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Abstrakt 

Tato práce se zabývá otázkou, jak se změnilo soužití Čechů a Němců před a po 28. 

říjnu 1918 v Kašperských Horách, kdy vzniklo Československo. Tuto otázku se práce 

snaží zodpovědět pomocí historického kontextu, který zavítá až do roku 1908, 

pomyslným mezníkem zdejšího národnostního konfliktu. Práce dále představuje, v jaké 

pozici se ocitli kašperskohorští Němci a jak novou republiku vnímali. Zároveň popisuje 

situaci Čechů v převážně německém městě po vzniku republiky. V neposlední řadě budou 

nastíněny momenty, při kterých docházelo také díky společnému sousedství a historii ke 

vzájemnému smíru.   

Abstract 

This bachelor thesis deals with the question of how did the coexistence between 

Czechs and Germans change after 28th October 1918 in Kašperské Hory, when the 

Czechoslovak republic was founded. This question is answered by giving historical 

context that goes up to 1908, the notional milestone of the local national conflicts. The 

paper presents in which position were the Germans in Kašperské Hory and how they 

perceived the new republic. It presents also the situation of the Czechs living as a minority 

in a German town after the republic establishment. Last but not least amicable moments 

will be outlined that came about thank to the mutual history. 
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1 Úvod 

1.1 Základní charakteristika 

Město Kašperské Hory má za sebou velmi bohatou historii, jež sahá až do doby svého 

vzniku. V té době přes něj vedla významná zlatá stezka spojující Čechy s Bavorskem.                                

Z Kašperských Hor se postupně stalo centrum událostí, které nebyly významné či 

dokonce stěžejní jen pro střední Šumavu. Tyto události částečně ovlivnily vývoj také na 

vyšší, státní úrovni. Tomu se tak stalo hlavně na přelomu 19. a 20. století, tedy v době, 

kdy se nacionalismus stal součástí běžného života na Šumavě. Toho času obývali 

Kašperské Hory většinově Němci. Češi tu žili v menšině. Přesto ale hráli Češi důležitou 

roli v rámci každodenního jak společenského, tak politického dění města. 

1.2 Pracovní postup 

Proto bude práce zkoumat pomocí diskurzivní analýzy vývoj česko-německého 

soužití v Kašperských Horách. Bude si zároveň klást otázku, jakými různými faktory 

mohlo být toto soužití ovlivněno. Výzkumnou otázkou tedy je: „Jak se změnilo soužití 

Čechů a Němců před a po 28. říjnu 1918 v Kašperských Horách, kdy vzniklo 

Československo?“. Aby mohla být tato otázka zodpovězena, je práce rozdělena do čtyř 

menších částí. V první z nich (2.) bude konkrétněji představen region, ve kterém se 

Kašperské Hory nachází. Poté bude stručně nastíněna historie samotných Kašperských 

Hor a bude vysvětleno, proč právě toto město je vhodným příkladem pro ukázku 

(ne)změny soužití v roce 1918. 

Druhá část (3.) se zabývá rokem 1908, kdy se v Kašperských Horách konala valná 

hromada německého spolku Böhmerwaldbund (Šumavský spolek). Valná hromada však 

zapříčinila národnostní potyčky zde žijících Němců a Čechů, které si nakonec vyžádaly 

jednu lidskou oběť a mnoho zraněných na obou stranách. V této části bude tudíž zváženo, 

do jaké míry byla tato událost předzvěstí chování roce 1918.  

Třetí část (4.) již bude zaměřena na rok 1918. Tento rok bude nejprve zařazen do 

obecného, širšího historického kontextu událostí, které ovlivnily státní politiku nově 

vznikajícího Československa. Pomocí vybraných milníků budou popsány události, které 

vedly k 28. říjnu. Poté bude představen samotný 28. říjen, zároveň bude ale také zmíněno, 

jak se vyvíjela situace v pohraničí s ohledem na státní převrat. Na to naváže kapitola 

týkající se převratu v Kašperských Horách. Hlavně bude ukázáno, jak na převrat 

reagovali kašperskohorští Němci. 
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V závěru práce bude ukázáno na konkrétním příkladu Mariánské pouti, jak česko-

německé soužití také vypadalo. Bude tedy ukázáno, že se nejednalo pouze o národnostní 

potyčky, které nemohly nikdy znát vítěze, protože vždy bylo jedno řešení v neprospěch 

toho druhého národa. Nýbrž naopak existovaly příležitosti, které tyto národy dokázaly 

alespoň na čas spojit, aby pospolu oslavily pouť. 

1.3 Úvodní hypotézy 

Rok 1918 představuje hned z několika důvodů významný rok. Nejenže v tento rok 

skončila do té doby nejtragičtější Velká válka, ale také proto, že po skončení války se ve 

střední Evropě definovaly nové hranice národních států pocházející z 

předešlé rakouskouherské monarchie. Takto vzniklo i Československo. V ohledu státního 

pojetí nebyla příliš zohledňována autonomie jiných menšin.  Největší menšinou byli 

Němci, kterých bylo v Československu přibližně 3 miliony. Němci se tak ocitli úplně 

v nové situaci, kdy se stali součástí státu, který jim neposkytl autonomii ani suverenitu. 

Přesto byl ale převrat ve vnitrozemí vnímán jako velmi poklidný a bez větších násilností, 

protože přímo se mnoha oblastí nedotkl.  

Situaci viděli jinak obyvatelé pohraničí, kteří byli převážně německé národnosti. 

Nemohli se s touto novou situací vyrovnat. Zdejší stav se dal přirovnat k duchovnímu a 

politickému rozchodu Čechů a Němců žijících v pohraničí.1 Němci vůči republice 

vystupovali spíše odmítavě, proto také podporovali myšlenku odtrhnutí území převážně 

obydlené Němci od Československa a jejich rozdělení do provincií, které by se později 

připojily k Německému Rakousku.2 Proto se nabízí otázka, jak vnímali převrat Češi i 

Němci na Kašperskohorsku? Platí tedy i v tomto případě, že republiku striktně odmítali, 

nebo zde hrály roli i jiné faktory jako například sousedství? 

V kašperskohorském soudním okrese žil přibližně stejný počet Čechů i Němců. Tak 

tomu ale nebylo v Kašperských Horách. Zdejší obyvatelstvo bylo vždy převážně německé 

a Češi tu byli ve výrazné menšině. Na druhou stranu přibližně o 15 km dál se nacházelo 

město Sušice, ve kterém žili Češi ve výrazné většině. Odtud také přicházely veškeré 

impulzy na podporu Čechů na Kašperskohorsku.  

                                                 

1 Jan Křen, Konfliktní společenství (Toronto: Sixty-eight publishers,1989), 487. 

2 Jan Rychlík, 1918:Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa (Praha: Vyšehrad, 2018), 237. 
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S příchodem nacionalismu na Šumavu se staly národnostní potyčky součástí 

všedního dne. Vrcholem takovýchto potyček se staly protičeské bouře v roce 1908, které 

významně změnily česko-německé soužití v Kašperských Horách a měly na něj fatální 

důsledky. Dá se tedy tvrdit, že tyto události ovlivnily česko-německé soužití více než 

státní převrat v říjnu 1918? Jakou roli mohlo v tomto konfliktu hrát podpora 

kašperskohorských Čechů ze Sušice?  Jaký vliv měla Sušice na státní převrat 

v Kašperských Horách? 

Přestože se práce ve většině svého rozsahu zabývá národnostními konflikty ve 

společném soužití, dostane se práce ve své poslední části ke slavnostem, který naopak 

tyto dva národy alespoň po dobu trvání slavností spojily. Touto událostí je Pouť Panny 

Marie Sněžné, které ukázaly pospolitost obou národů alespoň v po dobu pouti. Dá se tedy 

tvrdit, že v době pouti se na česko-německý konflikt zapomnělo či šel do ústraní?  

Cílem této bakalářské práce bude nejen zodpovědět hlavní výzkumnou otázku 

zmíněnou v předchozí kapitole, nýbrž se také zabývat těmito hypotézami, které bude 

mým cílem potvrdit či vyvrátit.  

Hodnocení literatury3 

Vznik Československé republiky v roce 1918 je po skoro 101 letech, často 

zpracovávaným tématem. Jeden z možných důvodů je, že od vzniku republiky jsme 

v loňském roce oslavili přesně 100 let, a proto se ještě počet děl k tomuto tématu zvýšil. 

Toto tvrzení platí ale jen pouze tehdy, kdybychom mluvili o dílech věnujících se dějinám 

na státní, nadregionální úrovni.  Literatury, která by se zabývala regionálními dějinami 

v kontextu dějin státních, je velmi málo.  Výzkum k této problematice je zatím malý. Věci 

jsou otevřené, proto se podařilo dohledat pouze omezený počet zdrojů. 

Přesto se dají najít výjimky. K těm dochází v moment, kdy tyto události z regionu 

byly tak zásadní, že ovlivnily dění nejen tamější, nýbrž se projevily i na nadregionální 

úrovni. Takovýmto příkladem je kniha Guardians of the Nation: actvivists on the 

language frontiers of imperial Austria, od Pietera M. Judsona, obzvláště potom kapitola 

Violence in the village, která popisuje události ze září 1908, kdy se v Kašperských Horách 

konaly protičeské bouře. Tato kapitola velmi dobře a objektivně ukazuje, jak se oba 

národy snažily použít tyto události například pomocí médií ve svůj prospěch. 

                                                 
3 V této kapitole jsou zmíněna pouze ta díla, která byla pro argumentaci práce stěžejní.  
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Další zdroje jsou rozděleny do dvou skupin. První z nich je literatura, která se buď 

zabývá vznikem republiky či jeho vlivem na česko-německé vztahy. Z takovýchto děl 

bych zmínila například knihu Jana Rychlíka, 1918:Rozpad Rakouska-Uherska a vznik 

Československa či Češi a Němci: 1918-1938 od J. W. Brügela které nabízí nejen souhrnný 

přehled událostí směřujících k říjnu 1918, ale také základ pro pochopení souvislostí této 

národnostní problematiky.  

Druhou skupinu tvoří knihy pamětníků těchto událostí. Pro tuto práci byla vybrána 

kniha od ředitele reálné školy v Sušici Josefa Hozmana Šumava za převratu I a II, který 

sepsal paměti týkající se událostí kolem 28. října 1918. Jeho pohled je velmi pročeský. 

Pro porovnání s německým pohledem slouží vlastivědná kniha Heimatbuch für den 

Mittleren Böhmerwald, která mapuje ty samé události ale z německého pohledu. Český 

pohled podporují články ze Sušických listů, které popisují říjnový/listopadový převrat. 

2 Charakteristika regionu 

Šumava je pohoří na jihozápadě Čech rozléhající se na území tří států-České 

republiky, Spolkové republiky Německo a Rakouska. Toto pohoří má za sebou bohatou 

historii, která ukazuje, že tento region byl již od dob středověku strategicky důležitým 

místem.  

Šumava byla osidlována již na přelomu 11. - 12. století. Lesní plochy se začaly měnit 

v zemědělskou půdu, mýtiny zase v sídliště nově příchozích zemědělců a řemeslníků. A 

tak se postupně podíl lesa a mýtin začal zmenšovat a Šumava byla postupně osídlena. Od 

14. století tudy vedla zlatá obchodní stezka vedoucí do Bavorska. Díky tomu tu byla 

vystavěna nová silnice, aby tak usnadnila obchodování.4  

S příchodem 17. století docházelo k další kolonizační vlně Bavorů a Rakušanů do 

vnitrozemí Šumavy. Tito německy mluvící příchozí obydlovali hlavně horské oblasti, 

čímž trvale změnili národnostní strukturu Šumavy. Osídlením šumavských hor Němci 

vytvořili protiklad Čechů. Stalo se tak skoro pravidlem, že hory obývali Němci a Češi 

podhůří.5 Docházelo tedy i k obydlení hvozdů, které zaručili zde žijícím obyvatelům 

                                                 

4 Rudolf Hemmerle, Sudetenland-Lexikon für alle, die das Sudetenland lieben (Würzburg: Adam Kraft 

Verlag, 1990),64. 

5Zdeňka Řezníčková, „Osídlení Šumavy“, in Šumava: příroda, historie, život, ed. Miloš Anděra et al. 

