu názorů. Prosazoval se „inovativní“ přístup, údajně inte-
lektuálně provokující. Řada autorů se v důsledku této situace odmlčela, 
stáhla a výsledkem byla latentní nespokojenost ve společnosti (viz např. 
stanoviska Svazu bojovníka za svobodu v časopise Národní osvobození
opakující se většinou bez jakékoliv odezvy), která dostala zčásti průchod 
v průběhu příprav smlouvy SRN–ČSFR a Česko-německé deklarace, 
nejnověji pak v jarních měsících roku 2002 v souvislosti s debatou na 
téma národních zájmů reagující na vnější tlak vycházející z Bavorska, 
Rakouska a Maďarska, který požadoval zrušení prezidentských dekretů 
v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie.

Střední Evropa / Mitteleuropa

Projekt Mitteleuropa koncipovaný jako vize německé dominance ve 
střední Evropě představoval „znovuobjevení“ Svaté říše římské národa 
německého a její modernizaci na podmínky střední Evropy 20. století. 
F. Naumann usiloval o sladění zájmů Rakousko-Uherska a císařského 
Německa a doufal, že v případě úspěchu se ostatní, včetně Čechů a Ma-
ďarů, k tomuto středoevropskému jádru připojí. Veškeré požadavky 
emancipovaného českého politického národa posuzoval prizmatem 
mocenských ambicí rakousko-německého zájmu a samostatný stát 
Čechů nepřipadal podle něho v úvahu. Malým národům bez vlastní-
ho státu v prostoru mezi Německem a Ruskem nepřiznával nárok na 
přežití.

Návrat střední Evropy v novém kontextu

Proslulý esej M. Kundery „Střední Evropa“ pojmenoval vzdálenost mezi 
zkušeností a poznáním Středo- a Západoevropanů: „Velké národy jsou 
hluboce přesvědčeny, že dělají historii. Rus, byť sebeprotisovětštější, 
je v hloubi nitra hrdý, že patří k velkému národu, který změnil běh 
světa. To není případ malých národů střední Evropy. My jsme nedělali 
historii, my jsme ji podstupovali. Nemáme ji rádi, protože ani ona nás 
nemá ráda. Neztotožňujeme se s jejím smyslem, předpokládaným ani 

skutečným. Nepřiznáváme jí ani velikost, ani vážnost. První rakouští 
emigranti, kteří přišli do Francie a Anglie na konci třicátých let, byli 
ohromeni bezstarostnou lhostejností svých hostitelů. Měli dojem, že 
předběhli západ svou zkušeností o celou jednu generaci. My, kteří jsme 
vyvázli z laboratoře Historie, jíž je střední Evropa, máme podobný do-
jem i dnes.“

M. Hauner v polemice s M. Kunderou uvádí, že Kunderovo pojetí 
středoevropské tragédie je neúplné a překroucené. V tom, co označuje 
za středoevropskou tragédii, mu vlastně chybí jakékoli hlubší pochopení 
Hitlera a nacismu. Vždyť přece sám Hitler, který se v Kunderově dlou-
hém článku vůbec nevyskytuje, byl produktem středoevropské kultury 
par excellence, Stalin nikoli. Dále dovozuje, že Rudá armáda postoupila 
do střední Evropy pouze odvetou a po boji na život a na smrt s německý-
mi útočníky, kteří v té době připravovali střední Evropě mnohem horší 
zotročení. Prudký vzestup panslavismu mezi Čechy po válce je nutné 
chápat v tomto kontextu a nepovažovat jej za ideologickou úchylku bez 
jakékoliv historické příčiny.5

Hauner připomíná koncepci F. Palackého, který chtěl udržet střední 
Evropu pod Habsburky nejenom jako hradbu proti ruskému imperia-
lismu, ale také jako hradbu proti stejně nebezpečným ambicím prus-
kého pangermanismu. Hauner konstatuje, že Kundera soustavně chápe 
střední Evropu jako „kulturu nebo osud“ („toto je smělá, ale samozřej-
mě ahistorická metafora“) a nikoliv jako historickou a geopolitickou 
entitu. Touto formulací Hauner přesně pojmenoval koncept, který 
tak výrazně poznamenal chápání středoevropského fenoménu u části 
českých intelektuálů inklinujících k emotivně romantizujícímu pojetí 
dějin, které je třeba navíc „zpracovat“ v duchu konceptu Vergangenheits-
bewältigung.

Potíž se střední Evropou spočívá v její naprosto vágní teritoriální 
i věcné de� nici. 

Přes řadu modi� kujících prvků nového evropského uspořádání, včetně 
přesunu aspirací Německa do širšího globálního prostoru, zůstává jedna 
jistota: zatímco koordináty světové politiky se přesouvají mimo Evropu, 
střední Evropa zůstává politicky významná, neboť evokuje vzpomínky na 
velké katastrofy dvacátého století: dvě světové války a holocaust. 

5 Hauner, M., „Dopis redakci“,  e New York Review of Books, Svědectví 89/90. 381.
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Dále byla střední Evropa jevištěm studené války a nejpravděpodob-
nějším ohniskem, kde se mohla stát válkou skutečnou, ale také byla 
připravena programově lavírovat.6 Ostatně česko-německé, případně 
polsko-německé vztahy poskytují dobrý příklad tohoto tvrzení.

Když přehlížíme publicistickou diskusi o střední Evropě v 80. 
a 90. letech 20. století, nelze se ubránit dojmu, že v ní šlo o pokračování 
koncepčního sporu F. Naumanna (zjednodušeně řečeno německý kon-
cept „větší“ střední Evropy od Belgie, přes Balkán až na Střední východ) 
s T. G. Masarykem. Kundera kladl svou střední Evropu mezi Německo 
a Rusko, a tím se zařadil do masarykovské tradice. 

K Masarykovi a jeho pojetí se hlásí v kontextu debaty o střední 
Evropě rovněž K. Kosík. Střední Evropu považuje za dějinný prostor 
zvláštního, neopakovatelného, nezaměnitelného druhu. Tento prostor 
se rozkládá mezi dvěma velmocemi, které si čas od času (tj. kdykoli se 
k tomu naskytne příležitost) činí nárok na jeho „ochranu“ či anexi (dvě 
různá slova pro jednu věc).

Politika nových českých politických elit vůči Německu vzešlá z di-
sentu byla formována debatami (programově hledajícími odlišné pojetí 
vztahu Čechů k Německu, viz debata o Danubiových tezích) v ústraní 
od většiny společnosti, která nechápala, proč Václav Havel zamířil dva 
dny po svém zvolení na první zahraniční cestu do SRN. Otázka vysídlení 
Němců z Československa byla součástí úvah o přechodu střední Evropy 
od totality k demokracii. Pražská výzva Charty 77 z roku 1985 spojova-
la obnovu demokracie v zemích komunistického bloku s požadavkem 
sjednocení Německa. Distance mezi novými politickými elitami a zbyt-
kem společnosti se záhy rozevřela.7

Konfrontace mezi těmito spíše abstraktními koncepcemi a možností 
je realizovat v prostředí reálné politiky odhalila odstup mezi politickými 
elitami vzešlými z disentu a ostatní československou/českou populací 
(J. Rupnik). Z této diference vyplynuly rostoucí potíže při prosazování 

procesu narovnání mezi Čechy a Němci, z nichž se po několika letech 
následujících po roce 1989 vytratil počáteční konsensus.8 Zejména to 
platí pro reinterpretaci vzájemných vztahů v novodobé historii.

Smlouva o dobrém sousedství a přátelské spolupráci 

Nervozita neustálých odkladů podpisu československo-německé smlou-
vy v letech 1991–1992 z německé strany a opakované požadavky vy-
hnaneckých organizací požadujících majetkové odškodnění a právo na 
vlast přiměly skupinu 30 poslanců československého parlamentu poslat 
dopis čtyřem velmocem se žádostí o potvrzení rozhodnutí Postupimské 
smlouvy, která rozhodla o transferech etnických Němců, zejména Hla-
va XIII. Rozhodnutí bylo potvrzeno, byť v případě USA a Velké Británie 
s výhradou, že nelze jakkoliv komentovat termíny textu smlouvy mezi 
ČSFR a SRN, což je výsostně dvoustrannou záležitostí obou partnerů.9

6 Katzenstein, Peter, J., Mitteleuropa-between Europe and Germany, Providence, Ber-
ghahn Books, Oxford, 1997. s. 4. K tématu viz též Markovits, Andrei, S. a Reich, S.,  e 
German Predicament: Memory and Power in the New Europe. Cornell University Press, 
Ithaca, 1997; Markovits, A. S.-Reich. S., Das deutsche Dilemma (Die Berliner Republik 
zwischen Macht und Machtverzicht), Alexander Fest Verlag, Berlin, 1998.zwischen Macht und Machtverzicht), Alexander Fest Verlag, Berlin, 1998.zwischen Macht und Machtverzicht

7 Podrobně viz Rupnik, J., Bazin, A., „La di� cille réconciliation tchéco-allemande“, 
Politique étrangere 2/2001 (Avril-Juin), s. 353–370. Politique étrangere 2/2001 (Avril-Juin), s. 353–370. Politique étrangere

8 Ve skutečnosti bylo toto období euforie velice krátké a končilo již v roce 1991 v pří-
pravné fázi Smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci. Podrobně k tématu viz 
kapitola Smlouva s Německem v memoárech Dienstbier, J., Od snění k realitě, Lidové Od snění k realitě, Lidové Od snění k realitě
noviny, Praha, 1999, s. 282–300. Zde konstatuje autor mj. to, že se stále výrazněji 
vzápětí po sjednocení Německa začala projevovat role bavorské CSU, která se rozhod-
la mnohem důrazněji vystupovat ve prospěch vysídlenců. Doslova říká, že se „začíná 
rýsovat aliance tvrdohlavých v SRN i u nás, což by neprospělo klimatu v Evropě“. 
Znepokojivé na hodnocení tehdejší i nynější situace je opakované váhání a neurčitost 
v postojích spolkové vlády, která jakoby neochotně a vždy až po dlouhém vyčkávání, 
snad pod tlakem okolností, potvrzuje obsahy dohodnuté oběma stranami. U informo-
vaného pozorovatele to budí dojem, jako by existovaly ještě nějaké další, skryté záměry 
německé zahraniční politiky, jimž je nutno vytvářet prostor. J. Dienstbier k tomu říká, že 
neustálé Kohlovy odklady povzbuzovaly německé nacionalisty. K podobné úvaze vedou 
i takové výroky, jaký pronesl v TV programu Bonn-direkt 25. 8. 1991 předseda CSU Bonn-direkt 25. 8. 1991 předseda CSU Bonn-direkt
a tehdejší spolkový ministr � nancí  eo Waigel: „Požadavky na úhradu válečných škod 
(vznášené ze strany ČSFR) nejsou odůvodněné, nejsou mezinárodně přípustné (…) Na 
druhé straně odmítá česká strana mluvit o odškodňovacích nárocích sudetských Němců 
(…) Česká strana si musí samozřejmě důkladně rozvážit, jak budou věci vypadat, kdyby 
Československo chtělo vstoupit do Evropských společenství.“ Zde už zaznívá nepokrytě 
výhružný tón, který se měl ještě mnohokrát opakovat. Za těchto okolností není divu, že 
česká zahraniční politika hledá oporu v USA.

9 „Stanoviska USA, Velké Británie, Ruské federace a Francie k Postupimské dohodě“, 
in Sborník, 1996. Právní aspekty odsunu sudetských Němců, Příloha III. 103; Komu sluší 
omluva, Erika, Praha, 1992, s. 208–210.
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Žádost o vyjádření někdejších členů spojenecké koalice měla ovšem 
svůj důvod. SRN totiž neuznává mezinárodněprávní závaznost Postu-
pimské dohody, neboť dokumenty na konferenci přijaté byly údajně 
pouze podepsány hlavami států a vlád, nebyly předloženy parlamentům 
k rati� kaci, nebyly publikovány v o� ciálních smluvních sbírkách a ze-
jména „podle všeobecných pravidel však nemůže stát, který nespoluuza-
vřel dohodu, být takovou dohodou vázán“.10

Vzdor konstatování Česko-německé deklarace z roku 1997, nava-
zující na smlouvu z roku 1992, zejména navzdory článku IV, v němž 
se praví, že „obě strany prohlašují, že nebudou zatěžovat své vztahy 
politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti“,11 tlak na 
zrušení dekretů prezidenta E. Beneše pokračoval. Evropský parlament 
vyzval v rezoluci z 15. dubna 1999 českou vládu, „aby zrušila platné 
zákony a dekrety z let 1945 a 1946, které se týkají násilného odsunu 
etnických skupin z bývalého Československa“. Začlenění věty v tomto 
duchu prosadili poslanci CSU v Evropském parlamentu (mezi nimi také 
B. Posselt, současný předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení 
a předseda Paneuropa Union). O něco později, 19. května 1999, schválil 
rakouský parlament (Nationalrat) podobnou rezoluci o neslučitelnosti 
zákonů a dekretů o poválečném vysídlení z bývalého Československa 
a z bývalé Jugoslávie (Slovinska) s evropským právem.12

Pochybuji, že účastníci diskursu zahájeného kdysi M. Kunderou 
a pokračujícího v interakci domácího disentu s exilem předpokládali 
takovéto vyústění. Svého času téměř módní intelektuální koncept spo-
lečného středoevropského průsečíku kultur, který se stal zaklínadlem 
a určitý čas po pádu sovětského impéria se zdál naplňovat reálným 
obsahem, náhle bere za své pod náporem nově nalezených identit (což 

se netýká pouze Německa), jež zřejmě představují spontánní reakci na 
integrační a globalizační tendence. Ale také poznání, že minulosti nelze 
uniknout. Přitom v popřevratové euforii se zdálo, že je pouze otázkou 
času, kdy zločiny a lidské tragédie druhé světové války budou připomí-
nány nad rámec národní paměti a vzpomínky na vlastní i cizí utrpení 
budou nahlíženy „evropskýma“ očima.13

Dějiny národa nejsou pouze zdrojem nacionalistických mýtů ve 
smyslu „vymýšlení“ vlastní existence a jejího zdůvodnění, ale také navý-
sost potřebným zdrojem vlastní sebere� exe národního společenství a je-
ho integrujícím faktorem v pozitivním slova smyslu. Což zejména platí 
pro české prostředí, jehož permanentní ohrožení (zejména v průběhu 
20. století) bylo zcela reálné.

Nová politická garnitura od počátku prosazovala zásadní význam 
vztahů se sjednocujícím se Německem. Ministr zahraničních věcí 
J. Dienst bier navázal programově na stanovisko Charty 77 z roku 1985Charty 77 z roku 1985Charty 77 14

obsahující konstatování, že řešení německého a evropského problému 
jsou v zásadě dvě strany téže mince. Vstřícnost reprezentantů nové čes-
koslovenské zahraniční politiky vůči německým partnerům byla formo-
vána tímto názorem, dlouhodobě sdíleným v prostředí disentu.

Následovalo vyjádření V. Havla, tehdy ještě občana, nikoliv preziden-
ta, 23. 12. 1989, že „jsme povinni se Němcům, kteří byli odsunuti po 
druhé světové válce, omluvit. Protože to byl akt velmi tvrdého zbavení 

10 Jak známo, poražené nacistické Německo ztratilo bezpodmínečnou kapitulací 
mezi národněprávní subjektivitu, což ovšem SRN vždy odmítala. Viz Fastenrath, U., 
„Koho zavazuje Postupimská dohoda? Spojenci přijali řadu heterogenních ustanovení“, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20. 3. 1996. Viz též Česko-německé vztahy po pádu Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20. 3. 1996. Viz též Česko-německé vztahy po pádu Frankfurter Allgemeine Zeitung
železné oponu. cit. d. 71–72.

11 Text „Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji 
ze dne 21. ledna 1997“, in Česko-německé vztahy po pádu železné opony, Rada pro mezi-
národní vztahy, Praha, 1997, s. 22–23.

12 Rezoluce COM(98)0708 – C4-0111/99 přijatá Evropským parlamentem 15. dub-
na 1999, bod 7.

13 Krzeminski, A. cit. d. 58. Krzeminski v této souvislosti upozorňuje, že „právě 
Peter Glotz je druhou důležitou osobností (vedle E. Steinbachové) tohoto podniku 
(rozuměj Centra proti vyhánění), je dokladem toho, jak silně se posunulo německé hle-
dání identity v prvních deseti letech nové německé suverenity“. Krzeminski, A., „Mezi 
renacionalizací a evropeizací – polský pohled na Německo“, Internationale Politik und 
Gesellschaft, 1/2004, s. 15.Gesellschaft, 1/2004, s. 15.Gesellschaft

14 Pražská výzva. 11. března 1985. Text mj. uváděl: „Přiznejme však otevřeně Něm-
cům právo svobodně se rozhodnout, zda a v jakých formách chtějí spojení svých dvou 
států v jejich dnešních hranicích. Po východních smlouvách Bonnu a po Helsinkách 
by se mohlo uzavření mírové smlouvy s Německem stát jedním z významných nástrojů 
pozitivní přeměny v Evropě. Německá otázka je od konce druhé světové války jedním 
z klíčů k evropskému míru a k obnovení evropské identity (…) kolektivní paměť dneš-
ních generací je ovlivněna dlouhodobým vývojem německé otázky, a jakkoliv paměť 
v nehybných poměrech spí, probudí se ve chvíli, kdy je otázka připomenuta a začne se je-
vit dynamicky.“ Dienstbier, J., Snění o Evropě, Lidové noviny, Praha, s. 63. Plný text tzv. Snění o Evropě, Lidové noviny, Praha, s. 63. Plný text tzv. Snění o Evropě
Pražské výzvy Charty 77 viz Česko-německé vztahy po pádu železné opony. cit. d. 53–55.
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několika miliónů lidí jejich domovů a bylo to vlastně zlo, které bylo 
odplatou za předchozí zlo.“15

Současně však po 17. listopadu 1989 byla z německé (či spíše bavorské) 
strany bezprostředně otevřena debata s výzvou k omluvě (kterou pronesl 
bavorský premiér M. Streibl, 14. 12. 1989) za odsun sudetských Něm-
ců z ČSR. Minulost se stala v jinak dynamicky se rozvíjejících vztazích 
ČSFR a SRN opětovně problémem díky požadavkům Sudetoněmeckého 
krajanského sdružení, které se stupňovaly zejména po jednání premiéra krajanského sdružení, které se stupňovaly zejména po jednání premiéra krajanského sdružení
M. Čalfy s jeho mluvčím Franzem Neubauerem v prosinci 1989.16

Na tiskové konferenci v lednu 1990 bavorský ministerský předseda 
(opětovně) prohlásil, že Bavorsko osvědčilo své přátelství k Českoslo-
vensku už tím, že po válce přijalo velké množství vysídlených Němců. 
Nová československá zahraniční politika se od samého začátku setkávala 
se speci� ckým faktorem bavorského patronátu nad vyhnanci, který 
CSU dlouhodobě aktivně prosazuje jak ve vnitřní, tak ve vnější politice 
spolkového státu i SRN.

Sudetoněmecké krajanské sdružení chápalo Havlovo vyjádření nikoliv Sudetoněmecké krajanské sdružení chápalo Havlovo vyjádření nikoliv Sudetoněmecké krajanské sdružení
jako lítost nad tragickým osudem lidí vyzývajícím ke smíření, ale jako při-
znání viny v právním slova smyslu. To, co následovalo z jeho strany, nebyl 
žádný projev dobré vůle, nýbrž ultimativní požadavky odškodnění a anu-
lování dekretů (denaci� kačních zákonů) prezidenta E. Beneše. Na gesto 
dobré vůle nereagovala ani německá spolková vláda a tradiční české obavy, 
že s nimi Němci hrají neprůhlednou hru o čas, tím byly přímo fatálně 
potvrzeny.17 Vstřícná slova německého prezidenta pronesená na Pražském 
hradě v březnu 1990 záhy korigovala realita česko-německých vztahů.

Zásadním předělem v česko-německých vztazích se měla stát Smlou-
va o dobrém sousedství a přátelské spolupráci podepsaná 27. 2. 1992 na va o dobrém sousedství a přátelské spolupráci podepsaná 27. 2. 1992 na va o dobrém sousedství a přátelské spolupráci
Pražském hradě V. Havlem a H. Kohlem. Nedílnou součástí smlouvy 
byl průvodní dopis identického znění v české i německé verzi, který 

obsahoval též prohlášení: „Obě strany shodně prohlašují: Tato smlouva 
se nezabývá majetkovými otázkami.“18 Tato jediná věta ve smlouvě mezi 
ČSFR a SRN z roku 1992 otevřela možnost, aby se žádoucí česko-ně-
mecký dialog o etických a morálních aspektech odsunu českých Němců 
vedl propříště také v poloze majetkoprávního vyrovnání.19

Prezident V. Havel ve snaze odblokovat obtížný moment majetko-
vých nároků navrhl „balík“ souvisejících kroků, jež by pomohly situaci 
ve vztazích ČSFR-SRN řešit. Za uspokojení československých perze-
kučních nároků, odpis salda z obchodu s bývalou NDR a půjčku dvou 
miliard marek bylo Československo ochotno zvážit možnost návratu 
těch sudetských Němců, kteří by projevili přání návratu a usídlení. Na 
základě žádosti jim mohlo být uděleno československé občanství a za 
rovných podmínek umožněna účast na kuponové privatizaci. Německo 
se mělo dle návrhu naopak de� nitivně zřeknout majetkových nároků 
a uznat neplatnost Mnichova.20

15 Videozáznam ze zpravodajství Československé televize: Rudé právo 3. ledna 1990 
(viz též Česko-německé vztahy po pádu železné opony, Sešity Rady pro mezinárodní vztahy, 
Praha, č.1, 1997, s. 25.)

16 Kural, V., „Peripetie v česko-německých vztazích“, Mezinárodní politika 4/1996, s. 12–14., Mezinárodní politika 4/1996, s. 12–14., Mezinárodní politika
17 Wagnerová, A., „Nevypočitatelnosti symbolické politiky“, Listy 3/1995, s. 11.
Majetkové požadavky sudetoněmeckých organizací byly po roce 1989 v ucelené po-

době publikovány pod názvem „Gesichtspunkte zur Entschädigung der Sudetendeuts-
chen durch die ČSFR.“ Sudetendeutsche Zeitung 10. 1. 1992..“ Sudetendeutsche Zeitung 10. 1. 1992..“ Sudetendeutsche Zeitung

18 V debatě, která předcházela ve Federálním shromáždění ČSFR uzavření českoslo-
vensko-německé smlouvy, uvedl Ulrich Irmer, člen zahraničního výboru Bundestagu za 
FDP: „Nemohli jsme se dohodnout o otázce vzájemných majetkových nároků a o ne-
platnosti Mnichovské dohody. Plně souhlasím s kolegy, kteří tu řekli, že by se smlouva 
neměla zmiňovat o majetkoprávních otázkách.“ V téže debatě uvedl Christian Schmidt, 
zahraničněpolitický mluvčí parlamentní skupiny CSU v Bundestagu: „Chceme-li se vy-
hnout chybám mnohých mírových smluv uzavřených v tomto století, pak musíme být 
ochotni zahrnout i postižené skupiny a menšiny. (…) Myslím, že bychom si v Evropě 
měli všimnout některých modelů menšin v pohraničních oblastech (…) Jejich (míněna 
německá menšina v Dánsku) kulturní autonomie, to je ideální model pro Evropu.“ 
Československo-německý dialog ve Federálním shromáždění ČSFR, Praha, ÚMV, 1991, 
s. 10–11. Sudetoněmecká rada ve svém vyjádření ke smlouvě z roku 1992 považuje za Sudetoněmecká rada ve svém vyjádření ke smlouvě z roku 1992 považuje za Sudetoněmecká rada
pokrok, že „společná zodpovědnost k udržení německé kultury v sudetoněmeckých 
oblastech a německé menšiny v ČSFR je přiznáním ke společné minulosti a společné 
budoucnosti Němců a Čechů“, Český-Böhmen Expres, 1992.

19 „Věnujme se však demytologizaci nacionalismu, který reprezentuje postava E. Be-
neše (…) který tak výrazně přispěl k etnické a kulturní zkáze střední Evropy a k vydání 
Československa na pospas stalinskému systému. Všechny návrhy, které Beneš až do roku 
1938 Sudetoněmecké straně učinil, směřovaly především k tomu, aby dokázal západním 
mocnostem, že se s Němci v podstatě jednat nedá.“ Podobné invektivy vedené v duchu 
argumentace Henleinovy SdP jsou charakteristické pro celé smiřovací období po roce 
1989 v pojetí Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Prinz, F. „Benešův mýtus se roz-
padá“ (text přednášky pronesené v Sudetoněmeckém domě v Mnichově 27. 11. 1991 
před Sudetoněmeckou radou), Střední Evropa 24 (roč. 8), 1992, s. 42–43.Střední Evropa 24 (roč. 8), 1992, s. 42–43.Střední Evropa

20 Dienstbier, J., Od snění k realitě, Nakladatelství LN, Praha, 1999, s. 283.Od snění k realitě, Nakladatelství LN, Praha, 1999, s. 283.Od snění k realitě
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Kancléř H. Kohl však na Havlovy podněty nereagoval. Jeho názoro-
vé lavírování a neustálé oddalování poskytovalo prostor bavorské CSU, 
jejíž předseda T. Waigel prohlásil 25. srpna 1991, že „česká strana si 
musí samozřejmě důkladně rozvážit, jak budou věci vypadat (rozuměj 
majetkové odškodnění sudetských Němců), kdyby Československo 
chtělo vstoupit do Evropských společenství, protože to přirozeně náleží 
k samozřejmým právním principům, které existují v Evropě a v ES“. 

Zpočátku poměrně tolerantní přístup obyvatel ČR k sudetoněmec-
kým stanoviskům se začal měnit. Přispěly k tomu též průtahy při přípravě 
Deklarace i debata sama, spolu se stále výraznějším exponováním poža-Deklarace i debata sama, spolu se stále výraznějším exponováním poža-Deklarace
davků SL. Určitý model postupného vyhrocování názorů české veřejnosti 
i elit v „deklarační“ diskusi poskytují komentáře v Lidových novinách.21

Cesta k deklaraci

Výrazným akceleračním momentem „deklarační“ etapy česko-německé 
(ale do značné míry především vnitřní české) diskuse byl projev V. Hav-
la k česko-německým vztahům pronesený 17. února 1995 v Karolinu. 
Prezident v něm reagoval na zatvrzelé postoje SL: „Na poválečný odsun 

můžeme mít různé názory – a můj kritický názor je obecně znám –, ni-
kdy ho však nemůžeme vypreparovat z jeho dějinných souvislostí a od-
dělit od všech hrůz, které mu předcházely a které k němu vedly (…) zlo 
odsunu bylo jen smutným vyústěním zla, které mu předcházelo. O tom, 
kdo první vypustil z láhve džina skutečné nacionální nenávisti, nemůže 
být sporu.“22

Následovala výzva 105 českých a německých, většinou křesťansky 
orientovaných intelektuálů Smíření 95, požadující přímé jednání české 
vlády s organizacemi sudetských Němců.23 Základní tezi výzvy, tedy 
přímé jednání české vlády se SL, odmítly všechny významnější politické 
strany ČR, podobně jako další obdobné výzvy.

Rozsáhlá a místy emotivně vyhrocená debata provázející (především 
v závěrečné fázi přípravy textu) zrod a podpis Česko-německé deklarace 
zřetelně naznačila, jak citlivě vnímá česká společnost Německo jako 
bezprostředního partnera a souseda. Sjednávání Smlouvy o dobrém 
sousedství a přátelské spolupráci z roku 1992, Deklarace o vzájemných 
vztazích a jejich budoucím vývoji z roku 1997 i všechna další bilaterální 
jednání provázely komplikace (nacházející řešení ve slovní a pojmové 
ekvilibristice v podstatě popisující daný stav), jež nutně vedou většinu 
politiků k vyhýbavému postupu, většinou s odkazem na tvrzení, že vzá-
jemné vztahy jsou zaměřeny do budoucnosti. 

Za klíčovou formulaci deklarace je považována poslední věta čl. 4: 
„Obě strany proto prohlašují, že nebudou zatěžovat své vztahy politic-
kými a právními otázkami pocházejícími z minulosti.“24 Potíž spočívá 
v odlišné interpretaci této věty, kterou česká strana chápe jako závěreč-
nou tečku za kon� iktní minulostí, zatímco strana německá ji považuje 
za první krok „přehodnocování“ minulosti s cílem revidovat „problema-
tická rozhodnutí“ minulosti, tentokrát bez obav z majetkových nároků. 
Háček spočívá v tom, že majetkové záležitosti neřeší ani deklarace (která 
je pouze vyhlášením dobré vůle obou stran), ani smlouva z roku 1992, 
kterou doprovázely dopisy mezi ministry zahraničních věcí J. Dienst-

21 Za mnohé alespoň: Třeštík, D., „Bloudění v Teutoburském lese“, Lidové noviny
(LN) 14. 6. 1995; Putna, Martin, C., „Smiřovací jehňátka“, Lidové noviny 20. 2. 1996. Lidové noviny 20. 2. 1996. Lidové noviny
Speci� cky se vyvíjely názory na německou problematiku u V. Bělohradského. Dilema 
hledání identity sjednoceného Německa a souvislostí s rede� nující se českou národní 
identitou (jako přímý důsledek rozpadu ČSFR a vzniku samostatného českého státu) 
naznačuje následující formulace: „Bude sjednocené Německo chtít patřit do excentrické 
Evropy, do tohoto západního, relativistického a liberálního ,démos‘, anebo podlehne 
svým starým démonům, kteří mu našeptávají, že má být ,říší středu‘, v níž evropanství je 
především něco ,etnického‘? Myslím, že sousedé Německa musejí podporovat ty Němce, 
kteří považují západní orientaci svého státu za de� nitivní a osvobozující. Nám Čechům 
v tom ale brání železná opona, kterou mezi námi a těmito Němci vystavěl sudetoněmec-
ký pokus o monopol na dialogy.“ Bělohradský, V., „Německo a excentrická Evropa“, Li-
dové noviny 13. 7. 1993. „Smyslem politického konceptu o problematičnosti Německa dové noviny 13. 7. 1993. „Smyslem politického konceptu o problematičnosti Německa dové noviny
a o potřebě společného dozoru nad ním je vést v Evropě novou dělící čáru podle jiného 
kritéria než dosud. Rozdělit ji na státy hlásící se údajně k etnickému principu (Německo) 
a na ty ostatní. Je to požadavek na faktickou dezintegraci toho, co se v posledních skoro 
padesáti letech v Evropě společnou prací prosadilo.“ Doležal, B., „Pohled na Němce: 
přísně střežit, pozorovat“, Mladá fronta Dnes, 12. 9. 1995.

22 Havel, V., „Češi a Němci na cestě k dobrému sousedství“, Rozhovory o sousedství, Rozhovory o sousedství, Rozhovory o sousedství
Karlova univerzita, Praha, 1997, s. 36.

