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Předmět a cíle výzkumu  

Předkládaná práce se zabývá pozemkovou a osídlovací politikou na území Protektorátu Čechy 

a Morava, na kterou nahlíží jako na nedílnou součást jednotné nacistické germanizační 

politiky, uplatňované v širším prostoru Německé říše. Studie si klade za cíl posoudit 

strukturálně a po organizační linii osídlovací politiku a mechanismy jejího fungování na 

vyšších i nižších stupních v rámci řízení osídlovacího procesu. Proponovaný výzkum této 

problematiky na území Protektorátu významně přispěje k zdokumentování a objasnění 

celkových cílů nacistické okupační moci a obohatí dosavadní poznatky v oblasti 

germanizačních plánů, které, tak jak byly nastaveny, měly přinést dalekosáhlé důsledky nejen 

pro dané teritorium, ale i pro český národ jako takový. 

 

Současný stav výzkumu a literatura 

Tématika pozemkové a osídlovací politiky v Evropě a speciálně v Protektorátu Čechy a 

Morava s menšími přestávkami zaměstnávala naši i zahraniční historickou obec po dlouhé 

období od skončení války až do současnosti. První práce zabývající se vytčenou 

problematikou nacistických germanizačních plánů v Protektorátu (případně i 

v oblastech obsazeného pohraničí) vznikaly v domácím prostředí v 50. a 60. letech 

20. století.
1
 Jedná se o práce a edice Václava Krále (sestavené částečně ve spolupráci s 

Karlem Fremundem) z padesátých
2
 a šedesátých let 20. století, které

3
 vznikaly převážně za 

účelem odhalení a odsouzení nacistických zločinů na našem území bez hlubší analýzy a 

kritiky pramene. Král sice vycházel z dobových (dnes již v některých případech 

nedostupných) archivních materiálů, ale nepřistoupil však k jejich hlubší analýze a 

interpretaci. V jeho „Otázkách hospodářského a sociálního vývoje“ nalezneme kapitoly 

věnující se problematice germanizační politiky v protektorátu,
4
 nebo problematice arizace,

5
 

                                                 
1
 Pomineme-li publikace všeobecného charakteru bilancující dopady nacistické okupace pro české hospodářství, 

které vznikly bezprostředně po skončení války: Chmela, Leopold: Hospodářská okupace Československa, její 

methody a důsledky. Znalecký posudek v procesu s K. H. Frankem, Orbis, Praha 1946, s. 77–89; Státní 

hospodaření za války a po revoluci. Výklad ministra financí Dr. Vávro Šrobára k státnímu rozpočtu za rok 1946 

a původní správa ministerstva financi, Praha 1946, s. 77. 
2
 KRÁL, Václav, Otázky hospodářského a sociálního vývoje v českých zemích v letech 1938–1945, Praha 1958. 

3
 KRÁL, Václav (ed.), Die Vergangenheit warnt: Dokumente über die Germanisierungs- und Austilgungspolitik 

der Natiokkupanten in der Tschechoslowakei. Praha 1960; TÝŽ, Fašistické plány na vyhlazení českého národa, 

in: ĎaS, roč. 2, č. 2, 1960, s. 19–21; KRÁL, Václav – FREMUND,, Karel (eds.), Chtěli nás vyhubit, Praha 1961; 

KRÁL, Václav, Pravda o okupaci, Praha 1962, FREMUND, Karel, Dokumenty o vyhlazovací politice, in: 

Sborník archivních prací 1963, č. 2, s. 3–45; KRÁL, Václav, Zločiny proti Evropě, Praha 1964; KRÁL, Václav 

(ed.), Die Deutschen in der Tschechoslowakei 1933–1947: Dokumentsammlung. Praha 1964; FREMUND, 

Karel, Heydrichova nadace – důležitý nástroj nacistické vyhlazovací politiky (výběr dokumentů), Sborník 

archivních prací 14, 1964, č. 1, s. 3–38. 
4
 Kapitola „Germanizační politika fašistických okupantů“ KRÁL, Václav, Otázky hospodářského a sociálního 

vývoje, c. d., s. 33–57. 
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které jsou ale velmi obecné a nenajdeme zde bližší a hlubší zhodnocení nacistické pozemkové 

politiky. Chybí zde např. zmínky o významné organizaci, která hrála v nacistické osídlovací 

politice značnou roli – Německé osídlovací společnosti – a o problematice s ní spojené.
6
 

V 60. letech významně přispěl k výzkumu širšího rámce nacistické organizační struktury 

v protektorátu Stanislav Šisler.
7
 Jako první se pokusil zmapovat organizační rámec okupace, 

ale otázka řízení zemědělského sektoru ve špičce nacistického okupačního aparátu a 

germanizace v oblasti zemědělství zůstala blíže neobjasněna. Podobně jako historik Václav 

Král, ale s větší analýzou pramenné základny, nicméně se stejným ideologickým 

podbarvením, přistoupil v tomto období k analýze základního dokumentu ke germanizaci – 

Generálního plánu Východ Antonín Šnejdárek.
8
 Poněkud sporným přínosem k problematice 

germanizace na našem území se vyznačují práce Čestmíra Amorta z poloviny šedesátých a 

začátku sedmdesátých let.
9
 Pomineme-li opět silnou politickou podbarvenost, tak jsou tyto 

studie do značné míry kompilacemi starších prací Václava Krále, nevyznačující se 

dostatečnou kritikou pramene.  

Problematikou německých germanizačních plánů se od šedesátých let hlouběji zabýval 

Zdeněk Antoš.
10

 Ve svých pracích se zaměřoval na aspekty nacistické pozemkové a 

osídlovací politiky v okupovaném pohraničí. Jeho studie se netýkají přímo oblastí 

Protektorátu, nicméně jsou pro tuto práci přínosné zejména pro komparaci nacistických 

postupů proti českým pozemkovým vlastníkům na obou územích. 

                                                                                                                                                         
5
 Kapitola „Arisace a její vliv na postavení české buržoasie“, tamtéž s. 58–78. 

6
 Kolem poloviny 60. let se začaly objevovat práce dalších historiků, například Jana Tesaře: TESAŘ, Jan, 

Poznámky k problémům okupačního režimu v tzv. „protektorátě“, HaV, 1964, č. 2, s. 153–191, č. 3, s. 333–385; 

TÝŽ, K problému nacistické okupační politiky v Protektorátě v r. 1939, HaV, 1969, č. 1, s. 40–85; 

Stanislava Bimana: BIMAN, Stanislav, Osvětim a Frankova politika v roce 1943. ĎaS, č. 1, 1966, s. 14–17; 

TÝŽ, Nacistická bezpečnostní služba v protektorátě Čechy a Morava (Vznik, organizace a činnost), SAP 22, 

č. 2, 1972, s. 297–355, či V. Průchy: PRŮCHA, Václav, Československé hospodářství za nacistické okupace, 

ĎaS č. 4, 1966, s. 33–36; PRŮCHA, Václav – OLŠOVSKÝ, Rudolf, Vliv nacistické okupace na československé 

hospodářství, in: Nacistická okupace Evropy 1–3. Sborník referátů z III. mezinárodního kongresu dějin 

evropského odboje v Karlových Varech v září 1963, Praha 1966, s. 43–103; TÝŽ, Základní rysy válečného 

řízeného hospodářství v českých zemích v letech nacistické okupace, HaV, 1967, s. 215–239, PRŮCHA, Václav, 

Změny v sociální struktuře československé společnosti v letech 1938–1945, Vědecká sdělení č. 33, Praha 1970, 

s. 67–69. 
7
 ŠISLER, Stanislav, Příspěvek k vývoji a organizaci okupační správy v českých zemích v letech 1939–1945, in: 

Sborník archivních prací. Praha, roč. 13, č. 2 (1963), s. 46–95; Týž: Studie o organizaci a působnosti nacistické 

okupační správy v českých zemích v letech 1939–1945. In: Sborník archivních prací. Praha: Archivní správa 

Ministerstva vnitra ČR Roč. 22, č. 1 (1972), s. 183–219. 
8
 ŠNEJDÁREK, Antonín, Dokument o vzniku tzv. generálního plánu „Východ“, ČSČH, roč. IX, 1961, s. 422.  

9
 AMORT, Čestmír, Nacistické plány na poněmčení středních Čech, In: Středočeské kapitoly z  dějin okupace 

1939–1942, Praha 1965; AMORT, Čestmír, Drang nach Osten. Pangermánské plány na vyhubení slovanských 

národů, Praha 1971. 
10

 ANTOŠ, Zdeněk: Blut und Boden – ke „konečnému řešení“ národnostní otázky v sudetské župě, in: Slezský 

sborník, roč. 64, č. 1, Opava 1966, s. 28–59; Týž: Jihotyrolská otázka za druhé světové války a naše země, in: 

Slezský sborník, roč. 64, č. 3, Opava 1966, s. 390–393. 
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Nacistická politika krve a půdy se stala v šedesátých letech předmětem zkoumání 

Antonína Haase, který působil jako archivář v tehdejším Státním ústředním archivu v Praze, 

kde měl na starosti pořádání zemědělských fondů, fondů pro období Protektorátu a zejména 

fondu Pozemkového úřadu a fondu Českomoravské zemědělské společnosti.
11

 Jeho studie, 

které sloužily jako příprava pro textovou část inventářů, sice důsledně vychází z hluboké 

znalosti pramenného materiálů, uvedené závěry však není pro chybějící poznámkový aparát 

možné ověřit, což značně relativizuje využitelnost tohoto pramene.  Dalším nedostatkem je, 

že archivní materiály Pozemkového úřadu a zmíněné osídlovací společnosti nejsou 

komparovány s dalšími prameny či sekundární literaturou k tématu. 

Významně posunul problematiku nacistických zásahů do pozemkové držby 

v Protektorátu ve své studii Jaroslav Michl, který na téma nahlížel zejména z právního 

hlediska, což je aspekt, který u řady předchozích prací často absentoval.
12

   

Zemědělské problematice se ve stejné době věnoval Jaroslav Šprysl, který jako jediný ve 

své práci blíže definoval cíle nacistické zemědělské politiky v Protektorátu.
 
Jeho rozbor 

nacistické kolonizační politiky však nesměřuje k hlubší analýze a autor se ve větší části 

příspěvku soustřeďuje na úzce vymezenou problematiku zemědělských pracovních sil 

v Protektorátu a na sociální dopady okupace pro zemědělské dělnictvo.
13

 

O problematiku nacistické pozemkové a osídlovací politiky v Protektorátu Čechy a 

Morava se v šedesátých letech pochopitelně zajímali i němečtí historici ze SRN. Rámcově se 

tématu německé germanizační politiky dotkl ve svých pracích z období šedesátých 

až devadesátých let Detlef Brandes.
14

 Jeho dvoudílná práce, přeložená později i do češtiny 

pod názvem „Češi pod německým protektorátem“, byla první syntézou svého druhu a přinesla 

                                                 
11

  HAAS, Antonín, Vyvlastňování české půdy na Českobudějovicku za okupace, in: Jihočeský sborník 

historický, ročník 31(1962), s. 172–177; týž, Prameny k dějinám vysídlených území v tzv. protektorátu Čechy 

a Morava, in: Acta Regionalia – Sborník vlastivědných prací, Praha 1965 s. 128–135. 
12

 MICHL, Jaroslav, Nacistické zásahy do české pozemkové držby za okupace (normativní obraz), PHS 13, 

1967, s. 229–258. 
13

 ŠPRYSL, Jaroslav, K problematice postavení českého rolnictva v letech 1939–41, In: Historie a vojenství 4, 

1967, s. 593–630; TÝŽ, Zemědělské dělnictvo v Čechách za okupace, Praha 1971; TÝŽ, Čeští rolníci v boji 

proti nacistické agrární politice na počátku okupace, In: Slovenské národní povstání a  náš odboj, Praha 1975, 

s. 160–175. 
14

 BRANDES, Detlef, Die Tschechen unter deutschem Protektorat. Teil I, Besatzungspolitik, Kollaboration und 

Widerstand im Protektorat Böhmen und Mähren bis Heydrichs Tod (1939–1942), München und Wien 1969; 

TÝŽ, Die Tschechen unter deutschem Protektorat. Teil II, Besatzungspolitik, Kollaboration und Wiederstand im 

Protektorat Böhmen und Mähren von Heydrichs Tod bis zum Prager Aufstand (1942–1945) München und Wien 

1975; BRANDES, Detlef, Nacistická politika vůči Čechům v Protektorátu Čechy a Morava, in: Cesta do 

katastrofy: československo-německé vztahy 1938–1947. Referáty z třetí konference česko-německé historické 

komise, konané ve dnech 7. – 9.října 1992 ve Štiříně u Prahy / [Praha,], s. 29–42. BRANDES, Detlef, Češi pod 

německým protektorátem, okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945, Praha 1999; BRANDES, Detlef, 

Nationalsozialistische Tschechenpolitik im Protektorat Böhmen und Mähren, in: Begegnung und Konflikt. 

Schlaglichter auf das Verhältnis von Tschechen, Slowaken und Deutschen 1815–1989, Bonn : Bundeszentrale 

für politische Bildung, 2001 s. 119–136. 
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řadu nových poznatků. O nacistické pozemkové politice pojednává jen útržkovitě, ale 

v zásadě vždy v širších politických souvislostech. Na tuto práci poté československá 

badatelská obec ve svých studiích v další dekádě výrazně reagovala.
15

 

Se zákroky nacistů v oblasti pozemkové politiky neoddiskutovatelně souvisel vznik 

vojenských prostorů – tzv. Truppenübungsplatz. Podmínkami jejich vzniku se zabývaly práce 

českých autorů již od konce padesátých let 20. století, jmenovitě Jana Hertla, Jaroslava 

Staňka, Antonína Robka, Stanislava Kokošky a práce J. Mikše a D. Stryjové.
16

 Práce prvních 

čtyř jmenovaných autorů pojednávají o budování vojenského výcvikového prostoru na 

Neveklovsku, Sedlčansku a Benešovsku, práce Mikše a Stryjové pak líčí vznik vojenského 

prostoru v okolí Vyškova. Všechny studie se dotýkají v malé míře souvislostí vzniku 

respektive rozšíření vojenských prostorů se zamýšlenou germanizací prostřednictvím rolnické 

kolonizace. Z prací zaměřených na zábory pro vojenské účely svou použitou metodou 

zpracování vybočuje článek B. Tvarůžka, zabývající se podílem německé branné moci na 

germanizaci protektorátního prostoru.
17

 Na rozdíl od výše zmíněných kolegů Tvarůžek věnuje 

velký prostor rozboru nástrojů, jimiž mělo být záboru velkých pozemkových celků dosaženo. 

Kde naopak práce zůstala za očekáváním, je zmapování geneze vzniku vojenského prostoru 

na Sedlčansku a Neveklovsku, která je svým způsobem vzniku atypická, ale pro naznačující 

možný trend postupu nacistů proti kompaktním jazykově českým územním celkům 

nepochybně zajímavá.   