(Praha: Baset, 2003), 357. 
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obživu ve formě těžby a zpracování dřeva a výroby papíru. Dále k nejčastějším druhům 

obživy patřil chov dobytka.6 

Na přelomu 19. a 20. století se situace začínala obracet, a to kvůli vyčerpávání a 

postupnému nedostatku nerostných zdrojů, které byly pro zdejší lid obživou. Tato oblast 

se industrializovala jen velmi málo, tudíž nebyla jiná možnost než se živit zemědělstvím.7 

To ale bylo ve zdejších podmínkách také velmi těžké, protože většinové území Šumavy 

pokrývala hnědá podzolová půda, která nebyla úrodná.8  A tak se Šumava začala postupně 

vylidňovat. Zdejší obyvatelé postupně začali odcházet do vnitrozemí či do zahraničí za 

lepšími životními podmínkami a lepším hospodářským zázemím. Ani po roce 1918 

v šumavském pohraničí nepřibylo Čechů, a proto se šumavské německé území stalo 

největším německým územím v jižních Čechách.9 

2.1 Kašperské Hory 

Město Kašperské Hory bylo založeno na přelomu 13. a 14. století. Hned od svého 

vzniku plnilo velmi důležitou roli. Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, bylo město 

strategicky důležitým městem, které leželo na Zlaté stezce spojující Pasov s Klatovy, 

Plzní a Prahou. Díky tomu se město rychle rozvíjelo, a mohlo tak být o 100 let později 

povýšeno na „Královské horní město Kašperské Hory“.10 Město postupně posilovalo své 

pozice a získalo nové rozsáhlé pozemky včetně lesů.   

Od 19. století si Kašperské Hory udržovaly prestiž jako sídlo úřadů a škol a nakonec 

se město v roce 1918 mělo stát „okresním hejtmanství na střední Šumavě“, které by se  

                                                 

6 Jan Royt, „Města a městečka na Šumavě“, in Šumava: příroda, historie, život, ed. Miloš Anděra et al. 

(Praha: Baset, 2003), 427. 

7 Eduard Kočárek ml., „Obecná geografie“, in Šumava: příroda, historie, život, ed. Miloš Anděra et al. 

(Praha: Baset, 2003), 23. 

8 Eduard Kočárek ml., „Nerostné suroviny, minerály a půdy“, in Šumava: příroda, historie, život, ed. 

Miloš Anděra et al. (Praha: Baset, 2003), 139. 

9 Jižní Čechy jsou v tomto případě myšleny Novohradské Hory a jejich podhůří, stejně jako Šumava a její 

podhůří, Kočárek, „Obecná geografie“, 26. 

10 Hemmerle, Sudetenland-Lexikon, 64. 
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připojilo k Německému Rakousku.11 Proto se město a přilehlé obce staly předním 

„místem odporu proti vzniku Československa“.12  

O etnických poměrech v Kašperských Horách se vedly dlouhá léta diskuze, 

konkrétněji tedy o tom, jestli žili v Kašperských Horách dříve Němci nebo Češi. 

Odpovědi se liší od zdroje ke zdroji. Například germanista Emil Skála tvrdí, že se zde 

odjakživa nacházela německá i česká jména. To ovšem ale nic neznamenalo, protože se 

stávalo, že česká jména byla poněmčována a ta německá naopak počešťována. Nejde 

proto jednoznačně určit původ jednoho nebo druhého etnika.13 Zároveň k tomu dodává, 

že z historických pramenů vyplývá, že první generace horníků žijících v Kašperských 

Horách byli Němci. To potvrzuje i germanista Václav Maidl, který k tomu dodává, že 

Šumava byla osídlená převážně Němci a „starším kořenem slovesné kultury je na Šumavě 

ten německý“.14  

Když si ale přečteme knihu kronikáře Kašperských Hor Engelberta Panniho, který 

v roce 1875 jako první napsal souhrnné dějiny města, zjistíme, že do doby třicetileté války 

obývali Kašperské Hory jen Češi, protože většina dokumentů, které byly napsané do roku 

1630, byly napsány česky. Ovšem blízkost hranic s Bavorskem zapříčinila to, že město 

bylo germanizováno.15 Toto tvrzení je ale podle historika Jana Kiliána velmi 

zjednodušující. Právě blízkost hranic zapříčinila volnou migraci, a proto mohlo vzniknout 

v Kašperských Horách česko-německé prostředí, které vydrželo takto bilingvní do bitvy 

                                                 

11 V originále Bezirkshauptmannschaft im mittleren Böhmerwald, citováno dle : Volkskundlicher 

Arbeitskreis für den Mittleren Böhmerwald: Im Lande der künischen Freibauern, Heimatbuch für den 

Mittleren Böhmerwald; (Landkreis Bergreichenstein und angrenzende Gebiete) (Grafenau: Morsak Verlag, 

1979), 90.  

12Citováno dle „Neblahé vzpomínky na zlo konané na Mouřenci/ Dunkle Erinnerungen an die Geschichte 

des Böhmerwaldes“, Kostel sv. Mořice nad Annínem, staženo 16. 4. 2011, 

http://www.pratelemourence.cz/leto-na-mourenci-st-maurenzner-sommer-texty-prednasek-

vortragetexte/neblahe-vzpominky-na-zlo-konane-na-mourenci-dunkle-erinnerungen-an-die-geschichte-

des-bohmerwaldes/ . 

13 Emil Skála, „Jazyk a nářečí Šumavy“, in Šumava: příroda, historie, život, ed. Miloš Anděra et al. (Praha: 

Baset, 2003), 495. 

14 Václav Maidl, „Šumava jako hráz i most“, in Češi a Němci: Dějiny, kultura, politika, hrsg. v. Walter 

Koschmal, Marek Nekula, Joachim Rogall et al.(Praha-Litomyšl: Paseka, 2002),377-381, 380.  

15 Engelbert Panni, Die königliche freie Goldbergstadt Bergreichenstein und die ehemalige königliche Burg 

Karlsberg(Bergreichenstein:Feuerwehrverein,1875), 13,https://opacplus.bsb-muenchen.de/metaopac/ 

search?View=default&db=100&id=BV006587789. 

http://www.pratelemourence.cz/leto-na-mourenci-st-maurenzner-sommer-texty-prednasek-vortragetexte/neblahe-vzpominky-na-zlo-konane-na-mourenci-dunkle-erinnerungen-an-die-geschichte-des-bohmerwaldes/
http://www.pratelemourence.cz/leto-na-mourenci-st-maurenzner-sommer-texty-prednasek-vortragetexte/neblahe-vzpominky-na-zlo-konane-na-mourenci-dunkle-erinnerungen-an-die-geschichte-des-bohmerwaldes/
http://www.pratelemourence.cz/leto-na-mourenci-st-maurenzner-sommer-texty-prednasek-vortragetexte/neblahe-vzpominky-na-zlo-konane-na-mourenci-dunkle-erinnerungen-an-die-geschichte-des-bohmerwaldes/
https://opacplus.bsb-muenchen.de/metaopac/
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na Bílé hoře.16 Od přelomu 17. a 18. století začínala převažovat vlivem tvrdé 

protireformace němčina.17  

Situace se tak postupně začala otáčet a němčina dominovala nejen v tomto městě. To 

potvrzuje také fakt, že podle sčítání lidu v roce 1910 měly Kašperské Hory 2228 obyvatel, 

z toho se 2127 hlásilo k německému jazyku a 101 obyvatel k českému.18 Od druhé 

poloviny 19. století se stala Šumava objektem dvou světů- toho českého a toho 

německého. A proto v obdobích vypjatého nacionalismu nebyla o vzájemné útoky 

nouze.19 To bude také patrné z další kapitoly.  

3 Rok 1908 jako předzvěst osudových česko-německých střetů  

Jak již bylo zmíněno, nebyla obživa na Šumavě vůbec lehká. Šumavané se bez 

rozdílu národnosti snažili věnovat hlavně obstarávání obživy než řešení národnostních 

sporů. To šlo povětšinou stranou, protože nebylo na pořadu dne.  V tomto ohledu si 

Šumava dlouho zachovávala statut společensky konzervativní oblasti a nebyla do 

poslední chvíle nacionalismem ovlivněna. 

Bylo běžné, že velké množství místních rodin bylo smíšených česko-německých/ 

německo-českých. Právě proto můžeme najít na české straně Šumavy německá jména a 

na německé straně ta česká.  

Šumavští sedláci posílali své děti do Bavor na zkušenou a „na handl“20 a bavorští 

zase do Čech. Byla to obdoba dnešních výměnných pobytů, což bylo pro děti či mladistvé 

velkým přínosem pro lepší ovládání obou jazyků a nabytí zkušeností.  

V poslední čtvrtině 19. století se postupem času a vlivem společenského vývoje 

rozšířily aktivity německých i českých nacionálních kruhů, povětšinou infiltrovaných 

z větších měst, které soužití výrazně změnily. V mnoha případech se již o společném 

                                                 

16 Jan Kilián, „Die Einwohnerschaft in Bergreichensteinzur Zeit des Dreißigjährigen Krieges“, West 

Bohemian Historical Review V, č. 2 (2015): 13-41,https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/17654/1/ 

Kilian.pdf. 

17 Ibidem. 

18 Tomáš Bernhardt, Šumava bez hranice: Šumava - Bavorský les - Mühlviertel (Plzeň: Starý most, 2007), 

75. 

19 Václav Maidl, „Šumava jako hráz i most“, in Češi a Němci: Dějiny, kultura, politika, hrsg. v. Walter 

Koschmal, Marek Nekula, Joachim Rogall et al.(Praha-Litomyšl: Paseka, 2002),377-381,380.  

20 Rychlík, 1918, 54. 

https://dspace5.zcu.cz/bitstream/
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soužití ani nedalo skoro mluvit.21 Nacionalismus postupně ovlivnil i venkov, a tak se 

začala psát nová kapitola „legend nacionalizovaného venkova“.22  V ten moment se staly 

například volby do zastupitelstev velmi emocionálně založeným a mnohem 

vyhrocenějším bojem než tomu bylo dříve. Jednalo se totiž o to, kdo bude komu 

v konkrétním okrese v dalším volebním období vládnout a kdo z nich bude hrát druhotnou 

roli. Jak český tak německý tábor nechtěl dělat ústupky a vzájemná nevraživost neustále 

rostla.23  

Jinak tomu nebylo ani v Kašperských Horách. Přestože v roce 1900 žilo 

v soudním okrese Kašperské Hory 8706 Němců a 7860 Čechů,24 vzniklo zde české 

většinové zastoupení místního okresního výboru, což bylo pro zdejší českou menšinu 

velkým úspěchem.25 Češi v Kašperských Horách byli nedílnou součástí místního života. 

Nežili jen na periferii města či vesnicích kolem a neživili se pouze manuální prací. 

Naopak žili v centru, kde měli například čeští živnostníci své obchody, nebo se stali 

soudními úředníky zdejšího okresního výboru. V centru města sídlila i Beseda, tedy 

kulturní centrum českého obyvatelstva v Kašperských Horách, ve kterém se konaly 

kulturní akce, setkání i schůze českých obyvatel.26 

Místní Češi zastávali názor, že Kašperské Hory byly v důsledku působení 

německého elementu „germanizovány“ a od dob třicetileté leté války ovlivněny natolik, 

že se z nich stala německá vesnice.  Naopak Němci tvrdili, že Kašperské Hory byly 

odjakživa německým městem, jen to do roku 1908 nehrálo větší roli, jelikož většina 

Čechů se dokázala asimilovat. Češi tak nebyli nikdy považováni za původní obyvatelstvo. 

Byli vnímáni spíše jako „uměle vytvořená menšina, která se s Němci asimilovat nikdy 

nechtěla.27 

                                                 

21 Leoš Nikrmajer, „Šumava od poloviny 18. století do roku 1938“, in Šumava: příroda, historie, život, ed. 

Miloš Anděra et al. (Praha: Baset, 2003), 383-384. 

22 V originále: tale of a nationalized countryside, citováno podle: Pieter M. Judson,„Violence in the 

Village“, in Guardians of the Nation: actvivists on the language frontiers of imperial Austria 

(Cambridge/London: Harvard university press, 2006), 179. 

23 Nikrmajer, „Šumava“, 383. 

24 Adam Hanus, „ „Bouře v Kašperských Horách“ v perspektivách dobového tisku“ in Vlastivědný 

sborník Muzea Šumavy X, ed. Kolektiv autorů (Sušice: Muzeum Šumavy/ Scriptorium, 2018), 269.  