23 Pithart, P., „Smysl výzvy Smíření 95“, Lidové noviny 18. 4. 1995. “, Lidové noviny 18. 4. 1995. “, Lidové noviny
24 Plný text Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím roz-

voji viz Česko-německé vztahy po pádu železné opony. cit. d. 23.
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bierem a Hansem-Dietrichem Genscherem, kde se pod bodem 2 mj. 
uvádí, že „obě strany shodně prohlašují: Tato smlouva se nezabývá ma-
jetkovými otázkami“.25

Snaha odstranit reminiscenční faktor česko-německých vztahů, která 
stála u zrodu Česko-německé deklarace, zůstala tedy opět na půli cesty.
Její vznik byl inspirován pražským jednáním R. Holbrooka, který při své 
krátké pracovní návštěvě v Praze v červnu 1994 naznačil českým předsta-
vitelům (V. Klaus, J. Zieleniec, A. Vondra), že je třeba určitým způsobem 
zklidnit česko-německé vztahy, zejména v relaci k „bavorskému fakto-
ru“, aby Německo neztěžovalo připravovaný vstup ČR do NATO.26

Vzdor množství sbližovacích aktivit (naprostou většinou inspirova-
ných sudetoněmeckou, příp. německou stranou), které přinesl polis-
topadový vývoj, bylo po celé období zřejmé, že o� ciální stanoviska na 
vládní úrovni se sbližovala jen obtížně, nebo vůbec.27 Neslučitelnost 
právně odlišných stanovisek nakonec pomáhá překlenout poznatek, že 
lze spolupracovat i v této paradoxní situaci.

Sudetoněmeckou otázku nelze ve vztazích ČR–SRN podceňovat. 
Konečně byl to právě tento sporný bod, jenž zůstal otevřen v obou 
smlouvách (1973, 1992) a zkomplikoval přípravu Česko-německé 
deklarace. Zásadní rozpory plynoucí z odlišné interpretace klíčových 
událostí historie se nepodařilo odstranit ani různým smiřovacím inicia-
tivám. Žádná smlouva, mezivládní deklarace či politické prohlášení ne-
mohou změnit stav historického vědomí společnost, ani bezprostředně 
změnit „kulturu paměti a vzpomínání“.28

Na základě osobních zkušeností s různými smiřovacími iniciativami 
považuji za jediné schůdné řešení jakéhokoliv dalšího pohybu vpřed 
v česko-německých vztazích, jasné úvodní konstatování základního roz-
poru, který nelze sprovodit ze světa magickou slovní formulí. Za stavu, 
kdy ani jedna strana nemůže nebo nechce opustit vlastní stanovisko, 
představuje jediné východisko respektování této situace coby výchozího 
de� ničního rámce další spolupráce. Zkušenosti česko-německé spolu-
práce na místní a regionální úrovni naznačují, že tento pragmatický pří-
stup je funkční variantou a je na Sudetoněmeckém krajanském sdružení, Sudetoněmeckém krajanském sdružení, Sudetoněmeckém krajanském sdružení
aby jej akceptovalo. 

V aktuální souvislosti česko-německých vztahů konstatujme, že pod-
statnou část českých politických elit zničila v období Protektorátu Čechy 
a Morava okupační moc Třetí říše. Přitom značná část židovské komuni-
ty českých zemí se hlásila k německému jazyku a kultuře nebo byla bi-
lingvní a stála názorově na pomezí českého a německého prostředí, jako 
určitý kulturní svorník. Právě ona mohla po roce 1989 sehrát pozitivní 
roli při hledání modu vivendi mezi českým a německým prostředím.modu vivendi mezi českým a německým prostředím.modu vivendi 29

Poválečný vývoj v českých zemích (včetně tehdejších projevů agresiv-
ního antiněmectví) mohli Židé pozitivně ovlivnit, kdyby se ovšem ne-
stali cílem nacistického holocaustu. Tento drastický zásah do kontinuálně 
zformované sociální struktury českých zemí odstranil významnou sociální zformované sociální struktury českých zemí odstranil významnou sociální zformované sociální struktury
skupinu, která se zásadním způsobem podílela na tvorbě speci� ckého kul-
turního prostředí českých zemí, jehož přesah po staletí zprostředkovávala, 
právě především vůči německy mluvícím zemím a jejich vyspělé kultuře.

Také zde tkví jedna z příčin přetrvávajících sporů mezi Čechy a Něm-
ci. Jestliže se mluví o faktické neobnovitelnosti soužití tří kultur v čes-25 Plné znění doprovodných dopisů ministrů zahraničních věcí ke smlouvě z roku 

1992 viz Česko-německé vztahy po pádu železné opony. cit. d. 21.
26 Zde vycházím z vystoupení hlavních vyjednavačů Deklarace A. Vondry a P. Hart-

manna na odborné konferenci „Vývoj česko-německých vztahů od Česko-německé 
deklarace z roku 1997“, kterou pořádala k pětiletému výročí podpisu Deklarace Koordi-
nanční rada česko-německého diskusního fóra v Berlíně 7.–8. 3. 2002.nanční rada česko-německého diskusního fóra v Berlíně 7.–8. 3. 2002.nanční rada česko-německého diskusního fóra

27 Vše nasvědčuje tomu, že nadále platí spíše potřeba nalézt oboustranně přijatelné 
slovní formulace pro obhájení vlastního stanoviska, než sloučení dvou odlišných inter-
pretací novodobých dějin česko-německých vztahů. Na určitou disproporci jak tema-
tickou, tak z hlediska složení účastníků česko-německého dialogu upozornil V. Klaus ve 
svém projevu na konferenci „Tolerance místo intolerance“ v Ústí nad Labem. Plné znění 
projevu viz http://www.ceskenoviny.cz ze dne 28. 3. 2004.

28 Kunštát, M., „Faktor minulosti v současných česko-německých vztazích“, Meziná-
rodní politika 11/2001, s. 7.rodní politika 11/2001, s. 7.rodní politika

29 Suda, Z.,  e Origins and Development of the Czech National Consciousness and Ger-
many, Central European University, Pratur, 1995, s. 49. Ve druhé polovině devadesátých 
let v ČR proběhl výzkum svědků, kteří přežili nacistickou exterminaci židů. Z výsledků 
vyplynulo mj. to, že ve většině židovských rodin se v meziválečném období mluvilo česky 
i německy, ostatně převážná část rodičů chodila v rakousko-uherské monarchii ještě do 
německých škol. V mladé československé demokracii doufali Židé najít, a většinou také 
našli, možnost rovnoprávného života. Výrazná převaha rodin (68 procent) se považovala 
za české Židy a výrazná asimilace i převažující česká orientace nebyla v rozporu s jejich 
židovským cítěním. Hyndráková, A., Lorencová, A., „Postoje českého obyvatelstva k Ži-
dům ve 30. a začátkem 40. let ve vzpomínkách pamětníků“, Fenomén holocaust (sborník Fenomén holocaust (sborník Fenomén holocaust
mezinárodní vědecké konference), Praha/Terezín, 1999, s. 113–114.
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kých zemích, potom především proto, že židovská komunita zde byla až 
na malé výjimky zcela zničena nacistickou okupační mocí.

Přestože „nová“ Česká republika v mnohém navázala na ústavně po-
litickou tradici předválečného Československa, přinesla náhlá a snad pro 
mnohé i nechtěná obnova české státnosti problémy s vlastní identitou. 
Společenské vědomí české společnosti, beztak již zatížené hloubkou 
systémových ekonomických a politických změn probíhajících v rámci 
transformace, bylo nuceno absorbovat novou státnost jakoby vnucenou 
okolnostmi a vracet se zpět ke kořenům, jejichž podobu sice česká spo-
lečnost díky své historické ukotvenosti vnímá, ale jen s obtížemi zřejmě 
nalézá jejich aktuální podobu, smysl a souvislosti. Navíc za situace, kdy 
české společenské elity jsou hluboce diferencovány/polarizovány v názo-
ru na roli národního společenství, státu a historie v postmoderní éře.30

S určitou nadsázkou lze hovořit (terminologií a typologizací A. Gid-
dense) o nízkém stupni morální integrace českých společenských elit 
sdílejících jen v omezené míře společné ideje a vědomí solidarity, což by 
jim umožnilo výrazněji ovlivňovat dynamiku procesů probíhajících ve 
veřejném prostoru.

Druhým důvodem, proč zmiňuji identitu, je fakt, že česká společnost 
vždy inklinovala k jejímu de� nování v referenčním rámci vztahů k Ně-
mecku. Ve vztahu k Němcům a Německu ovšem existuje řada stereoty-
pů, které jsou uloženy v hlubších vrstvách názorů/postojů a tvoří etnický 
mobilizační potenciál, jenž se aktivuje ve chvílích skutečného, možného 
či domnělého ohrožení ze strany Německa.

Problém české národní identity v relaci k Německu spočívá v tom, 
že se změnily všechny podstatné faktory, především samotné Německo 
(stát rozvinuté demokracie s řadou pojistných mechanismů v politickém 
systému proti možné recidivě nacionální minulosti). Rovněž se změnila 
geopolitická situace (znovusjednocené Německo se stalo z protivníka 
spojencem, ale současně vzrostl jeho vliv), ale i česká společnost sama, 
byť hlubší strukturální změny ve společenském vědomí dosud pokračují 
a vykazují prvky kontinuální setrvačnosti.

Reminiscenční faktor

Domnívám se, že střední Evropa hraje v česko-německých vztazích roli 
i po roce 1989, v přede� novaném rámci rozšířeného NATO a Evropské 
unie. Paradoxním důsledkem vývoje po roce 1989 byl mimo jiné fakt, že 
společně se svobodou se vrátila také historie, což česko-německé vztahy 
záhy postihlo komplexem, který lze pro určité zjednodušení pojmenovat 
jako reminiscenční faktor. Důsledky někdejších kon� iktů zakonzervo-
vala desítky let trvající situace studené války a v nové situaci se vrátily 
na scénu.

Výrazně vstřícnější vůči Německu byli v devadesátých letech pravi-
cově orientovaní lidé a tento trend dále podporoval vyšší typ vzdělání 
a kvali� kace spolu s věkem do třiceti let. Naproti tomu levicovou 
orientaci často doprovázel rezervovaný postoj k výhodnosti spolupráce 
s Německem a posouzení jeho role ve středoevropském kontextu. 

Rozhodně však tyto trendy nelze považovat za rigorózní pravidlo, 
neboť občané orientovaní na politický střed, který je dosud velmi nezře-
telně de� novaný a strukturovaný, často volí postoje ad hoc, bez hlubšího 
zvážení všech souvislostí, které standardně informovaný občan ani není 
schopen posoudit (určitý podíl má intuitivní hodnocení s příměsí po-
stojových stereotypů). V souvislosti s rostoucím tlakem SL na zrušení 
dekretů prezidenta E. Beneše a vstupem ČR do EU se ostřeji vymezoval 
rovněž postoj pravicových voličů a ODS, což na jaře 2002 vyvrcholilo 
předvolební kampaní za obhajobu národních zájmů (viz např. některá 
vystoupení J. Zahradila).

V přístupové fázi sehrál česko-sudetoněmecký diskurs významnou 
roli v bilaterálních vztazích ČR–SRN, zejména v souvislosti s poža-
davkem EU na moderátní řešení etnických a pohraničních kon� iktů. 
V duchu deklarace bylo formulováno stanovisko prezidenta V. Klause 
vydané v roce 2003 k výročí zahájení německé okupace Československa: 
V ČR i v Německu bychom si měli umět říci, že „toto se stalo, dnes už 
minulost nezměníme, z dnešního hlediska šlo o činy nepřijatelné. Obra-
cejme se do budoucnosti a podpořme kroky, které nastolují vzájemnou 
spolupráci, přátelství a porozumění.“31

30 Podrobněji viz Pecka, E., „Doslov“, in Jodl, M., Teorie elity a problém elity, Victoria 
Publishing, Praha, 1994, s. 122.

31 Češi a Němci, smiřme se (Obracejme se do budoucnosti). Text projevu V. Klause 
na Pražském hradě, Lidové noviny 15. 3. 2003, s. 3.
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Na prezidentovo smířlivé gesto vycházející mj. vstříc doporučení 
Evropského parlamentu (výsledek zevrubné debaty o prezidentských 
dekretech) opětovně nedokázalo reagovat Sudetoněmecké krajanské sdru-
žení odpovídajícím způsobem. Forma, jakou došlo vzápětí po projevu žení odpovídajícím způsobem. Forma, jakou došlo vzápětí po projevu žení
V. Klause k otevření pražské kanceláře SL (25. března 2003), pouze ilu-
strovala názorovou rigiditu této organizace. B. Posselt spolu s poslanci 
CSU/CDU sice krátce předtím v zahraničním výboru Evropského par-
lamentu hlasoval proti přijetí ČR do Evropské unie, ale neváhal v Praze 
opět slavnostně vyhlásit, že „kancelář je součástí dialogu a navazování 
kontaktů s českou společností“.32

Sudetoněmecká otázka zůstává nadále potenciálně nabita kon� ikt-
ností jak z hlediska sociálního (etnický klid), tak z hlediska geopolitic-
kého (integrita ČR a stabilita vlastnických vztahů v pohraničí). Rostoucí 
vnější tlak na Českou republiku vycházející z Bavorska, Rakouska a Ma-
ďarska požadující před vstupem ČR do EU zrušení prezidentských de-
kretů E. Beneše eskaloval prostřednictvím mediální kampaně a vynutil 
si zásadní prohlášení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 23. 4. 
2003. Dosud spíše latentní historické resentimenty prokázaly schopnost 
velmi rychlé etnické mobilizace nejen české společnosti jako celku, ale 
také části jejích politických elit.33 Právě zde spatřuji latentní jádro kon-
� iktní situace v česko-německých vztazích. 

Převažující část české společnosti považovala válečnou minulost, na-
cismus a sudetoněmecké hnutí na uzavřenou kapitolu. Převládal v této 
věci konsensus procházející všemi generacemi. Pokračující oživování 
historických resentimentů ze strany Sudetoněmeckého krajanského sdru-
žení vyvolalo obranné reakce české společnosti. Došlo k ustavení žení vyvolalo obranné reakce české společnosti. Došlo k ustavení žení Klubu 
českého pohraničí a českého pohraničí a českého pohraničí Kruhu českých občanů vyhnaných z českého pohraničí 
v roce 1938, Klubu českých historiků, aktivizoval se Svaz bojovníků za 
svobodu. 

Spojitost vnitřní a zahraniční politiky

Průběh názorových kon� iktů po roce 1989 potvrzuje schopnost sude-
toněmecké otázky mobilizovat nacionální prvky ve vzájemných vztazích 
ČR a SRN. Kon� iktní minulost česko-německého soužití zůstává dlou-
hodobě přítomna v postojích obyvatel České republiky a je zdrojem po-
tenciální etnické mobilizace. Přičemž je patrné, že aktuální vztahy sou-
sedství vyžadují kooperativní řešení respektující stanoviska obou stran.

V důsledku rozsáhlého programu integrace skupin vysídlenců do 
německé společnosti se podařilo odstranit ambice vysídlenců směřující 
k případnému návratu do někdejších území, což by nepochybně desta-
bilizovalo politickou rovnováhu středoevropského regionu. 

Moje úvaha vychází z teze, že faktor vysídlenců a jejich vlivu na 
německou vnitřní i zahraniční politiku má určitou speci� ckou roli, 
kterou je nucena česká zahraniční politika brát v úvahu. Důkazem je 
průběh přípravných jednání smluvních dokumentů k česko-německým 
vztahům po roce 1989 (Smlouva o dobrém sousedství a přátelské spolu-
práci, Deklarace). Opětovně se tato teze potvrdila v souvislosti s kompli-
kacemi, které způsobila aktivita Evropské lidové strany v závěrečné fázi 
vstupního procesu ČR do Evropské unie. Přes dílčí výhrady CDU/CSU 
naplnila Spolková republika Německo svůj smluvně zakotvený závazek 
podpory členství ČR v Evropské unii.

Z výsledků výzkumů veřejného mínění v České republice vyplývá, že 
obyvatelé zřetelně odlišují vztahy k Německu (jeho kultuře, ekonomice, 
politickému systému) od problému vysídlení sudetských Němců z býva-
lého Československa. Z této diferenciace vyplývají dva názorové trendy: 
pozitivní vnímání Německa jako žádoucího partnera, zejména v oblasti 
ekonomické a kulturní spolupráce, paralelně však odmítnutí požadavků 
Sudetoněmeckého krajanského sdružení.

Kon� iktní minulost česko-německého vztahu zůstává přítomna ve vě-
domí obyvatelstva v podobě etnického mobilizačního potenciálu citlivě rea-
gujícího na spory v bilaterálních vztazích, jak prokázal průběh názorového 
střetu o prezidentské dekrety, jenž vrcholil v průběhu roku 2002 v souvis-
losti s projednáváním podmínek přijetí ČR do Evropské unie. Z hlediska 
dlouhodobého trendu vývoje vzájemných vztahů ČR/SRN (zejména ve 
vztahu ke kon� iktní minulosti) je však zřejmé pozitivní působení česko-
-německé Deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji.

32 Dekrety patří na smetiště dějin, tvrdí B. Podsely, Lidové noviny 26. 3. 2003.Lidové noviny 26. 3. 2003.Lidové noviny
33 Viz například petiční akce Stop nacionalismu, březen 2002 a „protipetice“ Stop 

demagogii, duben 2002.
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T. G. Masaryk prezentoval Pangermánský plán centrální Evropy (Berlín 
– Bagdád) ve svém spisu Nová Evropa – stanovisko slovanské, který vypra-
coval v lednu 1918 (poprvé publikován v Československém deníku č. 62, 
Penza, 16. dubna 1918).

Názory na platnost dekretů prezidenta E. Beneše – srovnání (údaje v %)

3/
2002

6/
2004

2/
2005

11/
2006

11/
2007

11/
2009

11/
2011

Měly by platit i nadále 67 66 64 53 52 65 49

Měly by být zrušeny 5 8 7 13 11 8 17

Nevím 28 26 29 34 37 27 34

Pozn.: Součet ve sloupci 100 %.
Zdroj: Kontinuální výzkum názorů a postojů obyvatelstva ČR. Centrum pro výzkum 
veřejného mínění. Sociologický ústav Akademie věd ČR. Praha, 2002–2011. 

Mapa Československa okleštěného Mnichovskou dohodou z 29. 9. 1938

Re� exe sporů o výklad minulosti v odrazu veřejného mínění české společ-
nosti: Graf vývoje podílu pozitivního hodnocení česko-německých vztahů 
v názorech obyvatel České republiky (v %)

Zdroj: Kontinuální výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění. Sociologický ústav 
Akademie věd ČR.
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ZÁNIK MEZIVÁLEČNÉHO SYSTÉMU PRÁV MENŠIN 
V POVÁLEČNÉ ČSR

RENÉ PETRÁŠ

Odsun Němců ze zemí střední Evropy po druhé světové válce je kompli-
kovanou součástí vývoje postoje mezinárodního práva k právům menšin 
a obecně lidským právům. Je třeba již na úvod říci, že mezinárodní právo 
přinejmenším od první světové války zásadně ovlivňuje postavení men-
šin, což přitom navazuje na tradice ještě podstatně starší. Tento vliv je 
samozřejmě obtížné nějak přesně kvanti� kovat, ale je možno říci, že je 
podstatně silnější než u většiny jiných právních otázek. Systém ochrany 
menšin se rozvinul zejména po první světové válce a zavazoval i Čes-
koslovensko. Týkal se všech zemí mezi Německem, Itálií a SSSR, tedy 
mj. i Polska, Maďarska, Rumunska či Jugoslávie, kde po druhé světové 
válce rovněž docházelo k zásahům proti německému obyvatelstvu. Státy 
v regionu byly po první světové válce de facto donuceny přijmout mezi-
národní závazky na ochranu menšin, které měly mít absolutní přednost 
před vnitrostátním právem. Ve své době šlo o koncepci značně překva-
pivou, se kterou si často právní věda nevěděla příliš rady. Menšinové 
závazky byly pod mezinárodním dohledem v rámci Společnosti národů, 
který ovšem měl jen omezenou funkčnost.1 Systém přestal pracovat 
s příchodem druhé světové války. Po válce již obnoven nebyl a zájem 
mezinárodního práva o menšiny na řadu desetiletí téměř zmizel. Oživuje 

1 Článek vznikl v rámci projektu GAČR č. 407/09/1092. Publikace o mezinárodně-
právní ochraně menšin v ČR. Viz např. práce Reného Petráše („Menšiny v meziváleč-
ném Československu / Právní postavení národnostních menšin v první Československé 
republice a jejich mezinárodněprávní ochrana“, Praha, 2009, dále řada článků, např. 
„Mezinárodněprávní ochrana menšin po první světové válce“, Historický obzor 11, 2000, 
s. 31–40; „Vliv mezinárodního práva na postavení menšin v meziválečném Českoslo-
vensku“, in Pocta Zdeňku Jelínkovi, Kolín, 2001, s. 155–167) nebo nejnověji některé pří-
spěvky ve sborníku Czech and Hungarian Minority Policy in Central Europe 1918–1938, 
Prague/Budapešť, 2009. Na Slovensku lze zmínit zejména řadu studií Bohumily Feren-
čuhové (např. „Ochrana národnostných menšín v Spoločnosti národov a československá 
politika 1919–1926“, in Hledání jistoty v bouřlivých časech, 2006, s. 107–138).
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se teprve od devadesátých let, do značné míry pod vlivem kon� iktu v bý-
valé Jugoslávii. Rada Evropy vytvořila a dodnes postupně modi� kuje 
systém důkladného dohledu nad právy menšin.

Spornou otázkou, které se věnuje tento text, je, odkdy vlastně přestaly 
být závazné meziválečné menšinové smlouvy či další dokumenty, v nichž 
byla práva menšin obsažena. Transfery Němců jsou totiž těžko slučitelné 
s mezinárodně zakotvenými právy menšin z meziválečné éry. Jako pří-
klad slouží i samotné Československo, kde až do roku 1948 platila ústava 
z roku 1920. Ta věnovala menšinám značnou pozornost ve speciální šesté 
hlavě a dalším navazujícím ústavním (jazykovém) zákoně. Tato ústavní 
ustanovení přitom vycházela z mezinárodního práva, leckdy je doslova 
přejímala. U ústavního jazykového zákona pak nacházíme na svoji dobu 
(a do jisté míry i dodnes) pozoruhodné přímé odkazy na mezinárodní 
smlouvu. Ustanovení týkající se menšin byla po válce v Československu 
považována za obsoletní, tedy nadále nepoužitelná. To ovšem vzhledem 
k jejich vazbě na mezinárodní menšinovou smlouvu, která měla mít na-
víc absolutní přednost před zákonem, vyvolává složité právní diskuse.

Obecně lze říci, že systém mezinárodněprávní ochrany menšin je 
v českých historických pracích přehlížen. Je to zřejmě způsobeno i po-
měrnou komplikovaností této problematiky, která vyžaduje i nemalé 
znalosti mezinárodního práva. Na druhé straně ovšem význam systému 
ochrany menšin byl ve své době mimořádný, jak ukazují i dobové di-
plomatické zprávy.2 Celé právní řešení v ČSR vycházelo z menšinové 
smlouvy a podobně tomu bylo i v dalších zemích regionu. Z hlediska 
českých badatelů stojí za zmínku, že právě ČSR představovala jeden 
z klíčových států (zejména vedle Polska), takže v pražských archivech 
jsou k dispozici kvanta materiálů. Navíc československá zahraniční 
politika měla mimořádnou kontinuitu: od prvního zahraničního 
odboje byla svým způsobem až do roku 1948 pod kontrolou jediné 
osoby – dlouholetého ministra zahraničí a později prezidenta Edvarda 
Beneše. I nástupci v úřadu ministra zahraničí Kamil Krofta a Jan Ma-
saryk obvykle respektovali jeho představy. Právě Beneš nemálo ovlivnil 
vznik a vývoj mezinárodněprávní ochrany menšin po první světové 
válce a v meziválečné éře mj. často vystupoval – hlavně při jednáních 

ve Společnosti národů – jménem skupiny států s menšinovými závazky 
(obvykle Rumunska a Řecka, ale leckdy i dalších).

Před nahlédnutím na komplikované otázky mezinárodněprávní ochra-
ny menšin po druhé světové válce a v době transferů Němců je třeba rám-
cově nastínit problematiku z doby meziválečné. Systém ochrany menšin 
fungující pod dozorem Společnosti národů vznikl po první světové válce. 
Starší tradice se v mnohém odlišovaly; před rokem 1919 ochrana menšin 
nebyla pod kontrolou alespoň teoreticky nezávislé organizace, neboť na 
ni dohlížely státy a ty byly často ve sporech. Vcelku ochrana menšin 
vznikala zejména od 17. století, a to jako ochrana menšin náboženských, 
zatímco národnostní otázka začala získávat na významu až s rozmachem 
moderního nacionalismu (ve střední Evropě přibližně od roku 1848).3

Za počátek mezinárodněprávní menšinové ochrany se pokládá mír mezi 
Polskem a Švédskem v Olivě 3. 5. 1660, kde bylo dohodnuto postoupení 
Livonska Švédsku, za což si Polsko vymínilo respektování katolického 
náboženství na tomto území. Podobná ustanovení, byť s odchylkami, se 
objevují v řadě jiných smluv v 17. a 18. století. Některé se týkají i habs-
burského soustátí, někdy dokonce přímo českých zemí jako při odstou-
pení Slezska Prusku ve čtyřicátých letech 18. století. Nejednalo se ovšem 
o rovnoprávnost menšinového vyznání, ale pouze o jeho toleranci, a to 
obvykle jen na území měnícím státní příslušnost.

Na přelomu 18. a 19. století mizí (alespoň v evropských státech) roz-
díly v právním postavení různých křesťanských vyznání, a proto důvody 
k ochraně náboženských minorit (a k intervencím z těchto důvodů) po-
stupně odpadají. Náboženská otázka má nadále význam na Balkáně, kde 
se ochrana menšin dále rozvíjí, a to především na berlínském kongresu 
v roce 1878 řešícím rozpad turecké říše. Opět vidíme i vliv na habsbur-
ské soustátí – nyní již Rakousko-Uhersko –, které poměrně kompliko-
vaným způsobem získává Bosnu a Hercegovinu, jichž se rovněž týkaly 
mezinárodní menšinové závazky.

I přes uvedené starší tradice přinesla zásadní mezník pro rozvoj 
ochrany menšin až první světová válka. V jejím průběhu se výrazně 

2 Je možno nahlédnout třeba na kvanta zpráv o ochraně menšin v poloo� ciálním 
časopisu Zahraniční politika.

3 Viz např. Žvanija, G. E., Meždunarodnopravovye garantii zaščity nacionalnych menšin-
stv, Tbilisi, 1959;  ornberry, P., International Law and the Rights of Minorities, Oxford, 
1992, s. 25–37; Peška, Z., „Historický vývoj mezinárodní menšinové ochrany před 
světovou válkou“, Zahraniční politika, 1929, s. 1168–1182.
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aktivizovala řada národních hnutí, k čemuž přispělo i proklamované 
právo na sebeurčení. Ukazovalo se také, že nové hranice států se budou 
v mnohém lišit od národnostního rozdělení, takže se objeví i mnoho 
nových menšin, které se nebudou chtít smířit se svým postavením. Pro-
blémy poválečného světa měla řešit pařížská mírová konference, která 
začala v lednu 1919. Do mezinárodních vztahů i mezinárodního práva 
přinesla mnoho novinek. Byla jí vytvořena první všeobecná mezinárodní 
organizace – Společnost národů, obdoba a předchůdce OSN – a otázka 
menšin v ní hrála nemalou roli.4 Na konferenci byly řadě států – pora-
žených, ale i nově vytvořených či výrazně rozšířených – vnuceny menši-
nové závazky, na které měla dohlížet právě Společnost národů.

Na mírové konferenci, ale i v dalších letech se řada zemí podřídila 
systému mezinárodněprávní ochrany menšin fungujícímu v rámci 
Společnosti národů (klíčová byla zejména menšinová sekce Sekretariátu 
v Ženevě). První skupinu menšinových závazků tvořily mírové smlouvy 
uzavřené na pařížské konferenci mezi vítěznými mocnostmi a poraže-
nými – Rakouskem, Bulharskem, Maďarskem a Tureckem, ale nikoliv 
Německem. Druhou skupinu představovaly smlouvy o ochraně menšin 
obsahující i některé obchodní závazky, které uzavřely vítězné státy s ně-
kterými ze svých spojenců – Polskem, Československem, Jugoslávií, Ru-
munskem a Řeckem. Třetí skupinu tvořila prohlášení o ochraně menšin, 
jež přednesly před Radou Společnosti národů některé státy počátkem 
dvacátých let v podstatě jako podmínku svého přijetí do této důležité 
organizace (jednalo se o Albánii, Finsko [pro oblast Alandských ostrovů], 
Litvu, Lotyšsko, Estonsko a později i Irák [1932]). Čtvrtou odlišnou sku-
pinu tvořily vzájemné (obvykle dvoustranné) smlouvy o ochraně menšin 
a dalších otázkách, které spolu uzavřela celá řada především sousedních 
států. Hlavní význam měly právní normy pod dohledem Společnosti 
národů, tedy první tři skupiny a některé smlouvy ze skupiny čtvrté.

Co je obzvlášť důležité a bývá v dnešních publikacích leckdy pře-
hlíženo, je fakt, že přes odlišný způsob vzniku se menšinové závazky 

jednotlivých států podobaly. Obsah lze dělit na tři části. První zaručovala 
některá práva všem obyvatelům (např. ochrana života a svobody). Pak 
následovala ustanovení o nabývání občanství, která byla předpokladem 
pro třetí, nejdůležitější část, v níž se pojednávalo o právech státních 
občanů, kteří se liší od většiny rasou, jazykem nebo vyznáním, tedy 
o vlastních právech menšin. Není bez zajímavosti, že samotný pojem 
„menšina“ zde nebyl de� nován.5

Jako příklad menšinových závazků nám může posloužit ČSR a její 
menšinová smlouva. Byla to mezinárodní smlouva z 10. září 1919, nazý-
vaná též jako malá (nebo minoritní) smlouva saintgermainská, o� ciálně 
označovaná jako Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdru-
ženými a Československem (č. 508/1921 Sb. z. a n.). Československo se 
zavazovalo, že poskytne všem obyvatelům úplnou a naprostou ochranu 
života a svobody i právo na veřejné i soukromé vyznávání jakéhokoliv 
náboženství (článek 2). Následovala úprava státního občanství: články 
3–6 určovaly, kdo z občanů monarchie má nárok na občanství nové 
republiky.

Následovala vlastní práva menšin. Všichni státní občané si měli být 
rovni před zákonem a požívat stejných občanských a politických práv 
bez ohledu na rasu, jazyk nebo náboženství. Občané měli právo použí-
vat jakýkoliv jazyk v soukromých, obchodních i náboženských stycích, 
v tisku, veřejných projevech i na veřejných shromážděních. Státní obča-
né jiného jazyka než českého měli mít přiměřenou možnost před soudy 
používat svůj jazyk ústně i písemně (článek 7). Toto ustanovení již tedy 
vyžadovalo určitou aktivitu úřadů, které musely zajistit zejména pracov-
níky znalé jazyků menšin, zatímco pro předchozí práva stačila v zásadě 
tolerance státu. Tento podstatný rozdíl je třeba vždy re� ektovat. S men-
šinami se mělo zacházet v souladu s právem a za stejných podmínek jako 
s ostatními státními příslušníky (článek 8).