Když pomineme spíše popularizační práce k historii vzniku výcvikových prostorů s téměř 

nulovou kritikou pramene,
18

 v poslední době posunuly bádání v tomto směru práce Tomáše 

Zouzala, který se tématem benešovského vojenského prostoru dlouhodobě zabývá ve svých 

                                                 
15

 Naopak práce amerického historika Robert L. Koehla analyzující činnost Říšského komisariátu pro upevnění 

němectví prošla v Československu prakticky bez povšimnutí, přičemž tato práce byla ve své době průlomovou 

analýzou do fungování specifického a velmi organizačně složitého úřadu. Z dnešního pohledu je ale již značně 

překonanou a neobsahuje řadu dnes již objasněných skutečnosti. Některé zde zmíněné okolnosti fungování úřadu 

jsou již dnes i na základě nově dostupných archivních fondů objasněny. KOEHL, Robert, L., German 

Resettlement and Population Policy, 1939–1945, A History of the Commission for the Strengthening of 

Germandom, Cambridge 1957. 
16

 HERTL, Jan a kol., Podblanicko proti okupantům, Benešov u Prahy 1966;  TÝŽ,  Dějiny vystěhovaného kraje 

mezi Vltavou a Sázavou za okupace v letech 1942-1945, in: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 1957, 

s. 19; STANĚK, Stanislav, Evakuace území mezi Vltavou a Sázavou za okupace, in: Sborník vlastivědných prací 

z Podblanicka 14, 1973, s. 179–203; ROBEK, Antonín, Lidé bez domova, Praha 1980; KOKOŠKA, Stanislav, 

Cvičiště zbraní SS Böhmen 1942–1945, in: Sborník vlastivědných prací Podblanicka 27, 1986, s. 271–298; 

MIKŠ, Josef - STRYJOVÁ, Dagmar, Ztracené domovy. Germanizační plány okupantů a jejich realizace na 

Vyškovsku v letech 1939-1945. Vyškov 1989. 
17

 TVARŮŽEK, Břetislav, Wehrmacht proti českému lidu a za upevnění němectví v protektorátě, HaV 2, 1994, 

roč. 43, s. 87–131. 
18

 KOS, Petr, Cvičiště Benešov – vstup zakázán!!: SS-Truppenübungsplatz Beneschau/Böhmen 1939–1948 

(stručná historie výcvikového prostoru SS ve středních Čechách v letech druhé světové války a poválečná 

obnova území do roku 1948). Postupice: Posázaví, 2012. 
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studiích. Své dílčí výzkumy následně vtělil do monografie, která není věnována jen 

vojenským dějinám prostoru, ale zasazuje jeho vznik do souvislosti s budoucí kolonizací 

v jádru Čech a výrazně tak obohacuje současný stav poznání v této oblasti dějin 

Protektorátu.
19

 Autor rovněž významně posunul poznatky v oblasti procesu záboru a to za 

využití materiálů archivní povahy, které nebyly plně k dispozici autorům v předchozích 

desetiletích, za využití osobních vzpomínek a archivních pramenů na regionální úrovni a za 

využití nejnovější sekundární literatury.  

 

V druhé polovině sedmdesátých a začátkem osmdesátých let 20. století se tématu 

Generálního plánu Východ s novou optikou opřenou i o nové poznatky polských i západních 

historiků věnoval Miroslav Kárný.
20

 Systematicky se tak zabývá nacistickou germanizační 

politikou zasazenou do širších souvislostí. I když se výzkum vzniku tohoto, pro proces 

osídlování Východu klíčového dokumentu, od té doby značně posunul, Kárného závěry ve 

své podstatě revidovány nebyly, došlo pouze k jejich doplnění. Nacistické plány nejen 

s územím českých zemí, ale s celou východní Evropou pomáhají objasnit odborné práce a 

edice pramenů autorského kolektivu již zmíněného Miroslava Kárného, Jaroslavy Milotové, 

Lenky Linhartové a Vlasty Měšťánkové z druhé poloviny 80. let.
21

 Slabinou těchto edic je 

určitá disproporce mezi počátečním obdobím okupace a závěrečnou fází, což je zapříčiněno 

menším množstvím archívního materiálu z pozdějších válečných let v našich archivech, jež 

autoři ve své době nemohli doplnit výzkumem v německých archivech.  

Českoslovenští historici ve svých pracích k nacistické germanizační politice akcentovali 

studie svých polských kolegů a naopak. Dlouhodobě se tématem nacistické okupační i 

germanizační politiky zabýval od šedesátých let polský historik Czesław Madajczyk. Analýze 

postupu nacistů v prostorech Polska určených ke germanizaci se nejvíce věnuje jeho hojně 

                                                 
19

 ZOUZAL, Tomáš, Přesídlovací kancelář ministerstva vnitra se sídlem v Benešově 1942–1945, in: Sborník 

vlastivědných prací z Podblanicka, 50/2, 2010, s. 381–416; TÝŽ, JUDr. Jiří Šrajer: služba českého úředníka 

mezi roky 1938–1948, in: Podbrdsko, 20, 2013, s. 163–185; TÝŽ, Založení vojenského výcvikového prostoru 

SS Benešov (1939–1942), in: ČČH, č. 2, 114/2016, s. 419–451. TÝŽ, Zabráno pro SS: zřízení výcvikového 

prostoru Böhmen v letech 2. světové války, Praha 2016 
20

 KÁRNÝ, Miroslav, Generální Plán Východ, ČSČH 1977, č. 3, s. 345–382; TÝŽ, Kolik verzí má generální 

plán Východ? In: Sborník k problematice dějin imperialismu, sv. 11, 1981, s. 229–257. 
21

 KÁRNÝ, Miroslav – MILOTOVÁ, Jaroslava, Anatomie okupační politiky hitlerovského Německa 

v „Protektorátu Čechy a Morava“. Dokumenty z období říšského protektora Konstantina von Neuratha, in: 

Sborník k problematice dějin imperialismu 21, Praha 1987; TITÍŽ, Od Neuratha k Heidrychovi, Sborník 

archivních prací 39, č. 2, s. 281–394, Praha 1989; LINHARTOVÁ, Lenka – MĚŠŤÁNKOVÁ, Vlasta – 

MILOTOVÁ, Lenka, Heydrichova okupační politika v dokumentech, Praha 1987; KÁRNÝ, Miroslav – 

MILOTOVÁ, Jaroslava – KÁRNÁ, Margita, Protektorátní politika Reinharda Heydricha, Praha 1991. Přínosnou 

je i edice dokumentů z období působení Konstantina von Neuratha v úřadu říšského protektora: HERMAN, 

Karel, Sborník k problematice dějin imperialismu: Dokumenty z období říšského protektora Konstantina von 

Neuratha, Praha 1987. 
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citovaná kniha „Die Okupationspolitik Nazideutschlands in Polen 1939–1945“.
22

 Za zmínku 

však stojí i další práce autora, kde se tomuto tématu dále věnuje a prohlubuje znalost 

problematiky.
23

  

V osmdesátých letech se k problematice Protektorátu vrátil ve své studii Stanislav 

Šisler.
24

 Navázal na své výzkumy organizačního rámce protektorátní správy a zakomponoval 

do nich tentokráte i orgány podílející se na germanizačním úsilí nacistů a významně tak 

přispěl k rozšíření stavu poznání v oblasti pozemkové politiky v Protektorátu analýzou 

německých kolonizačních plánů a postupů v klíčových letech 1941–1942. Autor se opřel 

nejen o své předchozí výzkumy, ale i o výsledky práce kolegů z padesátých až osmdesátých 

let 20. století a dovedl výzkum v této oblasti nejdále z českých historiků. Podobně jako u 

předchozích autorů lze studii vytknout absenci archivních materiálu z německých spolkových 

archivů a malou komparaci se zahraniční historiografickou produkcí. 

Plány Třetí říše na germanizací českého prostoru se systematicky zabýval koncem 80. a 

zejména v devadesátých letech v několika svých studiích historik Petr Němec.
25

 Dospěl 

k novým zjištěním stran nacistických germanizačních koncepcí. Jeho práce však zůstaly 

symbolicky na půli cesty a nadějný výzkum nebyl završen tématu odpovídající syntézou.  

Přínosem byly sondy do germanizačních nástrojů ve školství, které byly zaměřeny proti 

velkým pozemkovým vlastníkům. Co pracím zmíněného autora schází, je využití dostupné 

pramenné základny v plné šíři a rovněž omezení pramenných podkladů na českou 

provenienci. Bez analýzy fondů orgánů činných v pozemkové oblasti nelze činit definitivní 

                                                 
22

 MADAJCZYK, Czesław, Die Okkupationspolitik Nazideutschlands in Polen 1939–1945, Berlin 1987.  
23

 Za všechny: MADAJCZYK, Czesław, Generalna gubernia w planach Hitlerowskich, Warszawa 1961; TÝŽ 

(ed.), Vom Generalplan Ost zum Generalsiedlungsplan, Einzelveröffentlichungen der Historischen Kommission 

zu Berlin 80, München et al. 1994. Z mladší generace polských historiků možno zmínit MĄCIOR-MAJKU, 

Beate, Generalny Plan Wschodni. Aspekty ideologiczny, polityczny i ekonomiczny, Kraków 2007; 

PIECHOWSKI, Kazimierz, My i Niemcy, Warszawa 2008. Oba autoři navazují na výzkumy Czesława 

Madajczyka a v řadě oblastí přinášejí nové poznatky pro oblast nacistické pozemkové osídlovací politiky. I když 

ta byla v okupovaných oblastech Polska nastolena v daleko radikálnější formě než v Protektorátu, nalézám zde 

určité analogie a možné inspirace pro plánovače kolonizace v Protektorátu. 
24

 ŠISLER, Stanislav, Německá kolonizace českých zemí v letech 1941–1942, in: Český lid, ročník 71 (1984), 

č. 4, s. 216–223; 
25

 NĚMEC, Petr, Germanizační úsilí oberlandrátů na Moravě v letech 1939–1942, Časopis Matice moravské 

107, (1988), s. 183–196; TÝŽ: Český národ a nacistická teorie germanizace prostoru, ČČH 88, 1990, č. 4, 

s. 535–558. TÝŽ, Die Lage der Deutschen  nationalität im Potektorat Böhmen und Mähren unter dem Aspekt der 

„Eindeutschung“ dieses Gebiets. Bohemia 32, 1991, č. 2, s. 39–59; TÝŽ, Úloha školství při germanizaci českého 

národa v období okupace, in: Sborník k dějinám 19. a 20. století. 1991, 67–90; TÝŽ, Das tschechische Volk und 

die nationalsozialistische Germanisierung des Raumes. Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der 

böhmischen Länder. Journal of History and Civilisation in East Central Europe 32, č. 2 (1991), s. 424–455, TÝŽ, 

Germanizační působení nacistů v některých oblastech života protektorátní společnosti, in: Soudobé dějiny 2–3, 

Praha 1994, 206–221; TÝŽ, Česká a moravská šlechta v letech nacistické okupace, Dějiny a současnost 1, 1993, 

s. 26–29; TÝŽ, Gauleiter Dr. Hugo Jury und sein Wirken im Protektorat Böhmen und Mähren, Kontakte und 

Konflikte: Böhmen, Mähren und Österreich. Horn-Waidhofen a/Thaya: Waldviertler Heimatbund, 1993, s. 469–

478. 
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závěry pro nacistické plány germanizace českých zemí. V průběhu devadesátých let bylo 

otištěno několik prací k nacistickým germanizačním plánům v ústeckém sborníku „Historie 

okupovaného pohraničí“ od historiků Zdeňka Štěpánka, Františka Vaška a Josefa Bartoše.
26

 

První dva zmiňovaní se ve svých studiích pokusili o zmapování germanizačních plánů 

separátně pro Moravu, která se vyznačovala v nacistické správě jistými specifiky. Autoři tím 

navázali na starší článek Antonína Ševčíka, který se ve své studii zamýšlel nad 

germanizačními plány a konkrétními kroky nacistických úřadů v samotné moravské metropoli 

Brně
27

 a na práci Petra Němce „Germanizačnímu úsilí oberlandrátů na Moravě.“
28

 Je zřejmé, 

že i když uvedené na sebe neodkazují, vychází z přibližně stejné pramenné základny a 

zejména v úvodních obecných pasážích posouvají poznání plánování nacistů na nižší 

organizační úrovně. Téma činnosti oberlandrátů zůstávalo do vzniku těchto studií doslova 

ladem a pro Čechy taková studie i přes existenci pramenů dosud nevznikla. Povaha 

archivního materiálu k okupačním orgánům uloženým v Moravském zemském archivu 

neumožňuje rekonstruovat veškeré aspekty nacistické germanizační politiky. Tyto, často 

z kontextu vyjmuté informace, nejsou zařazeny do souvislostí se systematickou  osídlovací 

politikou koordinovanou Osídlovacím štábem při Úřadu říšského protektora a při Bodenamtu 

a články tak shodně trpí slabinou absence archivních pramenů centrální provenience.    

Přínosným počinem pro zmapování dějin v oblasti zemědělství v Protektorátu se stal 

sborník „České a slovenské zemědělství v letech 2. světové války,“ kde byly uveřejněny 

příspěvky z mezinárodní konference konané v dubnu roku 1996 v Uherském Hradišti, z nichž 

některé pojednávaly o problematice germanizace půdy. Celkovými změnami a metodikou 

německých vnucených správ na zemědělský majetek v Protektorátu se zabývají studie Jan 

                                                 
26

 ŠTĚPÁNEK, Zdeněk – VAŠEK, František, Morava v nacistické politice a sudetoněmecký podíl na ní, část I., 

in: Historie okupovaného pohraničí 2, 1998, s. 151–167; TITÍŽ, Morava v nacistické politice a sudetoněmecký 

podíl na ní, část II., in: Historie okupovaného pohraničí 3, 1999, s. 77–92; BARTOŠ, Josef, Organizační zajištění 

a realizace tzv. posilování němectví v říšskoněmecké župě Sudety 1938–1945, Historie okupovaného pohraničí 

1938–1945. 4. Ústí n. Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 1999, s. 7–30; Ústecký historik Josef Bartoš publikoval 

k tématu germanizace i další studie věnované německé průchozí dálnici Vídeň – Brno – Vratislav, jejíž výstavba 

úzce souvisela s germanizačními plány, a studii ke germanizačním plánům nacistů na Olomoucku: BARTOŠ, 

Josef, Nacistický projekt dálnice z Vratislavi do Vídně a Lanškrounsko, Vlastivědný sborník Státního okresního 

archivu Ústí nad Orlicí; TÝŽ,  Germanizační  osidlování  Šternberska. Zprávy z KRUHU (Kruh občanů České 

republiky vyhnaných v roce 1938 z pohraničí), 2001, č. 1, s. 9–10. Kapitolu nazvanou „Nacistické germanizační 

plány“ obsahuje i monografie Josefa Bartoše: BARTOŠ, Josef, Okupované pohraničí a české obyvatelstvo 1938–

1945, Praha 1986. Zabývá se sice primárně okupovaným pohraničím, řadu nacisty použitých metod lze ale 

vysledovat i v Protektorátu Čechy a Morava.  
27

 ŠEVČÍK, Antonín, Germanizační činnost brněnských nacistických úřadů v letech 1939–1945, Brno 

v minulosti a dnes VII., Brno 1965, s. 26–34.  
28

 NĚMEC, Petr, Germanizační úsilí oberlandrátů na Moravě v letech 1939–1942, Časopis Matice moravské 

107, (1988), s. 183–196. 
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Rychlíka a Gustava Novotného.
29

 Novotný se zákrokům nacistů na oblasti lesních 

hospodářství věnoval i ve dvou svých dalších studiích.
30

 Zmíněné články dávají rámcovou 

představu o postupech nacistů při záborech zemědělské půdy i lesů a jsou založeny na studiu 

klíčových archivních pramenů pro zemědělskou a osídlovací politiku, ale při kvantifikaci 

zásahů odkazuji na starší literaturu (V. Král). I přesto je možno konstatovat, že přináší nové a 

dále využitelné závěry. 