25 Nikrmajer, „Šumava“, 384. 

26 Judson,„Violence“, 186. 

27Ibidem, 185-186. 
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V důsledku sílících nacionalistických vlivů přicházejících z vnitrozemí, zapustil 

nacionalismus kořeny i ve střední Šumavě. Příslušnost k národu hrála od poslední čtvrtiny 

19. století čím dál větší roli. Příkladem takového chování je již zmíněná Beseda, která po 

rozpuku národnostních bojů musela být přestěhována ze středu na kraj města, jelikož 

němečtí radní dělali vše proto, aby Čechům život ve městě znepříjemnili. Docházelo tak 

pravidelně k šikaně českých přednášejících v Besedě. Tato šikana nakonec vyústila 

v přestěhování Besedy na kraj města, protože budova, ve které byla Beseda dříve, měla 

německého majitele. Proto čeští nacionalisté žádali o vládní ochranu před denní 

perzekucí, která byla podle nich důsledkem dlouhodobých germanizačních vlivů na zde 

žijící Čechy.28  

Velmi důležitou roli hrály v těchto konfliktech také národnostní spolky, které se 

zastávaly buď jedné, nebo druhé strany. Tyto politické spolky pomáhaly tvořit a budovat 

společenský život i spolkovou činnost, která by odstranila následky v paměti na živelné 

pohromy či válečných útrapy. Zároveň tím chtěly vzbudit národní a politické vědomí.29  

Skupiny mnohdy pojaly svou činnost jako poměrně výhodnou „živnost“, která jim 

zaručovala aktivizaci občanské společnosti a zároveň národní uvědomění. Hlavním cílem 

všech takovýchto seskupení bylo „vtáhnout do této problematiky co největší počet lidí“.30  

Takovýchto spolků a seskupení bylo v celku mnoho a měla nejrůznější zaměření. Nyní 

se ale nabízí představit dva protikladné spolky, které hrály s ohledem na vývoj 

nacionalismu v Kašperských Horách důležitou roli. 

Prvním takovým spolkem byla Národní jednota pošumavská, která zastupovala 

český faktor a starala se o rozvoj českého společenského, hospodářského i kulturního 

života Čechů v česko-německém prostředí Šumavy. Podporovala rozvoj českých 

knihoven, kulturních akcí i českého turismu.  Podílela se na osvětové a sociálně podpůrné 

činnosti. Tento spolek měl hlavní cíl vyvažovat německý vliv na české obyvatelstvo a 

zároveň rozvíjet vztah k češství.31  

                                                 

28 Ibidem. 

29 Nikrmajer, „Šumava“, 383. 

30 Karel Řeháček, Němci proti Československu na západě Čech (1918-1920) (Plzeň: Karel Řeháček, 2008), 

10. 

31 Leoš Nikrmajer „Národní jednota pošumavská“, Encyklopedie Českých Budějovic, staženo 12. 3. 2019, 
http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/narodni-jednota-posumavska. 
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Zástupcem německého elementu se stal Böhmerwaldbund (Šumavský spolek), 

který měl veřejnou podporu představitelů Předlitavska. Ten se staral, stejně jako Národní 

jednota pošumavská, o rozvoj národně společenského, hospodářského a kulturního života 

naopak německy mluvících obyvatel šumavského regionu. Konkrétně měl tento spolek 

velmi aktivní místní skupinu právě v Kašperských Horách, kde se podílel na rozvoji 

zdejšího německého obyvatelstva, a to například rozvojem lidových knihoven, 

zemědělců, živnostníků i místního turistického ruchu.32   

Právě tyto zmíněné spolky hrály velmi zásadní roli v česko-německém konfliktu, 

jehož hlavní příčinou byly diametrálně rozdílné představy společného soužití.33 Jako 

příklad se nabízejí tzv. protičeské bouře v roce 1908 v Kašperských Horách. Tím, že 

kašperskohorská skupina Šumavského spolku byla velmi aktivní, tak se zde konaly za 

svou celou historii valné hromady spolku dokonce hned třikrát.34  

Psalo se září 1908 a v Kašperských Horách se po deseti letech měla konat 24. 

valná hromada Šumavského spolku, která měla oslavovat nejen jednotu spolku,35 nýbrž 

si také připomenout význam spolku, jeho přínos německé kultuře a podporu německé 

manifestace silné pozice.36 Tato valná hromada nebyla výjimečná pouze tím, že se konala 

po deseti letech v Kašperských Horách, nýbrž i tím, že vyústila v česko-německý 

konflikt, který zasáhl celý region střední Šumavy a vyžádal si život jednoho 

z kašperskohorských obyvatel. Přestože tyto události nebyly nikterak jedinečné a pro 

někoho mohly být pouze další dílek „nacionální války“,37 změnily nebo možná až 

poškodily určitým způsobem zdejší do té doby dobře fungující česko-německé vztahy.38 

Této události se účastnili i přední představitelé z předlitavského veřejného života. 

Zúčastnil se Josef Taschek, předseda Šumavského spolku, nebo člen sněmu za německé 

                                                 

32 Leoš Nikrmajer „Deutscher Böhmerwaldbund“, Encyklopedie Českých Budějovic, staženo 12. 3. 2019, 

http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/deutscher-bohmerwaldbund., Vladimír Horpeniak, „Vztahy 

čechů a němců hrotil nacionalismus“, Kašperskohorský zpravodaj 14, č. 6 (2018):18, 

https://www.kasphory.cz/files/0rslknaq-2018-6-khz-web.pdf. 

33 Horpeniak, „Vztahy“, 18.  

34 První valná hromada se zde konala v roce 1898, poslední pak v roce 1930., Horpeniak, „Vztahy“, 18.  

35 Judson,„Violence“, 190. 

36 Adam Hanus, „ „Bouře v Kašperských Horách“ v perspektivách dobového tisku“ in Vlastivědný sborník 

Muzea Šumavy X, ed. Kolektiv autorů (Sušice: Muzeum Šumavy/ Scriptorium, 2018), 282. 

37 Hanus, „Bouře“, 268. 

38 Ibidem, 273. 

http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/deutscher-bohmerwaldbund
https://www.kasphory.cz/files/0rslknaq-2018-6-khz-web.pdf
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liberály Gustav Schreiner, který se velmi intenzivně zasazoval za práva Němců 

v jihozápadních Čechách, a Čechy byl proto často nazýván „Čechožrout“. V Kašperských 

Horách se zasloužil o vystavení německé reálky.39     

Ve stejnou dobu se konala v Sušici, převážně českém městě, pouť, kam běžně 

jezdili Češi z celého širého kraje. Z tohoto důvodu se rozhodl starosta Sušice požádat 

krajského hejtmana o zákaz valné hromady v Kašperských Horách, protože mu bylo 

jasné, jaké důsledky by mohlo povolení této akce mít.  Napsal tedy do žádosti, že se 

obává, že by účastnící cestující na valnou hromadu mohli rozdmýchat hněv českých 

nacionalistů a provokovat je tím. Proto není schopen ručit za pořádek ve městě. Žádost 

byla odmítnuta a tento čin sušického starosty podnítil další nevoli vůči Čechům.40  

Na sušické nádraží přijeli tedy 6. září příslušníci německých nacionálních spolků 

z Prahy, Vidně a dalších velkých měst, aby navštívili valnou hromadu. Protože do 

Kašperských Hor neexistoval přímý spoj, tak účastníci museli ze Sušice jít pěšky či jet 

na povozech.41 Již samotný příjezd rozhořčil mnoho českých, sušických nacionalistů. 

Dokonce podle Národních listů účastníci přijíždějící na valnou hromadu Čechy 

provokovali a vyhrožovali jim použitím revolveru. Tato informace se ale již v jiných 

novinách či jiném vydání Národních listů nevyskytuje.  Pravděpodobně se autor tohoto 

článku sám obával návštěvníků, a tak se snažil strach šířit dále. Na druhou stranu je také 

pravdou, že mnohdy se za německou provokaci dal počítat pouze vstup na české území.42 

Důležitým prvkem tohoto konfliktu bylo vytvoření mediální kauzy z konfliktu, o 

kterém se psalo nejen v místních novinách, nýbrž i v novinách po celém Rakousku-

Uhersku43. Pro novináře byl konflikt velmi dobrým materiálem, protože tím, že se 

národnostní konflikt udál mezi občany, měli čtenáři k tématu výrazně blíž a dokázali si 

téma lépe vysvětlit, než když vycházely články o nařízeních a sporech ve sněmu nebo na 

                                                 

39 Ibidem, 271-273. 

40 Judson,„Violence“, 186. 

41 Ibidem 

42 Hanus, „Bouře“, 273. 

43 Podle novinové a časopisové databáze ANNO rakouské Národní knihovny, se o tomto incidentu psalo 

mimo místní noviny například ve Lvově, Teplicích-Šanově, Znojmě, Innsbrucku či Štýrském Hradci. 
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jiné vyšší úrovni než regionální.44 Proto také docházelo k přehánění některých událostí, 

aby si články získaly co nejvíce čtenářů.45 

První den valné hromady začal poklidně. Město bylo vyzdobeno, mimo jiné i 

symboly německého Šumavského spolku. Čeští obyvatelé se rozhodli na celý den odejít 

z města na výlet, aby se vyhnuli setkání s německými nacionály. Ti ve večerních 

hodinách uspořádali pod vlivem alkoholu pochodňový pochod městem, při kterém byly 

zpívány národní písně jako Stráž na Rýně (Die Wacht am Rhein). Pochod skončil u české 

Besedy, na kterou začali němečtí nacionalisté pískat a křičet „Pfui“ a „Heil“46. Když toto 

chování nemělo žádné reakce, vrátil se průvod ještě jednou k Besedě později, teď už i 

s hlavními představiteli spolku včetně předsedy spolku Tascheka. V ten moment začali 

Češi po průvodu házet kameny, Němci křičeli a nakonec vtrhli dovnitř a rozbili několik 

oken. Napadli i dva české úředníky městského úřadu s jejich rodinami. Mezi Čechy toto 

chování vyvolalo velkou paniku, a proto se rozhodl Anton Singer, předseda městského 

úřadu Kašperských Hor patřící mezi české nacionalisty, informovat Prahu, o tom co se 

zde den před tím stalo. Kolem tohoto dopisu začali němečtí nacionalisté tvořit mnoho 

teorií, co v něm mohlo být napsáno. Tvrdili například, že se v dopise mluvilo o úplném 

zničení Besedy, aby ukázali, jak moc v českých sdělovacích prostředcích lžou.47 

Další den se již někteří účastníci vraceli zpět na nádraží v Sušici. Tím, že zde byli 

již všichni kašperskohorským starostou Singerem informování, co se předešlý den stalo, 

rozhodli se připravit bezpečnostní opatření, která primárně doprovodí Němce na nádraží 

a druhotně ohlídají pořádek v ulicích. Ovšem nebyly připraveny jen bezpečnostní 

jednotky, nýbrž i čeští nacionálové, kteří se rozhodli vyjádřit svůj nesouhlas s útokem na 

Besedu v Kašperských Horách. U vyjádření nesouhlasu to ale nezůstalo. Již na předměstí 

byl zraněn kočí jednoho povozu kamenem do hlavy. A tak se skupina, z větší části 

studentů, musela rozdělit. Jedna polovina šla již přímo k nádraží, druhá musela s kočím 

vyhledat lékařskou pomoc, a tak šla přes náměstí. Zde došlo k jejich napadení a týrání.48 

                                                 

44 Judson,„Violence“, 180. 

45 Ibidem, 179. 

46 Pozdrav nacionalistických Němců, volně přeloženo jako „Pozdrav pánbůh“. 

47 Judson,„Violence“, 187-189. 

48 Gerold Dvorak, Karl/Karel Klostermann 1848-1923 (Passau, Stutz,1998), 7-11. 
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Reakcí na protiněmecký protest v Sušici se stal další den, tedy 8. září 1908, opět 

v Kašperských Horách. Po tom, co se němečtí nacionalisté dozvěděli, co se předešlý den 

stalo, propukla opět velmi silná nevole vůči české menšině. Němečtí radikálové začali 

ničit vše, co bylo české. Strhávali české nápisy, rabovali české obchody. Čeští úředníci, 

kteří zde pracovali, byli biti a šikanování. A proto musely zasáhnout bezpečnostní složky 

z okolí jako například dragouni z Klatov.49  

Paradoxní situace vznikla, když němečtí obyvatelé viděli přijíždět bezpečnostní 

složky, tak si mysleli, že jim jedou na pomoc. Až později pochopili, že jsou určené na 

potlačení veškerých protestů a tím pádem proti nim.50 Při potlačování protestů byl 

dokonce jeden protestující Franz Haas, nechvalně známý výtržník vůči Čechům51 a 

hostinský v Kašperských Horách, bajonetem zabit, když se snažil odzbrojit jednoho 

četníka.52 

Velmi kritizován byl postoj kašperskohorské správy ke konfliktu. Ta se snažila 

zachovat si od událostí odstup a pracovat pouze s fakty. To zapříčinilo vyvolaný pocit, že 

správa není v konfliktu dostatečně aktivní a ani nepřebírá za nic odpovědnost. Tuto 

skutečnost silně kritizoval například Karel Klostermann, šumavský spisovatel, který byl 

velmi zklamaný zhoršením a vyostřením česko-německých vztahů, protože podle něj 

bylo tímto chováním porušeno „dodržování obecných pravd a zásad“, které byly dříve 

nastaveno.53  

Byl přesvědčen, že Češi a Němci patří dohromady,54 a proto zveřejnil v českém 

časopisu Union otevřený dopis zastupitelům Kašperských Hor, kde se velmi kriticky 

vyjádřil vůči šumavským Němcům55.  Zastával názor, že Šumava je a má být společným 

                                                 

49 Vladimír Horpenniak, „Osudové osmičky (1848, 1908, 1938, 1968)“, Kašperskohorský zpravodaj, č. 2 

(léto 2008):7, https://www.sumavanet.cz/mukhory/user/deska/zpravodaj/  

Ka%C5%A1perskohorsk%C3%BD%20zpravodaj%20l%C3%A9to%202008%20web.pdf. 