Pokud jde o právo, tak nejpozoruhodnější byla koncepce, podle které 
se ČSR ustanovení článků 2–8 zavázala uznat „za základní zákony, že 

4 Temperley, H. W. V., A History of the Peace Conference of Paris V, London, 1921; A History of the Peace Conference of Paris V, London, 1921; A History of the Peace Conference of Paris V
Hudson, M. O., „ e Protection of Minorities and Natives in Transferred Territories“, 
in What Really Happened at Paris, New York, 1921, s. 204–230; Gütermann, Ch., 
Das Minderheitenschutzverfahren des Völkerbundes, Berlin, 1979, s. 17–29; Osuský, Š., 
„Ochrana menšín“, Prúdy VI, 1922, s. 10–22.Prúdy VI, 1922, s. 10–22.Prúdy VI

5 Temperley, H. W. V., A History of the Peace Conference of Paris V, London, 1921, A History of the Peace Conference of Paris V, London, 1921, A History of the Peace Conference of Paris V
s. 112, 132–149; Protection of Minorities, New York, 1967, s. 7–8; Hajn, A. (usp.), 
Problém ochrany menšin, Praha, 1923, s. 25–26, 237–256; Mosný, P., „Československý 
menšinový problém v medzinárodných zmluvách po prvej svetovej vojne“, Právněhisto-
rické studie, č. 31, 1990, s. 152–153.
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žádný zákon, žádné nařízení, ani žádný úkon úřední nebude v odporu 
nebo nesouhlase s těmito ustanoveními a že žádný zákon, žádné naří-
zení, ani žádný úkon úřední proti nim nebude míti moci“ (článek 1). 
Stát také zaručil veřejné vyučování v menšinovém jazyce v oblastech, 
kde byl usedlý značný zlomek občanů jiného jazyka než českého (článek 
9). Některá práva ve smlouvě tedy neměla charakter základních zákonů 
s absolutní předností před vnitrostátním právem. Ustanovení týkající se 
příslušníků rasových, náboženských nebo jazykových menšin tvořila tzv. 
závazky mezinárodního zájmu pod zárukou Společnosti národů, které 
nesměly být měněny bez souhlasu většiny v Radě (článek 14). Členské 
státy zastoupené v Radě (předobrazu pozdější Rady bezpečnosti) mohly 
upozornit na porušení smlouvy nebo předložit spor mezinárodnímu 
soudu (Stálému dvoru mezinárodní spravedlnosti).

Ochrana menšin měla mnohé faktické, ale i právní slabiny. Z práv-
ních byla nejdůležitější minimální úprava řízení v menšinových spo-
rech. Teprve postupně se v praxi vyvinul systém petic, kdy si příslušníci 
menšin stěžovali ke Společnosti národů. Zde pak menšinová sekce zjis-
tila přijatelnost petice, která musela vycházet z menšinových závazků 
a nesměla mj. požadovat změnu hranic. Přijatelné petice pak prochá-
zely dosti složitým procesem, kdy ale v praxi jedinou sankci pro stát 
utlačující menšiny obvykle představovalo veřejné projednávání stížnosti, 
což znamenalo mezinárodní skandál. Hlavním problémem praxe byla 
přílišná vázanost systému ochrany na Společnost národů a meziválečný 
mezinárodní systém.

Ochrana menšin narážela na odpor silných států s menšinovými zá-
vazky, které se jim dokázaly zčásti či zcela vyhýbat. Například Turecko 
zmasakrovalo a vyhnalo řeckou menšinu a mezinárodní společenství 
to muselo nakonec respektovat. Systém ochrany menšin tedy narážel 
na mnohé obtíže; spory se týkaly např. silně nacionalistického Polska6

a současně tamní velmi sebevědomé německé menšiny. Přesto vcelku 
přinášela ochrana menšin určité výsledky. Poprvé byl v takovémto 
rozsahu vytvořen právní standard postavení menšin. Důležité bylo 
vytvoření kontrolního mechanismu fungujícího v rámci organizace 
alespoň teoreticky nevázané na zájmy velmocí. K sporným problémům 

se mohl vyjádřit také mezinárodní soud, jehož rozhodnutí v menšino-
vých otázkách jsou inspirací i dnes. Obava z mezinárodního skandálu 
a nepříjemného sporu ve Společnosti národů přispívala k ochotě států 
s menšinovými závazky ustoupit a obvykle vyjednat (třeba i s pomocí 
pracovníků menšinové sekce Sekretariátu Společnosti národů) nějaký 
kompromis. V době rozkladu mezinárodního společenství ve třicátých 
letech přestával fungovat i systém ochrany menšin; již v roce 1934 fak-
ticky vypovědělo svou menšinovou smlouvu Polsko. 

Sporným právním problémem je, kdy meziválečný systém ochrany 
menšin zcela skončil, neboť to přímo souvisí i s otázkou odsunů. Podle 
převládajícího názoru systém zanikl současně s koncem Společnosti ná-
rodů, jež přestala fungovat v roce 1939 (byť formálně zanikla až roku 
1946). Tehdy zřejmě ztratily platnost i smlouvy na ochranu menšin 
z doby Společnosti národů na základě principu clausula rebus sic stan-
tibus. Podle něj je v mezinárodních smlouvách obsažena nevyslovená 
podmínka, že přestanou platit, pokud dojde k zásadní změně poměrů. 
Pokračující platnost se předpokládá pouze u smluv o postavení menšin 
v Řecku a Turecku a u smlouvy o Alandských ostrovech. Názory ale ne-
jsou zdaleka jednoznačné a je nejasné, kdy přesně měl systém skončit.7

Přístup Organizace spojených národů (OSN) se navíc od koncepce 
bývalé Společnosti národů výrazně odlišoval: nová světová organizace 
postavila nejvýše princip ochrany lidských práv, čímž dala přednost 
individuálním právům před právy kolektivními a skupinovými, jako 
je například právě ochrana národnostních menšin. To se projevilo i ve 
Všeobecné deklaraci lidských práv přijaté v roce 1948, která neobsahuje 
ustanovení o národnostních menšinách. V roce 1950 pak bylo o� ciálně 
odmítnuto převzetí menšinových závazků z éry Společnosti národů. 
Sekretariát OSN tehdy prohlásil, že platnost menšinových závazků 
skončila a že za ně nepřebírá odpovědnost.8

7 Capotorti, F., Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Lin-
guistic Minorities, New York, 1979, s. 27;  ornberry, P., International Law and the 
Rights of Minorities, Oxford, 1992, s. 113–117; Lerner, N., „ e Evolution of Minority 
Rights in International Law“, in Peoples and Minorities in International Law, Dordrecht, 
1993, s. 86.

8 Mrázek, J., „Ochrana menšin z hlediska mezinárodního práva“, Právník 132, 1993, 
s. 483; Scheu, H., Standard ochrany národnostních menšin v rámci Rady Evropy, Praha, 
1997, s. 21–23.

6 Viz např. Petráš, R., „Meziválečné Polsko, Československo a mezinárodněprávní 
ochrana menšin“, in Świat, Europa, Mała ojczyzna, Biełsko-Biała, 2009, s. 853–860.
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Mohlo by se tedy zdát, že menšinové závazky platily až do roku 1950, 
ve skutečnosti ale jejich další působení jednoznačně odmítly např. exilo-
vé vlády Polska či ČSR již v době války. V praxi tedy, když v roce 1939 
byla zmrazena činnost Společnosti národů, přestal fungovat i systém 
ochrany menšin. Zdánlivě šlo jen o hibernaci v době válečných poměrů, 
brzy ale bylo zjevné, že šance na oživení jsou minimální. Zajímavé je, že 
důležitou roli zde hrál československý exil, zejména pak Edvard Beneš. 
I polská vláda v exilu kategoricky prohlásila, že smlouvu nebude znovu 
akceptovat, vlivnější byl ale zřejmě jasně odmítavý přístup Beneše, který 
např. v lednu 1942 označil systém ochrany za „rozbitý bez možnosti 
obnovení“.9

Pokud jde o Československo,10 zcela převládá názor, že menšinová 
smlouva přestala být v důsledku druhé světové války závazná. Přesto 
může vyvolávat diskuse, od kterého roku a zda se přestala týkat všech 
menšin, nebo jenom německé. Výjimečně je možné se setkat i s názo-
rem, že smlouva je závazná i pro Československo po roce 1989.11 Praha 
i po válce menšinové závazky jednoznačně odmítala. Zacházení s ně-
meckou menšinou bylo těžko slučitelné s menšinovými závazky státu, 
a vzhledem k tomu, že odsun byl v ČSR považován za klíčový a nezbyt-
ný krok, byl negativní vztah k mezinárodní ochraně menšin přirozený. 
I zde je ovšem právní hodnocení komplikovanější. Nelze totiž přehlížet, 
že v případě Turecka a Řecka počátkem dvacátých let byl mezinárodně 
uznán rozsáhlý a často brutální transfer obyvatel a vytvořené menšinové 
závazky chránily jen zbylé menšiny. Takže cesta pro kompromisní právní 
řešení existovala. Navíc koncepce odsunu podle československého práva 
vycházela (zjednodušeně řečeno) zejména z toho, že německé obyvatel-
stvo dobrovolně získalo občanství cizího státu, se kterým byla republika 
ve válce, takže lze uplatnit zásahy jako proti nepřátelským cizincům 
v souladu s mezinárodním právem. Menšinové závazky v meziválečné 

době přitom chránily převážně jen občany státu. Takovéto nuance 
a možnosti kompromisního řešení však postoj Prahy k tvrdě odmí-
tanému systému ochrany menšin příliš zlepšit nemohly. V praxi byla 
nakonec beztak nejdůležitější skutečnost, že odmítnutí meziválečných 
závazků bylo respektováno i klíčovými velmocemi. 

Nyní nahlédněme na postoj mezinárodního práva k transferům 
obyvatel.12 Nutno dodat, že podobně jako v historiogra� i jde dodnes 
o citlivou a zpolitizovanou otázku. Na jedné straně obvykle stojí, stejně 
jako je tomu často mezi historiky, právní odborníci ze zemí, odkud bylo 
obyvatelstvo odsunováno (typicky Polsko, Česká republika a Sloven-
sko), a na straně druhé příslušníci národů postižených (typicky Němci 
a Maďaři). Podle jednoho z objektivních autorů – občanstvím Rakušana 
působícího v ČR – jde o „paralyzaci, která vznikla v rámci české a ně-
mecké doktríny mezinárodního práva. Na obou stranách panují v od-
borné literatuře zcela rozdílné názory. V některých směrech by mohly 
být pozice jednotlivých autorů sotva protichůdnější.“13 V ČR i dalších 
státech jde bohužel dodnes o aktuální problém a stále zaznívají poža-
davky na odškodnění za odsun či restituce, které by znamenaly razantní 
zásah do poměrů v zemi.

Podívejme se na argumenty kritiků, ale i zastánců odsunu, s nimiž za-
čneme. Jedním z nejuznávanějších odborníků na mezinárodní právo byl 
prof. Miroslav Potočný. Ten zdůrazňoval, že Německo se dopustilo zlo-
činů proti míru (příprava a provedení útočných válek), takže na základě 
mezinárodněprávní odpovědnosti bylo postiženo reparacemi, demilita-
rizací, ztrátou území a mj. i odsuny německého obyvatelstva. Takovéto 
tvrzení je v zásadě jako celek obecně uznáváno, objevuje se však problém, 
zda byly všechny tvrdé zásahy skutečně nutné. Prof. Potočný k tomu 
říká: „Všechny tyto kroky a opatření byly absolutně nezbytné politic-
ky jednak pro obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti v Evropě 
(…) Všechny tyto kroky a zmíněná opatření byly provedeny v souladu 

9 Macartney, C. A., National States and National Minorities, New York, 1968, vyd. 
2., s. 505.

10 Petráš, R., Menšiny v komunistickém Československu, Praha, 2007, s. 366 násl.; 
Petráš, R., „Menšiny v Československu 1945–1989“, in Vývoj práva v Československu 
v letech 1945–1989, Praha, 2004, s. 240–280.

11 Somorová, Ľ., „Problémy ústavnoprávnej úpravy práv národnostných menšín 
v ČSFR“, Právník 131, 1992, s. 870.

12 Autor zde navazuje na podstatně rozsáhlejší text Petráš, R., „Mezinárodní právo 
a transfery obyvatelstva po druhé světové válce“, in Povojnové migrácie a výmena obyva-
teĺstva medzi Československom a Maďarskom, Prešov, 2010, s. 36–49.

13 Scheu, H., „Právní nároky sudetských Němců ve světle současného mezinárodního 
systému na ochranu lidských práv“, Právník, 2004, č. 2, s. 134. Prací, které by upozor-
ňovaly na názory obou stran, je minimum.
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s tehdy platným mezinárodním právem a mezinárodními smlouvami. 
Všechny spolu úzce souvisejí a není přípustné je od sebe navzájem uměle 
odtrhávat (…) Žádný z nich proto nelze redukovat na pouhý bilaterální 
vztah mezi Německem a některým tehdejším státem.“14

Odborníci na české mezinárodní a ústavní právo bývají sice vcelku 
méně kategoričtí (v pracích, které se věnují zejména otázce prezident-
ských [„Benešových“] dekretů),15 ale základní stanoviska zachovávají. 
Zdůrazňují se zločiny proti míru ze strany Německa, u zásahů proti 
tzv. sudetským Němcům se připomíná jejich výrazná nacizace a zrada 
republiky, ale i neaplikování poválečných protimenšinových zásahů vůči 
osobám věrným republice. Ze zajímavých dílčích otázek je možné uvést 
názor, že po mezinárodním rozhodnutí o odsunech na základě mezi-
národněprávní odpovědnosti Německa za válku byla i ČSR povinna 
(!) ho provést (byť ČSR nesla odpovědnost za případnou brutalitu při 
provádění organizovaného a spořádaného odsunu). Majetek sudetských 
Němců byl pak chápán jako právně bezproblémová součást reparací. 
Jeho vrácení by naopak bylo v zásadním rozporu s mezinárodněprávní 
odpovědností Německa za zločiny proti míru.16 Názory českých od-
borníků na vnitrostátní právo jsou v zásadě obdobné, autorem velkého 
množství publikací je zejména prof. Václav Pavlíček, který mj. zdůrazňu-
je, že odsun nebyl žádným jednostranným vnitřním krokem ČSR, takže 
ho dnes není možno zpochybňovat a přezkoumávat odděleně od dalších 
otázek z doby druhé světové války.17

Z argumentů typických pro německou právní vědu uveďme některé 
základní. Připomíná se, že podle obecných zásad práva (i práva meziná-
rodního) se nepřipouští smlouvy v neprospěch třetího, přičemž v Po-

stupimi se rozhodlo bez účasti Německa.18 V německé literatuře se také 
objevoval názor, že Polsko protiprávně okupuje území získaná po válce19

a zbylí Němci ve východní Evropě, kterým SRN obvykle přiznávala své 
občanství, žijí pod nelegální cizí nadvládou.20 Obvyklým protiargumen-
tem mj. české strany je bezpodmínečná kapitulace Německa a převzetí 
odpovědnosti za jeho území vítěznými velmocemi; otázka poválečných 
hranic je pak pro většinu neněmeckých odborníků mimo jakoukoliv 
diskusi. Jiným častým kritickým argumentem německých badatelů je 
tvrzení, že za válku bylo odpovědné Německo, nikoliv obyvatelé (např. 
tzv. sudetští Němci); ti naopak pro mezinárodní právo nejsou ani subjek-
ty. Zde se obvykle namítá, že válečné právo připouští řadu zásahů proti 
obyvatelstvu nepřátelských států.

Na druhou stranu je třeba uznat, že poválečné Československo se 
vyznačovalo řadou speci� k, kterými se právní situace lišila od jiných 
zemí, z nichž byli Němci odsunuti.21 Zejména šlo o to, že původně se 
jednalo o občany ČSR, kteří obvykle žili na území zabraném ještě před 
vypuknutím války. Česká právní věda argumentuje, že za počátek agrese 
se nepovažuje vpád do Polska, ale i předchozí přípravy a výhrůžky silou, 
které byly klíčové v době Mnichova. Složitější je problém faktického 
ztotožnění Němců (a Maďarů) se zrádci republiky, kteří se navíc v zása-
dě dobrovolně (či bez odporu) zřekli občanství, jak vyplývá z ústavního 
dekretu č. 33/1945 Sb. I přes velkou nacizaci tzv. sudetských Němců 
a jejich nadšené vítání „návratu do Říše“ je tento aspekt jedním z nejcit-
livějších; nejednou bylo pojetí odsunu napadáno jako uplatnění zásady 
kolektivní viny. Názory některých německých badatelů navíc vazbu 
sudetoněmecké otázky na odpovědnost Německa za nacistickou agresi 
zcela odmítají.22

14 Potočný, M., „Mezinárodní právo a transfer Němců z Československa“, in Právní 
aspekty odsunu sudetských Němců, Praha, 1996, vyd. 2., s. 11.

15 K problematice odsunu Němců a prezidentských dekretů vzniklo po roce 1989 
ohromné množství odborných právních publikací – viz např. přehledy Petráš, R., Starý, 
M., Právněhistorická bibliogra� e, Praha, 2005, s. 245 aj., Petráš, R., Falada, D., „Die 
tschechische rechtshistorische Literatur in den Jahren 1984–2003“, in Zeitschrift für 
Neuere Rechtsgeschichte 27, 2005, č. 3/4, s. 229–253.Neuere Rechtsgeschichte 27, 2005, č. 3/4, s. 229–253.Neuere Rechtsgeschichte 27

16 Čepelka, Č., Šturma, P., Mezinárodní právo veřejné, Praha, 2008, s. 756–760. Mezinárodní právo veřejné, Praha, 2008, s. 756–760. Mezinárodní právo veřejné
17 Pavlíček, V., Suchánek, R., „O některých otázkách majetkových nároků v česko-

-německých vztazích“, in Krajanské organizace sudetských Němců v SRN, Praha, 1998, Krajanské organizace sudetských Němců v SRN, Praha, 1998, Krajanské organizace sudetských Němců v SRN
s. 75–128. Z dalších autorů zejména Vladimír Mikule či Jan Kuklík.

18 Veiter, T., Nationalitätenkon� ikt und Volksgruppenrecht im ausgehenden 20. Jahrhun-
dert, München, 1984, 2. vyd., s. 72–74.dert, München, 1984, 2. vyd., s. 72–74.dert

19 Viz např. Schneider, P., „Die völkerrechtliche Bedeutung und Beurteilung der Ar-
tikel IX und XIII des Potsdamer Protokolls“, in Das Recht auf die Heimat, München, 
1960, s. 73.

20 Czaja, H., „Schutzp� icht von Verfassungs wegen und menschenrechtliche P� ichten 
für Deutsche unter fremder Herrschaft“, in Menschenrechte und Selbstbestimmung unter 
Berücksichtigung der Ostdeutschen, Bonn, 1980, s. 54–69.

21 Čepelka, Č., Šturma, P., Mezinárodní právo veřejné, Praha, 2008, s. 757–758.Mezinárodní právo veřejné, Praha, 2008, s. 757–758.Mezinárodní právo veřejné
22 Viz např. Ermacora, F., Die sudetendeutschen Fragen, München, 1992, s. 15.
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Sporných argumentů je možno nalézt velké množství, zmínit je tře-
ba alespoň v kruzích vyhnaneckých organizací často zmiňované právo 
na vlast. Někteří němečtí právní odborníci se pokusili odůvodnit jeho 
existenci v mezinárodním právu, což obvykle vyvolává odpor odborníků 
z druhé strany.23 Objektivně jde o koncepce ve světě jen minimálně uzná-
vané a výhodné zejména pro postavení odsunutých Němců. Vzhledem 
k tomu, že právo na vlast se v platných mezinárodních smlouvách hledá 
jen obtížně, je dovozován jeho (prý) nadpozitivní (přirozenoprávní) 
charakter.24 Vcelku je možno slovy uznávaného odborníka na meziná-
rodní právo shrnout, že po zkušenostech s hrůzami odsunů a vyhánění 
„usilovali mnozí autoři o to, aby bylo v mezinárodním právu veřejném 
zakotveno právo na vlast. (…) Praxe mezinárodního práva veřejného 
však doposud takové právo na vlast neuznala.“25

Jak je tedy patrné, otázka odsunu je dodnes často diskutována a názo-
ry jsou velmi různorodé. Vraťme se však k mezinárodněprávní ochraně 
menšin z meziválečné doby a k jejímu zániku. V mezinárodní politice 
byla otázka v zásadě vyřízena na pařížské mírové konferenci v roce 1946. 
Maďarsko se zde pokoušelo využít menšinových závazků ČSR, což však 
velmoci odmítly.26 Budapešť připravila memorandum z 8. března a pa-
mětní spis z 11. června 1946, v němž se mj. odvolávala na existenci 
mezinárodních norem zakotvujících práva menšin. ČSR ve vlastním 
memorandu upozornila, že právě ochrana menšin byla zneužita proti 
Československu a byla jednou z příčin destabilizace střední Evropy. Ob-
rátila se také na SSSR s tvrzením, že případné československé menšinové 
závazky umožní Maďarsku, ale i západním velmocím vměšovat se do 
vnitřních poměrů, a tak držet republiku pod svým vlivem.27

Budapešť zjistila, že velmoci – na rozdíl od éry po první světové válce 
– nejsou ochotny zakotvit (nebo prosazovat již existující) rozsáhlá práva 
menšin – a rozhodně ne u spojenecké země, jakou byla ČSR. Otázka 

mezinárodněprávní ochrany menšin sice zůstala formálně nevyřešena až 
do roku 1950, kdy závazky z meziválečné éry o� ciálně odmítla OSN, 
avšak již od pařížské mírové konference bylo v podstatě jasné, že velmoci 
o ně nadále nemají zájem. Argumentace meziválečnými menšinovými 
smlouvami, které dosud formálně platily, byla obvykle ignorována. 
Právě pařížská mírová konference z roku 1946 tedy de facto znamenala 
konec menšinových závazků vytvořených – což je určitá ironie – také 
na pařížské mírové konferenci (letech 1919–1920). V mírových smlou-
vách po druhé světové válce sice určitá menšinová ustanovení nachází-
me, jsou však spíše projevem nového postoje velmocí a mezinárodního 
práva k ochraně menšin (tedy žádná rozsáhlá speciální práva menšin, ale 
nanejvýš stručné záruky nediskriminace). Menšinové klauzule, pokud je 
lze takto vůbec nazvat, byly začleněny do všech mírových smluv vznik-
lých na pařížské mírové konferenci v roce 1946 a podepsaných 10. úno-
ra 1947. Jejich rozsah byl ale ve srovnání s meziválečnými menšinovými 
závazky zcela minimální a praktický systém ochrany zcela chyběl. Vztah 
ke starším rozsáhlým menšinovým závazkům, které se týkaly většiny 
dotčených států, ve smlouvách řešen nebyl.

Můžeme tedy shrnout, že v meziválečné době byl právní status men-
šin v Československu i v dalších zemích střední a východní Evropy vý-
razně ovlivněn mezinárodněprávní ochranou menšin fungující v rámci 
předchůdce OSN – ve Společnosti národů. V době druhé světové války 
přestal tento systém fungovat a po válce již nebyl obnoven. Z právního 
hlediska zde sice existuje řada otazníků, avšak postoj velmocí k rozsáh-
lým mezinárodně zaručeným právům pro menšiny byl po válce odmíta-
vý. A to rozhodlo. Odsuny Němců z Polska, Maďarska i Československa 
proto nebyly nijak ovlivněny meziválečným právním řešením. Poslední 
pokusy oživit mezinárodněprávní ochranu menšin selhaly na pařížské 
mírové konferenci v roce 1946.

23 Kopal, V., „Das „Recht auf die Heimat“ vom völkerrechtlichen Gesichtspunkt“, in 
Das Recht auf die Heimat, München, 1965, s. 268–297.Das Recht auf die Heimat, München, 1965, s. 268–297.Das Recht auf die Heimat

24 Viz např. Kimminich, O., Das Recht auf die Heimat, Bonn, 1989, vyd. 3., s. 115–Das Recht auf die Heimat, Bonn, 1989, vyd. 3., s. 115–Das Recht auf die Heimat
117.

25 Seidl – Hohenveldern, I., Mezinárodní právo veřejné, Praha, 2006, s. 285.
26 Macartney, C. A., National States and National Minorities, New York, 1968, vyd. 

2, s. 506–507.
27 Kaplan, K., Československo v poválečné Evropě, Praha, 2004, s. 124.Československo v poválečné Evropě, Praha, 2004, s. 124.Československo v poválečné Evropě
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DOPADY PŘÍPADNÉHO ZRUŠENÍ 
ČESKOSLOVENSKÝCH PREZIDENTSKÝCH DEKRETŮ 

NA PRÁVNÍ ŘÁD ČR

JAROSLAV KUBA

Dopady případného zrušení československých prezidentských dekretů 
na český právní řád jsou problémem, na který se s obavami pohlíží 
v souvislosti s tzv. Lisabonskou smlouvou a jejím provázáním s Listinou 
základních práv EU ze dne 7. 12. 2000, a to ve znění upraveném dne 
12. 12. 2007. Ve svém výkladu budu zmíněný dokument dále uvádět jen 
jako „unijní listinu“. Nejprve je nutno se stručně zmínit o její právní síle 
a speci� kách jejího uplatnění vůči členským státům a dále o diskutabilní 
zvláštnosti úpravy jejích výkladových pravidel.

V čl. 6, odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Lisabonské smlou-
vy je uveden odkaz na unijní listinu, jejíž právní sílu zmíněné ustanove-
ní zároveň povyšuje na úroveň právní síly nejvyšších unijních právních 
dokumentů čili Smlouvy o Evropské unii (SEU) a Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU), obou ve znění Lisabonské smlouvy.

Doprovodnou součástí textu Lisabonské smlouvy jsou i prohlášení 
připojená k závěrečnému aktu mezivládní konference. Jedním z nich 
jsou pod bodem A Prohlášení k ustanovením smluv. Z nich sedmnácté 
v pořadí je Prohlášení o přednosti práva. Z něho plyne, že smlouvy, 
a eo ipso i dokumenty stejné právní síly, což se týká unijní listiny, mají 
přednost před právem členských států. A tak lze konstatovat, že právní 
síla unijní listiny se bude uplatňovat vůči členským státům v intencích 
„zásady přednosti“ unijního práva před právem členských států.

Čl. 51 a násl. unijní listiny upravují pravidla pro její interpretaci 
a aplikaci. Čl. 52 odst. 7 zavádí pojem „vysvětlení“ coby „pomůcky pro 
výklad unijní listiny“, ke kterému musí soudy Unie a členských států při 
její interpretaci „náležitě přihlížet“.

Pojem „vysvětlení“ se objevuje ještě v preambuli unijní listiny, a to 
ve spojení s jejím tvůrcem, konventem, který byl jakožto „nevolené 
shromáždění vytvořené ad hoc“ po vypracování unijní listiny v roce 
2000 rozpuštěn. 

Obsah „vysvětlení“, mj. nikde nespeci� kovaný, pochází z doby a po-
měrů sepisování unijní listiny mezi prosincem 1999 a říjnem 2000. 
Přitom čl. 52 odst. 7 je na rozdíl od preambule právně závazný. Jeho sla-
binou tedy je, že nestanoví obsah „vysvětlení“ tak, aby byl determinován 
výlučně ohledem na právně-metodické aspekty. Nevylučuje tedy mimo-
právní zájmy. Za tohoto stavu může být „vysvětlením“ problematizová-
na nestrannost, popř. nezávislost unijního soudu, a to při interpretaci 
a aplikaci tak delikátních práv, jaká jsou zakotvena v unijní listině.

Shrnu-li dosud uvedené, tak soudní rozhodnutí vydávaná na základě 
unijní listiny mohou být prostřednictvím „vysvětlení“ účelově ovliv-
něna. A ve vztahu k členským státům prosazována v intencích zásady 
přednosti unijního práva. Samozřejmě nebudou přezkoumatelná, neboť 
unijní listina spolu se smlouvami tvoří nejvyšší pramen unijního práva.

Tím se dostávám k naznačení rizika možného zrušení českoslo-
venských prezidentských dekretů. Dovoluji si připomenout, že jejich 
existence byla vynucena potřebou alespoň suplovat zákonodárnou 
činnost, a to v době ústavní nouze způsobené mnichovským diktátem, 
následnou německou okupací a jí posléze zaviněnou situací v období do 
obnovy československého zákonodárného sboru.

V ústavněprávní vědě se tyto právní předpisy rozlišují podle toho, 
zda vznikly v tzv. „prvním období“, tj. v exilu od 21. 7. 1940 do 4. 5. 
1945, nebo v tzv. „druhém období“ od 5. 5. 1945 do 28. 10. 1945, 
tedy do ustavení Prozatímního Národního shromáždění. Přesto vytvá-
řejí integrální celek, neboť jsou produktem ústavněprávní volby mezi 
právní kontinuitou a právní diskontinuitou československého právního 
řádu v době nesvobody, resp. v období před obnovou československého 
zákonodárného orgánu. To také potvrzuje klíčový ústavní dekret č. 11 
z 3. 8. 1944 „o obnovení právního pořádku“, který zároveň generálně 
opodstatňuje vydávání dekretů.

V čl. 1 odst. 1 zmíněného dekretu se uvádí: „Ústavní a jiné právní 
předpisy československého státu, vydané do 29. 9. 1938 včetně (…) 
jsou československý právní řád.“ V odst. 2 se dodává: „Předpisy vydané 
v oblasti tohoto řádu v době nesvobody (tj. od 30. 9. 1938 do 4. 5. 1945 
– pozn. aut.) nejsou součástí československého právního řádu.“

Proto je zavádějící hodnotit požadavek zrušení dekretů jen z mediál-
ně udržovaného pohledu, podle něhož se problém tzv. „Benešových 
dekretů“ týká jen kon� skovaného německého majetku. Nutno si totiž 
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uvědomit, že požadavek jejich zrušení ve skutečnosti nastoluje následu-
jící dilema: Buď dnešní soudy budou právní poměry na našem území 
v období od 30. 9. 1938 do 4. 5. 1945 i nadále posuzovat v kontinuitě 
s československým právním řádem, nebo je budou moci, v diskontinuitě 
s ním, posuzovat i podle násilím vnuceného práva okupanta, tj. i podle 
předpisů, které se odvíjely od mnichovského diktátu a posléze Hitlero-
va výnosu o zřízení protektorátu, jenž čl. II odst. 1 degradoval Čechy 
z ústavně-právní pozice občanů na pouhé „ostatní obyvatele“ protekto-
rátu, zatímco „příslušníci německého národa“ zůstali „jedinými nositeli 
v zákonech stanovených plných politických práv“. 