Základní rysy nacistických plánů v protektorátním zemědělství nastiňuje i práce Antonína 

Kubačáka věnovaná dějinám zemědělství v českých zemích, jež vznikla v polovině 90. let 20. 

století.
31

 Jejím velkým nedostatkem je však absence použitých zdrojů a tak nelze údaje ověřit. 

Ze stejné doby pochází studie Alice Teichové, která problematiku germanizace ve všech 

svých aspektech interpretačně významně posunula, neboť ji zasadila do širšího kontextuálního 

rámce.
32 

Autorka pro kapitolu „Germanizace půdy“ čerpala z článků doc. Jaroslava Pátka 

(některých i nepublikovaných) a částečně i z blíže nespecifikovaných materiálů z fondu 

Pozemkového úřadu. Kapitola nevelká rozsahem je jakýmsi nástinem podněcujícím další 

výzkumy v této oblasti. 

Do diskurzu k tématu nacistických germanizačních plánů na východě Evropy od počátku 

90. let významně promluvila i německá historiografie. V širších souvislostech v prostoru 

východní a střední Evropy nahlíží toto téma práce Rolfa-Dietera Müllera
33

 a autorek knihy 

Der „Generalplan Ost“ Mechtild Rössler a Sabine Schleiermacher.
34

 Od roku 1997 doposud 

vychází v rámci řady Geschichte Europa – Deutschland -– Nationalsozialismus, II. Weltkrieg 

                                                 
29

 RYCHLÍK, Jan, Změny v pozemkové držbě v českých zemích v letech 1938–1945, in.: České a slovenské 

zemědělství v letech 2. světové války. Studie Slováckého muzea, (SSM), 1, 1996, s. 17–25; NOVOTNÝ, 

Gustav, Konfiskace a uvalování vnucených správ na pozemkový majetek velkostatků v českých zemích v době 

nesvobody 1938–1945, in: České a slovenské zemědělství v letech 2. světové války: sborník příspěvků z 

mezinárodní konference konané ve dnech 17. a 18. 4. 1996 Uherské Hradiště, 1996, s. 51-60. 
30

 NOVOTNÝ, Gustav, Lesní hospodářství v českých zemích v letech 1938–1945. Časopis Matice moravské 

111, (1992), s. 125–136; TÝŽ, Lesní hospodářství v Českých zemích v letech 1938–1945: (rozloha lesní půdy, 

majetkové a vlastnické vztahy a pracovní síly v lesnictví), in: Sborník k dějinám 19. a 20. Století. Praha 

Historický ústav 12, (1991), s. 105–120. 
31

 KUBAČÁK, Antonín, Dějiny zemědělství v českých zemích, II. díl, 1900-1989, Praha 1995; Téma dále 

rozpracoval i v novější práci: BERANOVÁ, Magdaléna – KUBAČÁK, Antonín, Dějiny zemědělství v Čechách 

a na Moravě, Praha 2010, s. 370–373. Z dalších Kubačákových prací, které se dotýkají období nacistické 

okupace, KUBAČÁK, Antonín, Ministerstvo zemědělství v letech 1918–1948, Praha 2005, TÝŽ, Činnost Svazu 

Československých velkostatkářů v letech 1919–1943, Sborník archivních prací 37 (č. 2), 1987, s. 325–373.  
32

 TEICHOVÁ, Alice, Německá hospodářská politika v českých zemích v letech 1939–1945, Studie 

z hospodářských dějin č. 1, Praha 1998. Jedná se u upravený překlad o rok starší práce: TEICHOVÁ, Alice, 

Instruments of Economic Control and Exploitation: the German Occupation of Bohemia and Moravia. In: R. J. 

Overy – G. Otto – J. Houwink Ten Cate (Hg.), Die Neuordnung Europas, NS - Wirtschaftspolitik in den 

besetzten Gebieten. Berlin 1997, s. 83–108. 
33

 MÜLLER, Rolf-Dieter, Hitlers Ostkrieg und die deutsche Siedlungspolitik. Die Zusammenarbeit von 

Wehrmacht, Wirtschaft und SS, Frankfurt am Main 1991. 
34

 RÖSSLER, Mechtild – SCHLEIERMACHER, Sabine (Hgs.): Der "Generalplan Ost" : Hauptlinien der 

Nazionalsozialistischen Planungs- und Vernichtungspoliti. Berlin 1993. 
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v nakladatelství Grin studentské práce posluchačů řady německých univerzit zabývající se 

německou východní politikou, prostorovým plánováním a výzkumem Východu, které 

obohacují stav poznání nejen tohoto zásadního dokumentu nacistické politiky, ale i událostí 

s tímto dokumentem úzce propojenými.
35

  

Materiály dokládající germanizační a osídlovací praktiky nacistů v Protektorátu najdeme 

i v edici dokumentů k německé okupační politice Wolfganga Schumanna a Ludwiga 

Nestlera.
36

 Na přelomu 20. a 21. století vychází knihy německých autorů Ralfa Gebela
37

 a 

Volkera Zimmermanna
38

 zaměřené zejména na okupované pohraničí českých zemí. 

Vzhledem k řadě podobností zásahům proti českým pozemkovým vlastníkům na těchto 

územích s protektorátním prostředím, poskytly obě díla pro tuto práci vhodný materiál ke 

srovnání.  

K tématu nacistické přesídlovací politiky se stala ve stejné době přínosem i kniha 

amerického historika Valdise O. Lumanse analyzující činnost významné říšské osídlovací 

organizace Volksdeutsche Mittelstelle.
39

 Po Koehlově práci je to další erudovaně sestavená 

sonda do fungování této nacistické společnosti. Autorovi se úspěšně podařilo postihnout 

historii toho úřadu jako celku a k tomuto účelu shromáždil velké množství podkladů. Nutno 

ovšem podotknout, že pro oblast českých zemí nevyčerpal zdaleka všechny materiály, které se 

k tématu, a to již v době psaní knihy, nabízely. 

I když politika uplatňovaná nacistickým Německem vůči slovanským národům nemůže 

být úplně vysvětlena na základě nacistické rasové teorie, jeho germanizační a osídlovací 

politika logicky souvisela s problematikou nacistických rasových výzkumů. I zde jsem se 

mohl opřít o studie vznikající k tomuto tématu od začátku 90. let až po současnost. Jedná 

zejména o práce Stanislava Šislera,
40

 Aleny Míškové,
41

 Eduarda Kubů,
42

 Andrease 

                                                 
35

 HERZBERG, Marcel, Raumordnung im nationalsozialistischen Deutschland (Dortmunder Materialien zur 

Raumplanung 25), Dortmund 1997; MENTZEL, Harms, Die erste Realisierungsphase des "Generalplans Ost" in 

der Zamojszczyzna. Grin Verlag 2013; LINETS, Olga, Der neue deutsche Osten: Aus umwelthistorischer 

Perspektive und mit besonderer Beachtung des "Generalplan Ost". Grin Verlag 2013; SUHR, Heiko, Der 

Generalplan Ost - Nationalsozialistische Pläne zur Kolonisation Ostmitteleuropas. Grin Verlag 2013; Dahmen, 

Stephanie Die Entwicklung des "Generalplans Ost". Grin Verlag 2013; ZELLER, Romina, Raumplanung im 

Nationalsozialismus: Der Dr. Hellmuth-Plan für die Rhön (1933–45). Grin Verlag 2013. 
36

 SCHUMANN, Wolfgang – NESTLER, Ludwig (Hgs.), Nacht über Europa: Die Okkupationspolitik des 

deutshen Faschismus (1939–1945), Köln/R. 1998. 
37

 GEBEL, Ralf, "Heim ins Reich", Konrad Henlein und der Reichsgau Sudetenland (1938–1945), München 

1999.  
38

 ZIMMERMANN, Volker, Sudetští Němci v nacistickém státě, Praha 2001. V jeho práci najdeme mnoho 

průsečíků s nacistickou pozemkovou a osídlovací politikou v Protektorátu. 
39

 LUMANS, Valdis O., Himmler's auxiliaries : the Volksdeutsche Mittelstelle and the German national 

minorities of Europe, 1933–-1945, Chapel Hill, 1993. 
40

 ŠISLER Stanislav, Vznik a formování nacistického „slovanského bádání“ v Praze v letech 1940–1943, in: 

Český lid. Časopis pro etnologická studia. 78, č. 4, (1991) s. 261–271. 
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Wiedemanna,
43

 Michala Šimůnka,
44

 Petra Svobodného,
45

 Ursuly Ferdinand.
46

 I přes značnou 

přínosnost uvedených studií, je třeba konstatovat, že zde chybí průniky s nacistickou 

rolnickou kolonizací, neboť využití poznatků rasové vědy a expertů zejména z řad SS, byly 

nedílnou částí procesu výběru kolonistů. Tento aspekt je možné nejnověji nalézt v pracích 

René Novotného, i když i zde se projevují určité nedostatky.
47

 Těmi je zejména nedostatečná 

rešerše sekundární literatury české provenience k tématu nacistické rasové politiky a absence 

pramenů z německých archivních institucí. Přesto se dá konstatovat, že hlavně v oblasti 

regionálních sond k uplatňování rasových teorií jsou autorovy práce přínosem. 

 

Začátkem první dekády třetího tisíciletí historiografii protektorátního období obohatil 

svými dvěma výbory dokumentů o nacistické germanizační politice i ostravský historik 

Bořivoj Čelovský.
48

 Výběr je z povahy věci subjektivní záležitostí, nicméně autor v edici 

                                                                                                                                                         
41

 MÍŠKOVÁ, Alena, Rassenforschung und Oststudien an der Deutschen (Karls-) Universität in Prag, in: 

Erzwungene Trennung. Vertreibung und Aussiedlungen in und aus der Tschechoslowakei 1938-1947 im 

Vergleich mit Polen, Ungarn und Jugoslawien, Essen 1999, s. 39–53; TÁŽ, Německá (Karlova) univerzita od 

Mnichova k 9. květnu 1945 : (vedení univerzity a obměna profesorského sboru), Praha 2002. 
42

 KUBŮ, Eduard, Podíl německé krve v českém národě". Sociologa Karla Valentina Müllera 

"vědeckopedagogický" příspěvek k řešení problému poněmčení střední Evropy, in: Staletí objevů, diplomacie a 

válek. Sborník k 60. narozeninám Aleše Skřivana, Praha 2005 s. 289–304; TÝŽ, „Die Bedeutung des deutschen 

Blutes im Tschechentum“. Der „wissenschaftspädagogische“ Beitrag des Soziologen Karl Valentin Müller zur 

Lösung des Problems der Germanisierung Mitteleuropas, in: Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der 

böhmischen Länder. A Journal of History and Civilisation in East Central Europe. 45, č. 1, (2004), s . 93–114. 
43

 WIEDEMANN, Andreas, Nadace Reinharda Heydricha v Praze, 1942–1945. Praha 2004. 
44

 ŠIMŮNEK, Michal, V., Zdraví, dědičnost, rasa. Obory dědičné a rasové hygieny, rasové biologie a biologie 

lidu na Německé Karlově Univerzitě v Praze v akademických a politických kontextech  (1939–1945), 

nepublikovaná disertační práce PřF UK, Praha 2006; ŠIMŮNEK, Michal, V.,  – HOSSFELD, Uwe, The 

Avantgarde of the ‘Rasse’. Nazi ‘Racial Biology’ at the German Charles University in Prague, 1940–1945. In: 

Acta Universitatis Carolinae: Historia Universitatis Carolinae Pragensis: Příspěvky k dějinám Univerzity 

Karlovy / Praha, Roč. 54, č. 1 (2014, vyd. 2015), s. 55–104. 
45

 SVOBODNÝ, Petr, Rasová hygiena na lékařské fakultě Německé Karlovy univerzity v Praze (1938–1945), 

Acta Universitatis Carolinae: Historia Universitatis Carolinae Pragensis. Příspěvky k dějinám Univerzity 

Karlovy. 36–38, č. 1–2, (1996–1998 [vyd. 2004],) s. 61–71.  

MÍŠKOVÁ, Alena, Příběh: Praha jako centrum rasového výzkumu a liberecký Sudetoněmecký ústav pro 

výzkum země a lidu. Alena Míšková. In: Patriotismus – nacionalismus – národovectví v českých zemích / Ústí 

nad Labem : UJEP – Ústav slovansko-germánských studií FF, 2012 s. 97–102. 
46

 FERDINAND, Ursula, Designing the ‘Umvolkung’. Nazi Social Anthropology (Sozialanthropologie) – Karl 

Valentin and His concept of Ethnic Re-Engineering, 1940–1945. In: Acta Universitatis Carolinae : Historia 

Universitatis Carolinae Pragensis : Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy / Praha : Univerzita Karlova v Praze 

– Nakladatelství Karolinum, roč. 54, č. 1 (2014, vyd. 2015), s. 23–54. 
47

 NOVOTNÝ, René, Služebna Hlavního rasového a osídlovacího úřadu SS v Pardubicích 1941–1944. in: 

Východočeský sborník historický, sv. 21, 2012, s. 253–329; TÝŽ, Obraz Čechů v německé rasové nauce a 

nacistické rasové ideologii, in: Theatrum historiae, sv. 13, 2013, s. 167–219; TÝŽ, Zdravotní prohlídky jako 

nástroj rasové selekce v Protektorátu Čechy a Morava. in: SLABOTÍNSKÝ, Radek – STÖHROVÁ, Pavla (eds.). 

Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat. Brno, 2014. s. 158–179; TÝŽ, Lékařská služba Hlavního rasového a 

osídlovacího úřadu SS, in: SLABOTÍNSKÝ, Radek – STÖHROVÁ, Pavla (eds.), Kapitoly z dějin medicíny, 

farmacie a veterinárního lékařství, Brno, 2015. s. 92–111;  TÝŽ, Česko-moravská pobočka Hlavního rasového a 

osídlovacího úřadu SS, 1941–1945, in: Moderní dějiny, Vol. 23, 2015, č. 2, s. 157–220. 
48

 ČELOVSKÝ, Bořivoj, So oder so: řešení české otázky podle německých dokumentů 1933–1945, Šenov 

u Ostravy 2002; TÝŽ, Germanisierung und Genozid: Hitlers Endlösung der tschechischen Frage - deutsche 

Dokumente 1933–1945, Brno-Dresden 2005.  
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uveřejnil i některé dokumenty, které doplňují edice z šedesátých až osmdesátých let. K tíži 

využitelnosti je špatně zvolený systém odkazů na zdroje. 

Germanizace českých zemí, a to i aspekt pozemkové a osídlovací politiky, byla 

programově propojena s arizací, jež byla prvním důležitým krokem k její realizaci. Na tomto 

poli historického bádání se od začátku třetího tisíciletí objevily práce Drahomíra Jančíka, 

Eduarda Kubů a Jana Kuklíka „Arizace a restituce židovského majetku v českých zemích“
49

 a 

Drahomíra Jančíka a Eduarda Kubů „Arizace na úvěr. Příspěvek Kreditanstalt der Deutschen 

ke germanizaci hospodářského života v Protektorátu Čechy a Morava.“
50

 Pro účely 

předkládané práce byl využit nástin nacistických mechanismů pro získání židovského 

majetku, co práce blíže nepostihují, jsou však zákroky proti židovským pozemkovým 

vlastníkům. I přes řadu shodných mechanismů, vykazuje pozemková oblast určitá specifika. 

Shodně v roce 2003 vyšly dvě monografie německých historiků, které významným 

způsobem posunuly poznání fungování organizací činných na poli rasového výzkumu. Kniha 

Isabel Heinemann zevrubně analyzuje činnost Hlavního rasového a osídlovacího úřadu 

(RuSHA) SS
51

 a práce Hermanna Kaienburga se zaměřuje na organizace SS po stránce 

hospodářské.
52

 Obě se dotýkají situace v Protektorátu a jsou založeny na důsledném 

pramenném výzkumu zejména v německých archivech. Novost obou přístupů představuje 

začlenění nacistické pozemkové a osídlovací politiky v prvním případě do širších souvislostí 

nacistické východní rasové a osídlovací politiky, ve druhém pak do celkových hospodářských 

plánů SS. Limitujícím faktorem díla I. Heinemann je přílišný důraz pouze na jednu z institucí, 

které se zabývaly germanizačním procesem a rasovou politikou na okupovaných územích.  

 

Své příspěvky k rasové a kolonizační politice nacistického Německa přinesly 

v posledních dekádách i další němečtí badatelé. Počátky nacistické agrární myšlenky ve 

spojení s novou formou kolonialismu směrem na východ se ve své knize zabývá německý 

historik Uwe Mai. Velmi detailně rozebírá myšlenky jednoho z hlavních plánovačů 

zemědělské kolonizace Waltera Darrého ať je prosazoval již z pozice „Reichsbauernführera“ 

                                                 
49

 JANČÍK, Drahomír, Eduard KUBŮ a Jan KUKLÍK, Arizace a restituce židovského majetku v českých zemích 

(1939–2000), Praha 2003. 
50

 JANČÍK, Drahomír – KUBŮ, Eduard, "Arizace" na úvěr: příspěvek Kreditanstalt der Deutschen ke 

germanizaci hopodářského života v „Protektorátu Čechy a Morava“, (Studie Národohospodářského ústavu 

Josefa Hlávky; 5/2003) Praha 2003. 
51

 HEINEMANN, Isabel, Rasse, Siedlung, deutsches Blut. Das Rasse- und Siedlungshauptamt der SS und die 

rassenpolitische Neuordnung Europas, Göttingen 2003. Ve své o tři roky mladší práci: HEINEMANN, Isabel, (et 

al)., Wissenschaft – Planung – Vertreibung. Der Generalplan Ost der Nationalsozialisten (Kat. zur Ausstellung 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft), Köln 2006, dále rozvíjí a zasazuje nacistické germanizační plány i do 

kontextu vysídlení Německého obyvatelstva z východních oblastí po skončená druhé světové války.  
52

 KAIENBURG, Hermann, Die Wirtschaft der SS, Berlin 2003. 
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nebo později na postu říšského ministra pro výživu a zemědělství (Reichsminister für 

Ernährung und Landwirtschaft). Oproti jiným pracím jsou zde analyzovány původní plány na 

využití potenciálu obyvatelstva tzv. Staré říše pro účely kolonizace východního prostoru.
53

 

I když válka tento původní koncept podkopala, nikdy nebyl zcela puštěn ze zřetele.
54

  

K tématu germanizace přispěl ve své šířeji pojaté práci i britský historik Mark 

Mazower.
55

 K jeho jinak čtivě sepsané syntéze nutno poznamenat, že v kapitole věnované 

nacistickým germanizačním a osídlovacím plánům se soustřeďuje zejména na procesy 

spojené s okupovaným polským územím a Ukrajinou. Pro oblast Protektorátu se odkazuje na 

sekundární literaturu posledních let. Hodnotu studie rovněž snižuje i fakt, že je primárně 

založena na sekundární literatuře a některé důležité aspekty nacistické východní politiky 

zpracovává povrchně, či je úplně přechází. 

Z amerických autorů nutno vyzvednout práci Chada Bryanta, která pod názvem „Prague 

in Black. Nazi Rule and Czech Nationalism“ vyšla v roce 2007. Název by mohl svádět 

k představě, že bude pojata úzce „regionálně“, autorův záběr je ovšem širší a sleduje téma 

nacistické okupační politiky, včetně germanizačních aspektů na prostoru celého protektorátu a 

někdy i s přesahy do Sudetské župy. K tíži knihy jde jistá koncepční neujasněnost a 

roztříštěnost postihovaných aspektů.
56

 Jinak důsledná rešerše archivních materiálů, často i 

z regionálních archivů, sklouzává k nesprávnému zasazení některých získaných údajů 

do širších souvislostí. 

Jen zdánlivě pouze o holokaustu na území okupovaného Polska pojednávající kniha 

americké historičky Debórah Dworkové a holandského historika působícího v Kanadě 

Roberta Jan Van Pelta nabízí podnětný výklad použitých germanizačních témat spojených 

s pozemkovou politikou SS. Podobně jako knihy Götze Alyho, předkládá Dworková s van 

Peltem nejen genezi nacistických plánů na vyhlazení židovského obyvatelstva, ale i 

plánovaných přesunů etnických Němců za účelem germanizace na okupovaných územích. 

Oba procesy, tj. holokaust a germanizace prostřednictvím záborů půdy, tak byly spojitými 

nádobami.
57

 

                                                 
53

 MAI, Uwe, „Rasse und Raum“: Agrarpolitik, Sozial- und Raumplanung im NS-Staat, Paderborn 2002. 
54

 Ze širšího úhlu pohledu nahlíží na téma germanizace ve spojení s rasovými teoriemi a vyhlazovací politikou 

nacistické Německa německý historik Götz, ALY, Konečné řešení. Přesun národů a vyhlazení evropských Židů, 

Praha 2006 ; TÝŽ, Hitlerův národní stát: loupení, rasová válka a nacionální socialismus, Praha 2007. 
55

 MAZOWER, Mark, Hitler's Empire: Nazi Rule in Occupied Europe, Allen Lane 2008; v českém překladu 

TÝŽ, Hitlerova říše: nacistická vláda v okupované Evropě, Brno 2009. 
56

 BRYANT, Chad, Prague in Black. Nazi Rule and Czech Nationalism, Cambridge–London 2007; v českém 

překladu Praha v černém: nacistická vláda a český nacionalismus. Praha 2012.  
57

DWORKOVÁ, Debórah – PELT, Robert, Jan, Osvětim: 1270 až současnost, Praha 2006. 
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V roce 2007 byla na University of North Texas obhájena disertační práce Simone De 

Santiago Ramose, která pojednává o osídleneckých konceptech Richard Walther Darrého, 

v jeden čas říšského ministra pro výživu a zemědělství, který podstatnou měrou ovlivnil 

Heinricha Himmlera v jeho vizích o rolnické kolonizaci. Původní koncepty, jak dokládá i tato 

disertace byly ovšem do značné míry pozměněny. Odtažitost tématu práce od protektorátního 

prostředí je jen zdánlivá, protože v konfliktu o ovládnutí Pozemkového úřadu mezi skupinou 

„Ernährung und Landwirtschaft“ Úřadu říšského protektora v čele s K. von Neurathem a mezi 

SS zastupovaných K. H. Frankem hrálo napojení na Darrého ministerstvo a představy 

o kolonizaci podstatnou roli.
58

  

V roce 2012 vyšla v Německu a o tři roky později v českém překladu další kniha Detlefa 

Brandese, která významně přispěla do diskuse k problematice nacistických germanizačních 

plánů.
59

 Dosud nejucelenějším způsobem podrobně dokumentuje různé představy 

zúčastněných aktérů v Berlíně i Praze a ovšem i kroky, které byly do konce války 

uskutečněny v zájmu realizace „poněmčení“ jako „perspektivního cíle“. Do velké míry mimo 

pozornost autora stojí s germanizací úzce propojená židovská otázka a velmi zběžně je zde 

nastíněno spojení arizace s pozemkovou a osídlovací politikou. Čtenáři jsou tu názorně 

představeny dílem velmi heterogenní germanizační představy různých nacistických institucí, 

z čehož ne zcela jednoznačně vyplývá cíl, který byl všem skupinám společný, a to úplná 

germanizace prostoru českých zemí. Přes to, že jeho kniha obsahuje kapitolu věnovanou 

arizaci a jejím cílům o a kapitolu o „rasové politice“, není zde věnována adekvátní pozornost 

následným (fatálním) osudům Židů.
60

 I když kniha avizuje komparaci s nacistickou 

germanizační politikou na okupovaných územích Polska, vedle krátkých odkazů autor toto 

předsevzetí nenaplnil. Právě polský příklad ale ovšem dává mnohé odpovědi nad dalšími 

postupnými kroky nacistů v Protektorátu, po skončení pro ně vítězné války. Autor knihy 

taktéž v otázce osídlovacího procesu rezignoval na detailnější vhled do sociálních a zejména 

hospodářských aspektů osídlovacího procesu. 

Na příkladu Ukrajiny a Besarábie analyzoval v nedávné době nacistickou politiku 

přesídlování německý historik dlouhodobě působící ve Velké Británii Eric C. Steinhart. Kniha 

„Holocaust and the Germanization of Ukraine“, která vyšla v roce 2015, zároveň podrobně 
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 De Santiago Ramos, Simone C.: Dem Schwerte Muss Der Pflug Folgen: Űber-Peasants and National Socialist 

Settlements in the Occupied Eastern Territories during World War Two. 
59

 BRANDES, Detlef, "Umvolkung, Umsiedlung, rassische Bestandsaufnahme": NS-"Volkstumspolitik" in den 

böhmischen Ländern. Detlef Brandes. München : Oldenbourg Verlag, 2012; v českém překladu Germanizovat a 

vysídlit. Nacistická národnostní politika v českých zemích, Praha 2015. 
60

 Stejně tak autor vynechal zmínky o nakládání s Romy, což nemůže být svedeno na úzký záběr na 

germanizační politiku. 
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shrnuje a analyzuje nejnovější literaturu k holokaustu a s ním nedílně spojenou germanizaci 

na východních okupovaných územích.
61

 Zaměřuje se na osídlovací politiku a prováděnou 

genocidu v oblastech, které sice nejsou pro předkládanou disertaci stěžení, nicméně je 

inspirující zejména analytický přístup autora využívající velké množství doposavad 

opomíjených, nebo dosud zcela nevyužitých pramenných materiálů k vykreslení činnosti 

příslušníků nacistických organizací na nejnižších stupních.
 
 

Osídlovací a germanizační politika se do značné míry prolíná i s fenoménem 

hospodářského nacionalismu v českých zemích. Ve zkoumání této problematiky došlo 

v poslední době k výrazným pokrokům.
62

 Ve výzkumu byla reflektována institucionální 

výstavba i ideologické zázemí emancipačního úsilí Čechů v éře habsburské monarchie či po 

roce 1918, ale zájem historiků se soustředil i na období nacistické okupace, které radikálně 

změnilo rámec pro formování česko-německých vztahů a vtisklo jim tak zcela specifický 

charakter.
63

 V poslední části kolektivní práce s názvem „Nacionalismus zvaný hospodářský“ 

autorů Miloše Hořejše a Barbory Štolleové jsou nastíněny nejen obecné tendence exploatace 

Protektorátu ve prospěch Třetí říše ale i praktiky vedoucí k prosazování německé dominance 

na poli zemědělské osídlovací politiky.
64

  

Zmíněná autorka se nejnověji zaměřuje ve své další studii i na zemědělskou politiku 

v Protektorátu Čechy a Morava pod tlakem Německé říše.
65

 Práce je syntézou, která v české 

historiografii dlouho chyběla. Shrnuje metody a prostředky použité při naplnění nacistických 

plánů v oblasti zemědělské politiky a odhaluje i její dosud nikým nerozklíčovaný organizační 

rámec. Práce zachycuje proměnu tohoto klíčového národohospodářského sektoru pod tlakem 

okupace, resp. pod kuratelou Německé říše, a to na úrovni institucionální (správa a její 

fungování) i produkční (objem a struktura zemědělské výroby). Nicméně oblast nacistické 

pozemkové a osídlovací politiky zmiňuje jen velmi rámcově.  
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 STEINHART, Eric C., The Holocaust and the Germanization of Ukraine (Publications of the German 

Historical Institute), 2015. 
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 JANČÍK, Drahomír – KUBŮ, Eduard (ed.), Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální 
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Europe, Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschkhte Ostmittelcuropas, Bd. 14, Berlin 2006; 

ŠTAIF, Jiří (ed.), Moderní podnikatelské elity – metody a perspektivy bádání, Praha 2007; KUBŮ, Eduard – 

ŠOUŠA, Jiří (eds.), Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století, Praha 2008.  
63

 ŠTOLLEOVÁ, Barbora, Pod kuratelou Německé říše, Zemědělství Protektorátu Čechy a Morava, Karolinum, 

Praha 2014. 
64

 HOŘEJŠ, Miloš – ŠTOLLEOVÁ, Barbora, Hospodářský nacionalismus v Čase nacionálního socialismu. in: 

Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu v Českých zemích 1859–

1945, JANČÍK, Drahomír – KUBŮ, Eduard (eds.), Praha 2011, s. 503–575. 
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 ŠTOLLEOVÁ, Barbora, Pod kuratelou Německé říše: zemědělství Protektorátu Čechy a Morava, Praha, 2014. 
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Rovněž je možné zmínit i několik dílčích studií k tématu germanizačních plánů a 

osídlovacích plánů, které autor předkládané disertace publikoval v uplynulých několika 

letech.
66

   

Výběr literatury by nebyl úplný, kdyby se opomněly historické biografie čelních 

představitelů nacistického režimu v Protektorátu. Největší pozornosti historiků se v minulosti 

vcelku logicky dostalo K. H. Frankovi, Konstantinu von Neurathovi a Reinhardu 

Heydrichovi. 