50 Judson,„Violence“, 193-195. 

51 Ibidem, 189. 

52 Horpenniak, „Osudové osmičky “, 7.  

53  Dvorak, Klostermann, 7-11. 

54 Jana Maroszová, „Hans Kollibabes Bergreichenstein“, Brücken - Germanistisches Jahrbuch 

TSCHECHIEN SLOWAKEI 23, č. 1-2 (2015): 217-218, https://www.ceeol.com/search/article-

detail?id=413505. 

55 Horpenniak, „Osudové osmičky “, 7.   

https://www.sumavanet.cz/mukhory/user/deska/zpravodaj/%20Ka%C5%A1perskohorsk%C3%BD%20zpravodaj%20l%C3%A9to%202008%20web.pdf
https://www.sumavanet.cz/mukhory/user/deska/zpravodaj/%20Ka%C5%A1perskohorsk%C3%BD%20zpravodaj%20l%C3%A9to%202008%20web.pdf
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domovem Čechů i Němců, kteří mají zde žít společně. Sám cítil, že je důležité se Čechů 

zastat. Vnímal to jako potřebu pomáhat menšímu národu.56  

Přestože se kašperskohorská správa stavila k tomuto konfliktu pasivně, bylo jasné, 

že chce při nejmenším pracovat na zachování měsíčních trhů, které naopak zdejší 

obchodníky a zákazníky jak české, tak německé spojovaly.57 

Tyto „groteskní česko-německé šarvátky v Kašperských Horách“58 bezpochybně 

předznamenaly daleko osudovější dějinné střety obou národností, které v první polovině 

20. století nejen v Kašperských Horách následovaly. O tom, do jaké míry události ze září 

1908 ovlivnily pozdější vývoj, bude řeč v další kapitole. 

4 Historický vývoj roku 1918  

4.1 Konec I. světové války a rozpad Rakouska-Uherska 

Rok 1918 představuje důležitý milník vývoje moderních dějin. Je to rok plný zvratů 

a změn ovlivňující beze sporu další průběh událostí 20. století. Je tomu tak hned 

z několika důvodů. V tomto roce skončila do té doby nejstrašnější Velká válka, rozpadlo 

se Rakousko-Uhersko a na jeho území se začaly rýsovat hranice nově vznikajících států 

v celé střední a východní Evropě.   

Byl to rok, kdy si národy, které byly v rakousko-uherské monarchii považovány za 

menšinové, mohly považovat svého nově vzniklého státu, který lépe zastával národní 

zájmy. Proto se dá tvrdit, že rok 1918 byl pro národnostní politiku první poloviny 20. 

století klíčový, jelikož tak definoval novou etapu. Český nacionalismus byl v té době 

velmi pozitivní a plný nadšení. Toto nadšení bylo natolik velké, že zastínilo všechny 

protesty ostatních národů, kterým bylo jasné, že v nově vznikajícím státě nebudou hrát 

prim. Zároveň se také setkal s výhodnými historickými podmínkami, které dokázaly 

přesvědčit státy Dohody, aby vznik Československa podpořily.59 Díky tomu měli Češi 

                                                 

56 Jan Lehár, Alexandr Stich, Jaroslava Janáčková a Jiří Holý, Česká literatura od počátku k dnešku (Praha: 

Lidové noviny, 2002), 359.  

57 Judson,„Violence“, 201. 

58 Horpenniak, „Osudové osmičky “, 7. 

59 Jan Vávra, Ondřej Čihák, „Jak vzniklo Československo? Díky nacionalismu, husitství i „epochální 

náhodě“, Český rozhlas Plus (blog), 28. října 2018, https://www.plus.rozhlas.cz/jak-vzniklo-

ceskoslovensko-diky-nacionalismu-husitstvi-i-epochalni-nahode-7664121. 
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výhodnou výchozí pozici, kterou také patřičně využili ve svůj prospěch, tedy pro vznik 

národního státu.  

Hned začátkem roku, 6. ledna 1918, byla podepsána v Obecním domě v Praze tzv. 

Tříkrálová deklarace, která reagovala na odmítnutí účasti zástupců Českého svazu na 

mírových jednáních v Brestu-Litevském ukončující válku na východní frontě a 

v neposlední řadě také rozpuštění a neobnovení sněmu Království českého. Hlavním 

smyslem této deklarace bylo vyjádřit se k nově vzniklým mezinárodním poměrům. V 

deklaraci nechyběla kritika nadvlády německého a maďarského živlu na území Českých 

zemí a Slovenska a jejich centralistické byrokracie namířené proti menším národům. A 

proto bylo cílem vyzdvihnout požadavek práv národů na sebeurčení a zároveň uznat 

národní samostatnost pro všechny národy bez ohledu na jejich velikost. 60 

V tomto ohledu má deklarace hned několik palčivých míst. Prvním z nich je fakt, 

že Češi sice argumentovali tím, aby jejich stát vznikl v hranicích historických sídel svých 

a své větve slovenské,61 deklarovali tak nedotknutelnost hranic Zemí Koruny české, 

ovšem na druhé straně tím rozbíjeli hranice Uherského království62. 

Další bod kritiky poukazuje na to, že se nikdo nechtěl dobrovolně stát menšinou, a 

proto se není čemu divit, že byla tato deklarace ihned zkonfiskována a považována za 

velezrádnou proti monarchii. Proto byla deklarace představena říšské radě až skoro o 3 

týdny později. Posloužila jako olej do ohně nacionálních bojů a pobouřila tak hlavně 

německé nacionalisty, kteří požadovali zřízení provincie Německé Čechy, aby tak 

zabránili závislosti na Češích. 63  

Raphael Pacher, český publicista a politik německé národnosti Říšské rady, 

dokonce Čechy obvinil, že využívají válkou zpustošeného Rakouska-Uherska ke svému 

prospěchu, aby mohli založit československý stát a 3,5 milionů Němců tzv. „vtlačit pod 

sebe“64.   

                                                 

60František Čapka, Dokumenty a materiály ke studiu národních dějin v letech 1848–1918, (Brno: 

Masarykova univerzita, 2010), 99–100, https://www.ped.muni.cz/whis/dokumenty%20a%20materialy 

%20ke%20studiu%20narodnich%20dejin%201848-1918.pdf.  

61 Ibidem. 

62Jan Rychlík, 1918:Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa (Praha: Vyšehrad, 2018), 176. 

63Čapka, Dokumenty, 99–100. 

64 Rychlík, 1918, 177. 

https://www.ped.muni.cz/whis/dokumenty%20a%20materialy%20%20ke%20studiu%25
https://www.ped.muni.cz/whis/dokumenty%20a%20materialy%20%20ke%20studiu%25
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Tříkrálová deklarace přinesla pro Čechy také moment uvědomění, že se již nechtějí 

podílet na politickém dění v rakousko-uherské monarchii ani na případných reformách, 

které by měly jejich pozici zlepšit, nýbrž se rozhodli jít cestou k založení 

československého státu.65 Jen o dva dny později přednesl americký prezident Woodrow 

Wilson před kongresem USA projev, který ve 14 bodech popsal podmínky mírového 

procesu pro ukončení Velké války, aby tak nastal trvalý a spravedlivý mír.66  

Pro osud monarchie byl beze sporu nejdůležitější bod 10, který se zabýval osudem 

národů Rakouska-Uherska a ručil za možnost autonomního rozvoje,67 který hrál již 

v době svého vzniku nemalý význam. Tento bod měl až možná prorocký charakter,68 

jelikož válečná situace nebyla až do léta 1918 jednoznačná.69 Sám prezident Wilson byl 

přesvědčen, že veškeré národnostní nesváry jsou zapříčiněné právě porušením již 

zmíněných práv, což jak sami z dalšího historického vývoje víme, nebyla tak úplně 

pravda.  

Z tohoto důvodu je často Wilson kritizován, přestože přednesl velmi vstřícný 

návrh na mírové uspořádání poválečné Evropy. Nedokázal však odhadnout situaci, 

protože neznal přesné evropské poměry. Bylo velmi problematické přesně odlišit vztahy, 

které spolu soužily několik stovek let od těch nově vznikajících70. Na druhou stranu byla 

zde patrná vůle dát průchod právu, které bylo v minulosti pošlapáno a zabránit jeho 

dalšímu porušování.71 

Přestože se v průběhu dalších měsíců roku 1918 udály velmi významné události 

vedoucí ke vzniku republiky, dovolím si je přeskočit až do října 1918, kdy už situace na 

válečném poli byla výrazně jasnější, přehlednější i konkrétnější. Bylo tudíž jasné, že 

národnostní otázka nebude již řešena jen v rámci určitého státního útvaru, nýbrž 

                                                 

65 Ibidem. 

66„Čtrnáct bodů prezidenta Wilsona“, oficiální stránka MZV ČR, staženo 13. 02. 2019,  

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/verejna_diplomacie/vyroci_2018/rok_1918/vznik_ceskoslo

venska_2018.html. 

67 Ferdinand Seibt, Německo a Češi: Dějiny jednoho sousedství uprostřed střední Evropy (Praha: Academia, 

1996), 250. 

68 Ibidem. 

69 Josef Škrábek, Včerejší strach: Jaké to bylo mezi Čechy a Němci? A jaké to bude… (Praha: Vyšehrad, 

2002), 28-29. 

70 Seibt, Německo, 253. 

71 Ibidem, 249-250. 
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národnostní tématika vyplave na povrch a bude řešena výhradně na poli mezinárodním.72 

To koneckonců potvrdil i Kongres utlačovaných národů v Římě v dubnu 1918, kde 

zástupci rozdrobených národů deklarovali, že každý národ má právo ustavit svůj národ 

nebo ho se svým již existujícím státem spojit. Rakousko-Uhersko bylo však překážkou 

pro realizaci tohoto usnesení.73 

Němci ve stejné době pořád věřili ve vítězství Trojspolku, jehož byli členem, a 

proto se snažil ministerský předseda Seidler prosazovat přísné německé požadavky na 

rozdělení Českých zemí. Ty měly být rozděleny do 12 správních krajů vedené krajskými 

hejtmany, kteří budou řízeni z ministerstva vnitra ve Vídni. Z těchto 12 krajů mělo být 7 

pouze českých, 4 pouze německé a jeden česko-německý. Podle historika Jana Křena se 

dá tento moment považovat za první krok k založení provincie Německých Čech,74 o 

kterých bude řeč později. 