Dalším dilematem je, zda budou soudy právní poměry na našem 
území v období od 4. 5. 1945 do 28. 10. 1945 posuzovat podle česko-
slovenského právního řádu, jehož legislativní aktivity do ustavení Proza-
tímního Národního shromáždění musely být suplovány dekrety z jejich 
„druhého období“, nebo budou dekrety zrušeny, a nastane tak jakési 
právní vakuum; neboť pro uvedené historické období není k dispozici 
ani alternativní (diskontinuitní) právní úprava.

Podotýkám, že Poslanecká sněmovna v doprovodném usnesení 
z 18. 2. 2009 k hlasování o Lisabonské smlouvě odmítá snahy o ex-
tenzivní výklad unijní listiny, jenž by vedl k jejímu retroaktivnímu 
působení a zpochybnění právních poměrů dosažených prezidentskými 
dekrety. Toto usnesení by bylo ovšem v případě kolize s ohledem na 
zásadu přednosti unijního práva právním aktem nižší právní síly, než 
jaká náleží unijní listině. Se stejnou skepsí lze pohlížet i na čtyřbodové 
prohlášení ČR k unijní listině obsažené pod číslem 53 v bodě C (Prohlá-
šení členských států), neboť zcela abstrahuje od problematiky zmíněné 
doprovodným usnesením Poslanecké sněmovny. A tak – bohužel – ani 
v jednom z uvedených dokumentů není zakotven požadavek na jejich 
zařazení do obsahu „vysvětlení“, ke kterým mají unijní soudy náležitě 
přihlížet. Zůstává tak věcí nepředvídatelné náhody, jak bude Soudní 
dvůr EU posuzovat žaloby, jejichž efektem by bylo prolomení českoslo-
venských prezidentských dekretů.

S tímto hodnocením jsem vystoupil na semináři Výboru pro zále-
žitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR 3. března 2009. Během 
paralelně probíhajícího sjednávání Lisabonské smlouvy se pak naskytla 
příležitost zavést pojistku proti uvedeným rizikům. Počátkem října 
roku 2009 prezident ČR podmínil svůj souhlas s Lisabonskou smlou-

vou vyjednáním záruk, které by znemožnily prolomení Benešových 
dekretů. 

Ve svém prohlášení z 9. 10. 2009 upozornil, že „součástí Lisabonské 
smlouvy je Listina základních práv Evropské unie. Na jejím základě 
bude Soudní dvůr EU posuzovat, zda jsou právní předpisy, zvyklosti 
a postupy používané v členských zemích v souladu s touto Listinou. To 
umožní obcházet české soudy a uplatňovat např. majetkové požadavky 
osob vysídlených po II. světové válce přímo u Soudního dvora EU.“ 

Česká vláda této podle V. Klause životně důležité otázce nevěnovala 
dostatečnou pozornost a nezajistila pro ČR výjimku, jakou si vyjedna-
lo Polsko a Velká Británie. Pro práva stanovená v unijní listině budou 
v těchto dvou zemích nadále platit jejich vlastní zákony a budou o nich 
např. v Polsku i nadále rozhodovat polské soudy. V. Klaus zdůraznil, že 
před rati� kací si ČR musí alespoň dodatečně vyjednat obdobnou výjim-
ku. Prezidentovým cílem se stalo získání stejných záruk, které dostaly 
Polsko a Velká Británie tzv. britským protokolem (protokol č. 30). Ten 
zaručuje, že polské a britské právo bude vždy nadřazené Listině základ-
ních práv EU.

Podle médií (jako první byl citován deník Rzeczpospolita) nechce 
prezident dopustit, aby soudci např. ze Španělska či Malty zasedající 
u Soudního dvora EU, kteří neznají historii regionu, rozhodovali o fak-
tickém prolomení Benešových dekretů (jestliže se na daný soudní orgán 
někdo obrátí pod záminkou nápravy majetkových křivd, jež dopadly na 
jeho předky aplikací Benešových dekretů).

Prezident svoje vyjádření uzavřel tím, že nechtěl rati� kaci zbytečně 
urychlovat, protože otázkou komplexního posouzení Lisabonské smlou-
vy se v té době již zabýval Ústavní soud.

Dovolte mi nyní osobní poznámku. Zastupoval jsem 17 senátorů, 
kteří se tehdy na ÚS ČR obrátili, a podílel jsem se na vypracování pří-
slušného podnětu. Jejich koordinátor, senátor J. Oberfalzer, ho koncem 
září přinesl do podatelny ÚS. Jeho obsah byl však z hmotněprávního 
i procesněprávního hlediska značně odlišný od mého, měl také řadu 
chyb a nedostatků, a fakticky tak brněnským soudcům umožnil mít již 
před jednáním 27. 10. 2009 připraven zamítavý verdikt. O podání a je-
ho kvalitách jsem se však dozvěděl z médií a prostřednictvím internetu. 
Okamžitě jsem napsal k podání dodatek a J. Oberfalzer mi slíbil, že ho 
do Brna odveze, což učinil. Avšak když jsem od něj den před jednáním 
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soudu v hotelovém pokoji konečně obdržel kopii textu, který ve skuteč-
nosti předal podatelně, po většinu noci jsem musel psát dodatek č. 2, 
který mi ráno hotelový personál a kolega JUDr. Balaš pomohli vytisk-
nout a namnožit. Tuto zdánlivě nesouvisející epizodu uvádím proto, že 
měla (a snad i bude mít důsledky), o kterých se hned zmíním.

Na Klausovo prohlášení přišla razantní reakce z Budapešti. Proti jeho 
požadavku se postavil maďarský ministr zahraničí Péter Balázs podporo-
vaný premiérem Gordonem Bajnaiem. Pohrozili dokonce, že ho budou 
na jednání představitelů evropské sedmadvacítky v Bruselu dne 30. 10. 
2009 vetovat. Také Johann Slezak z vedení Sudetoněmeckého landsman-
šaftu apeloval na kancléřku Merkelovou. Podle něj by se výjimkou znovu 
potvrdily „zločiny proti lidskosti“ na sudetských Němcích a německých 
vojácích. A dodal, že lidé, kteří byli na základě dekretů vystěhováni, se už 
vzdali „pomsty a odplaty“. Avšak „jejich naděje směřují k Evropě, která 
chrání základní práva všech občanů“. Kancléřka posléze vyjádřila vůči 
maďarskému postoji porozumění.

ÚS ČR nařídil jednání na den předcházející 91. výročí 28. října. 
Vnímal jsem to jako projev určitého cynismu, neboť bylo snadné odhad-
nout – nejenom zde, ale i v Maďarsku –, jak bude o zbytcích suverenity 
českého státu rozhodnuto. Proto jsem také krátce po zahájení jednání 
ÚS v úterý 27. 10. 2009 podal námitku podjatosti proti jeho předse-
dovi dr. Rychetskému. Nikoli abych obstruoval, mám-li připomenout 
výraz, kterým mne častoval, ale abych upozornil veřejnost na informaci 
z médií, že německý velvyslanec s ním v krátké době před jednáním ÚS 
hovořil mj. o rychlosti projednání dané věci.

Jsem přesvědčen, že kdyby český velvyslanec hodlal navštívit v obdob-
né situaci představitele spolkového ústavního soudu, nejenže by jím byl 
odmítnut, ale vyvolalo by to na německé straně vůči ČR bouři nevole.

Když se jednání ÚS 27. 10. 2009 chýlilo ke konci, na procesní výzvu 
dr. Rychetského účastníkům, aby podali případné další podněty, jsem 
mu předal několikastránkový dodatek č. 2 k původnímu podání, neboť 
jsem ho považoval ve srovnání s předchozími texty za konečně relevant-
ní. Pan Rychetský se na mne velmi emotivně obořil a po nastalé pauze 
– s ohledem na procesní předpisy a kamery v sále – odročil jednání 
o týden, na 3. 11. 2009.

Vyveden z míry nezůstal jen dr. Rychetský. Řada pozorovatelů v za-
hraničí náhle začala pochybovat o výsledku jednání ÚS ČR. Maďaři 

ustoupili od svých pohrůžek a média 30. 10. 2009 oznamovala, že ČR 
získala na summitu v Bruselu příslib výjimky z Listiny základních práv 
EU. Lídři evropské sedmadvacítky tak vyslali českému prezidentovi 
kompromisní návrh zohledňující výjimku, kterou podmiňoval svůj 
podpis pod Lisabonskou smlouvou (k podpisu došlo 3. 11. 2009 po 
vynesení verdiktu ÚS ČR).

Riziko prolomení Benešových dekretů nadále trvá. Jak známo, vý-
sledek přislíbený českému prezidentovi se dosud nedostavil, mj. i kvůli 
neochotě či nevůli stávajícího ministra zahraničí a demagogii převažující 
části poslanců a senátorů, iniciativně přiživované médii převážně vlast-
něnými Němci. Můžeme tak jen odhadovat, jak se vyvine proces přijetí 
Chorvatska do EU, s nímž současný premiér spojuje smluvní zakotvení 
Klausovy výjimky.
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AKCE „N“ 
A ČESKOSLOVENSKÉ MAJETKOPRÁVNÍ NÁROKY 

VŮČI SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO 19551959

JAN KUKLÍK

Otázka majetkoprávních nároků Československa ve vztahu k Německu 
vyplývajících z Mnichova a druhé světové války již byla předmětem 
několika studií a zejména bouřlivých diskuzí v souvislosti s vývojem 
česko-německých vztahů. Nejčastěji se pojednává v souvislosti s repa-
racemi, přípravou československých požadavků na mírovou konferenci 
s Německem1 či s otázkou sjednání československo-německé smlouvy 
z roku 1973 a samozřejmě poté s jednáními po roce 1990.2 Přesto je 
možné konstatovat, že období 50. a počátku 60. let zůstává poněkud 
stranou pozornosti. Jako by se očekávalo, že se v této době v důsledku 
strnulosti československého komunistického režimu a jeho ideové vy-
hraněnosti vůči „revanšismu“ Spolkové republiky Německo nic význam-
ného nedělo. Jistou výjimku představuje jen studie profesora Jaroslava 
Kučery3 a jeho společná práce s T. Jelínkem věnovaná odškodňování 
československých obětí nacistické perzekuce.4 V tomto pojednání bych 
proto rád poukázal na některé dosud spíše opomíjené, či dokonce po-

zapomenuté souvislosti spojené s tzv. akcí N československých úřadů 
v druhé polovině 50. let. 

I toto pojednání je třeba začít alespoň stručným připomenutím vývoje 
do února 1948. Již na jaltské konferenci v únoru 1945 se Spojenci shodli 
na tom, že mezi způsoby získání úhrady za válečné škody způsobené Ně-
meckem budou patřit jak jednorázové kon� skace německého majetku 
v cizině, tak i využití „německé práce“.5 Podrobnější ujednání dohodly 
velmoci na konferenci v Postupimi, zejména rozdělením německých 
okupačních pásem pro čerpání reparací mezi SSSR a západní spojence 
(Československo bylo odkázáno na čerpání reparací ze západních okupač-
ních pásem Německa a z německého zahraničního majetku). V Postupi-
mi byla též potvrzena myšlenka úhrady reparací z kon� skací německého 
majetku, a to ve lhůtě dvou let od konce války.6 Státy, které byly odkázá-
ny na reparace ze západních okupačních pásem – USA, Británie, Francie, 
Albánie, Austrálie, Belgie, ČSR, Dánsko, Egypt, Indie, Jihoafrická unie, 
Jugoslávie, Kanada, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland 
a Řecko –, se sešly 9. listopadu 1945 na reparační konferenci v Paříži. 
Konference jednala jednak v plenárních zasedáních, jednak v pracovních 
schůzích tzv. Comité des Chefs des Délégations. Znalci delegací USA, 
Velké Británie, Francie, Norska, Nizozemí a Československa zasedali pro 
účely vyčíslení škod i v tzv. Comité des Statistiens. Výsledek konference 
byl vtělen do Závěrečného aktu, který měl tři části:

I. Dohoda o úpravě německých reparací, o zřízení Mezispojenecké-
ho reparačního úřadu (IARA – Inter-Allied Reparation Agency) 
a o restituci měnového zlata;

II. Jednomyslná rezoluce konference o německém majetku v neutrál-
ních zemích, o zlatě převedeném do neutrálních zemí a o recipro-
citě při odškodnění za válečné škody

III. Nejednomyslná rezoluce o dílčích otázkách, jako byly například 
restituce, reparace z běžné výroby, o majetku válečných zločinců, 
o majetku Spojených národů a jejich příslušníků v Německu 
a o ukořistěném válečném materiálu.

1 Kučera, J., Žralok nikdy nebude tak silný. Československá zahraniční politika vůči 
Německu 1945–1948, Praha, 2005.

2 K politickým souvislostem této otázky viz nejnověji Kuklík, J., Němeček, J., Šebek, 
J., Dlouhé stíny Mnichova. Mnichovská dohoda očima signatářů a její dopady na Českoslo-
vensko, Auditorium, Praha, 2011.

3 Kučera, J., „Československé majetkoprávní nároky vůči Spolkové republice Němec-
ko v době „železné opony““, in Československo a dva německé státy, Albis International, 
K. Kaiserová pro česko-německou komisi historiků 2011, s. 53 a n. Studie přináší důle-
žitá zjištění k vyčíslení československých nároků v roce 1959, autor však neměl přístup 
k materiálům akce N ministerstva � nancí a ústředního likvidátora.

4 Jelínek, T., Kučera, J., „Ohnmaechtige Zaungaste. Die Entschaedigung von tsche-
choslowakischen NS-Verfolgten“, in Hockerst, H. G., Moisel, C., Wintsel, T. (eds.), 
Grenzen der Widergutmachung. Die Entschädigung für NS-Verfolgte in West- und Osteuro-
pa 1945–2000, Goetingen, 2006, s. 776–834.

5 Krejčí, J., Reparace a některé další nároky vůči Německu vyplývající z Mnichovské dohody 
a z druhé světové války, Krajanské organizace sudetských Němců v SRN, Praha 1998, s. 65. a z druhé světové války, Krajanské organizace sudetských Němců v SRN, Praha 1998, s. 65. a z druhé světové války, Krajanské organizace sudetských Němců v SRN

6 Viz Rašín, M., Dohoda o německých reparacích, Orbis, Praha, 1946, s. 8.



118 O N��  Č ��   119A „N“  �   ����–����

Pramenem výkladu Závěrečného aktu, který začal platit od 14. ledna 
1946, jsou i o� ciální protokoly, jež obsahují i přijatá interpretační pra-
vidla, popřípadě výhrady a prohlášení jednotlivých delegací.7 Českoslo-
vensko k Dohodě přistoupilo 17. května 1946 (ve Sbírce zákonů byla 
publikována pod č. 150/1947). Dohoda, která byla pokládána za první 
krok k vyřešení otázek spojených s reparacemi, de� novala v článku 2 
sjednané reparační podíly za krytí „pohledávek signatárních vlád a jejich 
státních příslušníků, a to pohledávek soukromé nebo veřejné povahy, jež 
vznikly válkou vůči dřívější německé vládě a německým vládním orgá-
nům, pokud nebyly výslovně předmětem jiných ustanovení, čítajíc v to 
náklady německé okupace, aktiva v clearingových účtech získaná v době 
okupace a pohledávky za říšskými úvěrovými pokladnami“.8 Dohoda 
navíc neprejudikovala „žádným požadavkům rázu politického, územní-
ho nebo jiného, které by mohla kterákoli ze signatárních vlád uplatniti 
u příležitosti úpravy míru s Německem“. 

Podle článku 6 odstavce A Dohody (Německý majetek v cizině) si kaž-
dá ze signatářských vlád ponechala „formou, jež si sama zvolí, německý 
nepřátelský majetek ve své pravomoci, nebo bude tímto majetkem dispo-
novat takovým způsobem, aby se nemohl vrátit do německého vlastnictví 
nebo pod německou kontrolu, a odečte tento majetek od svého podílu na 
reparacích“. Přitom započítána měla být jen čistá hodnota takovéhoto ma-
jetku po odečtu například dlužných daní či váznoucích věcných břemen. 
Podle článku 6 odstavce D (návrh vyplynul z československého a jugosláv-
ského požadavku) se však do reparačního podílu nezapočítával majetek 
osob, které nebyly v době anexe, okupace nebo vstupu do války státními 
příslušníky Německa. Odstavec E pak stanovil, že do reparací musí být 
započítán německý nepřátelský majetek, i když jeho nominální vlastník 
nemusel být německým nepřítelem. Signatární vlády musely vydat zákony 
či přijmout jiná vhodná opatření, „jimiž se ruší a činí neplatnými všechny 
převody provedené po okupaci její země nebo po jejím vstupu do války 
s podvodným úmyslem krýti německé zájmy nepřátelské povahy a chrá-
niti je před účinky kontroly nad německými zájmy nepřátelské povahy“. 

Tato část reparační dohody se dotýkala kon� skací německého majet-
ku dekrety prezidenta republiky, avšak reparace v tomto ohledu nepo-

krývaly všechny československé ztráty, zejména ne ty související přímo 
s mnichovskou dohodou.9

Ke stanovení československých válečných škod a zároveň k vyjádření 
hodnoty německých předválečných hodnot na československém území 
vyzvaly Československo USA, Velká Británie a Francie, a to do 1. října 
1945.10 Mezi uvedenými kategoriemi německých majetkových aktiv, 
které měla československá strana zjišťovat, byl movitý i nemovitý maje-
tek a nehmotná práva německých právnických i fyzických osob. Pojem 
„německý“ mělo podle spojenecké výzvy znamenat osobu, „jakékoli 
národnosti, která žila v Německu během války a jejíž majetek byl pova-
žován za nepřátelský, stejně jako jakéhokoli německého státního (národ-
ního) rezidenta, jehož majetek byl za nepřátelský považován“. Stejně tak 
byla ČSR vyzvána, aby sdělila spojencům status nepřátelského majetku 
na jejím území, a jakou kontrolu nad ním vykonávají místní správní 
orgány.11 Na to zareagovala československá vláda a připravila k vydání 
dekret prezidenta republiky č. 54/1945 Sb. o přihlašování a zjišťování 
válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry ze dne 
31. srpna 1945. Tento dekret poskytl z hlediska československého práva 
právní základ pro stanovení soupisu válečných škod právě pro účely 
nároků na reparace, ale zároveň i pro jejich budoucí odškodnění. Podle 
jeho ustanovení se válečné a jiné škody způsobené německou okupací 
soustřeďovaly u okresních národních výborů. Lhůta pro podání přihlá-
šek skončila 29. září 1945, avšak bylo možné přihlížet i k později poda-
ným přihláškám, pokud prodlení způsobila závažná okolnost. Okresní 
národní výbory předkládaly svá šetření zemským národním výborům, 
u nichž byly vytvářeny zvláštní komise pro ocenění přihlášených škod.

Vzhledem k tomu, že velmocemi stanovený termín byl krátký, došlo 
v roce 1945 jen k předběžnému vyjádření Německem způsobených 
škod. Československo tak na pařížské reparační konferenci uplatnilo 
pouze 11 583,8 milionu USD (v hodnotě k roku 1938).12 Dodatečně 
byla celková výše československých nároků na reparace vyčíslena na 

7 Tamtéž, s. 18. 
8 Tamtéž, s. 41–42. 

9 Bílek, F., Válečné škody. Nové zákony a nařízení Československé republiky, roč. 1945, 
č. 5–6, s. 528. 

10 Anglický text výzvy viz M. Rašín, Dohoda o německých reparacích, c. d., s. 11–12. 
11 Tamtéž, Přílohy A a B ke spojenecké výzvě, s. 15–16.
12 Krejčí, J., Reparace a některé další nároky vůči Německu, c. d., s. 69. 
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19 471,6 milionu USD, nehledě na eventuální další nároky ČSR vůči 
SRN, například právě i ve spojitosti s Mnichovskou dohodou a ztrá-
tami, které Československo utrpělo mimo poměrně úzce vymezené 
kategorie pro reparace. Jen škody vzniklé v souvislosti Mnichovskou 
dohodou a neuplatněné na reparační konferenci v Paříži byly v roce 
1946 odhadnuty na 40 miliard korun.13

Československé odhady vycházely i z posudku Leopolda Chmely pro 
účely procesu s K. H. Frankem před mimořádným lidovým soudem 
v Praze, který vedl k charakteristice škod, jež způsobila hospodářská 
okupace Československa. Pracoval přitom především se statistickými 
údaji vydanými o� ciálně v Protektorátu a s kvali� kovanými odhady.14

Československo proto vyčíslilo své nároky v jednotlivých kategoriích 
následujícím způsobem: materiální ztráty na 5 042 milionu USD, ná-
klady německé okupace na 3 794 milionu USD, vojenské náklady na 
551 milionu USD a ztráty na životech, zdraví a pracovní síle na 847 mi-
lionů USD v hodnotě z roku 1938. Kategorie ostatních ztrát a nároků 
pak čítala 348 milionu.15

Kromě odhadů a přihlášek škod mohla ČSR uplatnit zejména hod-
notu vyplacených částek sociálního pojistného, penzí, rent a léčebných 
výloh pro osoby, které za války utrpěly újmy na životech, zdraví a pra-
covní síle, respektive i pro jejich pozůstalé, což byla částka, která se, 
jak ještě uvidíme, časem samozřejmě ještě zvyšovala. Bylo též možno 
započítat i některé další s tím spojené výlohy, například otázku ušlých 
mezd či navýšení důchodů a dalších plateb. Ty však nebyly na pokyn 
západních spojenců do československého nároku v roce 1946 zahrnuty. 
Také nucené práce nebyly pokládány v této době za individuálně od-
škodnitelný nárok, byly však do určité míry zahrnuty v československém 
nároku na reparace.

Náhrada dalších materiálních škod tak měla být podobně jako na-
příklad československé hraniční (územní) požadavky součástí mírové 
smlouvy s Německem, a proto se i náhrada hospodářských důsledků 

Mnichova a anulace mezinárodněprávních aktů, smluv i soukromo-
právních majetkových ujednání uzavřených v důsledku Mnichovské 
dohody v neprospěch Československa dostala mezi požadavky již zmí-
něného memoranda předloženého 22. ledna 1947 konferenci náměstků 
ministrů zahraničních věcí v Londýně. Československo však nechtělo 
komplikovat splácení reparací ostatním státům, a tak spojencům navrh-
lo, aby se konference týkala jen jednání, z nichž mělo Německo i na-
dále nějaký prospěch. Bylo by nespravedlivé a nelogické, aby Německo 
mohlo i v budoucnu „brát plody“ z obohacení, kterého dosáhlo na 
základě „ pseudoprávních“ aktů.16 „Mírové oddělení“ československého 
ministerstva zahraničí pak připravilo i řadu dalších � nančních, hospo-
dářských, dopravních, obchodních, speciálních a správních požadavků 
pro mírovou smlouvu s Německem. 

Československé majetkoprávní požadavky, včetně nároků spojených 
s reparacemi, Mnichovskou dohodou či vázané na mírovou smlouvu 
s Německem vzhledem k postupnému rozpadu válečné spojenecké koa-
lice a následnému vzniku dvou německých států – Spolkové republiky 
Německo a Německé demokratické republiky –, dostaly po roce 1948 
nový rozměr. Vznik komunistického režimu a příslušnost ČSR do sovět-
ské sféry vlivu zásadním způsobem změnily i způsob uplatnění českoslo-
venských nároků ve sledované oblasti, a to i proto, že zvláště nároky re-
parační povahy byly v československém případě odkázány do západních 
okupačních pásem. V zásadě se tak do přelomu let 1948–1949 podařilo 
kromě částečné úhrady reparací v tzv. kategorii A uplatnit jen některé 
restituční nároky, zejména v oblasti tzv. vnějších restitucí. 

Bylo tak jasné, že určitou část škod způsobených Mnichovskou do-
hodou a válkou československý stát ponese i nadále; jejich náhrada se 
odsunula do teoretické roviny. Jen do úrovně prvních odhadů se dostala 
do roku 1948 i otázka odškodnění obětí nacistické perzekuce, popřípadě 
restituce jejich majetkových hodnot.

Určitou naději poskytovaly jen předpisy okupačních mocností, které 
se dotýkaly nároků fyzických a popřípadě i právnických osob z titulu 
nacistické perzekuce. Komplikovaná poválečná situace v Německu 
i fakt, že v letech 1945–1949 bylo dnešní Německo rozděleno na oku-

13 Tamtéž, s. 73.
14 Chmela, L., Hospodářská okupace Československa, její metody a důsledky, Praha, 1946. 

Tak bylo například zjištěno, mimo jiné i s využitím úředních německých údajů, že nu-
ceně nasazených bylo nejméně 400 000. Před jednáními o reparacích československá 
strana vycházela z údajů hovořících až o 600 000 osobách.

15 Kučera, J., Žralok nikdy nebude tak silný, c. d., s. 104–107,

16 Text memoranda s britskými poznámkami k němu  e National Archives, Londýn, 
FO 371, 64358, C 1003 a Kučera, J., Žralok nebude nikdy tak silný, c. d., s. 98.
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pační zóny, s projevila i v tom, že existovaly značné rozdíly v politice 
okupačních velmocí, a to i v odškodňovací či restituční otázce. Původní 
odškodňovací předpisy (zejména v de� nici „oběti nacionálně socialistic-
kého režimu“) byly spojeny zejména s navracením majetku, tj. s restitu-
cí.17 Reálně ale Československo a jeho občané z těchto možností mohli 
vytěžit jen omezené výsledky, a to jak z právních důvodů, tak zejména 
důvodů objektivních vyplývajících z poválečného stavu. 

Nový mezinárodněprávní i mezinárodně-politický prvek respektují-
cí vznik SRN a NDR a nové mezinárodně-politické rozdělení Evropy 
přineslo ve sledované oblasti sjednání tzv. bonnských dohod (generální 
dohoda, dohoda o pobytu zahraničních vojsk na území Spolkové repub-
liky Německo a dohoda o úpravě otázek vzniklých z okupace a války, tzv. 
Überleitungvertrag – převodní smlouva) uzavřených mezi SRN a třemi 
západními mocnostmi (USA, Velká Británie a Francie) 26. října 1952, jež 
modi� koval tzv. pařížský protokol o ukončení okupačního režimu v SRN 
z 23. října 1954, uzavřený na konferenci mocností v Paříži.18 Problemati-
ku části německých dluhů pak řešila tzv. londýnská dohoda z 1953.

Těmto dohodám věnovalo jak československé ministerstvo zahraničí, 
tak i ministerstvo � nancí a Ústřední likvidátor peněžních ústavů a pod-
niků mimořádnou pozornost, i když Československo nebylo signatářem 
dohod a proti jejich sjednání a důsledkům (v souladu se sovětskými 
záměry v tzv. německé otázce) opakovaně protestovalo. Důvodem byl 
právě jejich vztah k možnému uplatnění československých nároků vůči 
Německu. 

Situace se ovšem proměnila na počátku roku 1956, kdy v souvis-
losti s tzv. akcí N došlo k podrobnému rozboru jak politických, tak 
hospodářských ustanovení výše zmíněných smluv, a to i s ohledem na 
československé zájmy.19 „Akce N“ (Německo) byla dosud poměrně 
neznámým a v literatuře dosud nezpracovaným pokusem českosloven-
ských orgánů připravit a prověřit československé nároky vůči Německu 
v nejširších souvislostech. Její zahájení iniciovaly informace o sovětských 

aktivitách ohledně návrhu mírové smlouvy s Německem. Práce byly ko-
ordinovány prvními náměstky ministerstev � nancí a zahraničních věcí 
v průběhu let 1956–1959. 

Ministerstvo � nancí pověřilo výnosem ministerstva � nancí ze 
dne 7. dubna 1956 Ústředního likvidátora peněžních ústavů a podniků 
shromážděním československých majetkoprávních a � nančních nároků 
vůči Německu a jejich prověřením. Tento krok souvisel jednak s tím, že 
Ústřední likvidátor zastupoval stát ve věcech majetkových a devizových, 
jednak s tím, že se jednalo o orgán provádějící likvidaci závazků znárod-
něných či kon� skovaných podniků. Ústřední likvidátor spolupracoval 
úzce zejména s výzkumným ústavem Ministerstva � nancí, který hned 
na počátku Akce N v roce 1956 zpracoval hodnocení právních úprav 
� nančních a majetkových otázek přijatých od roku 1945 v SRN a Ra-
kousku a také provedl rozbor mezinárodních dohod od pařížské repa-
rační dohody, přes účetní pravidla k pařížským reparačním dohodám 
z 21. listopadu 1947 až po zmíněné bonnské dohody.

Jako nový prvek se objevila snaha provést nové posouzení otázky 
vztahu reparací a kon� skovaného německého a sudetoněmeckého ma-
jetku, jakkoli se nepředpokládalo, že by se tato otázka stala předmětem 
diplomatických jednání.20 Z rozborů vyplynuly čtyři důležité souvislos-
ti. Zaprvé to byla až úzkostlivá snaha držet tezi, že výše zmíněný článek 
6 D pařížské reparační dohody pokrývá otázku kon� skace majetku 
odsunutých, respektive neotvírat tuto otázku pokud možno vůbec. 
Zadruhé, právě v rámci přípravy akce N se nejprve znovu prověřila výše 
přihlášených československých reparačních nároků, zatřetí v rámci této 
akce byly znovu prozkoumány a nově utříděny všechny československé 
pohledávky vůči Německu, tedy například i ty předválečné a nerepa-

17 Lillteicher, J., Raub, Recht und Restitution, Die Rückerstattung jüdischen Eigentums 
in der frühen Bundesrepublik, Göttingen, 2007, s. 48 a násl.

18 (Bundesegezetzblatt) II. 405, 418, březen 1955.
19 Národní archiv Praha, Ministerstvo � nancí, f. 20, 31 (Ústřední likvidátor), Německo, 

Nezpracovaný materiál řazený chronologicky k letům 1956, 1957–1958 a 1959. Spolu 
s Německem je veden i materiál k prověření československých nároků vůči Rakousku.

20 Ústřední likvidátor zkoumal velikost německého kon� skovaného majetku v ČSR 
a vycházel z údajů shromážděných ve dvou etapách – přihlášených Fondem národní ob-
novy do roku 1949 (ve výši tehdejších 424 945 542 K) a dodatečně do roku 1950 (dal-
ších 270 830 938 K). Ústřední likvidátor, na něhož byly po vydání zákona č. 182/1950 
Sb. o zrušení Fondů národní obnovy pohledávky a závazky, pokud byly „v likvidačních 
bilancích“ kon� skátů průmyslových podniků či živností, převedeny, odečetl daně a další 
břemena ve výši 191 594 000 K. U Ústředního likvidátora tak byla čistá hodnota kon-
� skovaného německého majetku vyčíslena na 504 181 000 K. Velikost kon� skovaného 
majetku fyzických osob německé národnosti zbavených československého občanství však 
zjišťována a evidována nebyla.



124 O N��  Č ��   125A „N“  �   ����–����

rační, a konečně začtvrté, právě v rámci akce N se objevil nový význam 
pohledávek vázaných na individuální oběti nacistické perzekuce.