Čeští historikové se osobou prvně jmenovaného zabývali bezprostředně v poválečné 

době. Frankovy výslechy v československém vězení a rozsáhlou dokumentaci soudního 

procesu publikovalo hned po konci okupace československé ministerstvo informací
67

 a o něco 

později následovala i další procesní zpráva.
68

 V 70. letech minulého století vyšly dvě 

populárně-vědecké biografie autorských dvojic Karla Radka – Stanislava Tomse a Miloslava 

Moulise – Dušana Tomáška.
69

 Posledně zmiňovaní svou studii o Frankovi později 

přepracovali a nově vydali v roce 2003 a je možné na ni pohlížet jako na zatím 

nejpoužitelnější studii o Frankovi, která je založena na nejrozsáhlejším studiu pramenů, ale 

jejíž hodnotu snižuje absence odborného poznámkového aparátu a zjevná tendence 

popularizace autorskou zkratkou.
70

 O Frankově českém obhájci ex offo vznikly v posledních 

desetiletích dvě práce; první obsahuje zajímavé informace o měsících jeho vazby a posledních 

hodinách života,
71

 druhá, jak název naznačuje, spíše než o Frankovi a jeho politice vypovídá 

o osobě obhájce Kamila Reslera.
72

 Tato populárně psaná, v řadě ohledů bohužel nekritická a 

nepříliš přínosná práce, vznikla jako produkt výzkumného projektu na Právnické fakultě UK. 

S velkým zpožděním pětašedesáti let, které nelze svést na zapomenutí této klíčové postavy 

nacistické protektorátní politiky, vyšla v Německu první vědecká biografie věnovaná osobě 
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 Zpověď K. H. Franka. Podle vlastních výpovědí v době vazby u krajského soudu trestního na Pankráci, Praha 

1946; Český národ soudí K. H. Franka, Praha 1947.  
68

 K. H. Frank. Vrah českého národa před soudem lidu, Žilina 1947 (autor knihy neuveden). Pro novější vylíčení 

procesu srov. MILAN GRUBER, Spravedlnost pro kata, Praha 1989, s. 11-45. 
69

 Karel RADKA – Stanislav TOMS, Pětkrát šedou eminencí, Praha 1970; Miloslav MOULIS, Dušan 
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K. H. Franka, jejíž
 
autor klade v souladu se zaměřením svého výzkumu důraz na jeho 

politickou činnost.
73

 Přesto Frankovo angažmá v oblasti pozemkové a osídlovací politiky je 

zde postiženo v nemalé míře a je zřejmé, že i přes jiné úkoly si ponechával celý plánovaný 

proces germanizace pod osobní kontrolou.  Vzhledem k biografickému zaměření práce, zde 

nebyl větší prostor pro zasazení nacistické kolonizační politiky do širšího rámce a tak jsou 

někteří klíčoví spolupracovníci zodpovědní za pozemkovou politiku zmíněni jen okrajově.  

  K prvnímu říšskému protektorovi disponujeme ke škodě věci podstatně menším 

množstvím odborných prací. V roce 1979 se o zmapování jeho života s důrazem na 

diplomatickou kariéru zaměřil John Louis Heineman,
74

 nověji pak Lars Lüdecke.
75

 Obě práce 

jsou přínosné především pro předcházející období von Neurathovy kariéry, před příchodem 

do Prahy a protektorátní období buď opomíjí úplně (v případě Heineman) nebo popisují jen 

stručně, na základě sekundární literatury a bez opory v pramenné bázi (Lüdecke).  

K osobě zastupujícího říšského protektora se objevuje množství odborné či spíše 

popularizační literatury spíše pro období bezprostředně předcházející atentátu a jeho samotný 

výkon.
76

 Z prací, které se detailněji věnují jeho politické činnosti, je možné zmínit edici 

pramenů trojice autorů Miroslava Kárného, Jaroslavy Milotové a Margity Kárné.
77

 V nedávné 

době vznikla dvě biografické knihy německých autorů Günthera Deschnera
78

 a Roberta 

Gerwatha.
79

 V prvním případě se práce opírá spíše o sekundární literaturu, v  druhém je výběr 

pramenů z českých archivů i sekundární zdroj literatury velmi selektivní. Obě monografie 

ovšem přinášejí nový pohled zejména na působení Reinharda Heydricha v nejvyšších 

strukturách nacistického režimu před příchodem do Prahy. 

 

1.2. Metodologie a prameny  
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Z výše uvedeného je zřejmé, že všechny studie nemají vyrovnanou úroveň a často si v sobě 

nesou prizma doby, ve které vznikaly. V  řadě prací se autoři omezují na výčet jednotlivých 

dokumentů, v nichž se obvykle nacističtí představitelé předhánějí v názorech na řešení české 

otázky. Motivací k sepsání těchto „experimentů“ byly povětšinou osobní ambice, případně 

lokální zájmy tehdejších pisatelů bez provázanosti s praktickou realizací germanizace. Tyto 

dokumenty jsou navíc často přejímány v ustáleném překladu z prací předchozích 

s respektováním původní selekce, takže často dochází i ke zkreslení kontextu. Přičteme-li 

k tomu i značnou protichůdnost jednotlivých názorů, tak velmi často dochází k utvrzování 

stereotypních představ o teoretickém základu německých projektů. 

Ve všech dosavadních pracích, které alespoň v krátkosti pojednávaly o vytčené 

problematice germanizace, se dají nalézt jen drobné zmínky o organizaci a mechanismech 

procesu vystěhování a o jeho celkovém vlivu na chod a budoucí utváření Protektorátu. 

Většina studií nepracuje s reálnými čísly a jejich závěry spočívají vesměs na teoretickém 

základě. Není rovněž dostatečně objasněna otázka stupně realizace těchto plánů, jež si tyto 

organizace vytyčily jako základní body své činnosti, případně důvody proč tyto germanizační 

plány nedošly svého naplnění. 

Je možné se tedy ptát, do jaké míry byly například hlavním důvodem nenaplnění 

uvedených cílů nedostatek financí, vhodných osídlenců či ohledy na zachování relativního 

klidu v Protektorátu? Tyto i další otázky je možné zodpovědět až po podrobném studiu 

příslušných pramenných materiálů. 

 

Téma disertační práce je zpracováno jako „logistický problém“ a klade si elementární otázky:  

1) jaké cíle si kladli nacisté v rámci plánované rolnické kolonizace v Protektorátu a jak se 

proměňovaly s časem a vývojem válečné situace;  

2) jakými prostředky chtěli dospět k naplnění těchto cílů, jestli došlo k jejich proměně během 

aplikace, a co mělo vliv na případnou proměnu; 

3) zda bylo vytčených cílů dosaženo nebo nikoliv; jaký efekt přinesla rolnická kolonizace, zda 

se setkala kladným hodnocením ze strany plánovačů a jestli došlo k potvrzení konceptu 

rentabilního statku. 

 

Zvolený přístup determinoval i pramennou základnu. Předkládaná práce je tak založena na 

výzkumu primárních pramenů analytickou metodou, na práci s aktuální i starší sekundární 

literaturou, edicemi dokumentů a dobovými periodiky. Uvedené postupy bádání vhodně 
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doplňovaly i terénní výzkumy na bázi oral-history a dochované prameny osobní povahy, které 

vhodně doplňují řeč dokumentů oficiální povahy  

Pramenný výzkum spočíval zejména ve studiu archivních fondů k  organizacím 

zapojeným do procesu záboru pozemkového majetku a následného osídlování německými 

kolonisty, které jsou uloženy a zpřístupněny v českých a německých archivech. Z českých 

archivů byly klíčovými fondy uložené v Národním archivu, zejména fond Státní pozemkový 

úřad 1919–1949 (1952), fond Pozemkový úřad pro Čechy a Moravu či fond Ministerstvo 

zemědělství (1939–1945). Klíčovým pro popsání germanizace v oblasti zabírání půdy pro 

německé kolonisty se ukázal být fond pobočky berlínské Deutsche Ansiedlungsgeselschaft 

v Protektorátu tzv. „Českomoravské zemědělské společnosti“. Stranou mé pozornosti 

nezůstaly ani organizace bezprostředně s  činností Českomoravské zemědělské společnost 

související, tedy fond Hospodářský svaz německých osídlenců (Wirtschaftsring der Deutschen 

Siedler in Böhmen und Mähren). Archivní materiály z uvedených fondů umožnily organizační 

a částečně i personální rekonstrukci klíčových aktérů pozemkové a osídlovací politiky 

v prostoru Protektorátu a na základě korespondence s orgány říšskými či autonomními bylo 

možné blíže osvětlit vzájemné vztahy mezi jednotlivými organizacemi.  

Při studiu nacistických germanizačních zásahů nemohly být opomenuty fondy Úřadu 

říšského protektora, zejména v nedávné době uspořádané a digitalizované fondy Německé 

státní ministerstvo pro Čechy a Moravu a částečně digitalizovaný fond Státní tajemník 

u říšského protektora v Čechách a na Moravě. Ty sice nepodávají ucelenou informaci 

o nacistické politice proti českým pozemkovým vlastníkům, lze zde ovšem najít řasu 

drobných informací, které doplňují informace z výše uvedených fondů.    

Další materiály, tj. fondy nacisty ovládaných centrálních institucí se nacházejí i 

v Moravském zemském archivu, kde byly vytěženy zejména fondy B251 Říšský protektor 

v Čechách a na Moravě, služebna pro zemi Moravu, B36 Obvodová úřadovna Pozemkového 

úřadu v Brně, B252 Zemský prezident Brno, správa z příkazu říše. Je však třeba upozornit, že 

tyto jsou značně torzovité a bez informací z centrálních pražských úřadů i obtížně využitelné 

a interpretovatelné. 

K doplnění obecných poznatků o fungování osídlovacích společností velmi dobře 

slouží i fondy pobočky berlínské centrály Německé osídlovací společnosti v Říšské župě 

Sudety uložené z části v Národním archivu, ve Státním oblastním archivu v Plzni a ve státním 

okresním archivu v Tachově, či fond Saské selské osídlovací společnosti, Drážďany uložený 

v Národním archivu. V Archivu bezpečnostních složek je uložena řada personálních spisů 

zástupců nacistických organizací v Protektorátu, které vzhledem ke své dosavadní malé 
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výtěžnosti, vnesly do dané problematiky mnoho nových podnětů. I přes jistou opatrnost, 

kterou je třeba mít při práci s  dokumenty osobní povahy, je informace, pochází-li navíc z více 

zdrojů, pro rekonstrukci profilů aktérů kolonizace i jednotlivých akcí dosti klíčová a při 

absenci osobních spisů ve fondu Pozemkového úřadu i Českomoravské zemědělské 

společnost i nenahraditelná. 

Zpráv k nacistickým přesídlovacím akcím se nám dostává i prostřednictvím dobového 

tisku, tematicky uspořádaného zejména ve fondu Zahraniční tiskový archiv, uloženém 

v Národním archivu. Informace z těchto fondů pomohli doplnit kapitoly věnované přesunu 

přesídlenců z jejich původní domoviny.  

Určitou vypovídací schopnost mají i fondy vrchních zemských radů – oberlandrátů 

(dále jen OLR), uložené ve státních oblastních archivech a Moravském zemském archivu; ve 

Státním oblastním archivu v Praze je to fond OLR Praha, Kolín a Mělník, ve Státním 

oblastním archivu v Třeboni je to fond OLR České Budějovice, v Moravském zemském 

archivu v Brně fond B 254 OLR Brno a B 256 OLR Kroměříž. Relativizující spojení „určitou 

vypovídající schopnost“ použité na začátku odstavce je užito z důvodu značné torzovitosti 

uvedených fondů, které musí být doplňovány o údaje z jiných archivních fondů.  

 Mnohé poznatky o vnímání a dosahu nacistických zásahů do pozemkové držby 

podávají i fondy okresních poboček státních oblastních archivů, např. fondy obcí, obecní a 

školní kroniky obcí zasažených osídlovacími projekty. I když záznamy pro roky 1939–1945 

byly z důvodu zabavení obecních kronik vpisovány až po skončení války, mají vysokou 

vypovídací hodnotu, neboť byly zaznamenány očitými svědky v malém odstupu za událostmi. 

 

V německém Spolkovém archivu byly k dané problematice prostudovány následující 

fondy: Reichsprotektor in Böhmen und Mähren, Deutsches Staatsministerium für Böhmen und 

Mähren (sign. R 30), Rasse und Siedlungsheitshauptamt SS (sign. NS 2), Reichskommisar für 

die Festigung des deutschen Volkstums (sign. R 49), Reichsstelle für Raumordnung (sign. R 

113), SS-Personalhauptamt (sign. NS 34)
80

. V Bundesarchivu v Koblenzi poté fond NL 310 – 

Konstantin von Neurath. V případě fondů R30 a NL 310 mají získané informace spíše 

doplňkový charakter, neboť podobně jako fondy z MZA Brno nepodávají plastickou 

informaci a musí být komparovány s dalšími archivními zdroji. Z ostatních fondů se podařilo 

doplnit některé často nesprávně interpretované informace ze sekundárních zdrojů. 
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Zmíněné dochované archivní materiály umožní nezbytnou organizační a částečně i 

personální rekonstrukci. V případech, kde bylo k dispozici dostatečné množství pramenného 

materiálu osobní povahy, byla aplikována biografická metoda, která pomohla rekonstruovat 

personální profil osobností vrcholových struktur i profily klíčových figur na nižších stupních 

řízení osídlovacího procesu. Na základě korespondence s říšskými orgány, orgány nacistické 

správy Protektorátu, autonomními a soukromými společnostmi bylo možné blíže osvětlit 

vztahy mezi jednotlivými aktéry osídlovacího procesu. Tam, kde to o povaha archivního 

materiálu a dochované statistiky umožnily, bylo využito i statistické metody k sestavení 

soupisu o rozloze zabavených statků, vybavení živým a mrtvým inventářem apod. V této 

disertační práci bude rovněž pro osvětlení procesu realizace mělnického a budějovického 

osídlovacího obvodu využita metoda regionální sondy. Každá z jmenovaných oblastí 

reprezentuje mírně odlišný přístup k osídlovaní a pomáhá tak odhalit drobné nuance 

osídlovacího procesu. Kromě osvětlení postupů a stupně realizace plánů Německé osídlovací 

společnosti na části území Protektorátu, dávají tyto sondy nejen odpověď i na otázky týkající 

se sociálního statusu přesídlenců v nových podmínkách, ale pomáhají odhalit i efektivitu 

osídlovacího procesu po stránce hospodářské.   