Češi se s těmito požadavky, které se staly zároveň vládním nařízením, nedokázali 

ztotožnit, a proto se rozhodli protestovat u císaře, který jim dal sice z části za pravdu a 

zpochybnil tak chování vůči Čechům, zároveň ale nechtěl jednat proti Němcům.75 

V červenci Seidlera v premiérském křesle vystřídal Max Hussarek von Heinlein, který 

zastával výrazně pragmatičtější a liberálnější názory týkající se národnostní politiky a od 

návrhu svého předchůdce ohledně členění Čech ustoupil a přestal lpět na Němcích jako 

páteři rakouské monarchie.76 

Jak je patrné, že se situace začala postupně ve prospěch menších národů rakousko-

uherské monarchie zlepšovat. Vznikl postupně se rozšiřující Národní výbor 

československý vedený Antonínem Švehlou. V Národním výboru se počítalo se Slováky, 

kteří se v té době moc nevyjadřovali k nastávající situaci. A právě jejich nezúčastněnost 

se jim často vyčítala, jelikož do poslední chvíle nedokázali vyjádřit své požadavky, jež 

očekávají od nově vznikajícího státu. V tomto ohledu se u českých Němců vědělo, co od 

československého státu požadují a co naopak odmítají.77 Ve výboru se ale s českými 

                                                 

72 Křen, Konfliktní společenství, 436-437. 

73 Rychlík, 1918, 198-200. 

74 Křen, Konfliktní společenství, 448-449. 

75 Rychlík, 1918, 197. 

76 Ibidem, 212. 

77 Seibt, Německo, 238. 
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Němci nepočítalo, jelikož se předpokládalo, že v důsledku již proběhlých událostí by 

účast za každých okolností odmítli.78   

Ministerský předseda Hussarek nepřestával s navrhováním pragmatických řešení, 

aby tak zabránil vůli odejít z monarchie a navrhl autonomii jednotlivých národů v rámci 

monarchie. Ovšem tyto návrhy přestaly dávat svůj smysl, jelikož málokterá strana by si 

takto načasované řešení v rámci rakouské monarchie dokázala ještě představit. 

Mezi takové návrhy patřil i ten z 1. 10. 1918, kdy Hussarek navrhl autonomii 

jednotlivých národů v rámci předlitavské části monarchie79. O to samé se o pár týdnů 

později za pomoci Hussarka snažil i císař Karel I. v Manifestu císaře Karla I., který měl 

nabídnout federalizaci států v rámci monarchie a autonomní správu. Měl být reakcí na 14 

bodů W. Wilsona, aby císař ukázal, jak se snaží požadavky z jeho projevu uplatňovat.80  

Přesto se tyto vcelku vstřícné kroky nedaly již uplatnit, jelikož přišly velmi pozdě, tedy 

v době, kdy národy ve svých budoucích plánech s monarchií skoro nepočítaly. Bylo již 

v celku jasné, že manifest nemůže mít přímý úspěch ve svém znění. Spíše toto opatření 

mohlo v pozdějším vývoji pomoci a usnadnit situaci, což se nakonec také ukázalo.  

  

                                                 

78 Rychlík, 1918, 225. 

79 Ibidem, 228. 

80 Ibidem, 230. 
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Manifest situaci jednoznačně zlehčil, jelikož na jeho základě mohly vznikat 

národní rady, které přebíraly moc od rad stávajících mnohem snadněji. To také vysvětluje, 

proč změna moci proběhla v celé monarchii pokojně, bez revoluce a s relativně malými 

sociálními otřesy81. Například český zahraniční odboj v čele s T. G. Masarykem reagoval 

18. 10. 1918 na tuto nabídku vydáním Washingtonské deklarace, která prohlašovala 

nezávislost československého národa i státu a vyjadřovala sesazení Habsburků z českého 

trůnu,82 čímž manifest Karla I. odmítl. 

4.2 Vznik republiky 

Je všeobecně známo, že Československý stát vznikl 28. 10.1918, kdy deník Národní 

politika zveřejnil článek s rakouskou odpovědí W. Wilsonovi, ve kterém rakouská strana 

souhlasila s podmínkami již zmíněných 14 bodů a žádala o příměří. Mezi veřejností se 

začala šířit mylná interpretace, která naznačovala konec války a hlavně kapitulaci 

Rakouska-Uherska. Na základě této zprávy vypukly v Praze demonstrace, kdy byly 

odstraňovány rakouské nápisy i monarchistické symboly a bylo voláno po okamžité 

národnostní samostatnosti, která byla schválena pěti muži 28. října83 v zákoně o 

samostatném československém státě v podvečerních hodinách téhož dne. Národní výbor 

vyzýval ke klidu, pokojné revoluci a upuštění od násilných akcí. Díky tomu probíhalo 

podřízení všech úřadů ve vnitrozemí klidně bez zásahu armády, jak bylo císařem 

slíbeno.84  

Podle historika Jana Křena získali Češi dokonce více, než se dalo doufat.85 Pro 

národy byly vznikající státy „přesladká chvíle“, která realizovala princip sebeurčení více 

než kdykoliv předtím.86 

  

                                                 

81Ibidem, 231. 

82 Zdeněk Beneš, Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848- 1948 

(Praha: Gallery,2002), 39. 

83 Mezi pět mužů 28. října patřili: A. Švehla, F. Soukup, Jiří Stříbrný, A. Rašín, V. Šrobár 

84 Rychlík, 1918, 236. 

85 Křen, Konfliktní společenství, 472. 

86 Citováno dle: Jan Křen, Konfliktní společenství (Toronto: Sixty-eight publishers,1989), 472. 
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4.3 Situace v pohraničí  

Přestože státní převrat proběhl velmi rychle a pohraničních oblastí se v první řadě 

příliš nedotkl, byla zde nově vzniklá situace vnímána rozdílně než ve vnitrozemí. Stav 

v pohraničí se dal přirovnat k duchovnímu a politickému rozchodu Čechů a sudetských 

Němců.87 Důvodem bylo, že pohraničí obývali převážně Němci, kteří se nedokázali 

ztotožnit s nově vzniklou republikou a hledali taková řešení, kdy by součástí 

Československa být nemuseli a žádali proto o autonomii a připojení k Německému 

Rakousku.88 A proto již 21. října vyhlásili němečtí poslanci ve Vídni samostatný 

„německorakouský“ stát, který měl poskytnout svrchovanost nad celým německým 

územím i Sudety.89  

O týden později, 29. října 1918, den po vzniku republiky, byl vyhlášen vznik tzv. 

provincie Německé Čechy90se sídlem zemského sněmu v Liberci, která měla být součástí 

budoucí republiky Německé Rakousko91. Měla být rozdělena do menších správních celků 

na různých místech Československa, které zaručí jejich funkčnost a zajistí lepší rozvoj 

německého národa. Jednalo se o kraj Německá jižní Morava92 se sídlem ve Znojmě, 

Sudety93 na severní Moravě se sídlem v Opavě a Župa Pošumaví94 se sídlem v Českém 

Krumlově. V neposlední řadě sem spadaly také enklávy ve vnitrozemí, ve kterých 

převažovalo německy mluvící obyvatelstvo. Příkladem takovýchto měst bylo Brno, 

České Budějovice či Jihlava. Tento krok byl považován za završení snah o správní 

rozdělení Čech, které vznikalo za doby rakousko-uherské monarchie. Ovšem dá se 

považovat za poněkud nepromyšlený postup bez ohledu na historický vývoj a 

administrativní tradici. To také potvrzuje historik Brügel, který považuje již samotný 

vznik za „akt ve vzduchoprázdnu“.95   

                                                 

87 Ibidem, 487. 

88 Rychlík, 1918, 237. 

89 Johann Wolfgang Brügel, Češi a Němci 1918-1938 (Praha: Academia, 2006), 96. 

90 Německy Deutschböhmen  

91 V němčině Deutsch-Österreich 

92 Německy Deutschsüdmähren 

93 Německy Sudetenland 

94 Německy Böhmerwaldgau 

95 Citováno dle: Johann Wolfgang Brügel, Češi a Němci 1918-1938 (Praha: Academia, 2006), 96. 
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V této chvíli bylo přičlenění spíše považováno za symbolickou výhružku a protest 

proti neuplatitelnému sebeurčení sudetských Němců. Bylo to spíše opatření „protiurčení“, 

aby bránili zájmové sféry Československa.96 

Hlavním úkolem zemské vlády Německých Čech bylo obstarat potravu, které bylo 

nejen v pohraničí málo. Přestože se sudetští Němci prezentovali nevolí vůči republice, 

bylo jim jasné, že se bez spolupráce s Prahou neobejdou. Když se nouzová situace spojená 

s nedostatkem v pohraničí neustále prohlubovala, rozhodl se Josef Seliger, pozdější 

předseda německých sociálních demokratů v Československu, žádat v Praze při řešení 

hospodářských a zásobovacích obtížích v pohraničí o pomoc.97  

Seligerovi byla původně přislíbena stejné míra pomoci jako v českých oblastech, 

tak se ale nakonec nestalo, protože spolupráce byla národním výborem odmítnuta. 

Důvodem bylo, že kdyby ji Češi schválili, uznal by Národní výbor nepřímo platnost 

Německých Čech.98  

Seligerovo jednání ale netrvalo příliš dlouho, jelikož Alois Rašín, ministr financí, 

pronesl větu: „S rebely se nevyjednává!“.99 Tuto větu pronesl již kníže Windischgrätz v 

sedmdesátých letech 19. století, a tak říci tento výrok Rašín považoval za pomyslnou 

odplatu.100 Pravdou ale je, že se jen těžko dá ověřit pravdivost tohoto výroku. Seligerův 

životopisec sám nepřímo vyvrátil pravdivost tohoto výroku a označil ho pouze za 

hypotetickou úvahu101. Odpůrci výroku tvrdí, že jediný cíl české vlády bylo dohodu 

jakkoliv znemožnit a získat možnost konflikt vyřešit pomocí síly. Toto tvrzení potvrzuje 

i citát již zmiňovaného Aloise Rašína, který v souvislosti použití autonomního práva 

německé menšiny odvětil slovy, že právo na sebeurčení je sice pěkná fráze, ovšem 

vhledem k tomu, že Dohoda válku vyhrála, musí rozhodnout síla.102 

Ministerský předseda Karel Kramář neshledával Rašínův výrok šťastným, protože 

jen ukázal naprosté vzájemné nesmiřitelnosti obou zúčastněných. Jednou stranou si 

                                                 

96 Seibt, Německo, 255. 

97 Brügel, Češi a Němci, 100. 

98 Ibidem, 116. 

99 Něm. „Mit Rebellen verhandeln wir nicht“. 

100 Brügel, Češi a Němci, 117. 

101 Seibt, Německo, 257 

102 Brügel, Češi a Němci, 114-115. 



29 

 

stěžoval na Seligerovu (ne)mlčenlivost o průběhu jednání na veřejnosti. Sám ale tušil, jak 

tento výrok ovlivní další jednání se sudetskými Němci a jaké bude mít tento výrok na 

sudetské Němce důsledky. Nátlak sudetských Němců neustával, ba naopak rostl. Až 

vyústil v úplný bojkot všeho českého.103  

Na druhou stranu bylo i Josefu Seligerovi vytýkáno, že se snažil vyjednávat 

s Národním výborem a nepočkal na jednáním na prezidenta Masaryka, až se vrátí do 

Československa, protože s ním by byla jednání i domluva jednodušší.104  

4.4 Česko-německý kontext vzniku republiky 

Jak můžeme z výše zmíněného příkladu vidět, Němci ve svých požadavcích byli 

vcelku sebevědomí. Jejich požadavky byly náročné vzhledem k tomu, že z války vyšli 

jako poražení. A to byl kámen úrazu, který mnoha Čechům při vyjednávání vadil.105  

Takovéto chování bylo patrné například na tom, že přestože česká strana v čele 

s Antonínem Švehlou nabídla Němcům možnost podílet se na spolupráci v Národním 

výboru, Národním shromáždění či vládě, odvolávali se na suverenitu Německých Čech. 

Chtěli, aby s nimi bylo jednáno rovnocenně. To však česká strana odmítla, poněvadž 

neuznávala vládu Německých Čech a vyzývala k ukončení této „vzdorovlády“ vedené 

Rudolfem Lodgmanem. Ten se ale nechtěl vzdát nároku na stejné podmínky jako Češi, 

protože podle něj bylo nutno čekat do mírové konference, která určí přesné poválečné 

uspořádání.106  

Tento krok hodnotil Fritz Freiherr Gebsattel, první německý konzul 

v Československu, jako nešťastný, jelikož podle něj čeští Němci situaci špatně odhadli a 

namísto svého negativistického přístupu měli být otevřenější k jednání. Sudetským 

Němcům muselo být jasné, že Češi budou odhodláni obhajovat své hranice.  