Je též zajímavé, že akce N nebyla jen technického, � nančního a od-
borného charakteru, ale zasahovala i do politické a ideologické roviny. 
Připomeňme jen, že to bylo právě zkoumání československých nároků 
v rámci akce N, co vedlo československé orgány k tomu, že věnovaly 
velkou pozornost i československému stanovisku k neplatnosti Mni-
chovské dohody. Při akci N vznikla v rámci Akademie věd i podrobnější 
studie shrnující československé názory na neplatnost Mnichovské doho-
dy od samého počátku, která byla v roce 1958 základem pro příspěvek 
J. Žourka na konferenci k 20. výročí Mnichova.21

Ústřední likvidátor peněžních ústavů a podniků měl v rámci akce N 
do konce prosince 1956 vyhotovit globální odhady československých 
nároků, a to na základě dostupných informací, zejména též z již poda-
ných memorand v souvislosti s pařížskou reparační konferencí a přípra-
vou mírové smlouvy s Německem. Po tomto odhadu mělo následovat 
další zpřesnění odhadu a zejména též nová kategorizace, vázaná i na 
reálnost eventuálního uplatnění a prokázání nároků. Ústřední likvidá-
tor ve zvláštní zprávě shrnul dosavadní zvláštní československé žádosti 
(celkem jich bylo více jak 25) podané u okupačních mocností ohledně 
restituce československých lokomotiv a vagonů, kulturních statků, před-
mětů z drahých kovů, starožitností a například též ztracených insignií 
Univerzity Karlovy. V květnu 1957 byly připraveny příslušné směrnice 
pro dělení pohledávek, a to na pohledávky reparační, jasně nereparační, 
nejasné (tj. které by mohly být z reparačních vyřazeny), předválečné, 
popřípadě i poválečné. Pro dělení na předválečné a válečné pohledávky 
byl důležitý československý požadavek za válečné považovat ty vzniklé 
po 17. září 1938, což odpovídalo již londýnským exilem podporované 
teorii o počátku válečného stavu s Německem ještě před přijetím Mni-
chovské dohody.22 Za poválečné pohledávky pak měly být považovány 
ty vzniklé po 8. květnu 1945.

Reparační pohledávky měl Likvidátor pro ministerstvo � nancí sepsat 
z dosavadní evidence, nereparační, nejasné, popřípadě též sporné přípa-
dy však měli pracovníci Likvidátora prověřit. K tomu sloužilo i zpraco-
vání materiálů Ústřední reparační a restituční komise. Prověřování při-
tom bylo členěno podle subjektů, a to na pohledávky vůči německé říši 
a veřejnoprávním subjektům a na pohledávky vůči soukromoprávním 
subjektům. Stejně tak se rozlišovalo, zda subjekt měl své sídlo na území 
SRN či NDR. Nároky se měly prověřovat i vůči NDR, avšak s dlužní-
kem v NDR zatím nemělo být podle instrukcí Ústředního likvidátora 
z 31. května 1957 ani korespondováno.

Pohledávky měly být dále členěny podle věcné stránky na � nanční,23

zbožové a za služby a za nemovitosti. Rozhodující též bylo, zda pohle-
dávky má uplatnit socialistický sektor (což byla většina nejvýznam-
nějších případů), nebo soukromníci. Rozlišovalo se též, zda závazek 
již dlužník uznal, či nikoli24 a pohledávky se prověřovaly i z hlediska 
dostupné dokumentace. Zvláštní prověřování se týkalo cenných papírů, 
což koordinovala Národní banka československá.

Závěry další porady vedoucích pracovníků Ústředního likvidátora 
a ministerstva � nancí konané dne 21. června 1957 konstatovaly, že 
prověření československých pohledávek vůči SRN i NDR by mělo být 
dokončeno do poloviny června 1958. Byl též zpřesněn postup ohledně 
velikosti pohledávek, které měly význam pro celkový přehled, takže 
u kon� skátů se měly prověřovat a dále evidovat, jen pokud převyšovaly 
5 000 RM, u peněžních ústavů nad 1 000 RM, u dosud neprověřo-

21 Kdo zavinil Mnichov? Sborník z mezinárodního vědeckého zasedání k 20. výročí 
Mnichova, Praha, 1959.

22 Požadavek na toto určení válečného stavu měl být též součástí československých po-
žadavků na příměří s Německem. Archiv ministerstva zahraničních věcí, Praha, LA-dův., 
kart. 155. Viz nejnověji Kuklík, J., Němeček, J., Šebek, J., Dlouhé stíny Mnichova, c. d.

23 Soupis pohledávek � nančního charakteru byl původně upraven zvláštní vyhláškou 
Národní banky československé publikovanou pod č. 218/1945 Úředního listu. Nicméně 
tento předpis nevyzýval přímo k hlášení perzekučních případů a nároků, navíc takto 
pořízený seznam předaný po roce 1948 Ústřednímu likvidátorovi peněžních ústavů 
a podniků a Oblastnímu likvidátorovi pro Slovensko nebyl v této oblasti již pokládán 
za přesný a úplný.

24 Připomeňme též, že ještě před vyhlášením akce N probíhala tzv. upomínací akce, 
a to jak v SRN, tak i v NDR, když prostřednictvím MZV byly v letech 1952, 1954 
a 1956 vyzváni dlužníci některých pohledávek vůči československým subjektům 
k uznání dluhu. Akce měla jen malý úspěch, ale přeci jen bylo uznáno 56 případů za 
294 000 RM. Nejčastěji se objevovaly námitky spočívající v neuznání kon� skace či 
znárodnění (SRN neuznávala právní nástupnictví ani u národních podniků), v tvrzení, 
že již došlo k zaplacení původnímu majiteli, který žil v SRN, popřípadě byla uplatněna 
protipohledávka, která často přesahovala požadovanou dlužnou částku.
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vaných pouze pokud převyšovaly 5 000 RM, a u soukromníků pouze 
pokud převyšovaly 1 000 RM. Ty pohledávky, které již byly upomínány, 
měly být nadále vedeny a upomínány, jen pokud převyšovaly 100–500 
RM. Podle následného pokynu zvláště vyšší pohledávky, nad 6 000 RM, 
měly být „bezvadně dokumentovány“.

Německý soupis, který byl podle informací Ústředního likvidátora 
veden „proti nám“, byl hotov již k 1. lednu 1958. Ke konci roku 1958 
pak Ústřední likvidátor dokončil prověření cca 442 000 nejvýznamněj-
ších pohledávek, respektive nároků vůči Německu, došlo přitom k pře-
řazení některých původně reparačních pohledávek mezi nereparační, což 
se stalo v cca 478 případech. Na základě výsledku této tzv. akce N poté 
ministerstvo zahraničních věcí připravilo na začátku března 1959 pře-
hled československých majetkoprávních nároků vůči Německu, který 
byl součástí již zmíněných příprav na sjednání mírové smlouvy s Ně-
meckem, vázaných na známou sovětskou iniciativu využívající v letech 
1958 a 1959 mimo jiné i ideologicky podmíněné poukazování na vinu 
SRN na Mnichovské dohodě.25 V lednu 1959 pak SSSR předložil svůj 
návrh na uzavření mírové smlouvy, a v březnu tak připravené materiály 
včetně přehledu majetkoprávních nároků projednávaly československé 
vrcholné stranické a státní orgány.26 I když ani tentokrát k jednání o mí-
rové smlouvě s Německem nedošlo, přeci jen stojí výsledky akce N za 
pozornost.

V první kategorii československých nároků vůči Německu, nazva-
né zbožové a � nanční pohledávky včetně movitostí a nemovitostí,27

se objevila výše 2 miliardy 800 milionů Kčs (včetně menšího podílu 
připadajícího na NDR), u cenných papírů 337 milionů říšských marek, 
z pojištění a zajištění 305 milionů Kč a ze sociálního pojištění 5 miliard 
418 milionů Kčs.

Ministerstvo � nancí se rozhodlo zařadit mezi pohledávky i otázku 
žirového účtu Československé národní banky u Říšské banky, který 
mohla československá vláda po eventuální dohodě s Kontrolní radou 
(která se nenaplnila) použít ke krytí nákladů transferu, a to ve výši nej-

méně 86,6 milionů Kčs ve vyjádření měny roku 1959 a také nejméně 
2 miliony (reálně až 10 milionů) RM za bankovky Říšské banky na 
československém území. 

K výše uvedenému je však třeba ještě zmínit, že z ostatních reparačních 
nároků se začaly vyčleňovat individuální osobní újmy obětí nacismu 
a problematika jejich odškodnění.28 A i to akce N zohlednila. Českoslo-
venské orgány totiž začaly věnovat zvýšenou pozornost krokům Spolko-
vé republiky Německo v oblasti jejího odškodňovacího zákonodárství 
a mezistátních dohod řešících též některé druhy reparačních nároků. 
S určitou nervozitou sledovaly, jak jsou z těchto opatření vylučovány 
oběti nacistického režimu z východního bloku, a kladly si otázku, jak 
tomuto trendu zamezit. Tento aspekt akce N dobře dokumentuje již 
v roce 1956 vyhotovený rozsáhlý elaborát Studijního ústavu minister-
stva � nancí nazvaný „Náhrada škod způsobených válečnými událostmi 
a obětem nacismu“ a pocházející z pera předního československého 
právního experta doc. dr. Josefa Budníka.

Již první rozbory mezinárodně-právních souvislostí bonnských 
smluv a poté následného západoněmeckého zákonodárství přinesly 
nové souvislosti pro uplatnění československých nároků. Převodní 
smlouva se totiž v části III s přílohou týkala tzv. vnějších restitucí, v části 
V s přílohou vnitřních restitucí, v části IV odškodnění obětí nacistické 
perzekuce a v části VII zavlečených osob. K tomu přistoupila ještě část 
VI věnovaná reparacím, část IX věnovaná některým dalším nárokům 
vůči cizím státům a cizím státním příslušníkům a část X věnovaná zahra-
ničním zájmům v Německu. Z ustanovení smlouvy se československých 
majetkových zájmů dotýkala i likvidace koncernu IG Farben (nakonec 
provedená na základě spolkového zákona z 27. května 1957; českoslo-
venští věřitelé zde přihlásili pohledávky za 6,8 milionu Kč a objevila 
se zde i možnost žádat odškodnění za nucenou práci v koncentračních 
táborech) a také možná revize rozsudků vydaných v době okupace (ne-
svobody). Kromě toho měla převodní smlouva i přílohu se statutem 

25 Kuklík, J., Němeček, J., Šebek, J., Dlouhé stíny Mnichova, c. d. 
26 Viz Kučera, J., Československé majetkoprávní nároky vůči SRN, c. d., s. 60–61. Československé majetkoprávní nároky vůči SRN, c. d., s. 60–61. Československé majetkoprávní nároky vůči SRN
27 Ústřední likvidátor například zjistil 369 nemovitostí s možnými československými 

nároky v SRN, přičemž do sestavení bilance byli vlastníci známi u 284 z nich.

28 Tato část příspěvku byla zpracována na základě výsledků grantu MZV ČR Pře-
hled zahraničních kompenzačních opatření za osobní nemajetkové újmy ve prospěch 
československých a českých obětí nacismu, jehož nositelem byl v roce 2011 Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR v Praze a řešiteli J. Kocián, J. Kuklík a T. Jelínek.
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rozhodčí komise pro majetek, práva a zájmy v Německu a prohlášení 
o Berlíně.

Co se týče odškodnění obětí nacistické perzekuce, smlouva konstato-
vala, že nárok na odškodnění mají všechny oběti bez ohledu na jakékoli 
kategorie, třídy, bydliště či státní občanství. Vláda SRN převzala záva-
zek vydat příslušné předpisy k doplnění a provedení zemských předpisů 
o odškodnění obětí, avšak neměla do budoucna vydávat v této oblasti 
právní předpisy, které by byly nepříznivější než ty platné v roce 1953. 
Zavázala se též provést odškodnění účinně a rychle a bez výše zmíněné 
diskriminace. Kromě toho, v rámci Adenauerova vstřícného postoje 
k židovskému státu, Spolková republika Německo uzavřela dne 10. září 
1952 s Izraelem zvláštní bilaterální odškodňovací dohodu, které se podle 
místa podpisu též říká lucemburská dohoda.29 Také ta, mimo vlastní 
odškodnění vůči státu Izrael, obsahovala německý závazek vydat zvláštní 
odškodňovací zákony.

Výše zmíněné závazky z mezinárodních smluv provedl spolkový zá-
kon ze dne 18. září 1953 novelizovaný dne 29. června 1956 a nazývaný 
Bundesentschadigungsgesetz (dále též BEG neboli Spolkový zákon 
o odškodnění).30 Původní zemské zákony počítaly s odškodněním ve 
výši 500 000 DM, spolkový zákon k tomu přidal další 4 miliardy.31

Kromě toho ale určité formy odškodnění upravovaly i některé další 
západoněmecké spolkové zákony. Všechny ale diskriminovaly českoslo-
venské občany a některé naopak do určité míry preferovaly odškodnění 
bývalých československých občanů německé národnosti odsunutých 
do západních okupačních zón. To také konstatovaly předběžné závěry 
v rámci akce N.32

Zákon přinesl zpřesnění de� nice nacistických perzekučních opatření, 
která se podle zákona měla odškodnit, když vyžadoval, aby předmětné 
újmy či pronásledování byly provedeny z podnětu nebo za souhlasu 
úřadovnami či úředními činiteli německé říše, zeměmi, jinými orga-
nizacemi, nadacemi nebo osobami veřejného práva, NSDAP a jejími 
složkami.

Zákon také přesněji de� noval „oběti“ nacionálně socialistického 
režimu, které byly de� novány jako pronásledovaní nacionálně socialis-
tickým režimem z politických, rasových či náboženských důvodů či pro 
světový názor, pokud utrpěli škodu na životě (s nárokem pro manžela, 
manželku, děti, sourozence či rodiče), na zdraví, na svobodě, na majet-
ku, zvláště na nemovitostech, v zaměstnání, v pojištění a v odborném 
vzdělání.

U osob pronásledovaných pro své politické přesvědčení se vyžadovalo 
aktivní zasazování proti porušování lidské důstojnosti nebo proti hubení 
lidí, jež nebylo ospravedlněno mravně ani válkou. Odškodněn měl být 
i ten, kdo reprezentoval umělecký nebo vědecký směr odmítnutý na-
cismem nebo „byl pronásledovanému nablízku“ (tj. jako osoba blízká). 
V těchto případech hovořil zákon o „přiměřeném odškodnění“.

Zákon umožňoval poskytnout odškodnění i pro pronásledované pro 
svoji národnost, ovšem za podmínky, že se jednalo o politické uprchlíky, 
kteří neměli původní domovskou příslušnost či neměli diplomatickou 
ochranu jiného státu. Jednalo se o tzv. vypuzené osoby a pronásledované 
bezdomovce a uprchlíky podle ženevské konvence (§ 149 a násl.). Od-
škodnění se v této kategorii poskytovalo, pokud takovéto osoby utrpěly 
trvalou škodu na zdraví. Z de� nice tak byli z této skupiny vyloučeni 
českoslovenští občané, respektive československé orgány považovaly toto 
ustanovení pro ČSR za „nepraktické“.29 Zweig, R. W., German Reparations and the Jewish Wolrd. A History of the Clams 

Conference, London, 2001, s. 26–28.
30 K jeho pojetí viz Goschler, C., Widergutmachung, Westdeutschland und die Verfolgten 

der Nationalsozialismus 1945–1954, Mnichov Oldenburg, 1992, s. 286–302. K omezením der Nationalsozialismus 1945–1954, Mnichov Oldenburg, 1992, s. 286–302. K omezením der Nationalsozialismus 1945–1954
odškodnění na SRN a Západní Evropu viz např. Winstel, T., „Die Bundesregierung und 
die europäischen Entschädigungsforderungen bis 1964“, in Grenzen der Widergutmachung, Grenzen der Widergutmachung, Grenzen der Widergutmachung
Die Entschädigung für NS-Verfolgte in West- und Osteuropa 1945–2000, c. d., s. 61–63.

31 O odškodnění podle německých zákonů viz též Goschler, C., Schuld und Schulden, 
Der politik der Wiedergutmachung für NS-Verfolgte seit 1945, Walstein Verlag, 2006. 

32 Jednalo se o zákony o navrátilcích z 19. 6. 1950, o válečných obětech a válečných 
poškozencích z 1. 10. 1950, o vyrovnání břemen (1952), o evakuovaných osobách 
z 14. 8. 1953, o odškodnění bývalých válečných zajatců (1954) a o pomoci osobám, kte-

ré byly ve vazbě v cizině z politických důvodů (1955). Tyto zákony přinesly jako formy 
odškodnění náhrady škody, ale i podpory, renty, úvěry, daňové výhody a úlevy. Zejména 
zákon o vyrovnání břemen (Lastenausgleichsgesetz) poskytoval odškodnění i cizincům, 
kteří ale museli mít bydliště v SRN k 31. 12. 1950. Hradil škody z nevyplacených po-
hledávek vůči Říši a nacistickým právnickým osobám, zejména neproplacené válečné 
dodávky, škody vzniklé západoněmeckým osobám restitucí, reparací či demontáží apod., 
škody vzniklé provedením měnové reformy, vojenské škody okupační, škody za majetek 
a sociální pojistné u odsunutých. 
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V zákoně se objevilo další omezení, které je též vykládáno jako tzv. 
subjektivně, popřípadě objektivně teritoriální přístup, který omezoval 
odškodnění zásadně na území německé říše k prosinci 1937 a na náro-
ky osob, které měly na území SRN bydliště nebo trvalý pobyt ke konci 
roku 1952, nebo se na něm alespoň zdržovaly. Nároky osob, které mezi 
počátkem roku 1947 a koncem roku 1952 přeložily bydliště nebo trvalý 
pobyt mimo oblast působnosti zákona, zůstávaly v platnosti. BEG navíc 
výslovně z odškodnění vyloučil ty oběti, které by jinak splnily podmínky 
zákona, avšak měly bydliště na území státu, s nímž neměla SRN diplo-
matické styky, s výjimkou, kterou mohla stanovit spolková vláda, což 
byla výjimka zamýšlená především pro Izrael.

Výjimkou z těchto omezujících předpisů bylo odškodnění za nemo-
vitosti ležící na území SRN včetně západního Berlína, které bylo posky-
továno podle ustanovení BEGu bez ohledu na bydliště.

V § 239 se objevila možnost, aby spolková vláda podle vlastního 
uvážení poskytla i dalším skupinám obětí perzekuce (tzv. personen 
gruppen), aby se odstranily „tvrdosti zákona“ spočívající v omezujících 
podmínkách pro poskytnutí odškodnění. Zde nebyla stanovena žádná 
lhůta a předpokládalo se, že toto ustanovení by mohlo být použito 
pro sjednání zvláštních odškodňovacích bilaterálních dohod ohledně 
určitých států či vyhlášení zvláštních odškodnění pro určité skupiny 
perzekvovaných osob. Důvodová zpráva k BEG zmiňovala například 
i koncentrační a pracovní tábory, židovské zajatce z Palestiny nebo 
z britské armády či jugoslávské válečné zajatce.

Kromě toho, že zákon byl považován státy východního bloku za ote-
vřeně diskriminační pro jejich státní příslušníky (otevřeně proti omezu-
jícím prvkům zákona protestovala Jugoslávie, Maďarsko i Rakousko), 
de� nice obětí nacistické perzekuce byla v tomto zákoně učiněna přede-
vším podle německých reálií a omezovala perzekuci z národnostních dů-
vodů. Podle posudku o zákonu, který pro československé ministerstvo 
� nancí vyhotovil v roce 1956 doc. Josef Budník, se v zásadě odškodňo-
valy „především opoziční proudy proti národně socialistickému režimu 
a rasová perzekuce židovského obyvatelstva“.

Lhůta pro podání žádostí o odškodnění byla v BEG původně sta-
novena na 31. října 1957 a zákon stanovil pro jejich uplatnění zvláštní 
„odškodňovací orgány – ústředny“. Proti jejich zamítavému rozhodnutí 
byla podle zákona přípustná žaloba k zemskému soudu. 

Otázka, kterou řešilo jak ministerstvo zahraničních věcí, tak i � nancí 
a zmíněný Ústřední likvidátor, byla, zda výše zmíněné západoněmecké 
zákonodárství by bylo možné využít i pro uplatnění nároků českosloven-
ských občanů. Nebylo to však ministerstvo zahraničních věcí, ale pře-
devším ministerstvo � nancí, které si o vývoji na poli západoněmeckého 
odškodění dokázalo udržet patřičný přehled. Veškeré iniciativy a návrhy 
směřující k uplatnění nároku na odškodnění obětí nacismu, jak ještě 
podrobněji ukážeme, rovněž vycházely právě od úředníků ministerstva 
� nancí či od Ústředního likvidátora peněžních ústavů a podniků. Správ-
ci státních � nancí k tomu také měli daleko větší motivaci: V důsledku 
hospodářských reforem v roce 1953 začal být v druhé polovině 50. let 
nedostatek státních devizových rezerv citelný a jakékoli kompenzační 
platby se z tohoto pohledu jevily jako vítaný devizový zdroj. Naopak mi-
nisterstvo zahraničních věcí odmítlo proti zákonu BEG byť i jen formál-
ně protestovat a odůvodňovalo svůj postoj neexistencí diplomatických 
styků se SRN. Mylně vycházelo z předpokladu, že českoslovenští občané 
budou moci své nároky uspokojit po normalizaci vzájemných vztahů.

Uplatnění Spolkového zákona o odškodnění (BEG) bylo konzultová-
no v dubnu v roce 1957 ministerstvem � nancí se zástupci maďarského 
ministerstva � nancí. Maďarská delegace přijela do Prahy, aby získala 
informace o československém postupu při uplatňování nároků obětí 
nacismu vůči SRN, a poté tuto otázku konzultovala ještě ve Varšavě. 
Jednání se týkala zejména toho, zda by nebylo možné využít § 239 BEG 
o nárocích zvláštní skupiny osob, který mohla uznat spolková vláda. 
Právě tak hodlala maďarská strana obejít diskriminační charakter zákona 
a učinit výjimku ze subjektivního principu teritoriality. Českoslovenští 
úředníci se již při této příležitosti netajili svými pochybami o vyhlídkách 
na úspěch, ale chápali, že se maďarská vláda, která je – jak vyplynulo 
z rozhovorů – pod větším tlakem ze strany veřejnosti než česká, snaží 
využít jakoukoli možnost danou BEG. Přes určitou přetrvávající skepsi 
se pak československé ministerstvo � nancí spolkovým zákonem o od-
škodnění začalo v rámci zmíněné akce N zabývat intenzivněji.

Kromě politického a právního posouzení této otázky však zejmé-
na ministerstvo � nancí a Ústřední likvidátor vyzvedávali i eventuální 
devizový přínos. Dne 24. května 1957 BEG z hlediska praktického 
uplatnění zhodnotil Ústřední likvidátor a dne 8. června 1957 byl uči-
něn předběžný závěr ministerstva � nancí, podle něhož „z hlediska devi-
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zového máme zájem na uplatnění nároků“ podle BEGu, avšak zbývalo 
„posoudit celou otázku z hlediska politického“. Dne 12. července 1957 
ministerstvo zahraničních věcí souhlasilo, aby se o uplatnění nároků 
podle BEGu československými občany uvažovalo, a dokonce aby byla 
výzva publikována v tisku a aby byla podána globální přihláška česko-
slovenských nároků. 

Pro posouzení a zejména eventuální provedení přihlášení nároků čes-
koslovenských občanů měla být využita úzká spolupráce se „zájmovými 
organizacemi“, tj. zejména s Ústředním výborem Svazu protifašistických 
bojovníků a s Ústřední radou židovských náboženských obcí v zemích 
českých. 

V souvislosti s možným uplatněním československých nároků podle 
západoněmeckého zákonodárství se také ministerstvo � nancí zabývalo 
souhrnným zjištěním nuceně nasazených a nároků ze sociálního pojiště-
ní, a to v rámci výzkumného ústavu ministerstva � nancí, Státního úřadu 
sociálního zabezpečení a Statistického úřadu. Jinak se vycházelo z toho, 
že některé nároky československých občanů byly v ČSR přihlášeny podle 
dekretu prezidenta republiky č. 54/1945 Sb., respektive podle vyhlášky 
Národní banky č. 218/1945 Sb.

Co se týká Státního úřadu sociálního zabezpečení, ten měl vypracovat 
a mít k dispozici i pro eventuální budoucí jednání údaje o částkách sou-
visejících s vyplácením důchodů válečných poškozenců (podle zákona 
č. 164/1946 Sb. a zákona č. 17/1947 Sb. o uznání nároků získaných 
u cizozemských nositelů sociálního pojištění) a o vdovských a sirotčích 
důchodech vyplácených podle zákona č. 99/1948 Sb. v důsledku ztráty 
živitele vojenskými událostmi. I když se znovu vycházelo z podkladů 
shromážděných již při přihlášení reparačních nároků, byly získávány 
i nové podklady, o kterých jednalo ministerstvo � nancí i se Svazem 
protifašistických bojovníků. Zahrnuty totiž měly být i další náklady, 
včetně léčebných výloh, administrativních nákladů či nákladů na pro-
tézy apod. Nárok odhadovaný Ústředním likvidátorem v polovině roku 
1957 tak mohl být německé straně předložen ve výši cca 17 miliard Kč 
nové měny. 

Československých občanů se kromě již zmíněné otázky nemovitostí 
mohla týkat ustanovení zákona, pokud se jednalo o jednu ze zmíněných 
kategorií obětí nacionálně socialistického režimu a k 31. 12. 1952 měli 
bydliště nebo trvalý pobyt na území SRN, z území SRN se před rokem 

1952 buď vystěhovali, nebo zemřeli a jejich nároky přešly na dědice. 
Statistický úřad k tomuto účelu sdělil, že do ČSR se od roku 1945 do 
roku 1950 vystěhovalo z území Německa cca 10 000 osob. 

Porada ohledně provedení zákona BEG, která se na ministerstvu 
� nancí konala dne 22. července 1957 za účasti zástupců ministerstva 
� nancí, Ústředního likvidátora a ministerstva zahraničních věcí, konsta-
tovala, že výsledek jeho uplatnění pro ČSR je „nejistý“ a výzva v tisku 
by mohla způsobit „rozruch“. Zejména bylo znovu upozorňováno na 
diskriminační charakter západoněmeckého odškodňovacího zákono-
dárství. Podání protestu proti diskriminaci lidově demokratických států 
považoval zástupce ministerstva zahraničních věcí za „irelevantní“. 

Porada konstatovala, že československým orgánům byl do té doby 
znám jediný případ nároku československého občana žijícího v ČSR, 
který by splnil územní podmínku (do ČSR se vystěhoval později), jinak 
nepovažovaly tuto eventualitu za „masový jev“. Proto se účastníci porady 
rozhodli, že nebudou věc publikovat v tisku a eventuální „jednotlivé pří-
pady“ rozhodnou operativně. U osob, které by splnily podmínky, avšak 
vystěhovaly se ze SRN do ČSR, byla totiž konstatována překážka nena-
vázaných diplomatických vztahů mezi ČSR a SRN. Pravděpodobnější 
bylo dosažení odškodnění za škody na nemovitostech, které hodlala čes-
koslovenská strana shromáždit do října 1957 (1. července 1957 přitom 
došlo k prodloužení lhůty k přihláškám podle BEGu), a proto Ústřední 
likvidátor rozeslal v individuálních případech výzvy k uplatnění nároku. 
Prozatímní seznam obsahoval na 500 nemovitostí, reálně však koncem 
roku 1957 Ústřední likvidátor uvedl, že jich bylo uplatněno 170, některé 
však nikoli v rámci BEG, ale v níže zmíněné odškodňovací akci Equity 
Hardship Fundu v Londýně, popřípadě spadaly pod ustanovení jiných 
odškodňovacích zákonů. 

Na poradě byla na základě informací od maďarské strany zvažována 
i možnost uplatnění nároku podle § 239 BEGu, tj. hromadné podání 
tzv. osobní skupiny k odstranění tvrdostí zákona. Ministerstvo � nancí 
se rozhodlo požádat německého advokáta z Frankfurtu nad Mohanem 
dr. Rheinboldta o posudek k zákonu (advokáta rovněž doporučila 
maďarská strana). Ten se k zákonu vyjádřil 2. srpna, ale jeho závěry 
byly podobné rozborům, k nimž došel již dříve Ústřední likvidátor 
a doc. Budník. Československá strana se raději rozhodla vyčkat, jestli 
bude mít maďarský pokus uplatnit nároky „osobní skupiny“ obětí na-
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cistické perzekuce, které v Maďarsku k tomuto účelu vytvořily novou 
zastřešující organizaci, úspěch. Zejména u zástupců ministerstva zahra-
ničních věcí se však projevovala skepse, a to i proto, že SRN v roce 1957 
návrh západních států z roku 1956 na další odškodnění původně zamítla 
a chtěla jednat jen o odškodnění z humanitárních důvodů. Vyžádána 
proto byla ještě jedna konzultace s maďarskou stranou.

Na zmíněné červencové poradě roku 1957 byla též diskutována 
otázka, zda publikovat v tisku výzvu o možnosti podat nové přihlášky 
na odškodnění, když německá vláda údajně odmítla o variantě odškod-
nění pro československé občany jednat a nabízela se jen cesta budou-
cích bilaterálních jednání o globálním odškodnění. Ústřední likvidátor 
se vyslovoval pro publikaci, ministerstvo zahraničí však změnilo svůj 
původní názor a vyslovilo se proti zveřejnění. I když nebyla velká naděje 
na úspěch, měly se nicméně některé československé požadavky podle 
BEGu raději formálně uplatnit.

Celá záležitost uplatnění nároků podle BEGu se ale dostala i do sou-
vislosti s možností uplatnit restituční, respektive odškodňovací nároky 
majetkové povahy, neboť dne 15. července 1957 západoněmecký parla-
ment bez větší debaty schválil tzv. spolkový restituční zákon – Bundes-
rückerstattungsgesetz (BRüG).

Jednalo se o tzv. vnitřní restituce, které byly de� novány jako vrácení 
majetkových hodnot nebo poskytnutí peněžního odškodnění osobám, 
které byly obětí nacionálně socialistického režimu a pod tlakem politic-
kým, rasovým, národním nebo náboženským byly poškozeny na majet-
ku uvnitř Německa v hranicích roku 1937. Jak již bylo uvedeno, byly 
původně upraveny předpisy okupačních mocností a právě ty se tímto 
předpisem staly i součástí západoněmeckého zákonodárství; podle nich 
se de� novala jak rozhodná doba, tak i de� nice obětí nacionálně socia-
listického režimu. Lhůta pro uplatnění nároků byla stanovena do konce 
března 1958.

Jednalo se buď o nové nároky podle ustanovení zákona, nebo již 
uplatněné, ale nevyřízené podle amerických, britských a francouzských 
restitučních předpisů pro příslušné zóny. Majetkové újmy musely nastat 
v době od převzetí moci nacistickým režimem v roce 1933 do 8. května 
1945, a to z důvodů příslušnosti k rase, náboženství, k určitému státu, 
politickému přesvědčení nebo světovému názoru. Nárok mohli vznášet 
i dědicové a právní nástupci.