 

Z dobových tiskovin byly vytěženy zejména německojazyčné časopisy Böhmen und 

Mähren, Der neue Tag (Tageszeitung für Böhmen und Mähren), Raumordnung und 

Raumforschung, regionální tiskoviny z oblastí zasažených germanizačními a osídlovacími 

aktivitami. Vypovídací hodnota českých novin s celoprotektorátní působností i drobných 

regionálních tiskovin o aktivitách nacistů v oblasti germanizace se ukázala být velmi nízká. 

Ale i německé tiskoviny dávají o nacistických plánech na germanizaci půdy jen velmi 

povšechnou informaci a o přesídlovacích akcích s etnickými Němci se v německém tisku píše 

pouze v úplném počátku procesu, kdy ještě nedocházelo k samotnému aktu vystěhování 

českého obyvatelstva. 

 

Dále je třeba se zaměřit na některé edice pramenů čerpající z domácích i zahraničních 

archivních fondů, které představují základní zdroj informací o politických aspektech 

germanizačního úsilí nacistického Německa v českých zemích a posoudit, zda informace 

v nich obsažené jsou relevantní pro předkládanou práci a je možné je zohlednit
81
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Sledovaný model nacisty aplikované rolnické kolonizace se neomezoval pouze na 

prostor českých zemí a zasáhl celou okupovanou Evropy. Nacisty použité metody vykazovaly 

analogické prvky, cíle a strukturu. Za použití metody komparativní bude možné provést 

porovnání se situací v oblasti pozemkové a kolonizační politiky aplikované v Říšské župě 

Sudety. 

Určitým zdrojem informací jsou zde i dobové publikace vznikající k nacistické 

přesídlovací politice. K těmto zdrojů musí však být přistupováno velmi kriticky, neboť byly 

psány se zjevnou snahou popisované události zveličit ve prospěch nacistických myšlenek.
82

 

 

1.3. Struktura práce (konceptualizace) 

Práce je rozdělena do pěti kapitol s dvěma exkursy. V úvodní části je nacistická 

pozemková a osídlovací politika v Protektorátu zařazena do širšího kontextu plánů nacistické 

kolonizace a germanizační politiky v evropském prostoru. 

Další část je pak zaměřena na nejvyšší stupeň organizačního rámce germanizační a 

osídlovací politiky – tedy vznik, účel a činnost centrálních nacistických organizací, bez nichž 

by nebylo možné pochopení osídlovací a germanizační činnosti v Protektorátu. Nacistické 

organizace pověřené Hitlerem k řešení osídlovacích a germanizačních otázek tvořily často 

nepřehledný propletenec vzájemných vazeb, vztahů, rivality a animozit, což se samozřejmě 

projevilo v poněkud menším měřítku i v Protektorátu Čechy a Morava. 

Vedle rozboru centrálních říšských organizací bude věnován v této části disertace 

adekvátní prostor i specifickým, v protektorátním prostředí činným úřadům a organizacím, 

které byly z části převzaty z protektorátního ministerstva zemědělství a z části byly vytvořeny 

na bázi organizací fungujících v Říši. Zejména u klíčového Pozemkového úřadu – Bodenamtu 

je organizační vývoj pojednán velmi detailně. 
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Poslední pátá kapitola by měla nahlédnout na samotný průběh osídlovacího procesu 

v Protektorátu a ukázat celkové fungování řetězce organizací a úřadů zapojených do procesu 

záboru pozemkového majetku a jeho následného osídlování. Postižena zde bude i specifická 

oblast pozemkové politiky nacistů při záboru vojenských prostorů. 

Jelikož ve finále nacisté zvolili formu rozptýleného osídlování ve čtyřech osídlovacích 

oblastech, mezi Prahou a Litoměřicemi, mezi Českými Budějovicemi a kompaktním 

německým osídlením v okolí Českého Krumlova, v oblasti na jih od Brna a v okolí Olomouce 

v dotyku s německými oblastmi na Šternbersku, bude proces osídlování ve zmíněných 

oblastech rovněž blízce představen, a to včetně výsledků. 

Pro celkový ráz plánovaného osídlování měl velký význam původ německých 

přesídlenců „kolonistů“, a to nejen geografický (případně rasový), ale i sociální, včetně 

aspektu hospodářského. Problematika původu, sociálního statutu a procesu přesunu 

přesídlenců z původní domoviny bude tedy jednou ze stěžejních součástí této kapitoly. Ve 

stručnosti bude objasněn historický vývoj těchto menšin s důrazem na vývoj ve dvacátých, 

třicátých a čtyřicátých letech, zmapována úroveň školství a celková kulturní úroveň života 

německých menšin v daných oblastech a jejich angažovanost v nacistických organizacích. 

K tomuto účelu bude využito poměrně bohatého dobového etnografického a statistického 

materiálu a historických prací z novější doby dotýkající se problematiky německých menšin 

v Rumunsku (Sedmihradsku), Besarábii, Dobrudži, Bukovině (Buchenlandu), Jižním 

Tyrolsku a Tridentsku.
83

 Nebude chybět ani snaha zasadit kolonizaci do tehdejšího právního 

rámce a budou rozebrány aktivity Německé Karlovy univerzity na poli rasové vědy s důrazem 

na české oblasti.  

Pátá kapitola bude rozšířena o dva exkurzy do oblasti nacistické pozemkové politiky 

vůči velkým pozemkovým vlastníkům a do rovněž specifické oblasti zákroků proti židovským 

pozemkovým vlastníkům.   

V souvislosti s osídlovacím procesem vyvstala pro plánovače kolonizace otázka 

vhodného bydlení pro přesídlence. Samotný Pozemkový úřad – Bodenamt věnoval stavební a 
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urbanistické přeměně venkova a přilehlých městských lokalit nemalou pozornost. 

Architektura urbanizace venkovského prostředí měla být určitým vizualizovaným prvkem 

germanizace. Tato činnost Bodenamtu bude předmětem závěrečné podkapitoly páté části 

disertace.  

 

Závěry práce  

Závěr 

 

Nacisté usilovali o vytvoření světové Německé říše, jejíž jádro by tvořilo Německo zvětšené 

o Rakousko, české země a západní část Polska. Na ně měla navázat kolonizace dobytých 

území ve východní a jihovýchodní Evropě. Protektorát Čechy a Morava byl plně začleněn do 

ekonomického prostoru Velkoněmecké říše. Dekret, kterým byl zřízen Protektorát, obhajoval 

okupaci historickými argumenty, podle nichž české země přináležely po tisíciletí do 

lebensraumu německého národa. Byl evokován jakýsi návrat v čase, kdy se tímto výkladem 

české země jen navracely do lůna Říše a okupace tak nabývala vlastně přirozeně právní 

povahy. Protektorátem nad českými zeměmi měla být přepsána dosavadní tendence 

směřování českého národa směrem k neodvislosti na německém světě. Došlo k jakési 

redefinici celého českého prostoru. Od toho konceptu se odvíjelo nahlížení nacistů na 

minulost i budoucnost českého prostoru a českého národa.  Navíc doktrína neomezené moci 

aplikovaná Adolfem Hitlerem změnila dekret z 16. března v dokument, který vůdce mohl 

volně interpretovat, podle své vůle a zůstávalo tak nejasné, co to znamená pro suverenitu a 

pro definování pravomocí říšského protektora. Protektorát byl vyhlášen spíše neurčitě - 

nezávislý podle ústavního práva, ale současně jako integrální součást Velkoněmecké říše. Do 

budoucna zůstávala definice vztahu mezi Protektorátem a Říší nejednoznačná a otevřená.  

Je zřejmé, že Protektorát Čechy a Morava byl v oblasti německé okupační správy do 

značné míry unikátním útvarem. Nový režim nastolený v Čechách a na Moravě se měl jako 

první ztělesnění německého konceptu protektorátu vyhnout čemukoliv, co by pravděpodobně 

mohlo odstrašit jiné národy, které by mohly v budoucnosti vyjádřit stejné přání, tedy aby byly 

připojeny k Německé říši jako protektoráty. Nacisty k této formě uspořádání nepřiměly pouze 

mezinárodně politické ohledy na ostatní velmoci a potřeba potlačení možných obav států, jež 

se měly v budoucnu stát cílem jejich expanze. Zvolená forma, byla dostatečně vágní, aby 

uspokojila Čechy a Němce přesvědčila o zvládnutelnosti nového úkolu. Relativně 

nekonfliktní cestou mělo rovněž dojít k vypořádání se s početnou jinonárodní menšinou v Říši 

tak, aby to odpovídalo jejich doposud hlásané koncepci čistě národního státu a nemuselo být 
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přikročeno k poskytnutí politického zastoupení tohoto etnika v celoříšském měřítku. Současně 

mělo dojít k dokonalému ovládnutí a pacifikaci této oblasti při vynaložení přijatelných 

nákladů na výkon okupační správy.  

České země se měly stát nedílnou součástí německého prostoru nejen kvůli své 

historické přináležitosti k Německé říši, ale i pro svou polohu a nesporný hospodářský 

význam. Podrobená země se měla stát jedním ze základních zdrojů moci nacistického 

Německa a Protektorát tudíž od počátku hrál v hospodářských zájmech Velkoněmecké říše 

zásadní roli. Klíčovou metodou pro (znovu)začlenění českých zemí a zároveň jeden z 

podstatných aspektů německé hospodářské politiky Říše se staly germanizační plány založené 

na území Protektorátu Čechy a Morava na kombinaci asimilace, evakuace a fyzické likvidace. 

V praxi pak germanizace prováděná na území Protektorátu probíhala třemi cestami:  

1. formou převodů kapitálových účastí,  

2. arizací židovského majetku,  

3. formou usídlování Němců na české půdě.  

Tomuto uvedenému pořadí přibližně odpovídala i časová posloupnost, s jakou měly být 

jednotlivé kroky uváděny do praxe.  

Osídlovací politika patřila k jednomu ze základních prvků nacistické expanzionistické 

politiky. Dominance nacistického Německa nad obsazenými oblastmi měla být mimo jiné 

nastolena osídlovací politikou provedenou prostřednictvím rolnictva, což souviselo 

s výrazným prvkem nacistické ideologie, kultem půdy (mýtus o krvi a půdě, Blut und Boden), 

jenž měl být nositelem národního prvku. Dochází zde tedy k úzkému propojení otázky 

zabezpečení životního prostoru s posílením pozic venkovského, tj. zemědělského 

obyvatelstva. Podobně jako u doktríny vojenské, podle níž nelze za dobyté považovat území, 

kam nevstoupila noha německého pěšáka, vycházeli nacisté z tvrzení, že pro národu není 

zajištěno žádné území, které není osídleno německým zemědělcem. Německý zemědělec byl 

optikou nacistické ideologie přetaven do idealizované podoby, představoval vtělení ideálů 

sounáležitosti člověka s půdou. 

Osídlovací politika byla nacisty doplněna teoriemi nadřazenosti německé rasy a jejího 

poslání ve střední a východní Evropě.
84

 Učení o tzv. životním prostoru (Lebensraum), který 

byl hledán na Východě (Lebensraum im Osten), bylo pevně svázáno s rasistickými teoriemi 

árijské nadřazenosti. Německý nacionalismus tak v nacistické ideologii nabýval spíše podob 

rasismu. Příslušnost k národu, jehož podstata do té doby spočívala v řeči či kultuře, byla 
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nahrazena rasovými kritérii. Na rozdíl od starších konceptů německého nacionalismu nebyla 

kritériem přijetí do svazku národa nacionální příslušnost, stejné kulturní vzorce či jazyk, ale 

rasové predispozice. Nacionálně socialistická teorie „životního prostoru“ a „krve a půdy“, 

bylo jakýmsi quasi-mystickým spojení „krve“ (rasy nebo národa) a „půdy“ (územního a 

životního prostoru) pro germánský lid s vyloučením podřadných ras, jakými měli být např. 

Slované.
85

  

Pohled na slovanská etnika nebyl ale tak jednotným, jak by se mohlo na první pohled zdát. 

Zvlášť výrazně odlišně vypadají v tomto aspektu přístupy ke dvěma sousedícím národům, 

Polákům a Čechům. Z toho vyplývalo i další specifikum Protektorátu. Zatímco vůči židům a 

Romům byla nacistická politika na všech okupovaných územích v zásadě identická, přístup k 

většinové populaci se v různých zemích lišil. Zatímco v sérii rasových průzkumů z prostředí 

RuSHA i pražské Německé Karlovy univerzity nevycházel rasový profil Čechů nikterak 

špatně, bylo na polský národ nahlíženo jako na méněcenný a nehodný úvah o případné 

asimilaci byť jen jeho zčásti.  

Svá specifika měla i nacistická politika půdy a jejího osídlování aplikovaná na území 

Protektorátu. Pro tyto účely nacisté využili z důvodu zakrytí skutečných záměrů stávajících 

úřadů.  Odbory VI. až IX protektorátního Ministerstva zemědělství, které byly zodpovědné za 

zemědělskou a lesnickou politiku, se dostaly již v prvních dnech okupace do pozornosti 

nacistů. Komisařskou správou těchto odborů byla umožněna jejich plná kontrola a to při 

zachování organizačního začlenění v rámci Ministerstva zemědělství a v rámci protektorátní 

vlády. I začátkem roku 1942 zřízený Pozemkový úřad pro Čechy a Moravu – Bodenamt für 

Böhmen und Mähren, vyjmutý již plně z kompetence protektorátní vlády, měl svým názvem 

vzbudit domnění kontinuity s prvorepublikovým Státním pozemkovým úřadem. Ve 

skutečnost v něm po personální stránce vykonával svůj vliv říšský protektor a složky SS, 

jakými byly RSHA či RuSHA.  

Rovněž od nacistů nebylo samoúčelně, že pro protektorátní pobočku Deutsche 

Ansiedlungsgesellschaft, zvolili neutrálně znějící název Českomoravská zemědělská 

společnost - Böhmisch-Mährische Landgesellschaft. U klíčového aktéra rolnické kolonizace 

v Protektorátu měl nekonfliktní název zastřít jasný účel této společnosti, která byla regulérní 

pobočkou s identickými cíli a prostředky, jako její říšská centrála. Přičemž na  jiných 

okupovaných územích, včetně Říšské župy Sudety tuto „taktiku“ nacisté nezvolili. Opět se tak 
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potvrzuje specifikum Protektorátu a zjevná snaha nacistů zbytečně neznepokojovat 

protektorátní obyvatelstvo byť je náznaky osídlovacích aktivit.  