Nutno podotknout, že Gebsattel dlouhou dobu sympatizoval s nacionalistickými 

myšlenkami českých Němců ohledně odtrhnutí Německých Čech, v rozhodujícím 

okamžiku ale zjistil, že důvody oddělení jsou takřka nelogické a od názorů ustoupil, 

                                                 

103 Ibidem, 115. 

104 Brügel, „Češi a Němci 1918-1938“, 118. 

105 Seibt, Německo, 239. 

106 Brügel, Češi a Němci,113-114. 
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protože se obával, že se ho zmocní vojáci Dohody.107 Beze sporu byl určitým způsobem 

ovlivněn děním v Praze, a proto si později argumenty československé vlády osvojil. 

Zároveň bral vznik „velkočeského“108 státu jako realitu, a proto doporučoval sudetským 

Němcům zahájení přímých jednání pro získání co nejlepších podmínek. Obě strany si 

totiž začaly uvědomovat vzájemnou závislost ve vícero odvětvích zakořeněnou ve 

společné historii.109  

Podobný názor měla i česká strana v čele s Edvardem Benešem, tehdejším 

ministrem zahraničí, který se nemínil před Němci uzavřít, ba naopak chtěl vést důstojný, 

věcný, objektivní dialog, který bude založen na vzájemné úctě, přestože politické názory 

a zájmy obou táborů byly takřka protikladné. Češi Němcům vděčili za mnoho věcí, jelikož 

se toho od nich mnoho učili.110 

Dá se také tvrdit, že Gebsattel měl k Československu specifický vztah, jelikož byl 

v Českých zemích konzulem již od roku 1909. Dokonce byl první, kdo hned 29. 10. 1918 

československé vládě pogratuloval k založení státu.111 

Pro Němce byla poválečná situace také velmi obtížná. Německý iniciátor de facto 

ztratil roli „motoru střední Evropy“. Nové podněty nepřicházely z Německa a často byly 

dokonce proti Německu. Byli nuceni se vypořádat s jejich novou rolí a s faktem, že již 

nejsou páteří střední Evropy.112  

I v tomto případě platilo, že vždy mohl být „upřednostňován“ jeden národ, a to ten, 

jehož národ byl vlastníkem státu, čímž je tento národ v určité výhodě. A proto byla 

Němcům přidělena role tzv. třetích houslí v rámci státu-tedy role po Češích a Slovácích, 

na což nebyla ani jedna strana zvyklá ani přizpůsobená. I pro Čechoslováky to byla úplně 

nová situace, kdy měli převzít nad státem vedoucí pozici113a stát se z ovládaných 

vládnoucími.114 

                                                 

107 Brügel, Češi a Němci, 107. 

108 Křen, Konfliktní společenství, 473. 

109 Seibt, Německo, 245. 

110 Edvard Beneš, Německo a Československo (Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2005), 50-51. 

111 Seibt, Německo, 255. 

112 Rychlík, 1918, 212. 

113 Škrábek, Včerejší strach, 30-31. 

114 Křen, Konfliktní společenství, 489. 
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Ovšem v rámci Československa byly i oblasti, kde převažovalo německé 

obyvatelstvo. Pro něj bylo obzvlášť obtížné se s touto nově vzniklou situací vyrovnat, a 

proto organizovalo různé protesty a vzpoury, které ukazovaly jejich nesouhlas. Jedním 

z takovýchto míst bylo i město Kašperské Hory, o kterém bude řeč v následující kapitole.   

5 Rok 1918 v Kašperských Horách 

Přestože se válka odehrávala od Šumavy velmi daleko, postihla ji stejně nemilosrdně 

jako ostatní oblasti a zanechala v ní trvalé následky. To také zapříčinilo chybějící 

pracovní sílu, která by zastávala těžkou práci, čímž ještě vyšel víc na povrch i další 

problém v tom, že zdejší životní podmínky nebyli snadné. Proto se mnoho obyvatel 

Šumavy rozhodlo odejít do vnitrozemí Československa, kde měli lepší hospodářské 

zázemí. Ani po říjnu 1918 zde Čechů nepřibylo a postupně tak na celé Šumavě docházelo 

k vylidňování území.115 

5.1 28. Říjen 

První potvrzující zprávy, že se válka blíží ke konci, přišly nejprve do Sušice. 

Důvodem bylo, že Sušice byla českým městem a byla tak centrem všeho českého na 

kašperskohorsku. Zprávy přišly do Sušice již 14. října, kdy byla vydána „Proklamace 

všeho pracujícího lidu v národě československém“. Když se tato zpráva dostala do rukou 

místních úředníků, rozhodli se na odpoledne uspořádat na náměstí schůzi, aby tuto zprávu 

mohli veřejně oznámit. Vypůjčili si stolek vězeňského dozorce, aby řečníky bylo dobře 

vidět a slyšet. Odpoledne se sušičtí sešli před radnicí, aby se dozvěděli tyto noviny.116  

Josef Štelzl, úředník nemocenské pokladny v Sušici, zahájil projev tím, že se 

válka blíží svému konci, lidé mají již války dost a chtějí vlastní stát. Karel Šittler, 

předseda národních socialistů vybízel k tomu, aby nikdo již nic nevkládal do vojenského 

eráru a zároveň nabádal vojáky, kteří přijeli domů na dovolenou, aby se do války již 

nevraceli. Všichni posluchači tyto zprávy přijali velmi pozitivně a městem začala panovat 

euforie. Všude byly postupně odstraňovány rakouské symboly, vojáci si místo růží 

                                                 

115 Kočárek, „Obecná geografie“, 23. 

116 Josef Hozman, Šumava za převratu I (Sušice: Josef Hozman, 1935), 7. 
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symbolizujících c. k. armádu připínali na uniformy československou trikoloru. Trikolory 

se objevily i na lípách a akátech před radnicí.117  

Jako všude jinde se i tady Češi se na konec války těšili a odmítali nést jakoukoliv 

zodpovědnost s válkou spojenou. To potvrzuje také fakt, že když se skládali na válečnou 

půjčku, vybralo se 500 000 Rakousko-uherských Korun. To ale přišlo rakousko-

uherským úřadům podezřele málo, a tak pohrozili panu Pižlovi, který byl za výběr peněz 

zodpovědný, že bude muset nastoupit do války, protože byl podezírán, že obyvatele od 

skládání peněz odrazuje. Pižl se proto rozhodl požádat o pomoc ředitele reálné školy J. 

Hozmana a státního úředníka J. Sedleckého, aby mu pomohli vybrat další částku. Tak se 

také stalo a vybralo se ještě další 300 000 Rakousko-uherských Korun. Jen pro porovnání 

v Kašperských Horách, žili převážně Němci, se na válečnou půjčku vybraly čtyři miliony 

korun.118  

Že se v Praze koná státní převrat, se v Sušici dozvěděli 28. října až ve večerních 

hodinách, když přišla pošťačka za úředníkem Šittlerem a informovala ho o něm. Tato 

zpráva se samozřejmě velmi rychle šířila městem a na město spadla euforie. Lidé vyrazili 

s „hudebními i nehudebními nástroji“ do ulic a začali oslavovat. Sušicí se nesl průvod, 

který se vytvořil krátce po rozšíření zprávy. Zpívaly se národní písně a u všech domů se 

ťukalo a oznamovalo se, že vznikla nová Československá republika, aby se tuto zprávu 

dozvědělo co nejvíce lidí a co nejrychleji.119   

Další den přišel z Prahy telegram s instrukcemi, jak se má dále postupovat. Měl 

být zaprvé zastaven provoz a vývoz do Německa či Rakouska. Naopak měla být udržena 

a posílena vnitrozemní spojení. Veškeré předměty a symboly připomínající rakousko-

uherskou monarchii měly být odstraněny a zničeny. Dostali také pokyn ke smazání 

veškerých německých nápisů. Takže byl buď zanechán jen ten český anebo přepsán pouze 

na český. Z poštovních aut zmizeli orli, odstranily se obrazy císaře, orlice a zmizela i 

písmena „c.k.“.120  

                                                 

117 Hozman, Šumava za převratu I, 8. 

118 Ibidem, 10. 

119 Ibidem, 15. 

120 Hozman, Šumava za převratu I, 13,17. 
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V Sušici se dokonce zorganizoval pohřeb císaře Viléma, který by se dal přirovnat 

k dnešnímu vynášení morény. Vpředu se nesl orel přibitý na tyči, potom rakev, v níž byl 

vycpaný Vilém, a za ním hudebníci. Poté byl Vilém i orlice vhozen do Otavy, odkud byli 

nakonec vytáhnuti a Vilém sloužil jako fackovací panák za poplatek.121 Tato euforie 

trvala přibližně týden. Šestého listopadu začala opět škola a město se vrátilo do běžného 

života.122  

Ovšem ne všichni očekávali vznik republiky takto rychle. Například podle 

vlastivědné knihy střední Šumavy, přišel státní převrat velmi nečekaně a němečtí 

obyvatelé Šumavy nebyli na převrat připravení. Jejich nepřipravenost se tak projevila 

nadšením pro myšlenku vytvoření samosprávní oblasti či připojení k Německému 

Rakousku. Přestože tyto myšlenky přišly příliš pozdě, získaly mnoho obdivovatelů, kteří 

v jeho realizaci věřili a podporovali ji.123  

Jak již bylo zmíněno v kapitole o historickém vývoji, neměla státní příslušnost 

Němců žádnou mezinárodněprávní podobu. Němci se pořád považovali za Rakušany a 

jejím hlavním cílem bylo zachovat připojení pošumavské župy k Německému Rakousku. 

Podle německých zdrojů chyběla z české strany ochota vyjednávat s Němci a bylo jim 

také popřeno právo na sebeurčení. Místo vyjednávání začalo 3. listopadu vojenské 

obsazování pohraničí, s čímž se nemohli srovnat ani Němci, sudetští Němci, Šumavané 

ani sami kašperskohorští.124  

5.2 Události následujících dní 

Jak je z předchozí kapitoly patrné, v Sušici, převážně českém městě, proběhl 

převrat poklidně a nevyskytly se zde žádné protesty ani nepokoje. Za to v okolí 

Kašperských Hor byla situace jiná. Tím, že zde žili převážně Němci, nebylo pro ně tak 

jednoduché se s nově vznikajícím československým státem spokojit či vyrovnat. 

Kašperskohorští Němci zatýkali a pronásledovali Čechy a zároveň nechtěli uznat nově 

vzniklé Československo. Nechtěli proto platit československému státu daně, protože 

                                                 

121 Ibidem, 20. 

122 Volkskundlicher Arbeitskreis für den Mittleren Böhmerwald:Im Lande der künischen Freibauern, 
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podle nich nepodléhali finanční kontrole v Kašperských Horách. Pro udržení pořádku 

byla nasazena domobrana, která měla ve městě udržovat pořádek. Její členové byli 

povětšinou navrátilci z války, kteří nemohli najít zaměstnání. Ti hlídali, aby nikdo 

nepřekračoval českou hranici.125  

Obecní zastupitelstvo Kašperských Hor vyslalo do Vídně tříčlennou deputaci 

složenou z radního Borofky, fabrikanta Watzlawicka a městského sekretáře Nausche, 

kteří měli v Linci pokračovat v jednáních o dalším osudu Kašperských Hor. Hlavní 

myšlenkou tohoto setkání bylo, že by se Kašperskohorsko a německé vesnice Sušicka 

připojily k Německému Rakousku, ze kterého by se stal samostatný okres, jehož 

hejtmanství by bylo právě tady. Tím by se například usnadnil dovoz potravin, který by 

byl takto přislíben z Pasova pro všechny obyvatele Kašperských Hor.126  A tak byl z Lince 

povolán Dr. Rudolf Müller, aby s připojením k Německému Rakousku pomohl.127 

 Dr. Rudolf Müller přijel z Lince 17. listopadu, aby tu zřídil okresní hejtmanství 

na střední Šumavě zemské vlády Horních Rakous.128 Než dorazil Dr. Müller do Čech, 

nechal R. Beutelschmidt, soudní inspektor Německého Rakouska, německé úředníky, 

zaměstnance, městské rady a starosty skládat slib Německému Rakousku. Kdo tak nechtěl 

nebo odmítl učinit, bylo mu pohrozeno vyhazovem.129  

Češi tento slib odmítali. Rozhodli se proti němu bránit a situaci stabilizovat. Báli 

se, že by se situace mohla začít vyvíjet stejně jako v již zmíněném roce 1908.  A tak poslal 

Ignác Prinz, účetní pošumavské záložny, dopis do Sušice, ve kterém varoval, že se 

Kašperské Hory chtějí odtrhnout od Československa a dopouštějí se tak „zemězrady“.130  

Když ONV zjistila, že 21. listopadu Dr. Müller odjel do Hartmanic, kde přijímá 

sliby úředníků, rozhodli se ho tam zatknout. Vydali se dohromady třemi kočáry, vzali si 

na sebe rakouské uniformy, aby je nikdo z ničeho nepodezříval a mohli se ptát, kudy Dr. 