Odškodnění bylo stanoveno limitem 1,5 miliardy DM, jednalo 
se o peněžité odškodnění a odškodňovány byly jen nároky směřující 
proti bývalé německé říši a jí naroveň postaveným subjektům, jako 
byla zejména pošta, německé státní dráhy, NSDAP nebo země Prusko. 
Speciální nároky mohly směřovat i vůči tzv. Vystěhovaleckému fondu 
působícímu v Protektorátu Čechy a Morava. Zákon obsahoval i možné 
vyrovnání tvrdostí, do kterých se postižené osoby dostaly, ale jen pokud 
k odnětí věci došlo na území SRN.

Klíčovou roli v jeho provedení mělo hrát Nejvyšší � nanční ředitelství 
(Ober� nanzdirektion), které mělo zastupovat stát ve sporech o odškod-
nění. Problémem v otázkách odškodnění podle tohoto zákona byla 
skutečnost, že se také v zásadě nevztahoval na cizince, a pokud ano, 
diskriminoval státy, s nimiž SRN neudržovala diplomatické styky, což 
byla také ČSR.33 Zákon však umožňoval vyloučit z odškodnění napří-
klad i komunisty jako odpůrce západoněmecké demokracie.34 Nicméně 
i u tohoto zákona mohla spolková vláda určit, že se provede, i když ne-
byly navázány diplomatické styky.

V rámci československého ministerstva � nancí a Ústředního likvidá-
tora peněžních ústavů a podniků se diskutovalo, jak zjistit škody, pokud 
by se rozhodli nepublikovat výzvy k BEG a BRüG v tisku. Podle BRüG 
se přitom jednalo o větší majetkové hodnoty, zejména v rámci národních 
správ Vystěhovaleckého fondu a Majetkového úřadu u říšského protek-
tora, včetně příslušných cenných papírů, či o nároky z arizace více jak 
6 000 � rem, o nichž byly shromážděny příslušné archivní materiály. 

Československým stanoviskem bylo, že nárok podle zákona existuje, 
ale sistuje se do navázání diplomatických vztahů. Proto Ústřední likvi-
dátor a ministerstvo � nancí navrhovali, aby byl nárok určitě uplatněn, 
zejména z hlediska budoucích „negociačních důvodů“, aby nebyl pro-
mlčen, a zabránilo se tak devizovým škodám. Ministerstvo � nancí též 
odhadovalo, že počet takovéhoto majetku „nebude značný“, ale měl se 
týkat nemovitostí, převážně z majetku československých Židů a částečně 
i majetku osob totálně nasazených.

33 Herbert, U., „Nicht entschädigungsfähig? Die Wiedergutmachungsansprüche der 
Ausländer“, in Herbst, L., Goschler, C. (eds.), Wiedergutmachung in der Bundesrepublik 
Deutschland, München, 1989, s. 273–302.Deutschland, München, 1989, s. 273–302.Deutschland

34 Jasper, G., „Die disquali� zierten Opfer. Der Kalte Krieg und die Entschädigung für 
Kommunisten“, tamtéž, s. 361–384. 
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Pro další postup byla důležitá porada, která se k této otázce konala 
na ministerstvu � nancí dne 17. prosince 1957. Byl též vypracován posu-
dek advokátní kanceláře z Frankfurtu nad Mohanem a i na jeho základě 
bylo rozhodnuto nároky podat, ale nepublikovat zvláštní výzvu v tisku. 
Mělo se tak vycházet jen z podkladů, které byly k dispozici. Mohlo se 
jednat o kon� skace realizované Vystěhovaleckým fondem, Majetkovým 
úřadem u říšského protektora, Hadegou a gestapem. Nároky nebylo 
možné v tak krátké lhůtě zpracovat, a pro další jednání se SRN proto 
ministerstvo � nancí navrhovalo použít raději globální vyčíslení. Další 
typy nároků měla zpracovány zejména Státní banka československá, 
a to především proti Vystěhovaleckému fondu. Jednalo se jak o cenné 
papíry, tak i tzv. cenné balíčky se šperky odňaté zejména obětem rasové 
perzekuce v době okupace.

Na následující poradě dne 10. ledna 1958 se diskutovalo, zda má 
SPB výzvu k podání nároků zveřejnit. ÚV SPB se ale rozhodl obrátit 
na předsednictvo ÚV KSČ, zda má být „akce pro veřejnost konána“, 
a o problému se znovu diskutovalo na další poradě 28. ledna 1958. Kro-
mě problémů s diskriminačním charakterem zákona, podobných jako 
v případě BEG, však existovaly i problémy další, například jak uplatnit 
nároky osob, které za druhé světové války zahynuly, formou opatrovníků 
apod. SBČS nakonec vyslovila 25. února 1958 pochybnost, že by jme-
nování opatrovníků a podávání nároků za zahynulé vedlo k úspěchu. 
Cílem německého zákonodárství totiž nebylo podpořit československý 
stát, ale jen doposud žijící osoby, popřípadě jejich dědice. Odškodnění 
tohoto druhu škod proto mělo „záviset na úspěchu mezinárodního jed-
nání s Německem“. 

Zveřejnění výzev podle obou zákonů (BEG i BRüG) by podle minis-
terstva zahraničí mohlo vyvolat rozruch, a vzhledem k tomu, že zatím 
nemělo uplatňování nároků velkou naději na úspěch, bylo jen rozhod-
nuto, aby Ústřední likvidátor československé nároky z titulu obou záko-
nů sepsal, evidoval a byly uplatněny jen omezené nároky v rámci BEG. 
O celé záležitosti však ještě měly rozhodnout politické orgány, zejména 
Předsednictvo ÚV KSČ. Nicméně ještě před jeho rozhodnutím se infor-
mace o možnosti nových spolkových zákonů objevily ve Věstníku Rady 
židovských náboženských obcí a v tiskovinách Svazu protifašistických 
bojovníků. 

Realizace měla dle návrhu ministerstva zahraničních věcí probíhat 
trojím způsobem: individuálními přihláškami na základě výzvy v tisku, 
opatrovníkem u nezvěstných a nótou ministerstva zahraničních věcí 
u odúmrtí a případů, které nebylo možné zjistit individuálně. Když 
byl ale rozbor problematiky předložen oběma resorty 4. března 1958 
Předsednictvu ÚV KSČ, tak to poměrně překvapivě další publikaci 
výzev odmítlo a navíc nedoporučilo, aby byly nároky československých 
občanů vůči SRN podány úřední cestou.35 Své rozhodnutí zdůvodnilo 
diskriminačním charakterem německého spolkového zákonodárství.

Ve skutečnosti bylo rozhodnutí politbyra motivováno řadou jiných 
faktorů. Československá zahraniční politika se v druhé polovině 50. let 
vyznačovala naprostou podřízeností moskevskému mocenskému centru 
a značnou loajalitou k zájmům východoněmeckého režimu. Sovětský 
svaz přitom nezamýšlel své občany při uplatňování nároků vůči SRN 
jakkoli podporovat a představitelé NDR své československé kolegy od 
tohoto kroku důrazně odrazovali. Vůbec jim nebyla příjemná představa, 
jak českoslovenští občané nejprve podávají své žádosti o odškodnění 
u západoberlínských úřadů, které byly pro žadatele z ČSR územně pří-
slušné, čímž de facto uznávají Západní Berlín a SRN, a poté, co dojde 
k zamítnutí jejich žádostí, se obracejí na NDR.

Vedle těchto mocensko-politických a ideologických faktorů hrála roli 
ještě jedna pragmatická úvaha, kterou byla obava z německých proti-
požadavků na vrácení majetku zkon� skovaného německým fyzickým 
osobám po roce 1945.

V rámci akce N tak pouze Ústřední likvidátor roztřídil dostupné ma-
teriály o československých nárocích podle jednotlivých druhů eventuál-
ních restituentů a zjišťoval, zda se zdržují v ČSR, zda nezemřeli apod. 
Využil přitom i 3 500 svazků jednotlivých případů z fondu Vystěhova-
leckého úřadu a seznamů arizace 6 000 podniků objevených v roce 1958 
v Národním archivu v Praze.

V souvislosti s posouzením uplatnění nároků podle BEG se Ústřední 
likvidátor peněžních ústavů a podniků již na konci roku 1956 rozhodl, 
že po schválení ministerstvem � nancí znovu prozkoumá i další možnosti 
získání odškodnění pro oběti nacistické perzekuce, a to včetně uplatnění 

35 Viz též Kučera, J., Československé majetkoprávní nároky vůči Spolkové republice Ně-
mecko, c. d., s. 65.
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nároku u Claims Conference podle protokolu 2 výše zmíněné lucem-
burské smlouvy. 

V prosinci 1956 na jednání zástupců Ústředního likvidátora 
s Ústřední radou židovských náboženských obcí bylo rozhodnuto, že se 
na Claims Conference obrátí představitelé Rady židovských nábožen-
ských obcí. Věc byla znovu projednána Ústředním likvidátorem, minis-
terstvem � nancí, ministerstvem zahraničních věcí a církevním odborem 
ministerstva školství. Dne 26. června 1957 zaslala Rada židovských ná-
boženských obcí další dopis Claims Conference do New Yorku s žádostí 
o � nancování 200 000–250 000 Kč ročně na péči o sociálně potřebné 
oběti nacistické perzekuce z řad svých členů. Po složitých jednáních a po 
posouzení situace zástupcem Claims Conference na místě se Claims 
Conference rozhodla 28. ledna 1958 poskytnout 270 000 Kč pro české 
země a 400 000 Kč pro Slovensko.

Příspěvek směl být dle dohody s Claims Conference vyplacen pouze 
osobám židovského vyznání, které byly postiženy nacistickou perzekucí 
a nacházely se v tíživé sociální situaci. Administrování celé záležitosti 
bylo dvoustupňové a stejně jako u běžné doplňkové sociální péče byly 
do posuzování individuálních případů zapojeny i státní orgány. Jednot-
livé židovské obce podávaly členům informace o možnostech podpory, 
distribuovaly formuláře žádostí a navrhovaly přidělení podpory. Návrhy 
byly předkládány k posouzení a schválení sociálním referátům přísluš-
ných obvodních národních výborů. Teprve poté jednotlivé případy po-
suzovala sociální komise Rady židovských náboženských obcí. Celkově 
obdržela Rada od Claims Conference v letech 1958–1964 na sociální 
a náboženské účely 235 000 USD. 

Ústřední likvidátor spolu s ministerstvem zahraničí inicioval ve 
dnech 10. a 24. května 1957 jednání s Ústřední radou židovských nábo-
ženských obcí a Svazem protifašistických bojovníků i o další záležitosti, 
která mohla vést k poskytnutí určitého odškodnění pro československé 
občany-oběti nacistické perzekuce. Poté, co byla v západoněmeckém 
tisku v listopadu 1956 uveřejněna výzva k podání žádostí do tzv. Equity 
Hardship Fundu se sídlem v Londýně, se projednávala možnost dalšího 
československého postupu včetně možného uveřejnění ministerstvem 
� nancí schválené výzvy v tiskovinách Rady židovských náboženských 
obcí a Svazu protifašistických bojovníků. Fond zřízený Jewish Successors 
Restitution Organization vyzval k podání žádostí o odškodnění s tím, 

že lhůta k podání přihlášek končila v červenci 1957. Odškodnění mělo 
být peněžitou náhradou za nemovitosti, hypotéky či obchody, které 
byly na území SRN, popřípadě v Západním Berlíně, odňaty od nástupu 
nacistického režimu v roce 1933 do 8. května 1945 v důsledku rasové 
perzekuce. Nárok měli původní vlastníci nebo jejich dědicové, pokud ta-
kovýto majetek nebyl restituován nebo odškodněn, avšak pokud nároky 
vyhovovaly původním vojenským restitučním zákonům v příslušných 
západních zónách. Mohlo se jednat o případy, kdy se nároky opominuly 
uplatnit, navíc musela být prokázána sociální potřebnost. Ministerstvo 
� nancí po souhlasu ministerstva zahraničních věcí s uplatněním těchto 
nároků v květnu 1957 souhlasilo s tím, že byl opět zdůrazněn „určitý 
devizový přínos pro naše hospodářství“.

Právě v souvislosti se zpracováním uvedené iniciativy svolal dne 
14. května 1957 Ústřední likvidátor schůzi se zástupci Ústředního 
výboru Svazu protifašistických bojovníků a s Radou židovských ná-
boženských obcí ohledně širšího problému soupisu československých 
perzekučních nároků. Na Slovensku konali podobnou poradu zástupci 
Oblastního likvidátora 16. května. Obě organizace ale na jednání kon-
statovaly, že nemají centralizovaný soupis, a právě proto odsouhlasily, 
aby výzva, která měla být publikována ve Věstníku židovské obce, nebyla 
omezena jen na londýnský Hardship Fund.

Svaz protifašistických bojovníků se ale ke zveřejnění připojit nechtěl; 
konstatoval, že by dal dohromady všechny případy jen obtížně. Jeho zá-
stupci uvedli, že by na takovouto výzvu mohli dostat odhadem 100 000 
přihlášek, „protože kdekdo se hlásí jako politický vězeň“. Jen důchod 
podle zákona č. 164/1946 Sb. o péči o vojenské a válečné vysloužilce 
a oběti války a fašistické perzekuce pobíralo na 230 000 osob.36 Perze-
kuční škody podle de� nice BEG pak Ústřední výbor Svazu protifašistic-
kých bojovníků odhadoval v květnu 1957 na 80 000 jen u svých členů. 
Avšak vzhledem k tomu, že to mohlo být devizově významné, měl svaz 
se soupisem „soukromoprávních“ nároků obětí perzekuce podle pokynů 
Ústředního likvidátora „začít“. 

Dne 27. června 1957 zaslala Rada židovských náboženských obcí 
Ústřednímu likvidátorovi kopii své žádosti k Equity Hardship Fund 

36 Celkové vynaložené prostředky dosahovaly podle odhadu Ústředního likvidátora 
v roce 1958 astronomické výše cca 36 miliard Kč (počítáno ve staré měně).



140 O N��  Č ��   141A „N“  �   ����–����

v Londýně se seznamem 25 majitelů nerestituovaných nemovitostí 
v SRN. Výzvu k soupisu nároků obětí rasové perzekuce podle de� nicí 
BEGu, vězňů koncentračních táborů v Osvětimi pracujících pro IG 
Farben a pro odškodnění nemovitostí z londýnského fondu uveřejnil 
Věstník obce již dne 1. června 1957.

Podle záznamu Ústředního likvidátora ze dne 29. prosince 1957 bylo 
na výzvu Věstníku shromážděno 6 300 přihlášek na zvláštních přihla-
šovacích lístcích s druhem škody, které byly poté evidovány v kartotéce 
Ústředního likvidátora a židovské obce. Přihlášky obsahovaly různé 
druhy osobních a majetkových újem obětí rasové perzekuce, avšak bez 
konkrétního vyčíslení nároků. Kromě toho existovala i zvláštní evidence 
osob, které prošly terezínským ghettem s možností eventuálně uplatnit 
i nároky za zahynulé osoby. Tato evidence mohla podle návrhu Ústřed-
ního likvidátora sloužit také k uplatnění podle § 239 BEGu. Otázka, zda 
v budoucnu československý stát tyto nároky skutečně kolektivně uplatní 
jako nároky „skupiny osob“ podle § 239 BEGu, však byla považována 
za „politické rozhodnutí“, které nebylo v rámci působnosti Ústředního 
likvidátora.37

Dne 3. července 1957 londýnský Hardship Fund odpověděl, že po-
tvrzuje příjem československých žádostí, ale že fond může projednat jen 
ty případy, kdy byly nemovitosti dostatečně identi� kovány. Proto odmítl 
projednat tři případy a dalších šest nepřipadalo v úvahu proto, že se ne-
movitosti nacházely v sovětském sektoru Berlína. Zbylých 16 případů 
hodlal fond prozkoumat. 

Již jsme viděli, na počátku roku 1959 došlo v rámci akce N k jed-
nání ministerstva � nancí, ministerstva zahraničních věcí a Ústředního 
likvidátora a k sumárnímu posouzení československých nároků pro 
účely budoucích jednání se SRN ohledně reparací a československých 
nároků obecně. 

Ústřední likvidátor vyzval při této příležitosti Statistický úřad a mi-
nisterstvo vnitra, aby měly do budoucna vytříděna a dokumentárně 

37 Částečné odškodnění pro některé československé občany poskytly i některé němec-
ké podniky, a to především židovským vězňům koncentračních táborů. Jednalo se zejmé-
na o IG Farben, ale i AEG, Krupp či Siemens. Podle československých odhadů se jednalo 
o cca 200 osob s průměrným odškodněním ve výši 2 200 DM na osobu. V českosloven-
ském případě se tedy jednalo o částky, odhadované Ústředním likvidátorem v roce 1961, 
jen za IG Farben (od roku 1959 do roku 1961) na celkem o 1,03 milionu Kč.

připravena data o nucené práci doma i v Německu, přikázání k práci, 
k nouzové službě, zákopovým pracím, službě v Luftschutz i ve vládním 
vojsku a o práci vězňů. Stejně tak měl Státní úřad sociálního zabezpečení 
znovu posoudit pohledávky vůči sociálně pojišťovacím ústavům. Byly 
tak připraveny podklady pro skutečné předložení nároků, ke kterým 
však došlo až v druhé polovině 60. let. 

Přestože akce N nebyla ve své původní podobě ze zahraničněpolitic-
kých důvodů naplněna, její význam spočíval v přípravě podkladů a ma-
teriálů, které mohly být (a skutečně byly) využity ve druhé polovině 
60. let a zejména poté v souvislosti se sjednáním tzv. pražské smlouvy 
se SRN v roce 1973.



SINA IRA ET STUDIO? 
BEZ HNĚVU, 

AVŠAK ZAUJATĚ?
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NĚMCI V ČESKÝCH DĚJINÁCH A STUDIUM 
JEJICH ODKAZU NA UJEP A V ÚSTÍ NAD LABEM

ZDENĚK RADVANOVSKÝ

V posledních dvaceti letech se nezbytnou součástí vzdělanosti české spo-
lečnosti stalo studium dějin a kultur národnostních menšin v českých 
zemích – Židů, Romů, Slováků. Byla založena nová muzea, vycházejí 
časopisy i odborné publikace, a to vše obohacuje historické vědomí oby-
vatel, což je nesmírně důležité zvláště pro tzv. pohraniční regiony, které 
byly po druhé světové válce z velké části postiženy ztrátou své historické 
identity.

Tak vznikla také potřeba zajímat se blíže o svého času největší a nej-
významnější národnostní menšinu, která české země ve své většině po 
roce 1945 sice opustila (nebo byla nucena opustit), ale jejíž stopy lze 
zejména v pohraničních oblastech stále nacházet. Touto menšinou byli 
čeští nebo také (jak sami sebe od dvacátých let minulého století stále 
častěji nazývali) sudetští Němci.

Řada iniciativ a studií, které se dějinami a kulturou českých Němců, 
ale také česko-německými vztahy v širším kontextu, v posledních letech 
zabývaly, vznikla v Ústí nad Labem. 

Jejich přehled shrnuje samostatná publikace, která byla vydána 
u příležitosti konání mezinárodní konference „Tolerance místo intole-
rance: Němci v českých zemích – včera, dnes a zítra“.1 Hlavními nositeli 
výzkumu byla a jsou především pracoviště Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně (zvláště katedra historie Filozo� cké fakulty UJEP a Ústav 
slovansko-germánských studií), dále Muzeum města Ústí nad Labem, 
Archiv města Ústí nad Labem, Společnost pro dějiny Němců v Čechách, 
Sociálně ekonomický ústav AV ČR (později pobočka Sociologického 

1 Tolerance proti intoleranci / Toleranz gegen Intoleranz. Přehled odborných aktivit 
k česko-německým vztahům / Übersicht der Aktivitäten zu deutsch-tschechichschen 
Beziehungen, Univerzita J. E. Purkyně, Muzeum města a Archiv města Ústí nad Labem 
1990–2003 / Universität J. E. Purkyně, Museum und Archiv der Stadt Ústí nad Labem / 
Aussig 1990–2003, Ústí nad Labem, 2004.



146 O N��  Č ��   147N�  � �      UJEP

ústavu AV ČR – detašovaný tým České pohraničí v Ústí nad Labem), 
Collegium Bohemicum a Nakladatelství Albis international.

* * * * *
Hned od počátku 90. let minulého století učitelé katedry historie začali 
seznamovat studenty s osudy českých Němců, kteří po roce 1945 museli 
nedobrovolně opustit svoji vlast. Ve svých důsledcích to znamenalo zpra-
covávat nejen problematiku vysídlení německého obyvatelstva po roce 
1945 z pohraničí českých zemí, ale vlastně vůbec vrátit Němce (ale také 
např. Židy) do českých dějin alespoň dvacátého století. Na prvním místě 
stála otázka vyhnání a nuceného vysídlení; to nebylo jen ono pověstné 
„bílé místo“ v našich poválečných dějinách, ale spíše velká noční můra, 
protože především studenti tehdy začali klást velice konkrétní otázky, na 
které vyžadovali stejně konkrétní, jasné a srozumitelné odpovědi.

Bylo však zároveň nesmírně potěšující, že vedle kladení otázek měli 
sami studenti zájem hledat na své otázky odpovědi. Na katedře historie 
Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně byly proto stu-
dentům postupně zadávány seminární práce, ale především diplomové 
a později i bakalářské úkoly zaměřené na odsun Němců z jednotlivých 
okresů ústecké oblasti, k národnostní problematice v regionu před 
druhou světovou válkou, ke zmapování nejproslulejších internačních, 
sběrných a pracovních táborů v oblasti, jakož i k situaci bezprostředně 
po vzniku samostatného československého státu v roce 1918 nebo k při-
pomenutí odkazu nejvýznamnějších německých židovských osobností 
meziválečného období. Otázka objektivního a pravdivého zachycení ne-
dávné historie regionu se tak stala úkolem budoucích učitelů dějepisu, 
tj. těch, jejichž úkolem bylo a je připravovat příští generace pro život ve 
společné sjednocené Evropě. 

V uplynulých letech studenti provedli hluboké sondy především ve 
státních okresních archivech, kde byly postupně zpřístupněny fondy tý-
kající se postupu vysídlení Němců z jednotlivých obcí a celých okresů, 
jakož i v různé míře dochované fondy internačních, pracovních a sběr-
ných táborů pro německé obyvatelstvo. V této první fázi šlo především 
o to, aby si sami studenti učinili základní představu o počtu vysídlených 
Němců, zvláště pokud sledovali poválečné dějiny regionu, v němž sami 
žijí. Protože když se řekne, že po druhé světové válce bylo z ČSR vysíd-
leno na 3,5 miliónu Němců, vymyká se toto obrovské číslo jakékoli kon-

krétní představě. Teprve když víme, že v tom a tom městě či okrese dnes 
žije tolik a tolik tisíc osob a po druhé světové válce bylo z tohoto města 
či regionu vysídleno tolik a tolik Němců, naše představa nabývá zcela re-
álných a konkrétních obrysů. To bylo třeba, aby si sami studenti nejdříve 
uvědomili a sami to ve svých pracích jednoznačně ukázali. Je možno 
samozřejmě namítnout, že se jedná pouze o čísla a počty, které studenti 
již mohli mnohem rychleji zjistit v pracích a statistikách německých, 
resp. sudetoněmeckých autorů. Ano, mohli. Ale bylo o mnoho cennější, 
že sami vykonali onu mravenčí badatelskou práci, při níž zjistili, že ma-
teriály dochované v našich archivech se ve značné míře shodují s údaji 
a počty uváděnými v již publikovaných pracích německých a sudetoně-
meckých autorů. Pochopitelně, že při tom narazili i na nejrůznější ne-
srovnalosti týkající se zvláště první fáze vysídlení, tzv. divokého odsunu 
neboli vyhnání. Mnohem důležitější však bylo, že si tak naprosto reálně 
představili konkrétní vylidněné pohraniční obce, města a celé okresy, do 
nichž ve stejné době přicházely desítky tisíc nových českých osídlenců. 
Počty a statistiky se tak postupně měnily v bývalé obyvatele měst a obcí, 
kde dnes žijí dnešní studenti se svými rodiči.

V další fázi se studenti ve svých bakalářských a diplomových pracích 
zabývali represemi a perzekucí německého obyvatelstva, zvláště pokud se 
to týkalo jeho preventivního zatýkání a internování v prvních pováleč-
ných týdnech a měsících. Zde bylo zase hlavním cílem především to, aby 
si na konkrétním historickém materiálu uvědomili zásadní rozdíl mezi 
oprávněnými postihy, tedy v podstatě soudní perzekucí vyjádřenou např. 
Mezinárodním soudním tribunálem v Norimberku a na něj navazujícími 
příslušnými právními akty a konkrétní trestní praxí, a tzv. mimosoudní 
perzekucí. Mimosoudní perzekuce totiž většinou působila značně plošně 
a podstatně se dotýkala soukromého i veřejného života lidí, kteří byli po-
važováni za provinilé ze skutků spáchaných za války, tj. v době okupace 
a nesvobody (mnohdy stačilo, že byli považováni pouze za podezřelé). 

Ve třetí fázi se studenti ve svých diplomových pracích začali zabývat 
již konkrétními osudy některých německých antifašistů (např. sociálně 
demokratického starosty města Ústí nad Labem do června 1938 Leopol-
da Pölzla2 či vedoucí představitelky protifašistické mládežnické skupiny 

2 V tomto případě úspěšně obhájená diplomová práce přerostla v publikaci. Viz Chrz, 
Martin, Leopold Pölzl, Memorabilia Ustensis 4, Ústí nad Labem, 2002.
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na Teplicku Herty Lindnerové) nebo těch, kteří jakýmkoli způsobem 
stáli v cestě nastupujícímu nacionálně socialistickému režimu (srov. 
např. osudy známého ústeckého malíře židovského původu Ernsta Neu-
schula, který jako jeden z mála zahraničních malířů portrétoval sovět-
ského vůdce Stalina, aby nakonec skončil v londýnské emigraci, odkud 
se na doporučení svého přítele, komunisty Karla Kreibicha, po válce do 
vlasti raději nevrátil).

Z podnětu českých členů česko-německé komise historiků byl v ro-
ce 1997 na katedře historie ústecké Pedagogické fakulty vypracován 
široce pojatý projekt „Dějiny okupovaného pohraničí: sudetská župa 
1938–1945“, který byl v letech 1998–2004 řešen na katedrách histo-
rie PF UJEP v Ústí nad Labem, FF UP v Olomouci, PdF ZU v Plzni 
a v Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Cílem tohoto projektu bylo 
na základě dochovaného archivního materiálu v našich i německých 
archivech zpracovat dílčí studie k hlavním politickým, hospodářským, 
sociálním a kulturním problémům Říšské župy Sudety a v závěru ko-
lektivně připravit nástin dějin sudetské župy ve sledovaném období. 
I do tohoto projektu se od samého počátku zapojili studenti, když se 
mj. zabývali problematikou vojenského obsazení ústecké oblasti a jejího 
začlenění do sudetské župy nebo otázkou letecké války nad okupova-
ným severozápadním pohraničím. Výsledkem byly nejen další úspěšně 
obhájené diplomové práce, ale mj. i příspěvky do sborníku Historie oku-
povaného pohraničí 1938–1945 nebo následné přijetí jejich autorů do povaného pohraničí 1938–1945 nebo následné přijetí jejich autorů do povaného pohraničí 1938–1945
doktorského studia na Filozo� cké fakultě UK v Praze či v Historickém 
ústavu PdF Univerzity Hradec Králové.3

Někteří studenti představili výsledky svého bádání i na mezinárod-
ních odborných fórech, jako byla např. každoroční jihlavská setkání4

pořádaná českou Nadací Bernarda Bolzana a německou křesťanskou 

společností Ackermann-Gemeinde, na mezinárodní vědecké konferenci 
ke 100. výročí narození Přemysla Pittra v roce 1995 v Praze či na konfe-
renci „50 Jahre Flucht und Vertreibung“ v Magdeburgu.5 Další studenti 
využívali pozvání na akce Ostsee-Akademie v Lübecku-Travemünde, 
kde rovněž aktivně vystupovali. Několik studentů se zúčastnilo mezi-
národní studentské konference „Re� exe roku 1945“ pořádané Ústavem 
slovansko-germánských studií UJEP, mnozí další pak dvou ročníků 
konference, kterou pod názvem „Perspektivy mladé generace pro Evro-
pu – česko-německé vztahy v pracích studentů“ v letech 2000 a 2003 
uspořádala katedra germanistiky PdF UJEP.6

Katedra historie po roce 1990 rovněž sama uspořádala nebo se spolu-
podílela na pořádání celé řady konferencí, seminářů a kolokvií zabývají-
cích se česko-německými vztahy v různých obdobích našich společných 
dějin.7 V posledních letech se katedra podílela nebo podílí na řešení 

3 Straka, Karel, „Realizace odstoupení pohraničních oblastí v důsledku mnichovské 
dohody v úseku velitele 1. skupiny československé branné moci“, Historie okupovaného 
pohraničí 1938–1945, číslo 3, UJEP Ústí nad Labem 1999, s. 147–176, resp. Veselý, 
Martin, „Nástin letecké války nad územím severozápadní části sudetské župy (květen 
1944–květen 1945)“, Historie okupovaného pohraničí 1938–1945, číslo 7, UJEP Ústí 
nad Labem, 2003, s. 229–261.

4 Nováková, Kamila, „Provincie Deutschböhmen a vznik Československé republiky“, 
in Češi a Němci – historická tabu, Praha, 1995, s. 202–208; Chloubová, Kateřina, „Pra-
covní tábory v Děčíně 1945–1947“, Tamtéž, s. 209–214.

5 Přikryl, Martin, „H. G. Adler – einer der Mitarbeiter von Přemysl Pitter bei der Ak-
tion „Schlösser 1945“, in Přemysl Pitter: život – dílo – doba, Sborník referátů a diskusních 
příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ke 100. výročí narození Přemysla 
Pittra ve dnech 22.–23. července 1995 na UK v Praze. Praha 1996, s. 113–116; Přikryl, 
Martin, „Flucht und Vertreibung, aber noch schlimmer ist ein Leben ohne Heimat“, 
Hans Günther Adler – sein Wirken zur Rettung deutscher Kinder aus Prager Internie-
rungslager, in 50 Jahre Flucht und Vertreibung. Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei 50 Jahre Flucht und Vertreibung. Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei 50 Jahre Flucht und Vertreibung
der Aufnahme und Integration der Vertriebenen in die gesellschaften der Westzonen/
BRD und der SBZ/DDR (Hrsg. von M. Wille), Magdeburg, 1997, s. 305–311.

6 Z obou uvedených konferencí byly vydány česko-německé sborníky studentských 
příspěvků: Perspektivy mladé generace pro Evropu – česko-německé vztahy v pracích studen-
tů / Perspektiven der jungen Generation für Europa – deutsch-tschechische Beziehungen in 
Arbeiten der Studenten, (Ed. H. Pavlíčková a Z. Radvanovský), Sdružení Ackermann-
-Gemeinde Praha – Institutum Bohemicum der Ackermann-Gemeinde München 
– UJEP Ústí nad Labem 2002 a Perspektivy mladé generace pro Evropu 2003 – česko-
-německé vztahy v pracích studentů / Perspektiven der jungen Generation für Europa 2003 
– deutsch-tschechische Beziehungen in Arbeiten der Studenten, (Ed. H. Pavlíčková a Z. 
Radvanovský), Sdružení Ackermann-Gemeinde Praha – Institutum Bohemicum der 
Ackermann-Gemeinde München – UJEP Ústí nad Labem 2003.