Podobně jako bylo využito klíčových stávajících odborů protektorátního Ministerstva 

zemědělství, byly zásahy nacistů do pozemkové držby v Čechách a na Moravě a jejich 

počáteční legitimita umožněna zákony a opatřeními přijatými již v době fungování tzv. Druhé 

republiky v důsledku pomnichovské okupace pohraničních území ČSR. Tehdy měly vládě 

umožnit zásahy do soukromé držby v souvislosti s potřebami hospodářského přebudování a 

obrany pomnichovského státu. Jakožto prvotně české normy zastíraly skutečné, protičeské a 

germanizační cíle, které německé protektorátní úřady sledovaly.  

Jako podstatná součást nacistické zemědělské politiky byla osídlovací politika vázána 

na válečné potřeby Třetí říše a s tím spojený požadavek plynulého zásobování zemědělskými 

produkty. Germanizace půdy a s ní spojené kolonizační aktivity se dostávaly do střetu 

s ekonomickými, vojenskostrategickými a mezinárodněpolitickými potřebami Říše. Provádění 

rolnické kolonizace nacistickou válečnou ekonomiku bezesporu poškozovalo. Konečné řešení 

se v této oblasti mělo realizovat až po skončení válečných operací. V případě Protektorátu 

bylo nutno brát ohledy i na pozici protektorátní vlády, pro nacisty nezbytné při ovládání 

českých zemí. Radikálně prováděná osídlovací politika by její fungování značně podkopala. 

Již v počátcích Protektorátu podnikli nacisté kroky, které vedly k zajištění zbytků 

zabraného majetku po někdejší československé pozemkové reformě (půdou ve vlastnictví 

bývalého Pozemkového úřadu a půdou nepřidělenou) a provozy ve vlastnictví státu.
86

 Krátce 

po té bylo rovněž zahájeno vyvlastňování české zemědělské půdy a došlo i k násilnému 

vysídlování českého obyvatelstva z oblastí rozšiřovaných vojenských cvičišť (Milovice, Brdy, 

Vyškov), k čemuž přistoupily i úvahy a následně i realizace cvičiště nového (Benešov-

Neveklov).  Prostory vojenských cvičišť se měly stát jedním z výchozích bodů, odkud se 

mělo šířit němectví a měli tak do značné míry přispět k připravované germanizaci 

českomoravského teritoria.
87

 Pro zvláštní vojenské úkoly bylo zabráno ve 245 obcích 

přibližně 80 000 ha a evakuováno bylo téměř 80 000 obyvatel. Nacisté se podíleli na 

zabavování půdy i z důvodu plánovaných staveb dálnic, kanálů, přehrad, potrubního vedení, 

letišť, celnic apod. 

Rozšiřované vojenské prostory i plány na zřízení nových výcvikových prostorů byly 

pevnou součástí nacistických plánů na rozdrobení Protektorátu soustavou tzv. územních 
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mostů (Landesbrücken). Německé národnostní koridory, hráze a sítě, parcelující kompaktní 

české území postupně na menší, izolované, německým živlem snadněji a rychleji pohltitelné 

části,
88

 byly rovněž formulované již v první fázi fungování Protektorátu. 

V době urychlených příprav na válku a krátce po jejím vypuknutí dochází k 

výslovnému formulování německých plánů. Mezinárodní ohledy již nebránily vytyčení 

konečných cílů, jichž mělo být v blízké budoucnosti dosaženo, ani určení způsobů, jak 

těchto cílů dosáhnout. V pečlivě utajovaných plánech okupantů se počaly objevovat 

výroky naznačující, že Protektorát by neměl být z německé strany definitivním řešením, 

ale jen přechodnou formou říšské správy. Ta měla být v poměrně blízké budoucnosti – po 

vítězném tažení a po provedení úplného poněmčení – nahrazena pro ně účelnějším 

uspořádáním, spočívajícím v  rozdělení protektorátu mezi přilehlé říšské župy, nebo zřízení 

nových říšských žup na jeho území. 

Názory na přeměnu Protektorátu i jejich protagonisté se za dobu existence Třetí říše 

často měnili. Mezi prvními své názory na uspořádání českomoravského prostoru formulují 

dva klíčoví představitelé Protektorátu Čechy a Morava – Konstantin von Neurath a Karl  

Herman Frank. Jejich memoranda, která měla být zároveň pádnou odpovědí na množící se 

návrhy z řad NSDAP, prosazující destrukci Protektorátu a připojení jeho území k okolním 

župám. Von Neurath sice ve svém memorandu hájí existenci Protektorátu a nevidí pro 

následující dvě generační období jiné řešení, dodává však, že nejdokonalejším řešením 

problému by bylo totální vysídlení všech Čechů z tohoto prostoru a jeho následné osídlení 

Němci. Podle von Neuratha byla však tato varianta zatím neproveditelná. Navrhuje zde 

ponechat rasově čistší část obyvatelstva vhodnou pro germanizaci a vypudit rasově 

nevhodné, nebo Říši nepřátelské živly. K mírnění teroru a zastírání dlouhodobých cílů tedy 

vedly nacistické úřady i jejich záměr „proměnit národnost" (umvolken) velké části Čechů, a tudíž 

je nezahnat do totální opozice. 

Podle Franka měla být cílem říšské politiky v českých zemích „úplná germanizace 

prostoru a lidí“. K této realizaci vedou dle jeho názoru pouze dvě cesty: totální vysídlení 

českého národa a zaplnění uvolněného prostoru Němci či ponechání větší části Čechů na 

místě s tím, že budou - vzhledem ke svému rasovému obrazu, který umožňuje provádět u větší 

části národa politiku asimilace - podrobeni germanizaci. První řešení z důvodu nedostatku 

volného prostoru pro vysídlené a nedostatku německých novoosídlenců zavrhuje. Zbývá tedy 

jen druhá varianta, pro jejíž realizaci navrhuje následující metody: změnu národnosti rasově 
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vhodných Čechů, vysídlení rasově neodpovídajících příslušníků českého národa a vrstvy 

inteligence nepřátelské říši, popř. „zvláštní zacházení s ní a se všemi destruktivními živly, tzv. 

„Sonderbehandlung“,
89

 to vše doplněno „novým osídlením takto uvolněného prostoru 

čerstvou německou krví.“
90

 

Ve Von Neurathově i Frankově memorandu je jako dlouhodobý cíl uvedeno 

poněmčení prostoru a lidí, značná část Čechů přitom mohla být dle názorů obou mužů  

asimilována. Tisícileté soužití, jak napsal Frank, vedlo k „dalekosáhlému vyrovnání rasové 

úrovně" Čechů a Němců. „Říší nepřátelskou vrstvu inteligence" a „rasově nestravitelné" 

elementy je naproti tomu třeba vysídlit, anebo podrobit „mimořádné proceduře" 

(Sonderbehandlung). Von Neurath stejně jako řada oberlandrátů hovořil o dlouhodobém 

asimilačním procesu, Frank, Heydrich a Himmler, tak jako druhá skupina oberlandrátů, 

počítali s relativně krátkým asimilačním procesem.  

Sedmdesátiletý říšský diplomat Konstantin von Neurath, a třiačtyřicetiletý bývalý 

přední politik Sudetoněmecké strany Karl Hermann Frank, který byl dosazen do funkce 

státního tajemníka, reprezentovali v Protektorátu Čechy a Morava dvě různé generace i 

protichůdné zkušenosti. Von Neurath se zjevně domníval, že jeho starostí jsou pouze základní 

směry protektorátní politiky, často se tedy uchyloval do ústraní svého württemberského 

domova a každodenní záležitosti přenechával Frankovi. Zatímco říšský protektor se snažil 

konfliktům s českými orgány a českým obyvatelstvem vyhnout, Frank zejména v první fázi 

konflikty vyhrocoval. Projevovalo se to i v oblasti pozemkové a osídlovací politiky. Von 

Neurath se snažil mírnit dopady některý Frankových zákroků, přesto nedokázal zabránit 

konfiskacím velkých pozemkových celků Schwarzenbergů, Lobkowiczů a Colloredo-

Mannsfeldů a nezabránil ani projektům rozšiřování a zřízení nového výcvikového prostoru. 

Von Neurath se svým aparátem ÚŘP neodmítal zásahy do pozemkové držby v Protektorátu ve 

prospěch pozdější rolnické kolonizace, ale jeho úvahy v duchu myšlenek Walthera Darrého 

směřovaly spíše k zohlednění zemědělské rentability před nepromyšlenými zákroky. Darré 

byl v ostrém konfliktu s Himmlerem stran volby rolnických kolonistů, kteří měli podle 

Darrého přicházet na dobitá území z oblastí na jihozápadě „staré Říše“, jejichž pozemky byly 

rozdrobeny v důsledku dědičného dělení parcel. Na rozdíl od toho Himmler prosazoval 

„navrátilce“ německé národnosti z různých koutů Evropy.
91
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První komisařský vedoucí zemědělských a lesnických odborů Ministerstva 

zemědělství Oberführer SS Curt von Gottberg byl v době výkonu své pražské funkce (květen-

prosinec 1939) zároveň šéfem Osídlovacího úřadu RuSHA. To hovořilo za vše, pozemková a 

osídlovací politika se měla dít podle praktik tohoto úřadu. Von Gottberg zacílil svou iniciativu 

především na velké pozemkové celky katolické církve a to především na Moravě. Během 

svého krátkého působení musel čelit opozici ze strany říšského ministra Darrého a jeho 

pražského spojence von Neuratha. Zároveň mu plány překazily i nařízení od samotného 

Adolfa Hitlera, který se v otázce kolonizace v Protektorátě vyjádřil v tom smyslu, že se mají 

nadále dít jen přípravné práce a od realizace má být zatím ustoupeno. Dále vůdce uvedl, že 

vyhláška na posílení německé národnosti (Erlass zur Festigung deutschen Volkstums) ze dne 

7. října 1939 se nevztahuje na území Protektorátu Čechy a Morava.
92

    

Von Neurathovi se podařilo promluvit do otázky komisařského vedení odboru VI. – 

IX. protektorátního Ministerstva zemědělství, v zásadě ale nastoupený trend kolonizace 

v gesci orgánů nezměnil. Himmlerův směr nabyl vrchu zejména v důsledku toho, že kolonisté 

z řad tzv. Volksdeustche byli na rozdíl od Darrého válečným stavem vázaných kolonistů pro 

realizaci politiky osídlování okamžitě k dispozici. Až další vývoj osídlovacího procesu 

ukázal, o jak fatální omyl se jednalo. 

Hitler se 23. září 1940 zároveň rozhodl pro zachování Protektorátu a pro pozvolnou 

asimilaci „větší části" českého národa a zároveň pro vyloučení jeho „rasově nepoužitelných" a 

„Říši nepřátelských" elementů. Své rozhodnutí odůvodňoval tím, že rozdělení by vedlo k 

posílení odboje a ohrozilo by tolik potřebnou zbrojní výrobu. Hitler se vyjádřil i ve věci 

memorand a byl to nakonec Frank, který dostal od Hitlera za úkol vypracovat plán 

germanizace českých zemí. Pro téma práce je podstatné, že nejen Frank ale i von Neurath ve 

svých memorandech skloňují v pasážích ke kolonizaci využití osídlence z řad zahraničních 

Němců – Volksdeutsche nikoli již říšské Němce, ti měli v praxi, jak je prokázáno i 

v předkládané disertaci, jen osidlovací schéma doplnit jako řídící kádry.      

Von Neurathovy a Frankovy vzájemné rozpory skončily vysláním Heydricha jako tzv. 

zastupujícího říšského protektora. Když Reinhard Heydrich v září roku 1941 převzal post 

zastupujícího říšského protektora v Praze, vytyčil jako hlavní úkol nacisty ovládaných odborů 

Ministerstva zemědělství cíle osídlovací. Mělo dojít k rozrušení jednotného etnického celku 

českého národa násilným vytvořením německých jazykových ostrovů v nejhustěji 

zalidněných částech protektorátu, čímž mělo dojít ke zlomení odporu českého lidu. Právě po 
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jeho nástupu dochází k urychlené realizaci již dříve rozvíjených plánů na osídlování ve 

vybraných oblastech poblíž německých jazykových ostrovů. 

Kolonizační plány bylo ale nutné v průběhu války značně redukovat. Původně mělo 

být vytvořeno pět uzavřených německých kolonií mezi Mladou Boleslavi a Prahou a Říšskou 

župou Sudety o celkové výměře 3000 ha (základem měly být zabrané židovské a státní 

statky).
14

 Německé národnostní mosty byly plánovány i pro Moravu.
93

 

 Původní plán tzv. uzavřeného osídlování  - geschlossene Ansiedlung musel od druhé 

poloviny roku 1941 vzhledem k omezením vyplývajícím z válečného hospodářství a ze 

zákazu většiny stavebních prací ustoupit plánu tzv. rozptýleného osídlování  - Streusiedlung.  

V protektorátních podmínkách se nepodařilo, tak jako v preferovaných osídlovacích 

oblastech na územích zabraných Polsku, vybudovat celé nové vesnice, případně alespoň nové 

statky dle parametrů, které si plánovači vytkli pro německé selské usedlosti. Přitom Bodenamt 

disponoval i svým vlastním stavebním oddělením zabývajícím se vedle návrhů selských 

statků i plánováním vesnické krajiny. 

Plán rozptýleného osídlování spočíval v usazení vždy jen několika málo německých 

rodin ve vytipovaných vesnických lokalitách, kterého se ujal tandem zmíněných klíčových 

organizací nacisty ovládaného Bodenamtu a BMLG. Přesídlence z řad etnických Němců pro 

celý proces osídlování dodával od března roku 1941 VoMi. Systém spolupráce byl poměrně 

promyšlený a nastiňuje ho níže přiložené schéma. Zahrnoval všechny složky nacistické moci 

činné v Protektorátu.  
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Bodenamt i BMLG plně ve svůj prospěch využily institut nucené správy uvalované 

nejčastěji na pronajaté zemědělské provozy. Často ale použili zinscenovaných porušení 

dodávkových povinností, nenahlášených porážek apod. Vyskytly se i případy, kdy byli na 

podkladě udání agenta gestapa zatčeni zemědělci v osídlovacích oblastech a následně došlo 

k uvalení nucených správ na jejich statky.  

Je zjevné, že počty nucených správ zemědělských podniků pro účely osídlovacích 

podniků v Protektorátu se poměrně radikálně zvedají s nástupem Reinharda Heydricha do 

funkce zastupujícího říšského protektora. Funkci komisařského vedoucího odborů 

Ministerstva zemědělství zastával tehdy ještě „von  Neurathův“ člověk Theodor Gross. 

Jestliže během měsíců předcházejících září, kdy do funkce nastoupil, se počty uvalených 

VOLKSDEUTSCHEN 

MITTELSTELLE 

- plánování a řízení 

péče 

- přísun přesídlenců 

- působení v duchu 

myšlenek NS 

NSDAP 

- zapojení do činnosti 

v NS spolcích 

(Nacionalsocialistische 

Volkswohlfahrt,  

Nationalsozialistische 

Deutsche Studentenbund, 

Verein der Deutschen im 

Ausland ad.) 