Müller jel. Lidé, když tyto kočáry viděli, si mysleli, že se jedná o Müllerův doprovod. 

                                                 

125 Josef Hozman, Šumava za převratu II (Sušice: Josef Hozman, 1935), 12. 

126 Josef Hozman, Šumava za převratu I (Sušice: Josef Hozman, 1935), 14. 

127 Hozman, Šumava za převratu II, 12-15. 

128 Volkskundlicher Arbeitskreis, Heimatbuch , 91. 

129 Inspektor Beutelschmidt byl znám také z procesů s K. Kramářem a A. Rašínem 

130 Sušické listy 2, č. 43, 1. 11. 1919, 4. 
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Tomu ale tak nebylo, a tak mohl být „jménem národního výboru“ zatčen.131 Poté byl 

odvezen do Prahy na ministerstvo vnitra, odkud byl měsíc po převratu-28. listopadu jako 

„nepohodlný cizinec vykázán ze země“.132 

Den po zatčení Dr. Müllera, tj. 22. listopadu, byla vydána varování, že chtějí čeští 

vojáci z Prahy, Plzně, Klatov, Písku a Sušice obsadit pod vedením Miloše Fochta 

Kašperské Hory.133 Chtěli tak učinit ze tří směrů, aby obsazení bylo co nejúčinnější. 

Nejsilnějším a hlavním proudem byl severním směrem, který se skládal převážně 

z píseckých vojáků a vedl přes Dlouhou Ves, Tuškov až do Kašperských Hor. Západní 

proud se skládal ze sušických a klatovských obyvatel, tedy tzv. „sušické čety“,134 vedl 

přes Radešov, sv. Mikuláš, Šibeniční vrch do Tuškova a do Kašperských Hor. Jejím 

úkolem bylo v neposlední řadě obsadit hrad Kašperk. Úkolem posledního, východního 

proudu bylo odříznout Kašperské Hory od Rejštejna.135   

Čeští vojáci byli ve veliké síle. Toho si byli němečtí obyvatelé Kašperských Hor 

vědomi. Nevěděli, jak mají reagovat, či co mají dělat, a tak se sbíhali před radnicí, kde 

jim nadporučík Sperl doporučil, aby se schovali do svých domovů, protože se nemají jak 

jinak bránit. Němci se zároveň báli krveprolití, a tak se raději rozhodli s Čechy 

vyjednávat.136 

Češi se naopak s českými vojáky vítali, sami jim ale říkali, že v Kašperských 

Horách žádné připravené vojsko není. Jsou zde jen ostrostřelci, kteří slouží pro udržení 

pořádku.  Vojáci jim ale namítli, že všichni budou povinni složit zbraně a město bude 

obsazeno vojskem. Domobrana souhlasila, že složí zbraně, které byly dány na radnici do 

zasedací síně. To byla jediná podmínka Čechů pro udržení míru. A protože všichni mír 

udržet chtěli, složili zbraně. Proto se rozhodli jít Češi s městskými rady na předměstí, kde 

prosili nadporučíka Doležala o ukončení jakýchkoliv dalších vojenských aktivit. To ale 

                                                 

131 Hozman, Šumava za převratu II, 19-20. 

132 Ibidem, 23. 

133 Volkskundlicher Arbeitskreis, Heimatbuch, 94. 

134 Sušická četa byli dobrovolníci, kteří chtěli dobrovolně bojovat za nově vzniklý stát 

135 Hozman, Šumava za převratu II, 29-30. 

136 Volkskundlicher Arbeitskreis, Heimatbuch, 94-95. 
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Doležal odmítl. Ve stejnou dobu jeli ze Sušice členové ONV, kteří oznámili, že vojsko 

obsadí město.  

A tak na náměstí byly postaveny čtyři kulomety a po městě byly rozestavěny 

stráže a hlídky.137 Na radnici byla pověšena státní, bíločervená vlajka jakožto symbol 

nově vzniklé Československé republiky. A tak bylo město rychle obsazeno. Sokoli 

s vojáky sundávali všechny rakousko-uherské symboly, obrazy a busty Viléma a Karla 

hodili na zem, kde se roztříštily na malé střepy. Když Němci viděli, že Češi na ně neútočí, 

pomalu chodili z domů ven. 

Na radnici byli mezi tím vyslýcháni Němci, kteří byli podezřelí, že měli něco 

společného s Dr. Müllerem a jeho proti republikovými akcemi. Když slíbili, že se ničeho 

takového již nedopustí a složili slib nově vzniklé republice, byli propuštěni na svobodu. 

Hlavní význam tohoto slibu tkvěl v tom, aby Němci uznali prozatím ČSR a svrchovanost 

Zemského národního výboru do rozhodnutí konference ve Versailles. Do té doby zde 

bude umístěno české vojsko, aby udržovalo pořádek.138 To se nelíbilo německým 

obyvatelům, a tak žádal německý kašperskohorský advokát o snížení vojska na 25 mužů 

a přestěhování vojáků ze středu města. To se ale neprosadilo, a tak se rozhodli odepřít 

vojákům maso. Proti tomu se ohradil sušický ONV a Kašperské Hory poslechly139.   

Čeští vojáci a Sokolové byli posíláni na výzvědné hlídky po okolí do německých 

obcí, aby tak bránili vývozu potravin, rekvírovali obilí a zabavovali zboží. To samé zboží 

potom bylo rozděleno do obecního, úřednického konsumu. Zároveň také kontrolovali a 

přezkoumávali, jestli nemají Němci zbraně. Přestože dostávali vojáci mnoho upozornění 

na zbraně, jen zlomek z nich se opravdu potvrdil.140   

Když usedli Němci s Čechy k jednomu jednacímu stolu, kladli si němečtí, městští 

radové svolaní městským sekretářem Nauschem, podmínku, že město nebude obsazené 

žádným vojskem a všichni ti, co byli z politických důvodů vyhozeni, budou opět 

navráceni na své místa. To se jim ale nepodařilo prosadit, jelikož jejich žádost byla 

                                                 

137 Sušické listy 1, Nr.4, 23. 11. 1918, příloha. 

138 Hozman, Šumava za převratu II, 35-36. 

139 Josef Hozman, Šumava za převratu I (Sušice: Josef Hozman, 1935), 48. 

140 Ibidem, 44, 51. 
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zamítnuta, protože by se měli smířit s myšlenkou, že Němci přestali v Čechách 

vládnout.141  

Jelikož bylo všem jasné, že obě strany jen těžko najdou společné řešení, byli 

Němci nuceni přijmout novou situaci a uznat republiku. Pro urychlení hlasování se 

rozhodlo, jednoduše spočítat přítomné v jednací místnosti a ti potom museli o uznání 

republiky hlasovat. Nakonec bylo přítomných 19, ze kterých bylo 18 pro, a jeden 

zúčastněný byl proti uznání.142 A tak mohlo být vydáno prohlášení, ve kterém byla 

připomínána společná historie a kritika prázdných, nesplnitelných slibů v podobě 

Německých Čech. Zároveň se také kašperskohorští Němci zavazovali k uznávání 

svrchovanosti československého státu až do konečného uspořádání ve Versailles.143 To 

vzbudilo ve městě důvod k oslavám, a tak se na náměstí začala zpívat československá 

hymna.144  

Dá se tvrdit, že obsazení Kašperských Hor v porovnání s rokem 1908 probíhalo 

velmi pokojně, a to bez větších protestů, které by měly na obyvatele větší důsledky. Za 

snad jediný protest se dá považovat, že se Němci dvakrát pokusili přerušit telefonní 

vedení, jednou ve směru na Stachy, podruhé na Tuškov a telefonní drát pověsili na strom. 

Přestože se jedná o docela banální čin, vzbudil v Češích z českých oblastí Šumavy obavy, 

že město obsadili Němci.145  

Ve stejný den jako byly obsazené Kašperské Hory, tzn. 22. listopadu, schválila 

německorakouská vláda ve Vídni zákon o rozsahu, hranicích a vztazích ve státních 

oblastech Německého Rakouska,146 ve kterém provizorní národní shromáždění 

prohlašovalo, že do Německorakouské republiky patří i české oblasti, tedy německá jižní 

Morava a Německé jižní Čechy147. Ovšem vyhlášení zákona způsobilo šíření domněnek 

                                                 

141 Volkskundlicher Arbeitskreis, Heimatbuch, 95. 

142 Ibidem, 98. 

143 Hozman, Šumava za převratu I, 18. 

144 Hozman, Šumava za převratu II, 39. 

145 Ibidem, 37. 

146 Německy: Umfang, „Grenzen und Beziehungen des Staatsgebietes von Deutschösterreich“ 

147„Gesetz über Umfang, Grenzen und Beziehungen des Staatsgebietes von Deutschösterreich“, 

Österreichische Akademie der Wissenschaften, staženo 20.4,2019, http://www.austriaca.at:8000/ 

adoe/adoe-band1/pdf/adoe-band1-d26.pdf?hyperwave=action%3Dplainaction&cachekeY= 

a38795e80c52941c41c32e7a33902b38., Volkskundlicher Arbeitskreis, Heimatbuch, 99. 

http://www.austriaca.at:8000/%20adoe/adoe-band1/pdf/adoe-band1-d26.pdf?hyperwave=action%3Dplain
http://www.austriaca.at:8000/%20adoe/adoe-band1/pdf/adoe-band1-d26.pdf?hyperwave=action%3Dplain
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o německorakouském vojsku, které míří směrem ke kašperskohorským Němcům na 

pomoc.148 Ti měli přicházet ze dvou směrů. První měl jít od Železné rudy až do 

Kašperských Hor. Druhý z nich vycházel z Lince, přes Nové údolí, Kaplici, Volary, 

Prachatice až do Kašperských Hor.149  

Na to se česká strana rozhodla reagovat vybráním rukojmích z řad obyvatelstva 

Kašperských Hor. Jednalo se o nejváženější a nejbohatší obyvatele Kašperských Hor, 

kteří měli něco společného s činy Dr. Müllera. Měli být zadrženi českými vojáky a 

odvezeni do Sušice. Mezi rukojmími byli dva důstojníci a ostatní civilové.150 Mezi 

kašperskohorskými panoval strach, že město obsadí Němci, a tak si začali postupně balit 

své věci, aby jim je příchozí Němci nevzali.151 

Nakonec proud vycházející ze Železné Rudy couvl, a tak mohli být rukojmí 

navráceni ze Sušice o den později do svých domovů.152 Když se na ONV do Sušice 

dostala zpráva, že Vimperk hoří,153 rozhodly české obce mobilizovat.154 Jejich úkolem 

bylo bránit Čechy. Začaly se tedy šířit plakáty o vytvoření domobrany, do níž se mohli 

lidé přihlašovat v Sušici. Zároveň tyto plakáty apelovaly na vojáky, aby se hlásili do 

služby u vojenského stanoviště v Sušici. Pokud tak neučinili, bude to považováno za 

dezerci.155  

Jelikož Němci opět přerušili telefonní signál, panovala nejistota, že vojsko 

postupuje a blíží se ke Kašperským Horám nebo je již obsadilo. Češi se tedy rozhodli 

jednat rychle, a tak vzali cokoliv, čím by se mohli bránit.156 A tak se vydalo přibližně 300 

venkovanů bojovat proti příchozím Němcům.157 K žádným bojům ale nedošlo, jelikož 

                                                 

148 Hozman, Šumava za převratu II, 42. 

149 Ibidem, 46. 

150 Ibidem, 45 

151 Sušické listy 1, Nr.4, 23. 11. 1918, příloha. 

152Hozman, Šumava za převratu II, 47. 

153 Volkskundlicher Arbeitskreis, Heimatbuch, 99. 

154 Jednalo se o Stachy, Nezdice, Soběšice. 

155 Hozman, Šumava za převratu II, 49. 

156 Nejednalo se vždy jen o zbraně, vzaly se kosy, sekery, lopaty, motyky a klacky, co kdo popadl. Začali 

se proto přirovnávat k Husitům.  