7 V roce 1992 „Čechy a Sasko v proměnách dějin / Böhmen und Sachsen im Wandel 
der Geschichte“ (pořadatelé ÚSGS UJEP a katedra historie PF UJEP), v roce 1993 
mezinárodní studentské vědecké kolokvium na téma „Sudetští Němci v severních Če-
chách 1918–1945 / Sudetendeutsche in Nordböhmen 1918–1945“ (pořadatelé katedra 
historie PF UJEP a katedra historie FF TU Dresden), v roce 1998 „Gotické sochařství 
a malířství v severozápadních Čechách“ (pořadatelé katedra historie PF UJEP, Památko-
vý ústav Ústí nad Labem a Muzeum města Ústí nad Labem), v roce 1999 „Renesanční 
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dalších projektů s česko-německou tématikou.8 Na výzkumu česko-
-německých vztahů a vzájemných kontaktů a vazeb se nepodílí pouze 
v souvislosti s výzkumem novějších a nejnovějších dějin. Mezi lety 
2000–2003 byl např. řešen projekt GAČR mapující vývoj středověkého 
umění v severních Čechách, který byl iniciován snahou revidovat corpu-
sy středověkého umění této oblasti vytvořené německými kunsthistoriky 
v první polovině 20. století. Šlo především o revizi soupisu J. Opitze 
a dalších německých kunsthistoriků, kteří dali základ pro poznání umě-
lecko-historického vývoje nejen regionu severozápadních Čech. Další 
projekty, které se pohybují mezi historickým a kunsthistorickým výzku-
mem, mapovaly a mapují např. otázku tzv. saské renesance, tedy umělec-
kého stylu, který je v období pozdního středověku spojován s drobnou 
šlechtou původně saského původu usazenou v Čechách. Podstatnou 
měrou se na výzkumu kulturních památek v poslední době podílí 

pracoviště katedry historie – Centrum pro dokumentaci a digitalizaci 
kulturního dědictví. Jeho zásluhou probíhá výzkum drobných nemovi-
tých památek v krajině v rámci společného projektu s Bergakademie ve 
Freibergu; jeho zásluhou jsou též mapovány zaniklé sakrální památky, 
což je výstavní projekt realizovaný ve spolupráci s FF UK, jehož cílem 
je mj. zmapovat devastaci vysídlených regionů po druhé světové válce. 
Obrazové dokumenty k jednotlivým objektům jsou shromažďovány též 
z archivů jednotlivých krajanských sdružení v SRN. 

Jako významné – a nikoli pouze regionální téma – byla otevřena pro-
blematika výzkumu a zpřístupňování městských písemností, jejichž ja-
zykem byla od pozdního středověku po celý raný novověk němčina. Tyto 
prameny, především městské knihy, jsou důležitým zdrojem pro výzkum 
městského práva, a tedy též dokladem o praktikování vzorů německého 
(především magdeburského) práva v českých městech. Zároveň jsou 
i dokladem o vývoji německého jazyka a jeho terminologie na území 
českého státu ve sledovaném období středověku a raného novověku. 

* * * * *
Druhým univerzitním pracovištěm, které významným způsobem přispí-
vá k poznání staletého česko-německého soužití zvláště v oblasti severo-
západních Čech, je Ústav slovansko-germánských studií (1991 UJEP, 
od roku 1998 FF UJEP). Jeho vědecké zaměření odpovídá jak speci� ce 
zdejšího regionu (staletá česko-německá symbióza, příhraniční charak-
ter), tak i novým společenským podmínkám v potřebě zkoumání složi-
tých otázek minulosti, jakož i otevírání nových kontaktů k multikultur-
ní Evropě. Za dobu své existence si ÚSGS vydobyl důležité místo jak 
ve svém působišti, tak zároveň u řady českých i zahraničních odborníků 
a institucí. Ústav začal ve spolupráci s katedrou historie již od roku 1992 
pořádat česko-německá symposia, na nichž se setkávali a konfrontovali 
výsledky svého bádání historici i studenti z České republiky, Německa 
a Rakouska.9 Po vzniku Společnosti pro dějiny Němců v Čechách v roce 

sochařství a malířství v severozápadních Čechách“ (pořadatelé katedra historie PF UJEP, 
Státní památkový ústav Ústí nad Labem a Muzeum města Ústí nad Labem), v roce 2000 
„Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku“ (pořadatelé katedra historie 
PF UJEP a Muzeum města Ústí nad Labem), v roce 2001 „Barokní sochařství a malířství 
v severozápadních Čechách“ (pořadatelé katedra historie PF UJEP, Státní památkový 
ústav Ústí nad Labem a Muzeum města Ústí nad Labem) a „Gotika v severních Čechách 
a její historické souvislosti I“ (pořadatelé katedra historie PF UJEP, Muzeum města Ústí 
nad Labem spolu s Ústavem pro dějiny umění FF UK Praha), v roce 2002 „Gotika 
v severních Čechách a její historické souvislosti II“ (pořadatelé katedra historie PF UJEP, 
Muzeum města Ústí nad Labem spolu s Ústavem pro dějiny umění FF UK Praha), v roce 
2003 „Gotika v severních Čechách a její historické souvislosti III“ (pořadatelé katedra 
historie PF UJEP, Muzeum města Ústí nad Labem spolu s Ústavem pro dějiny umění 
FF UK Praha), v roce 2006 „Mýty a stereotypy ve výuce dějin na českých a slovenských 
školách“ (ve spolupráci se Sdružením historiků České republiky – Historickým klubem 
1872), v roce 2008 „Zapomenutí hrdinové“ (KHI spolu s ÚSGS, Collegiem Bohemi-
cem a Muzeem města Ústí nad Labem). 

8 Např. „Nacionalizace společnosti v Čechách 1848–1914“ (projekt GAČR 
2004–2006, hlavní řešitelka K. Kaiserová za KHI a ÚSGS), „Hledání centra. Vědec-
ké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století (projekt 
GAČR 2009–2011, hlavní řešitelka K. Kaiserová za KHI a ÚSGS), „Sudetská župa 
jako protiletecký kryt říše?“ (postdoktorský GAČR 2009–2011, hlavní řešitel M. Veselý 
z KHI), „Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu seve-
rozápadních a severních Čech a jejich role pro jeho rozvoj a udržitelnost“ (grant Minis-
terstva kultury ČR NAKI 2010–2015, hlavní řešitel T. Velimský z KHI), „Patriotismus 
– nacionalismus – národovědectví v českých zemích“ (projekt ESF 2010–2013, hlavní 
řešitelka K. Kaiserová z KHI a ÚSGS).

9 V roce 1992 „Čechy a Sasko v proměnách dějin / Böhmen und Sachsen im Wandel 
der Geschichte“ (pořadatelé ÚSGS UJEP a katedra historie PF UJEP), v roce 1994 
„Německé vzdělávací a odborné spolky v Čechách 1848–1938 / Deutsche Fach- und 
Bildungsvereine in Böhmen“ (pořadatelé ÚSGS UJEP, Muzeum a Archiv města Ústí 
nad Labem a Archiv AV ČR), v letech 1995 a 1996 „Deutsche Geschichtsschreibung in 
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1999 začal ÚSGS se Společností a ve spolupráci s Archivem a Muzeem 
města Ústí nad Labem pořádat mezinárodní kolokvia k různým kultur-
ně historickým fenoménům česko-německého soužití. 

K česko-německé problematice byly na katedře historie i v ÚSGS 
směrovány i jednotlivé výzkumné projekty.10 Jejich výsledky byly 

publikovány ve sbornících nebo monogra� ích. K nejvýznamnějším 
materiálům pro období druhé světové války patří dvanáct svazků histo-
rických studií a materiálů Historie okupovaného pohraničí 1938–1945.11

Nejvýznamnější monogra� í k dějinám okupovaného pohraničí, která 
rozhodující měrou vznikala na ústecké univerzitě, pak byla kniha au-
torského kolektivu „Sudety“ pod hákovým křížem.12 V roce 2010 začaly 
přípravné práce na pomocné výukové publikaci pod názvem Česko-saské 
vztahy v proměnách času, která vzniká ve spolupráci UJEP, Ústeckého 
kraje a Technische Universität Dresden v rámci Programu na podporu 
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem 
Sasko. Hlavním výstupem projektu bude soubor pedagogických textů 
k dané tématice skládající se ze tří částí: 1. textů k historickým milníkům 
a klíčovým momentů česko-saských dějin v rámci celkového přehledu od 
raného novověku do současnosti, 2. odborných pramenů k historickým 
textům (texty, obrázky, krátce shrnutá vědecká příručka) a 3. doporučení 
k užívání textů a pramenů (pro učitele v různých kontextech využití).

* * * * *
Ze spolupráce mezi některými pracovišti UJEP, Archivem města Ústí nad 
Labem a Muzeem města Ústí nad Labem se v roce 1999 zrodila Společ-
nost pro dějiny Němců v Čechách, která si od svého počátku dala za úkol 
provést jakousi „inventuru“ dosavadní vědecké činnosti týkající se dějin 
českých Němců.13 Zároveň se snaží výsledky této činnosti zprostředkovat 

Böhmen“ (pořadatelé ÚSGS UJEP, Muzeum a Archiv města Ústí nad Labem, Archiv 
AV ČR a katedra německých a rakouských studií FSV UK Praha), v roce 1997 „Die 
Sprachenfrage und ihre Lösung in den böhmischen Ländern nach 1848“ (pořadatelé 
ÚSGS UJEP, Muzeum a Archiv města Ústí nad Labem, katedra německých a rakous-
kých studií FSV UK a Rakouský ústav pro dějiny střední a východní Evropy), v roce 
1998 „Re� exion des Jahres 1968 – Studentenkonferenz“ (pořadatelé ÚSGS UJEP, 
Muzeum a Archiv města Ústí nad Labem, katedra německých a rakouských studií FSV 
UK a Rakouský ústav pro dějiny střední a východní Evropy), v roce 1999 „Historischer 
Haus- und Stadbau im tschechisch-sächsischen Raum“ (pořadatelé ÚSGS UJEP, Mu-
zeum a Archiv města Ústí nad Labem a Institut für bewahrende Erneuerung historischer 
Bauwerke v Pirně) v roce 2001 „Kultur Deutschböhmens“ (pořadatelé Společnost pro 
dějiny Němců v Čechách, ÚSGS UJEP, Muzeum a Archiv města Ústí nad Labem), 
v roce 2002 „Re� exion des Jahres 1945 – Studentenkonferenz“ (pořadatelé Společnost 
pro dějiny Němců v Čechách, ÚSGS UJEP, Muzeum a Archiv města Ústí nad Labem), 
v roce 2003 „Role armády ve společnosti 1800–1938“ (pořadatelé Společnost pro dějiny 
v Čechách, ÚSGS UJEP, Muzeum a Archiv města Ústí nad Labem), v roce 2004 „Trpas-
lík v evropské kultuře“ (pořadatelé Společnost pro dějiny Němců v Čechách, ÚSGS, 
Muzeum a Archiv města Ústí nad Labem), v roce 2005 „Duch zakladatelů“ (pořadatelé 
UJEP Ústí nad Labem, Muzeum a Archiv města Ústí nad Labem) a „Národ místo Boha“ 
(pořadatelé Společnost pro dějiny Němců v Čechách, ÚSGS, Muzeum a Archiv města 
Ústí nad Labem) a v roce 2006 „Pivo lepších časů“ (pořadatelé Společnost pro dějiny 
Němců v Čechách, ÚSGS, Muzeum a Archiv města Ústí nad Labem). 

10 Mezi nejvýznamnější z nich od roku 1993 patřily „Hlavní centra kulturního života 
Němců v Čechách ve 20. století“ (1993: projekt FRVŠ, řešitelka K. Kaiserová z KH 
a ÚSGS UJEP ve spolupráci s Archivem Akademie věd ČR.), „Österreichisch-tsche-
chische Kooperation bei der Ausweitung der Tätigkeit des Instituts für slawisch-germa-
nische Forschung“ (1995–1998: Projekt Aktion, zodpovědný řešitel C. Kučera ÚSGS 
UJEP), „Historie okupovaného pohraničí. Sudetská župa 1938–1945“ (1998–2000: 
Projekt GAČR, hlavní řešitel Z. Radvanovský z katedry historie ÚHS UJEP, spoluřešitelé 
FF UP Olomouc, PdF ZU Plzeň a ÚMV Praha), „Studium vývoje osídlení v severozápad-
ních Čechách“ (1999–2004: Výzkumný záměr – dílčí projekt Severozápadní Čechy na 
prahu třetího tisíciletí: regionálně orientovaný výzkum na PF UJEP, zodpovědný řešitel T. 
Velímský), „Gotika v severních Čechách“ (2000–2003: Projekt GAČR, hlavní řešitel V. 
Houfek z Muzea města Ústí nad Labem, externí učitel KH PF spolu s Ústavem pro dějiny 
umění FF UK Praha), „Historie okupovaného pohraničí 1938–1945 II“ (2001–2003: 
Projekt GAČR, hlavní řešitel Z. Radvanovský z katedry historie ÚHS UJEP, spoluřešitelé 
FF UP Olomouc, PdF ZU Plzeň a ÚMV Praha), „Němci, Židé a Romové v dějinách 

ČSR ve výuce dějepisu na základních školách“ (2002: Projekt FRVŠ, řešitel J. Rokoský 
z katedry historie ÚHS UJEP), „Studijní centrum a knihovna pro česko-německé vztahy“ 
(2003: Projekt Česko-německého fondu budoucnosti, hlavní řešitel V. Houfek z Muzea 
města Ústí nad Labem, externí učitel KH, spoluřešitelé Archiv města Ústí nad Labem 
a ÚSGS UJEP), „Nacionalizace společnosti v českých zemích 1848–1914“ (2004–2006: 
Projekt GAČR, hlavní řešitel K. Kaiserová z ÚSGS UJEP a KH, spoluřešitelé katedra his-
torických věd FHS Univerzity Pardubice a katedra dějepisu PdF TU Liberec), „Hledání 
centra – Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. sto-
letí“ (2010–2012, projekt GAČR, hlavní řešitel K. Kaiserová z ÚSGS UJEP a KH.

11 Historie okupovaného pohraničí 1938–1945 (Ed. Z. Radvanovský), sv. 1–6, UJEP Historie okupovaného pohraničí 1938–1945 (Ed. Z. Radvanovský), sv. 1–6, UJEP Historie okupovaného pohraničí 1938–1945
Ústí nad Labem 1998–2000, sv. 7–12, Albis International, Ústí n. L. 2002–2006.

12 Kural, V., Radvanovský, Z. a kol.: „Sudety“ pod hákovým křížem, Albis International, 
Ústí nad Labem, 2002, 547 s. a příl.

13 Viz Programové prohlášení Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, 1999. http:
//sdnc.albis-int.cz/index.html.
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širší veřejnosti, v prvé řadě učitelům. Pravidelně vydává vědecko-infor-
mační bulletin Němci v českých zemích / Die Deutschen in den böhmischen 
Ländern s podtitulem Zprávy Společnosti pro dějiny Němců v Čechách /
Mitteilungen der Gesellschaft für die Geschichte der Deutschen in Böhmen. 
Od roku 2001 byla v tomto periodiku otištěna celá řada původních vě-
deckých studií k různým obdobím společných česko-německých dějin.14

Na webových stránkách Společnosti je možno mj. nalézt úctyhodný 
seznam bakalářských a diplomových prací s česko-německou tématikou 
vzniklých na katedře historie FF UP v Olomouci, katedře historie PF 
UJEP v Ústí nad Labem a katedře dějepisu FP-HP TU v Liberci.15

* * * * *
Činností zaměřenou na problematiku českého pohraničí se v Ústí 
nad Labem řadu let rovněž zabýval tým pracovníků nejprve Sociálně 
ekonomického ústavu ČSAV,16 později Sociologického ústavu Praha 
– detašovaného týmu České pohraničí v Ústí nad Labem. Tým řešil 
nebo se podílel na řešení celé řady projektů týkajících se především čes-
ko-saského a česko-bavorského pohraničí v minulosti i současnosti.17

Patrně nejvýznamnější prací vzešlou z pera jednoho z členů týmu byla 
mezi historiky a politology ve své době značně diskutovaná monogra� e 
V. Houžvičky Návraty sudetské otázky.18

* * * * *
Počátkem roku 2004 byl za podpory Česko-německého fondu budouc-
nosti dokončen projekt „Studijní centrum a knihovna pro česko-němec-
ké vztahy Muzea města Ústí nad Labem“. Dlouhá léta v Ústí nad Labem 
vedle sebe působily dvě instituce spravující rozsáhlé historické knižní 
fondy s regionální tématikou, z nichž podstatná část je v německém 
jazyce a německého původu a nezanedbatelná část má nenahraditelnou 
historickou hodnotu pro oblast severozápadních Čech a pro dějiny 
Němců v českých zemích. Jednalo se o Muzeum města Ústí nad Labem 
s knižními fondy v objemu cca 30 000 svazků a o Archiv města Ústí nad 
Labem, kde bylo evidováno cca 35 000 svazků.19

Tyto aktivity se staly i prvotním základem úvah vedení města a uni-
verzity o vybudování samostatného odborného pracoviště, které by se 
zaměřilo na téma dějin Němců v českých zemích a na česko-německé 
vztahy, s pracovním názvem Collegium Bohemicum.20 Tato instituce 
v sobě měla obsáhnout muzeum, archiv, knihovnu, vědecké pracoviště 
i místo pro setkávání a dialog zájemců z řad odborné i laické veřejnosti. 
V souvislosti s rekonstrukcí budovy Muzea města Ústí nad Labem se 
naskytla možnost rozvinout téma dějin Němců v Česku jako hlavní 
cíl nové muzejní instituce, která by využila pro svůj vznik dosavadních 
výsledků práce výše zmíněných pracovišť. Toto téma se jevilo jako velice 
nosné a schopné vytvořit rozsáhlý prostor nejen pro historická bádání, 
ale také pro související vzdělávací a kulturní činnost. Určitým předob-
razem se svými aktivitami nebo programem stalo Židovské muzeum 
v Praze nebo Muzeum romské kultury v Brně.21 I na Slovensku existuje 

14 Rudolfová, R., „K problematice styků německých žen s válečnými zajatci“, in Němci 
v českých zemích / Die Deutschen in den böhmischen Ländern – Zprávy Společnosti pro 
dějiny Němců v Čechách / Mitteilungen der Gesellschaft für die Geschichte der Deutschen 
in Böhmen, 2001/I, s. 120–170; Kopica, J., Zemská vláda Deutschböhmen v letech 1918 
a 1919. 2004/III, s. 5–66; Okurka, T., Všeobecná německá výstava v Ústí nad Labem 
roku 1903 v kontextu dobového výstavnictví. 2005/IV, s. 5–129; Hrachová, I., Činnost 
Mimořádného lidového soudu v Mostě v letech 1945–1947. 2006/V, s. 7–78. 

15 http://sdnc.albis-int.cz/literatura.html.
16 Např. České pohraničí (sborník statí), BONA FIDE / Dům kultury Trutnov, Trutnov České pohraničí (sborník statí), BONA FIDE / Dům kultury Trutnov, Trutnov České pohraničí

1991.
17 Viz ucelená řada publikací edice „Working Papers“, zejména Zich, F., Národnostní 

a etnické vztahy v českém pohraničí – obraz Čecha, Němce, Rakušana a Róma ve vědomí 
obyvatel (1996); Jeřábek, M., Individuální kontakty obyvatel na česko-německé hranici 
(1996); Houžvička, V., Sudetoněmecká otázka v názorech a postojích obyvatel českého 
pohraničí (1996); Kastner, Q., Osídlování českého pohraničí od května 1945 (1996) Osídlování českého pohraničí od května 1945 (1996) Osídlování českého pohraničí od května 1945
nebo publikace Kdo žije v pohraničí. Česká část česko-německého pohraničí v procesech 
společenské transformace a evropské integrace, Sociologický ústav AV ČR – výzkumný tým 
Ústí nad Labem, 1996. K celkovému přehledu pak Kastner, Q., „Zpráva o výzkumech 
detašovaného týmu Pohraničí Sociologického ústavu AV ČR“, in Studie k sociálním dě-
jinám 8, Opava, 2001, s. 101–105. Další informace lze nalézt také v interním bulletinu 
Česko-německé souvislosti. 

18 Houžvička, V., Návraty sudetské otázky, Praha, Karolinum, 2005.
19 Blíže viz Kaiser, V., „Spolupráce Archivu města Ústí nad Labem a Muzea města 

Ústí nad Labem“, in Museum-Bulletin-Muzeum 6, Chemnitz-Liberec-München, 1997, Museum-Bulletin-Muzeum 6, Chemnitz-Liberec-München, 1997, Museum-Bulletin-Muzeum 6
s. 115–120.

20 Collegium Bohemicum, Ústí nad Labem, 2004.
21 K němu např.: Lázničková, I., „Muzeum romské kultury, o.p.s. – muzeum rom-

ské minority“, in Sborník z mezinárodní konference Muzeum a změna, Praha, 2003, 
s. 47–48.
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již od počátku devadesátých let dvacátého století Muzeum karpatských 
Němců.22

Umístění této instituce v Ústí nad Labem bylo chápáno také jako 
výraz ocenění historického faktu, že právě Ústí nad Labem představo-
valo baštu společného českého a německého demokratického odporu 
vůči nastupujícímu nacistickému totalitarismu v pohraničí až do konce 
srpna 1938, kdy ho ovládli sudetoněmečtí separatisté. Po roce 1989 to 
bylo právě Ústí nad Labem, které se stalo jedním z významných center 
výzkumu (sudeto)německé otázky v České republice.

Podpořit vznik takovéto instituce v Ústí nad Labem měl projekt 
zpracovaný v rámci veřejné soutěže pod názvem „Dokumentace osudů 
aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války 
postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu 
proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“. Na zpracování a řešení tohoto 
projektu se v letech 2006–2008 podílelo Muzeum města Ústí nad La-
bem, Ústav soudobých dějin a Národní archiv. 

Nedílnou součástí celého projektu byla prezentace, která v sobě za-
hrnovala konferenční a přednáškovou činnost, putovní výstavy, školní 
projekt, dokumentární � lm, rozhlasový pořad, popularizační publikace 
a v neposlední řadě odborné historické studie. Významnou součástí této 
fáze projektu byla i bezprostřední práce s mládeží, která má o minulosti 
své vlasti často velmi zkreslené představy. Na školní mládež, jmenovitě 
na vyšší ročníky základních škol, střední školy a učňovská zařízení, byl 
proto v rámci řešeného záměru zaměřen speciální školní projekt, který 
počítal s pravidelnou osvětovou činností na vybraných typech škol. 
V rámci projektu tak mj. probíhaly přednášky a diskuse s pamětníky, 
prezentace výsledků projektu nebo exkurze spojené s návštěvou výstavy 
„Zapomenutí hrdinové… i oni byli proti fašismu“ věnované památce 
(sudeto)německých antifašistů.

Celý projekt se jevil jako vhodný nejen s ohledem na společnou po-
zitivní minulost v období boje proti nacismu v Evropě, ale především 
s ohledem na její zakomponování do projektu Collegium Bohemicum 
v Ústí nad Labem, které mělo být vybudováno jako samostatné odbor-
né pracoviště Muzea města Ústí nad Labem a odborně garantováno na 
základě již existujících dohod o spolupráci s ústeckou Univerzitou Jana 

Evangelisty Purkyně (především s Ústavem slovansko-germánských stu-
dií a Filozo� ckou fakultou). 

Vědecká a kulturně-vzdělávací společnost Collegium Bohemicum, 
o.p.s.23 byla založena na konci roku 2006 za výrazné podpory statutár-
ního města Ústí nad Labem. Na jejím vzniku se podílely město Ústí nad 
Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a Společnost pro dějiny 
Němců v Čechách. Kancelář zahájila činnost v létě 2007. Na jaře 2008 
přistoupilo z rozhodnutí vlády České republiky mezi zakladatele společ-
nosti Ministerstvo kultury ČR.

Collegium Bohemicum vzniklo s cílem stát se nezávislou, otevřenou 
a interaktivní institucí celostátního významu. Zaměřuje se na kulturní 
dědictví, které v českých zemích spoluvytvářeli německy mluvící obyva-
telé. Zahrnuje v sobě muzeum, archiv, knihovnu, vědecká a vzdělávací 
pracoviště a postupně se stává i místem poznávání, setkávání a dialogu 
zájemců z řad odborné i laické veřejnosti z České republiky, Německa, 
Rakouska a dalších zemí. Organizuje vlastní i mezinárodní kulturní 
akce (jako jsou Dny české a německé kultury, největší pravidelná pře-
hlídka české kultury v zahraničí), podporuje vědeckou historickou práci 
(tématika soužití Čechů a Němců na českém území), vypisuje stipendia, 
vydává publikace a organizuje doprovodný vzdělávací program a výsta-
vy. Organizuje také vzdělávací projekty pro základní a střední školy. Od 
roku 2010 se ujalo pořádání konferencí Česko-německého diskusního 
fóra a organizuje i další konference česko-německého charakteru. Jeho 
současným úkolem (rok 2011) je příprava první stálé expozice dějin 
a kultury německy mluvících obyvatel českých zemí.24

Pro novou expozici získalo Collegium Bohemicum prostor o rozloze 
1500 m2 v nově zrekonstruované budově Muzea města Ústí nad Labem. 
Na zpracování její koncepce se podílela řada renomovaných odborníků 
z celé České republiky i vědecká rada Collegia Bohemica, v níž jsou 
zastoupeni přední čeští i němečtí historikové jako např. prof. Detlef 
Brandes, prof. Jiří Pešek, prof. Peter Haslinger, prof. Miloš Řezník, 

22 Horváthová, M., „Múzeá etnických minorit na Slovensku“, tamtéž, s. 44–46.

23 Blíže viz www.collegiumbohemicum.cz.
24 V roce 2011 pracovníci Collegia Bohemica řešili nebo spolupracovali na řešení 

následujících projektů: Malé památky, Průzkum a dokumentace malých památek v čes-
ko-saském příhraničí, Dějiny spojují, Tragická místa paměti jednoho regionu, Průzkum 
a dokumentace malých památek v česko-saském příhraničí. Podrobněji viz www.colle-
giumbohemicum.cz.
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doc. Kristina Kaiserová, prof. Miloš Havelka nebo dr. Tobias Weger. 
Koncepce je již delší dobu veřejně diskutována a stejně otevřeně se 
připravuje i výtvarná podoba expozice. Collegium Bohemicum vypsalo 
jako první v České republice architektonickou soutěž na vnitřní řešení 
expozice a nejlepší návrhy byly prezentovány v budově muzea.

Expozice by měla zahrnovat dvacet tematických místností a pokrývat 
osm století česko-německých vztahů na českém území. Politické události 
z let 1848–1947, které zásadně ovlivnily možnost soužití Čechů a Něm-
ců, jsou zpracovány ve zvláštní části výstavy a jsou rozděleny do časových 
úseků 1848–1918/1919, 1918/1919–1933, 1933–1945/1947. Posled-
ní z politických místností tedy tematizuje na jednom prostoru teror jako 
nástroj politického nátlaku uvnitř německy mluvícího společenství, 
který se v pohraničních oblastech ujal vlády v letech 1935–1938, kdy 
hegemonii získala Henleinova SdP, a věnuje se aktivitám a osudům su-
detských Němců za války. Mezníky z hlediska politického vývoje němec-
ky mluvícího obyvatelstva českých zemí představují vznik SHF jakožto 
nového typu politického hnutí a artikulace tzv. karlovarských požadavků 
K. Henleinem v dubnu 1938. Dále se místnost věnuje násilnému roz-
bití Československa po Mnichovské dohodě, kdy se teror stal formou 
vlády a v zemi byly aplikovány nacionálně socialistické rasové zákony. 
Heydrich a Lidice se stali novými měřítky soužití, vícečetné identity byly 
vyloučeny. V této místnosti by měl být dále tematizován odchod Čechů 
ze Sudet, transporty Židů i nucené vysídlení Němců z Československa. 
Tyto případy budou prezentovány jako součást fenoménu migrací spo-
jených s druhou světovou válkou. 

V rámci vzdělávacích projektů pro učitele a žáky základních 
a středních škol zpracovává Collegium Bohemicum učební materiály, 
příkladem jsou učební hodiny „Sudety 1938 ve fotogra� ích“ nebo „Su-
detoněmecká strana očima spisovatelky a novinářky Mileny Jesenské“ 
v rámci Školy demokratického vzdělávání (www.skolademokracie.cz), 
a odborně vede studenty k hledání vlastního pohledu na dějiny. Zde je 
příkladem vzdělávací projekt „Tragická místa paměti jednoho regionu“, 
do kterého se zapojila čtyři gymnázia z Ústí nad Labem, Chomutova, 
Loun a Kadaně. Osmdesát studentů a studentek mapovalo cestu sou-
žití českého, německého a židovského obyvatelstva ve svých městech 
počínaje dramatickými třicátými lety přes druhou světovou válku až 
k poválečným měsícům roku 1945, kdy mnohonárodnostní soužití 

v severních Čechách de� nitivně skončilo. Výstupem projektu je stejno-
jmenná publikace věnovaná „zastavením“, zcela konkrétním deseti až 
patnácti „tragickým místům“ každého z jmenovaných měst, a obdobně 
zpracovaná putovní výstava. 

Místům paměti česko-německého soužití je věnována i publikace 
Collegia Bohemica, která vznikla jako sborník příspěvků z konferen-
ce pro pracovní skupinu Česko-německého diskusního fóra v Chebu 
v červnu 2010. Kniha je rozdělena do sekcí „Paměť krajiny“, „His-
torické fenomény a rizika jejich instrumentalizace“ a „Místa paměti 
jako způsob prezentace minulosti v otevřeném diskursu“. Odborným 
garantem této konference byl prof. Milan Hlavačka. Z dalších odbor-
ných konferencí organizovaných Collegiem Bohemicem je možno uvést 
„Objevování německé architektury v českých zemích“, která se konala 
na konci 2011. 

* * * * *
Speci� ckými příspěvky se do povědomí malých i velkých čtenářů již 
delší dobu zapisuje ústecké nakladatelství pro biblio� ly Albis Internatio-
nal.25 Stalo se tak hned první knihou pro děti – Červeným Nepomukem
Josefa Holuba.26 Jedním z klíčových autorových zážitků byla nacionálně 
socialistická nenávist, jež zlikvidovala na konci třicátých let poklidné 
soužití Čechů a Němců na Šumavě i jinde. Zničené přátelství mezi čes-
kým Jiřím a německým Josefem ho poznamenalo natolik, že se na začát-
ku padesátých let rozhodl příběh tohoto přátelství zaznamenat – když 
v německém Švábsku nalezl druhý domov. Čtyřicet let ležel Holubův 
text v šuplíku. Když se v Československu po sametové revoluci zablýsklo 
na lepší časy v usmíření mezi Čechy a Němci, Holub rukopis přepraco-
val a nabídl jej renomovanému německému nakladatelství a to jej bez 
zaváhání přijalo. Český překlad na sebe nenechal dlouho čekat.