REICHSARBEITSDIENST 

- zajištění pracovních 

sil 

- zajištění pomocnic v 

domácnosti  

STÁTNÍ SPRÁVA 

- židovský nábytek a 

domácí potřeby 

- zajištění objektů pro 

městské a živnostenské 

osídlení 

- školní výuka 

- zdravotní péče 

- odběrní poukazy a příděly 

- zajištění stav. materiálu 

ZAMĚSTNANECKÉ A 

HOSPODÁŘSKÉ SPOLKY 

- nábytek a domácí náčiní 

- zajištění potvrzení 

- opatření živn. listů 

- návrhy na usídlení 

rolníků a řemeslníků 

- zajištění krmiva, 

hnojiva a strojního 

vybavení 

WEHRMACHT 

- spolupráce na 

vytváření a správě TÜP 

- návrhy invalidů 

vhodných pro 

osídlovací  účely    

BMLG 

- hospodářské vedení 

podniků 

- porada pro přesídlence 

- zásobování během 

přesídlování 

- otázky stavební a 

geodetické     

BODENAMT 

-plánování a dozor nad 

osídlováním 

- volba osídlenců 

- umístění a zaopatření 

osídlování 

- právní rada 

- otázky vlastnické 

- financování 

- stanovení výkupní taxy 

 

 

Zmocněnec  

RKF 

(vyšší velitel SS a 

Policie) 

 

ANSIEDLUNGSSTAB 

Schéma propojení nacistických 

organizací zapojených do 

osídlovacího procesu 

v Protektorátu. 
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nucených správ pohybují v řádech jednotek, od září 1941 jsou to již desítky a trend pokračuje 

i v počátečních měsících roku 1942, kdy v čele Bodenamtu již stojí „Heydrichův“ člověk 

Hauptsturmführer SS Ferdinand Fischer. K červnu 1941 bylo pod nucenou správou 

Bodenamtu převedeno 1841 ha a k 31. prosinci téhož roku to již bylo 3999 ha. Zvýšená 

iniciativa v uvalování nucených správ v osídlovacích oblastech tedy vzrůstá v souvislosti se 

změnami na postu říšského protektora a i na Bodenamtu, kdy s novým personálním složením 

pod vedením Fischera dochází i k obratu ve směru k intenzifikaci kolonizačního procesu.      

Počty přesídlenců usazených na území Protektorátu Čechy a Morava celkové rozlohy 

zabrané půdy se často liší zdroj od zdroje. Do ledna 1944 mělo být v Protektorátu Čechy a 

Morava usazeno celkem 5797 etnických Němců, z čehož 5075 pocházelo z Dobrudži.
94

 Do 

30. června 1944 počet německých přesídlenců Protektorátu dále stoupal: bylo mezi nimi 6591 

Němců z Dobrudži, 529 z Jižních Tyrol, 461 z Bukoviny, 258 z Besarábie, 39 z Chorvatska, 

19 z Ruska, osm z Bulharska a pět z Pobaltí. Středisko pro německé soukmenovce v 

Protektorátu kromě toho usídlilo 351 sudetských Němců a 320 ze staré Říše. Z celkového 

počtu bylo 8550 osídlenců rolnického původu, 75 jich mělo pocházet z měst. Celkový počet 

příchozích se v dalších měsících zvýšil na 8824 osob.
95

 Podle materiálů BMLG bylo koncem 

roku 1943 pro účely kolonizace spravováno 1223 zemědělských objektů o celkové výměře 

26 430 ha a usídleno 6097 kolonistů. Toto číslo bylo daleko za původními odhady a 

potřebami plánovačů kolonizace. I přes vlivnou pozici R. Heydricha v nacistických 

strukturách se mu nepodařilo „odklonit“ do Protektorátu dostatečné množství kolonistů.  

Pro osídlovací účely bylo nacisty v Protektorátu zabráno celkem 36 300 ha (31 125 ha 

půdy zemědělské a 5 175 ha půdy lesní). Zabráno bylo 1 714 zemědělských objektů ve 430 

katastrálních obcích, 19 velkostatků, 58 domovních majetků a 48 živností. Na uvedených 

podnicích bylo usazeno 7 044 přesídlenců. Podle odhadu z počátku června 1945 činila 

celková hodnota zabraného majetku 1 215 743 Kč.
96

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94

 BRANDES, D., Germanizovat a vysídlit, c. d., s. 184  
95

 BArch i 49/624, Aufgliederung der im Protektorat angesetzten Umsiedler nach Volksgruppen. 
96

 NA Praha, fond ČMZS, k. č. 557, inv. č. 1327, likvidace BMLG k 1.6.1945. 



34 

 

Tabulka č. 10: Počty objektů spravovaných BMLG na území Protektorátu Čechy a Morava do 

května 1945
97

 

 Počet objektů 

Praha-sever 704 

Brno 407 

Olomouc 316 

České Budějovice 118 

Velkopodniky 40 

Zemědělská půda bez 

budov –Brno 
99 

Zemědělská půda bez 

budov –Olomouc 

 

191 

Celkem 1875 

 

Následující tabulka ukazuje, jakým způsobem byla celková plocha 36 300 ha, kterou BMLG 

spravovala, rozdělena do jednotlivých kategorií podniků. Tabulka zachycuje poslední 

dostupné údaje BMLG a je pravděpodobné, že k dalším změnám v důsledku postupující 

fronty do konce války již nedošlo. Vidíme tak, že nejvíce bylo k březnu roku 1945 podniků 

předaných přesídlencům do vlastní režie a to celkově 3271. Podobně veliký počet, 586 

zemědělských podniků, zůstávalo stále pod dozorem BMLG. S těmito statky bylo spojeno 

3 199 přesídlenců. K březnu 1945 bylo svěřeno „nasazeným“ sedlákům – Einsatzbauern
98

 574 

statků. Celkový počet přesídlenců se oproti červnu 1944 navýšil o 453 přesídlenců na 7 044.   
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Tabulka č. 11: Počty a druh objektů spravovaných BMLG na území Protektorátu Čechy a 

Morava do března 1945 ve všech čtyřech osidlovacích oblastech.
99

 

 Počet osob počet podniků 
zemědělská 

plocha 
lesní plocha Celková rozloha 

BMLG 

obhospodařované 

podniky 

3199 586 8274,98 1220,73 9495,71 

podniky převzaté 

kolonisty do 

vlastní režie 

3271 
600 

 
12 458,27 240,84 12699,11 

podniky svěřené 

nasazeným 

sedlákům* 

574 
 

111 
5506,70 386,93 5893,65 

opěrné statky** - 22 2333,27 2778,42 5111,75 

velkostatky a 

opěrné statky 
- 11 2552,46 547,37 3099,83 

Celkově 7044 1330 31 125,68 5174,37 36 300,05 

* Tzv. Einsatzbetriebe pro Einsatzbauern, kteří většinou pocházeli z řad sudetských či říšských Němců 

** Tzv. Stützpunktbetriebe      

 

 

Germanizační zápal nacistických úřadů ovšem brzdily vedle nedostatečného počtu 

vhodných německých rolnických osídlenců i chatrné hospodářské výsledky německých 

kolonistů, kteří pocházeli povětšinou z oblastí s nízkou kulturou zemědělské práce. Ve svém 

základu archaický a z idealistických vizí vycházející koncept usazování německých 

přesídlenců na tzv. rentabilních statcích, tzn. statcích o rozlohách kolem 20 ha, tak aby uživily 

celou rodinu a umožnily i nadprodukci zemědělských produktu, se nepodařilo bezezbytku 

realizovat. Některým rodinám přesídlenců musel být v důsledku jejich zažitých zvyklostí 

přiděleny hospodářství o menších rozlohách. Jednotlivé statky byly podle těchto měřítek 

rozdělovány, ale přesídlenci nebyli i za poměrně masivního vybavení strojním zařízením, 

schopni samostatně v nových podmínkách hospodařit. Pro dozor nad kolonisty museli být 

nasazováni zemědělci z řad sudetských, říšských či protektorátních Němců. Osídlovací oblasti 

a jejich správní obvody tak fungovali na principu družstva, přičemž kolonisté byly na svých 

statcích zaměstnanci pobírajícími mzdu. Přebírání statků do vlastní režie kolonistů 

nepostupovalo podle představ plánovačů kolonizace. Bezproblémovými nebyli ani správců 

podniků z řad říšských či sudetských Němců. Ne neobvyklé u nich ovšem byly případy 

defraudací a zneužití postavení ve vlastní prospěch. Zklamání bylo znát i u přesídlenců 

samotných, kterým nové domovy velmi často nevyhovovaly, jak v důsledku odlišných 
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pracovních a životních návyků, tak i z důvodu exponovanosti v převážně českém jazykovém 

prostředí. Negativně pociťovali rozdíl mezi sliby - život v uzavřených komunitách poblíž 

německých vsí a měst v nově založených obcích a statcích, které jim byly dány a mezi 

realitou, která na ně čekala.  

Podle dosavadního stavu získaných poznatků je zřejmé, že v Protektorátu i na území 

odstoupeného pohraničí se s konečným výběrem majitele čekalo až na konec války a do té 

doby mělo podstatná část hospodářství zůstat v pověřenecké správě. Všechny dosud dosazené 

vlastníky zemědělských hospodářství, obchodů a živností, z řad Volksdeutsch pokládali 

organizátoři kolonizace jen za pověřené správce příslušných podniků. Převedení majetků na 

tyto skupiny obyvatel nebylo rozhodně „na pořadu dne“ a dělo se jen ve výjimečných 

případech.  

Nedostatek vhodných kolonistů a probíhající válečné operace zapříčinily, že 

definitivní řešení majetkoprávních otázek při přejímání české půdy bylo odsunuto na 

poválečnou dobu. K tomu přistupoval i další důvod, zajištění dostatečné půdní rezervy 

především pro frontové bojovníky a válečné poškozence.
100

 Výrazem ohledů na potřeby 

vyplývající z válečných podmínek byl Hitlerův výnos z 28. července 1942, kterým byly pro 

válečné období podstatně omezeny majetkové převody pozemků. Všechny změny v držbě 

půdy, pokud nebyly nezbytně nutné, měly ustat. Za nezbytně nutné byly pak považovány 

takové změny, jejichž uskutečnění bylo ve veřejném zájmu. 

Ke konci války se navíc mezi Němci v Protektorátu začaly množit kritické hlasy 

k dosavadní politice vůči českému zemědělci a to jak v prostředí německého obyvatelstva, tak 

i u vyšších nacistických funkcionářů. Sudetoněmecké obyvatelstvo svoje výhrady 

zdůvodňovalo omezením černého trhu, na němž čeští zemědělci, jako dodavatelé potravin 

participovali významnou měrou, příbuzenskými vztahy s vysídlenými Čechy či rozdílnou 

kulturní a hospodářskou úrovní přesídlených etnických Němců. Nacističtí funkcionáři se 

obávali v souvislosti se zákroky proti českým zemědělcům zhoršení postojů k Říši ze strany 

Čechů, případně zhoršení dodávek potravin.
101

   

Celý kolonizační proces měl být širší veřejnosti utajen a zákroky měly být zastřeny 

právně-hospodářskými aspekty uvalovaní nucených správ. Průnik informací a z toho 

vznikající domněnky o možných cílech nacistické politiky se snažil okomentovat  a zlehčit  i 
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 Z. Antoš, Blut und Boden, c. d., s. 44. 
101

 Zvlášť kriticky bylo pohlíženo na praxi některých okupačních orgánů, které v této oblasti nedodržovaly literu 

zákona a svým drastickým postupem vytvářely mezi Čechy psychózu právní nejistoty. K. H. Frank v roce 1944  

ústně zakázal dosavadní způsob a metody při vyvlastňování českých zemědělců. ANTOŠ, Zdeněk, Pokus o 

řešení české otázky v sudetské župě na sklonku druhé světové války, Odboj a revoluce, ročník VI. (1968), s. 79 -

80. 

Komentář [HK1]: co? 
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K. H. Frank ve svém projevu v Lucerně v únoru 1943: „Také o povídání o tak zvaném 

přesídlení Čechů nebo o místním vystěhováni se zde jenom krátce zmíním: „Nehledíc k 

nezbytnému zřizování vojenských cvičišť, které si místy vyžádalo přesídlení usedlého 

obyvatelstva, bylo ve čtyřech letech Protektorátu zde usazeno vůbec jenom 4.931 německých 

rolníků, počítajíc v to i jejich příslušníky. Přišli většinou prchajíce před bolševismem a měli 

právo, aby byli co nejrychleji opět usídleni. Vzhledem k celkovému počtu asi 530.000 

německých přestěhovalců jenom z Východu ohrožovaného bolševismem, které bylo nutno 

umístit v celé Říši, je zlomek, to jest 0.9 % připadající na Čechy a Moravu, přímo směšně 

nepatrný. Jestliže následkem toho bylo nutné, aby jednotlivé české selské rodiny byly z 

technických důvodů přemístěny, pak stalo se to — zdůrazňuji — vždycky tak, že byl připraven 

a nabídnut nejméně rovnocenný zemědělský pozemkový majetek.  Jenom se divím, že ze všech 

těch lidí, kteří dnes štvou proti těmto opatřením, nevystoupil před lety ani jeden proti tomu, 

když marxisté, Židé a jiní emigranti nejhoršího druhu byli v počtu mnohonásobně větším, než 

je počet dnešních přestěhovalců, přijati z Říše po roce 1933 a r. 1938 z Východní Marky a ze 

Sudetenlandu tehdejším českým režimem s otevřenou náručí. Jako trest by ovšem mohlo 

evakuování postihnouti obce, které by v budoucnosti ukrývaly nepřátelské agenty nebo jim 

poskytovaly pomoc. To by však ovšem bylo docela něco jiného!“ 
102

Jeho angažmá v této věci 

svědčí o tom, jak byla situace vážná.  

 

Celkové výsledky osidlování nebyly i z pohledu jeho organizátorů uspokojivé. Nepodařilo se 

naplnit ani dílčí cíle plánované rozptýlené rolnické kolonizace a v důsledku nevhodných 

zemědělských návyků, které si „kolonisté“ přivezli z původní domoviny, došlo i ke zhoršení 

celkových hospodářských výsledků na zabraných statcích. To bylo v přímém rozporu 

s potřebami intenzifikace zemědělství v období válečného stavu Třetí říše. Neuspokojivé 

výsledky osidlovacích akcí v Protektorátu ovšem význam nacistických záměrů nezlehčují. 

Promyšlenou spoluprací výše jmenovaných organizací se podařilo osidlovací proces, který 

měl v důsledku skončit poněmčením sledovaného území, bezpochyby alespoň zahájit a 

v případě „konečného vítězství“ na něj bylo možné „úspěšně“ navázat. 
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