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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. Germanizační plány byly na území Protektorátu 

Čechy a Morava jedním z podstatných aspektů německé hospodářské politiky a byly založeny 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 a 3. formou usídlování Němců na české půdě. Zde uvedenému pořadí 

přibližně odpovídala i časová posloupnost, s jakou měly být jednotlivé kroky uváděny do praxe. 

Konečné řešení v otázce germanizační a osídlovací politiky se mělo realizovat až po skončení 

válečných operací. Přesto byly podniknuty kroky, které předznamenávaly pozdější plánovaný 

vývoj. Práce se zaměřuje zejména na objasnění mechanismu pozemkové a osídlovací polity a 

činností klíčových organizací zapojených do pozemkové a osídlovací politiky a to zejména 

Pozemkového úřadu pro Čechy a Moravu a Českomoravské zemědělské společnosti. Zmapovány 

jsou i aktivity dalších aktérů, kteří ovlivňovali osídlovací proces v Protektorátu, úřady SS  

jakými byl Rasový a osídlovací úřad /SS Race and Settlement Main Office/, Reichskommissar 

für die Festigung deutschen Volkstums /Reich Commissioner for the Consolidation of German 

Nationhood/ Hlavní říšský bezpečnostní úřad / The Reich Main Security Office/, Volksdeutsche 

Mittelstelle /Coordination Centre for Ethnic Germans/, či Německé Karlovy univerzity v Praze.    

Celkem bylo nacistickou osídlovací činností ve všech osídlovacích obvodech zasaženo 1714 

zemědělských objektů ve 430 katastrálních obcích, 19 velkostatků, 58 domovních majetků a 48 

živností o celkové výměře 31 125 ha půdy zemědělské a 5175 ha půdy lesní. Podle odhadu 

z počátku června 1945 činila celková hodnota zabraného majetku 1 215 743 Kč. 

 