Druhá knížka pro děti z produkce nakladatelství Albis International 
by se měla stát povinnou četbou v rámci multietnické výchovy. Jmenuje 

25 Jeho majitelkou je ředitelka Ústavu slovansko-germánských studií FF UJEP a do-
centka katedry historie FF Kristina Kaiserová. 

26 Holub, Josef, Červený Nepomuk. Albis International, Ústí nad Labem, 1998 (pře-
klad z německého originálu Der rote Nepomuk, Beltz Verlag, Weinheim und Basel, 1993, 
1997).
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se Babička žije v Africe a napsala ji Annalies Schwarz,Babička žije v Africe a napsala ji Annalies Schwarz,Babička žije v Africe 27 autorka, která se 
narodila v Podkrkonoší a po válce byla vysídlena do Německa. Dcera 
autorky se v SRN provdala za afrického studenta a rodině se posléze 
narodil černý chlapeček, který vyrůstal v prostředí bílých kamarádů. 
Nový pohled na svět mu přinesla návštěva u africké babičky, kam odjel 
s otcem a se svým nejlepším německým kamarádem. Oba chlapci nená-
silným způsobem v jednom i druhém prostředí poznávají samozřejmost 
a normálnost soužití lidí s jinou barvou pleti.

Z tvorby pro dospělé vynikají především vzpomínky na život v me-
ziválečném česko-německém Ústí nad Labem. Snahou nakladatelství je 
v tomto případě vydávat vybrané tituly v českém i německém jazyce. 
Čtenáři se zatím dočkali vzpomínek z českého,28 německého,29 ale i ži-
dovského prostředí.30 Dějepisci dnes zdůrazňují potřebu proniknout ve 
svém bádání k „vnitřní stránce“ událostí, tj. snažit se porozumět sociál-
nímu jednání lidí v kontextu jejich vlastních idejí. Zároveň míří tato 
snaha nejen k představitelům politických či hospodářských elit, nýbrž 
i k širším vrstvám obyvatelstva. Takové líčení dějin „z nitra a zespoda“ 
je nejen možné, ale především potřebné při snaze o hlubší porozumění 
právě dějinám 20. století. Paměti, které jsou tímto způsobem čtenářům 
a historikům zprostředkovávány, jsou velmi vhodným pramenným 
textem pro takové porozumění, jež umožňuje postavit proti „velkým“ 
politickým dějinám kvalitu individuálního života a jeho „malé“ osobní 
dějiny. Navíc memoáry tohoto typu poskytují pohled jakoby „z lidské 
perspektivy“. Zajímavé jsou především výpovědi o tom, jak mezi širšími 
vrstvami společnosti vypadaly všední vztahy a způsob komunikace mezi 
českým a německým prostředím, o tom, že byly méně kon� iktní, než by 
se zdálo z některých dobových politických prohlášení.

* * * * *
Péče o kulturní dědictví národnostních menšin by měla být trvalým 
úkolem moderních evropských demokracií. Pro politické a kulturní 
sebevědomí historické komunity v Ústí nad Labem bylo v uplynulých 
dvou desetiletích velice důležité, že se dokázala postavit k tomuto úkolu 
čelem a nevyhýbala se historické odpovědnosti. Jedině tak je totiž možné 
hájit právo na své dějiny – když budeme na poznání a uchování historic-
ké paměti důkladně a pokud možno objektivně pracovat.

27 Schwarz, Annalies, Babička žije v Africe. Albis International, Ústí nad Labem, 2000 
(z německého originálu Meine Oma lebt in Afrika, Beltz Verlag, Weinheim und Basel, 
1998).

28 Šosvald, Jiří, Jó tenkrát v Ústí. Albis International, Ústí nad Labem, 1993 (2. upra-Jó tenkrát v Ústí. Albis International, Ústí nad Labem, 1993 (2. upra-Jó tenkrát v Ústí
vené a rozšířené vydání 1999). Tato kniha se přes velký úspěch u českých čtenářů dosud 
nedočkala svého německého překladu, protože její překladatelka zemřela před jeho 
de� nitivním dokončením.

29 Eckelt, Gerda, Wo ist mein Heim, mein Vaterland. Albis International, Ústí nad Labem, Wo ist mein Heim, mein Vaterland. Albis International, Ústí nad Labem, Wo ist mein Heim, mein Vaterland
1997; Eckelt, Gerda, Kde domov můj… Albis International, Ústí nad Labem, 1998.

30 Rohan, Bedřich, Rohan, Bedřich, R Ústecký šoulet. Albis International, Ústí nad Labem, 2000; Rohan, Rohan, R
Bedřich, Aussiger Schoulet. Albis International, Ústí nad Labem, 2001.
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ODSUN ČESKOSLOVENSKÝCH NĚMCŮ 
JAKO ZÁVAŽNÝ PŘEDPOKLAD 

DEMOKRATICKÉ A MÍROVÉ EVROPY

MILOSLAV BEDNÁŘ

Letošní šedesáté páté výročí poválečného, spojeneckými mocnostmi 
mezinárodněprávně rozhodnutého a následně provedeného řádného 
odsunu většiny československých Němců z Československé republiky 
do spojenci okupovaného Německa je dobrou příležitostí zamyslet se 
nad příčinami, důsledky, celkovým smyslem a nedávným i nynějším 
významem této události. 

Rozhodnutí o odsunu německého obyvatelstva z Československa, 
Polska a Maďarska padlo na Postupimské konferenci vítězné velmocen-
ské spojenecké koalice, tedy vrcholných představitelů Spojených států 
amerických, Velké Británie a Sovětského svazu, a to v podobě meziná-
rodní smlouvy vydané 2. srpna 1945 v německé Postupimi. Odsunem 
se zabývá čl. XIII uvedeného závěrečného dokumentu třístranného spo-
jeneckého summitu nazvaný Spořádaný odsun (v anglickém originále 
„transfer“ – pozn. aut.) německého obyvatelstva.1

Uvádí se zde, že spojenecká konference dospěla po prozkoumání této 
otázky třemi zúčastněnými vládami k dohodě. Podle ní tři vlády klíčo-
vých spojeneckých velmocí „uznaly, že německé obyvatelstvo nebo jeho 
složky, které zůstávají v Polsku, Československu a Maďarsku, bude třeba 
odsunout do Německa. Jsou zajedno v tom, že jakýkoliv odsun musí být 
prováděn spořádaně a lidsky.“2

Spojenecké rozhodnutí o odsunu německého obyvatelstva z území tří 
států na východ od Německa do Německa mělo významný mezinárod-
něprávní precedens. Byla jím Lausannská smlouva z 24. července 1923, 
jež po první světové válce pod záštitou Společnosti národů rozhodla 
o organizovaném přesídlení obyvatelstva mezi Řeckem a Tureckem, 

a tím znemožnila pokračování probíhajících násilností na civilním 
obyvatelstvu.3

V zásadě tentýž bezprostřední důvod a účel mělo na zřeteli i postu-
pimské mezinárodněprávní rozhodnutí spojenců o odsunu německého 
obyvatelstva do Německa. Nebyl to ale jen tento (nepochybně podstat-
ný) důvod. Rozhodnutí spojenců k takto závažnému kroku mělo v prv-
ní řadě geopolitické strategicko-preventivní opodstatnění. Mělo zajistit, 
aby Německo v budoucnu již nikdy nemohlo využít početných němec-
kých menšin ve státech na východ od svých státních hranic k uskutečňo-
vání svých tradičních dobyvačných a politicko-kulturně-destruktivních 
záměrů pro Německo dějinně geopoliticky klíčovým, tedy východním 
strategickým směrem. Tradiční mocenské silokřivky Evropy tak měly 
v případě Německa doznat významné preventivně omezující změny. 
Posuzujeme-li tento mírový geostrategický účel spojenci rozhodnutého 
a následně provedeného odsunu německého obyvatelstva např. z Česko-
slovenska retrospektivně, lze v dané souvislosti konstatovat (a rovněž tak 
extrapolovat) následující skutečnosti a dějinné možnosti:

Po ukončení studené války koncem roku 1989, k němuž došlo v po-
době nekrvavého amerického vítězství nad totalitním komunistickým 
ovládáním středovýchodní Evropy, tedy vítězství demokracie nad totali-
tarismem, se v národnostně smíšené postkomunistické Jugoslávii rozho-
řela postupná série krvavých občanských válek, doprovázených masový-
mi násilnostmi na civilním obyvatelstvu. Jugoslávský stát, vzniklý jako 
důsledek německé, rakousko-uherské a turecké porážky v první světové 
válce a po druhé světové válce přeměněný v komunistickou diktaturu, 
se v průběhu dekády krvavých jihoslovanských válek devadesátých let 
rozpadl na několik nástupnických států. 

K 1. lednu 1993 se mírovým způsobem rozdělilo Československo na 
Českou a Slovenskou republiku. K této skutečnosti bezesporu přispělo, 
že oba hlavní národy dvou nástupnických států Československa, tedy 
Češi a Slováci, spolu nikdy ve svých dějinách neválčily. Ve Slovenské 
republice sídlící významná maďarská menšina (přes 600 000 obyvatel) 

1 Zpráva o třístranné konferenci v Berlíně, Benešovy dekrety – Sborník textů, Centrum 
pro ekonomiku a politiku, Praha, 2002, s. 72.

2 Tamtéž.

3 Srov. Houžvička, Václav, Návraty sudetské otázky, Nakladatelství Karolinum, Praha, 
2005, s. 248–249; Potočný, Miroslav, „Mezinárodní právo a transfer Němců z Česko-
slovenska“, in Právní aspekty odsunu sudetských Němců, Ústav mezinárodních vztahů, 
Praha, 1996, s. 16.



164 O N��  Č ��   165O � N��

představuje od té doby pro Slovenskou republiku chronické existenční 
ohrožení, přestože jak Slovensko, tak s ním sousedící Maďarsko jsou 
členskými státy Evropské unie. 

Lze si tedy celkem snadno představit mnohem akutnější ohrožení 
státní existence České republiky v hypotetickém případě existence 
mnohem početnější (asi 3 000 000 obyvatel) německé menšiny na 
jejím území po konci studené války, kdy došlo ke sjednocení Německa 
a dodnes pokračujícímu intenzivnímu vzedmutí německého velmocen-
ského nacionalismu. 

V případě hypotetické existence takto významné německé menši-
ny na československém území během více než čtyřicetiletého trvání 
komunistického totalitního Československa by se koncem roku 1989 
stav jejího smýšlení pravděpodobně blížil stavu politické názorové orien-
tace obyvatelstva komunistické Německé demokratické republiky. Tedy 
stavu národa, který z období převážně pronacistické orientace plynule 
přešel z nacistické verze totalitarismu do jí konkurující další, tentokrát 
komunistické. K tomu je třeba vzít plně v úvahu, že v období mezi-
válečné demokratické Československé republiky prokazatelně nedošlo 
ke změně politické kultury německých aktivistických stran, tedy jejich 
hodnotové orientace vůči demokratickému politickému systému. To 
znamená, že německé politické strany, jež se v demokratickém Česko-
slovensku od roku 1926 podílely na politické moci, i nadále souvisle 
trvaly na hodnotové nadřazenosti sociálních a etnických kolektivit, tedy 
kolektivních práv a nároků nad individuem, tj. nad právy a svobodami 
jednotlivých občanů státu.4

Že by za takových značně pravděpodobných okolností následný vý-
voj událostí po roce 1989, znemožňující demokratickou státní celistvost 
nejen Československé, ale zejména České republiky, neméně závažně 
ohrozil evropský mír, je vcelku zjevné. Do krize by se tím zároveň dostala 
i demokracie v Evropě. Tedy i důsledek skutečnosti, že u Velké Británie 
a Spojených států amerických mělo postupimské mezinárodněprávní 
rozhodnutí spojenců o odsunu německého obyvatelstva nepochybně 
na zřeteli jak mírovou, tak demokratickou budoucnost Evropy. Do zá-
padního Německa odsunutí Němci se tak ocitli pod přímou okupační 

správou demokratických spojenců, jejichž úmyslem podle Postupimské 
dohody bylo „dát německému lidu příležitost, aby se připravil k budou-
cí obnově svého života na demokratických a mírumilovných základech. 
Bude-li jeho vlastní úsilí pevně zaměřeno k tomuto cíli, pak bude moci 
v přiměřené době zaujmout místo mezi svobodnými a mírumilovnými 
národy světa.“5 Tímto veřejně prohlášeným záměrem spojenecké Postu-
pimské dohody se nicméně řídily jen Spojené státy a Velká Británie. 
Totalitní, tedy zásadně protidemokraticky orientovaný Sovětský svaz ve 
skutečnosti neměl nic takového v úmyslu jak ve své okupační zóně Ně-
mecka, tak v jím ovládnuté části Evropy. Demokratickou cestou se proto 
mohla dát jen polovina Evropy, včetně západní části demokratickými 
spojenci okupovaného Německa. 

To znamená, že německé obyvatelstvo odsunuté podle Postupimské 
dohody z Československa do západních okupačních zón Německa 
mělo, na rozdíl od Němců odsunutých z Československa do sovětského 
okupačního pásma, podobně jako jejich noví němečtí spoluobčané, po 
dlouhý vícegenerační časový úsek dobrou příležitost osvojit si demokra-
tickou hodnotovou orientaci, kterou dosud z valné části nesdílelo. Je-
jich odsun do Německa byl proto v souvislostech poválečné demokracie 
v Evropě nepochybně příznivou skutečností. 

Důležitou otázkou nicméně zůstává, jak bylo, slovy Postupimské 
dohody, jejich „vlastní úsilí pevně zaměřeno k tomuto cíli“.6 Posuzu-
jeme-li z tohoto hlediska stanoviska organizací někdejších českosloven-
ských Němců ve Spolkové republice Německo, stojíme před závažným 
problémem. 

Ve Stanovisku k sudetské otázce ze 7. května 1961, přijatém Sudeto-
německou radou a Sudetoněmeckým landsmanšaftem a jinak známém 
jako „20 bodů“, se spojenci odmítnutá Mnichovská dohoda z 29. září 
1938, rozbíjející pod nátlakem nacistického Německa státní celistvost 
demokratické Československé republiky, označuje jako „osvobození 
sudetských Němců z české nadvlády“.7 Mezinárodněprávně založené 
spojenecké rozhodnutí Postupimské dohody odsunout německé oby-

4 Srov. Broklová, Eva, Politická kultura německých aktivistických stran v Československu 
1918–1938, Karolinum, Praha, 1999, s. 113–114. 

5 Zpráva o třístranné konferenci v Berlíně, Benešovy dekrety – Sborník textů, s. 61–62. 
6 Tamtéž, s. 62.
7 „Stellungnahme zur Sudetenfrage („20 Punkte“)“, in Krajanské organizace sudetských 

Němců, Ústav mezinárodních vztahů, Praha, 1998, s. 171.
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vatelstvo z Československa do Německa se ve stále platném Stanovisku 
k sudetské otázce označuje takto: „Expanzivní český nacionalismus 
využil ve spolku se sovětským imperialismem v roce 1945 zhroucení 
Německé říše k tomu, aby vyhnal sudetské Němce z jejich rodové sídelní 
oblasti a okradl je o jejich národní majetek. Tento postup je (…) poru-
šením základních lidských práv a svobod milionů lidí.“8

Začlenění odsunutých československých Němců do demokratického 
západního Německa se ve stanovisku popisuje takto: „Vzrůstající hos-
podářské, sociální a politické začlenění sudetských Němců do Spolkové 
republiky Německo a postupná změna generací nevedou v žádném 
případě k ‚vyřízení‘ sudetské otázky. Upevnění jejich existence jim dává 
větší možnost hájit svá práva a rozvíjet politickou aktivitu. Rozptýlení 
sudetských Němců a jejich nové společenské vazby vedou k tomu, že je 
dnes účast německého národa na sudetské otázce širší než kdykoliv před-
tím (…) Nejen sudetští Němci, nýbrž i německý národ ve svém celku se 
nikdy nesmíří s vyhnáním sudetských Němců z jejich po staletí trvající 
domoviny (…) nezřekneme se obnovení porušeného práva a zadosti-
učinění za škody způsobené vyhnáním. Od spolkové vlády očekáváme, 
že nikdy nepřijme vyhnání a vyvlastnění více než 3 milionů německých 
státních občanů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a že naopak bude 
jejich práva v každém směru účinně zastupovat.“9 Právní nároky od-
sunutých německých obyvatel z Československa vysvětluje uvedené 
stanovisko následovně: „Naše politické úsilí se zakládá na právu na do-
movinu a na sebeurčovacím právu národů v rámci evropské integrace. 
Přihlašujeme se taktéž k přirozenoprávnímu nároku každého člověka na 
nerušené usazení ve svém právoplatném bydlišti, jakož i k právu národů 
a etnických, rasových a náboženských skupin na nerušené usazení ve 
svých zděděných osídlených oblastech (právo na domovinu). V našem 
případě tím rozumíme právo sudetoněmecké skupiny na návrat do své 
domoviny a na nerušený život právě zde v souladu s právem na sebeur-
čení. Poměry v Evropě (…) mohou být považovány za normalizované 
teprve tehdy, až bude toto právo uskutečněno. Hlásíme se k právu na 
sebeurčení jako právu národů a národních skupin určovat si svobodně 
svůj politický, hospodářský, sociální a kulturní status. O osudu sudet-

ských Němců a jejich území může být totiž rozhodováno jen s jejich 
výslovným souhlasem.“10

Z uvedeného, stále platného stanoviska Sudetoněmeckého land-
smanšaftu zřetelně vyplývá, že politická reprezentace Němců odsu-
nutých z Československa zneužila demokratickými spojenci zajištěné 
svobodné liberální poměry Spolkové republiky Německa k faktickému 
veřejnému odmítání právoplatnosti mezinárodněprávního rozhodnutí 
spojenců o odsunu německých obyvatel z Československa do Německa. 
Rovněž je patrné, že organizace někdejších československých Němců 
zneužily liberální demokratické poměry v Německu a v demokratické 
Evropě k aktivnímu nedemokratickému nadřazování kolektivních práv 
a domnělých kolektivních nároků nad individuální práva občanů, jež 
jsou základem a smyslem existence demokratického státu. 

Zásady Stanoviska k sudetské otázce z roku 1961, neslučitelné 
s demokratickými civilizačními principy a spojeneckou Postupimskou 
dohodou jako jedním ze základních kamenů poválečného mezinárod-
ního práva, byly po 30 letech přejaty i do nového znění Stanov sude-
toněmeckého landsmanšaftu z února 1991. Účelem Sudetoněmeckého 
landsmanšaftu je podle nich „prosadit právní nárok na domovinu, její 
opětovné získání a s tím spojené právo na sebeurčení (sudetoněmecké 
– pozn. aut.) národní skupiny; obhajovat nárok národních skupin 
a jednotlivých krajanů na náhradu za uloupený majetek a odtud 
vyplývající nároky na odškodnění (…) hájit zájmy národní skupiny 
v domovině.“11

Lze tedy odůvodněně konstatovat, že politicko-organizační struktura 
Němců odsunutých podle postupimského spojeneckého ujednání do 
Německa soustavně konzervuje a šíří politicko-právní principy, jež jsou 
v zásadním rozporu se základními principy demokratické civilizace 
a poválečným mezinárodním právem, tedy s principy, jež po druhé svě-
tové válce zaručily obnovu politické demokracie v polovině Evropy a po 
ukončení studené války na většině evropského území. 

Proto je na místě otázka, jak se k protidemokratickému zaměření 
a působení politicko-organizační struktury odsunutých Němců, nyní 
občanů Spolkové republiky, staví jejich nynější spolkový německý stát. 

8 Tamtéž.
9 Tamtéž.

10 Tamtéž, s. 172.
11 Satzung der Sudetendeutschen Landsmannschaft, s. 190. Satzung der Sudetendeutschen Landsmannschaft, s. 190. Satzung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
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Německý Svaz vyhnanců jako střechová organizace všech sdružení odsu-
nutých Němců, včetně Sudetoněmeckého landsmanšaftu, má výraznou 
a výslovnou podporu německé státní reprezentace. Jím pořádané každo-
roční shromáždění, nazývané Den domoviny, letos 27. srpna v Berlíně 
pozdravil spolkový prezident Christian Wulff  a spolková kancléřka An-
gela Merkelová. Předsedkyně Svazu vyhnanců Erika Steinbachová, jež 
zároveň působí jako mluvčí spolkové parlamentní frakce CDU/CSU pro 
lidská práva a humanitární pomoc, vystoupila ve své letošní berlínské 
řeči se stanoviskem, podle něhož nelze historické souvislosti vedoucí 
k poválečnému odsunu německého obyvatelstva do Německa spojovat 
s počátkem druhé světové války. Jeho kořeny podle předsedkyně Stein-
bachové sahají až do poloviny 19. století.12 Předsedkyně spolkového 
Svazu vyhnanců tím měla v českém případě zjevně na mysli na demo-
kratických principech a ideách založené české národní obrození, jež 
následně ve 20. století vyústilo do vzniku demokratické Československé 
republiky. Neslučitelnost politického zaměření vrcholné politické or-
ganizace odsunutých Němců v jejich nynějším domovském státě, tedy 
demokratické Spolkové republice Německo, s demokratickou názoro-
vou orientací, jí odpovídajícím pochopením dějin a z ní vyplývajícím 
politickým jednáním je v letošním o� ciálním stanovisku předsedkyně 
Svazu vyhnanců, jež je zároveň významnou celoněmeckou poslankyní, 
krystalicky průkazná. 

Ba co víc, střechové organizační uskupení odsunutých Němců na 
německé politické reprezentaci výslovně požaduje, aby na státy, jež s de-
mokratickou civilizací neslučitelné politické cíle odsunutých Němců od-
mítají, tedy na Českou republiku a Polsko, působila „důraznou silou“, 
tedy vyvíjela na ně nátlak.13

V kontextu současné německé politiky nejde jen o ofenzivní rétori-
ku organizací do Německa odsunutých Němců. Sociální ministerstvo 
německé spolkové země Hesensko zaslalo letos v červenci na vlastní 
náklady do 450 školských institucí včetně studijních seminářů a večer-
ních gymnázií brožuru nazvanou 50 tezí k vyhnání.50 tezí k vyhnání.50 tezí k vyhnání 14 Tvrdí se v ní, že 

odsun československých Němců měl charakter genocidy.15 Z toho podle 
jejího autora vyplývá „absolutní zákaz uznání současně uskutečněných 
vyvlastnění (…) A proto je třeba v politické oblasti zintenzívnit hledání 
schůdných cest ke spravedlivému vyrovnání.“16 Ve zřetelné souvislosti 
s odsunem se v publikaci dokonce tvrdí, že široce rozšířená představa 
o násilném německém tlaku na východ je neudržitelná. Spíše prý exis-
toval „pozvolný tlak Slovanů na západ“.17 Československý prezident 
Edvard Beneš, jak tvrdí autor, „usiloval o čistě slovanský český národní 
stát zcela analogicky k ideologii německého nacionálního socialismu“. 
Nebyla to tedy podle autora nacistická genocidní válka, nýbrž poválečný 
odsun Němců, jenž rozbil po staletí existující soužití Slovanů a Němců. 
Podle publikace, když západní spojenci souhlasili s odsunem, počítali 
vzhledem k neutěšené zásobovací situaci v Německu „s nebezpečím 
masového vymírání“.18 Podle autora tedy měli svým rozhodnutím 
o odsunu na mysli genocidní záměr. Dále se v brožuře tvrdí, že užívání 
mezinárodněprávního spojeneckého termínu odsun („transfer“) místo 
v Německu zdomácnělého, emotivně hanlivého termínu vyhnání je 
zlehčováním odsunu, a je tedy porušováním lidských práv.19 A autor 
sám se v extrémně nacionalistických německých médiích vyjadřuje ještě 
otevřeněji. Českoslovenští Němci prý byli odsunuti „z rasistických dů-
vodů“, a jedná se proto o „genocidu.“

Uvedené skandální jednání hesenského sociálního a kulturního mi-
nisterstva, resp. hesenské vlády, není ojedinělým výstřelkem. Je pouze 
nejnovějším projevem již deset let souvisle uskutečňované hesenské 
vládní politiky. V jejím rámci hesenská vláda například převzala patro-
nát nad nadací nanejvýš problematického celoněmeckého Centra proti 
vyhánění, jež je prvořadým projektem Svazu vyhnanců a jehož hlavní 
výroční akci, Den domoviny, o� ciálně zavedla a etablovala jako součást 
jí pořádaného každoročního Dne Hesenska. Zástupci Svazu vyhnan-
ců dokonce získali zastoupení v rozhlasové radě Hesenského rozhlasu 
a v Zemském úřadu pro soukromý rozhlas. Hesenská zemská vláda nyní 

12 Srov. Wahrheit und Dialog – Schlüssel zur Verständigung, Rede der Präsidentin Erika 
Steinbach MdB zum Tag der Heimat in Berlin, 27. August 2011.

13 Tamtéž.
14 De Zayas, Alfred, 50  esen zur Vertreibung, Londýn, Mnichov, 2008.50  esen zur Vertreibung, Londýn, Mnichov, 2008.50  esen zur Vertreibung

15 Tamtéž.
16 Tamtéž. 
17 Tamtéž.
18 Tamtéž.
19 Tamtéž.
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SUMMARY

 is collection of conference proceedings on the post-war transfer of the 
Sudeten Germans from the former Czechoslovakia is an outcome of a 
conference of experts entitled “ e Transfer of Germans from Czecho-
slovakia 65 years after” which was organized on 29 November 2011 by 
Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem in cooperation 
with the European Conservatives and Reformists Group in the Euro-
pean Parliament.  e book places events of the forcible removal of the 
Sudeten German minority in context and presents the facts so the reader 
can make its own opinion about, even today, a very hotly debated and 
often politicized topic of our history.

 e collection is divided into four parts.  e � rst focuses on the 
transfer as such. Eva Hahn emphasizes the necessity to place the removal 
of the Sudeten Germans into a wider international and even Central Eu-
ropean context. She tries to answer the question of why the transfer even 
happened, while distinguishing between Germans from Poland and 
Czechoslovakia. Martin Brown analyzes the English language discourse 
on the topic and attempts to research why has the word “transfer” disap-
peared from the international debate even it was not a mere euphemism 
and cannot be compared with the term “ethnic cleansing”.

 e second part of the book follows the post-1989 Central European 
discourse about the post-war expulsion.  e text by Piotr Majewski
examines stances and opinions about German transfer from the Poland 
perspective.  e year 2002 is, according to Majewski, a new turning 
point in property rights issues including restitutions of German prop-
erty and personal indemnity.  e author claims, however, that currently 
there is a need for a more balanced interpretation of war and forced 
migration in Poland. Václav Houžvička follows the development of the  Václav Houžvička follows the development of the  Václav Houžvička
debate about the transfer of the Sudeten Germans in Czech society after 
1989. He focuses mainly on the governmental position in the 1990s.

Part three addresses the legal impact of the German minority transfer 
from Czechoslovakia. René Petráš describes the complicated period in 
the middle of the two world wars and the post-war period in relation 
to minority rights. He presents Czech and international legal opinions 

rovněž klade velký důraz, a to více než kdykoliv předtím, na významné 
umístění tématu odsunu do školních osnov. Hesenské ministerstvo kul-
tury proto zaslalo materiály Svazu vyhnanců hesenským médiím, aby je 
dala k dispozici školám.20

Ze všech výše uvedených skutečností vypovídajících o vztahu Ně-
mecka k odsunu československých (a nejen československých) Němců 
do Německa po druhé světové válce je patrné, že odmítání oprávněnosti 
mezinárodněprávního řádu, zřízeného v důsledku porážky nacistického 
Německa spojenci v Německem způsobené druhé světové válce, je živou 
součástí německého politického a národního vědomí. Tato skutečnost 
znamená, že německé vyrovnání s antidemokratickou, agresivně nacio-
nalistickou a nacistickou minulostí, vycházející z jasného vědomí ko-
lektivní odpovědnosti, není postačující. A to byl důvod, proč někdejší 
spojenecké mocnosti vydaly v roce 1996 v zájmu demokratické a mírové 
budoucnosti Evropy stanoviska, jež výslovně potvrzují stálou platnost 
závěrů spojenecké Postupimské konference o odsunu německého obyva-
telstva, stejně jako jejich striktní založení na mezinárodním právu.21

20 Vom slawischen Drang nach Westen, http://www.german-foreign-policy.com/de/
fulltext/58142.

21 „Stanoviska USA, Velké Británie, Ruské federace a Francie k Postupimské dohodě 
z roku 1996“, in Krajanské organizace sudetských Němců, Ústav mezinárodních vztahů, 
Praha, 1998, s. 161–162. 
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about the transfer of the Sudeten Germans. According to Petráš, the 
transfer was possible because of the rejection by world powers to guar-
antee wide minority rights as there were before the war. Jaroslav Kuba
focuses on what impacts the possible annulment of the presidential de-
crees would have on the Czech legal system in the context of the EU leg-
islation, precisely of the Lisbon Treaty from 2009.  e author describes 
reasons why (not only) President Václav Klaus struggled to gain the 
Czech Republic opt out, which would prevent EU legislation from over-
turning the decrees. Jan Kuklík presents the so called “Operation N,” Jan Kuklík presents the so called “Operation N,” Jan Kuklík
which was an attempt to monitor all the Czechoslovakian claims towards 
Germany between 1955 and 1959.  e author clearly describes how the 
indemnity agreement and claiming other demands took place (includ-
ing personal reparations) all connected with the Munich treaty and the 
Peace treaty with Germany and how the situation evolved after 1948 and 
1956. Operation N was not fully completed, but its materials were used 
for further negotiations in the 1960s and 1970s.

 e last part of the collection presents current studies of the German 
transfer, particularly at the Jan Evangelista Purkyně University in Ústí 
nad Labem. In his text Zdeněk Radvanovský states that students and Zdeněk Radvanovský states that students and Zdeněk Radvanovský
academicians showed a great interest in studying the Sudeten German 
matter in the 1990s. In various places, new projects which focused not 
only on the study of the transfer as such and individual stories, but also 
on Czech-German coexistence in general and in diff erent regions in 
particular.  e text is complemented with examples of diff erent projects. 
Miroslav Bednář emphasizes geopolitical reasons for the transfer. Ac-Miroslav Bednář emphasizes geopolitical reasons for the transfer. Ac-Miroslav Bednář
cording to him, the transfer was intended to limit the in� uence of 
Germany on its minorities in the East and, at the same time, to allow 
the Sudeten Germans to live under the supervision of the democratic 
state. It was supposed to strengthen peace in Europe.  e author also 
describes activities of the Sudeten Germans in today’s politics and their 
impact on the German government to open the matter of the transfer 
again. According to Bednář, the German society has not come to terms 
with the transfer yet. 
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