157 Ibidem, 50-52. 
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nakonec se nakonec ukázalo, že Němci do Vimperku vůbec nedorazili a došli jen do 

Volar, čímž ani jedno z německých tažení nedosáhlo svého cíle.158  

V dalších dnech se již žádná další tažení ani boje nekonaly. Naopak se situace 

začala uklidňovat a přešlo se do jednací fáze. Proto byli 27. listopadu do Kašperských 

Hor svoláni všichni starostové německých obcí, aby jim bylo představeno stanovisko 

českého národa k německým krajanům. Starostové dorazili skoro všichni, jen starostové 

Srní a Kundratic se omluvili pro nemoc. Starosta Nicova se sice neomluvil, ale poslal 

poštou prohlášení o uznání o svrchovanosti ČSR. Úplně bez ohlášení pak zůstali 

starostové z Albrechtic, Horské Kvildy a Svinné Lady.159 

 Při jednáních se mluvilo například o tom, že kdyby po versailleských jednáních 

byly německé oblasti odtrženy, rozejdou se v dobrotě. Pro Čechy byly ale tyto myšlenky 

o odtrhnutí omluvitelné a chápali německou prvotní rozčarovanost v republice. Sami ale 

věděli, že se nemá cenu o tom hádat, jelikož se musí vyčkat, jak dopadne lednová 

konference ve Versailles. Dále se mluvilo o tom, že zásobování vesnic potravinami i 

surovinami bude záviset na tom, jaký si starostové vybudují vztah k republice.160   

Na začátku prosince, 3. 12., žádaly Kašperské Hory opětovně ONV v Sušici o 

odvolání vojska, tato žádost jim byla ale odmítnuta a celá stížnost byla poslána na 

ministerstvo vnitra do Prahy. Přestože mnohým obyvatelům se vojsko ve městě příliš 

nezamlouvalo, proběhl převrat v Kašperských Horách spíše poklidně. Že se čeští vojáci 

z roku 1918 chovali velmi slušně, také potvrzuje Alois Anderle, rodák z Nicova, který 

v Kašperských Horách navštěvoval vyšší reálku, a srovnává je s těmi vojáky, kteří přišli 

po druhé světové válce, přičemž obě vojska hodnotí jako navzájem nesrovnatelné.161 

  

                                                 

158 Hozman, Šumava za převratu II, 56. 

159 Volkskundlicher Arbeitskreis, Heimatbuch, 90. 

160 Hozman I, 39. 

161 Ibidem, 103. 
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6 Mariánská pouť- symbol česko-německého soužití 

Přestože se z již vyjmenovaných příkladu dá tvrdit, že se soužití do jisté míry 

změnilo, nabízí se pro ilustraci zmínit každoroční událost, která nebyla nikterak ovlivněna 

stoupajícím nacionalismem ani jinými z vnitrozemí příchozími vlivy. Byla to událost, 

která si do dnešní doby zanechala tradici a spojuje poutníky jak z Čech, Německa tak i 

z jiných zemí. Řeč je o pouti Panny Marie Sněžné, která se koná do dnešních dnů první 

víkend v srpnu. Smysl poutě byl a svým způsobem i dodnes je událostí, která pomáhala 

hledat poutníkům řešení ve svých důležitých životních rozhodnutích i těžkostech.162  

Samotný kostel Panny Marie sněžné má za sebou dlouhou historii. Původně vedly 

poutní cesty ke kapli zvané „Grantl“, která se nacházela na jižním okraji města a byla 

známá tím, že tu údajně tekla léčivá voda. Jelikož ke kapli od 19. století každoročně 

přicházelo čím dál více poutníků, bylo ve 40. letech 19. století rozhodnuto, že bude 

vybudován kostel, který bude moci přivítat více poutníků.163 Ten byl nakonec za pomocí 

finančních sbírek a darů postaven a v roce 1867 se k němu mohla konat první pouť.164   

Díky výstavbě nového kostela se význam Kašperských Hor opět povýšil a město se 

stalo významným poutním místem, které velmi rychle nabylo výjimečného postavení 

mezi poutními místy na Šumavě i celých jihozápadních Čechách, kam každoročně 

přicházeli návštěvníci, poutníci i církevníci z Čech, Bavorska i hlavního města monarchie 

- Vídně. Nebylo tedy nic divného, že mše i kázání probíhaly jak v českém tak německém 

jazyce. 

Naprosto právem se dá tvrdit, že Pouť Panny Marie Sněžné nebyla jen svátkem 

náboženským. Byl to beze sporu kulturně-společenský zážitek celé Šumavy i Pošumaví, 

kde německy i česky mluvící vzdávali hold Matce Boží. Pouť se tedy stala momentem, 

který oba národy takřka spojil, a kdy se skoro zapomnělo na národnostní konflikty a 

panovala zde radost ze společného setkání. Toto tvrzení potvrzuje také citát 

z Kašperskohorské kroniky z roku 1870, který popisuje dění poutě: „Němci ani Češi 

                                                 

162 Vladimír Horpeniak, „Poutě a poutní místa na Šumavě“, in Být poutníkem v dobách minulých a dnes: 

sborník příspěvků z mezinárodní konference Poutní cesty na Šumavě: [28. 4.- 30. 4. 2010, Jiřičná], 

(Zavlekov: AgAkcent pro město Hartmanice, 2010), 28.  

163 Jan Royt, „Poutní místa na Šumavě“, in Šumava: příroda, historie, život, ed. Miloš Anděra et al. 

(Praha: Baset, 2003), 451- 452. 

164 Do sbírky se zapojil i císař František Josef se svou chotí a arcivévodkyní Žofií, Horpeniak, „Poutě, 29.  
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žádnou závist necítili a zpívali tu střídavě chvalozpěvy, které byly provázeny našimi 

hudebními sbory.“165 

Ovšem nedá se tvrdit, že se politické dění na poutích neprojevilo. Opak byl pravdou. 

Například roce 1908 dorazilo na pouť podle farní kroniky Kašperských Hor velké 

množství lidí. O rok později tomu bylo naopak. Vysvětlení můžeme hledat v protičeských 

akcích, které zapříčinily to, že Češi odmítali vyslat na pouť české procesí a s Němci 

následující rok na pouti slavit. Čeští jednotlivci se ale na pouť dostavili. Ovšem o rok 

později se na pouti sešlo okolo 10 000 návštěvníků a poutníků. Tento rok se stal velmi 

významným. A to nejen proto, že součástí pouti bylo opět i české procesí. Ale v roce 1910 

přineslo procesí vídeňských krajanů Madonu podle tyrolského stylu jako dar.166  

V roce 1914, kdy začala první světová válka, se sešlo velmi málo lidí. Plno lidí 

z pravidelných návštěvníků bylo odvoláno do války a rakouské procesí svou účast 

nakonec odvolalo.167 Přesto se ale dá tvrdit, že poutě měly pro společné česko-německé 

soužití pozitivní vliv. Právě ony dlouhá léta neznaly hranice a staly se každoroční 

událostí, která překračovala a dodnes překračuje nejen státní hranice.168 

 

 

 

 

 

                                                 

165 Horpeniak, „Poutě“, 30.  

166 Royt, „Poutní místa“, 452. 

167 Farní kronika města Kašperské Hory 1809-1945, Státní okresní archiv Klatovy, FÚ Kašperské Hory, 

fond 1009, sig. FK15, http://www.portafontium.eu/iipimage/30460259/soap-kt_01009_fara-kasperske-

hory-1809-1945_0010, 96. 

168 Alfons Urban et al.,eds., Grenzüberschreitende Wallfahrten : unterwegs in Bayern, Böhmen und 

Europa (Riedlhütte : Ohetaler-Verlag,2008), 4. 
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7 Závěr 

Město Kašperské Hory hrálo významnou roli již od svého založení. Nejprve tudy 

vedla důležitá obchodní stezka spojující Prahu s Bavorskem. Proto se zdejší obyvatelé 

živili obchodováním. K dalším zde prosperujícím odvětvím patřilo pivovarnictví, 

sklářství, dřevařství a s ním související papírenství. Zemědělství se ve zdejších 

podmínkách příliš nedařilo, poněvadž zde byla převážně kyselá půda. Obživa na Šumavě 

tak nebyla vůbec lehká. Proto se zdejší obyvatelé bez rozdílu národnosti snažili věnovat 

hlavně obstarávání obživy než řešení národnostních sporů.  

Situace se od druhé poloviny 19. století výrazně změnila a celá Šumava se stala 

objektem dvou světů-toho českého a toho německého, mezi nimiž docházelo k čím dál 

častějším konfliktům.  Vrcholem těchto konfliktů se stal rok 1908, kdy se v Kašperských 

Horách konala valná hromada německého spolku Böhmerwaldbund . Z valné hromady 

se ale staly několikadenní potyčky, které si vyžádaly jednu lidskou oběť a několik 

zraněných.  

Tento moment se tak dá jistě považovat za důležitý milník, který určil další vývoj 

společného soužití. Přestože se jednalo o zprvu banální potyčky, vyústily v konflikt, který 

zde hluboce zakořenil a soužití změnil. Tyto události se staly jakýmsi bojem mezi 

německými Kašperskými Horami a českou Sušicí zastávající se české menšiny 

v Kašperských Horách. A tento model zde zůstal i nadále. Platil tedy i v roce 1918.   

V tomto případě můžeme zároveň sledovat ještě jedno pravidlo. Dá se tvrdit, že 

jakýkoliv národnostní konflikt, který zde vznikl, přišel z oblastí mimo Kašperské Hory i 

Šumavu, a to povětšinou z větších měst. Bylo tomu tak v roce 1908, kdy na valnou 

hromadu přijeli němečtí studenti z Prahy, stejně jako v roce 1918, kdy z Lince přijel Dr. 

Müller, aby zajistil chod budoucího okresního hejtmanství, které by se připojilo 

k Německému Rakousku. Vznik hejtmanství Němci podporovali. Bylo to pro ně 

přijatelné řešení, které by zamezilo vlivu národního československého státu, se kterým 

od začátku nesouhlasili. Opět i v tomto případě se setkáváme se situací, že ze Sušice 

přichází impuls pro stabilizaci situace ve prospěch Československa.   
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Přestože kašperskohorské česko-německé soužití bylo silně ovlivněno 

nacionalismem, dají se najít situace, kdy nacionalismus šel stranou. Zdejší obyvatelé 

nezapomínali na dlouholeté sousedství i na společnou historii. Tento fakt dokázal tyto 

národy také několikrát spojit. Tomu se tak dělo, když se zde konala Pouť Panny Marie 

Sněžné, kde se scházeli nejen čeští či němečtí poutníci, aby zde zpívali české a německé 

oslavující písně. Přestože se dají poutě považovat za apolitické, byly na politickém dění 

závislé, jelikož se od něj odvíjela účast na pouti.  

Tato práce představila nejdůležitější milníky česko-německého soužití na začátku 

20. století v Kašperských Horách, které nepochybně ovlivnily další vývoj města. 

Nacionalistické nálady zůstali ve zdejších obyvatelích zakořeněny.  Tyto nálady našly své 

opodstatnění později v době, kdy byla Sudetoněmecká strana na vzestupu. Zvláště 

v Kašperských Horách měla tato strana mnoho podporovatelů, kteří nebyli se 

sounáležitostí k Československu spokojeni. Jaké tyto události měly důsledky na 

důsledky, je známo z již velmi známé historie.  
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8 Summary 
 

Kašperské Hory played an important role since its establishment. In its beginning 

through this city went a trade trail connecting Prague with Bavaria.  That is why many 

citizens of this city did trading for a living. Agriculture was not here successful at all, 

because of the local conditions. Subsistence was not easy to gain. For everyone living in 

this region was the main goal the ability of earning a living wage. So there was no place 

for national conflicts.   

The situation changed in the second half of 19th Century while Bohemian Forest 

became an object divided into two poles- the German and the Czech one. This caused 

mutual conflicts on both sides. The height of this conflict came in 1908, when there was 

a general meeting of German club called Böhmerwaldbund. This meeting turned into a 

conflict lasting a few days and brought one victim and many injured people. This event 

changed the relationship a lot. It showed the fight between the Germans in Kašperské 

Hory and the Czech city Sušice defending the Czech minority in Kašperské Hory. This 

model went on for other situations, also for 1918.  

In this case we can follow another rule. Every national conflict that arose in 

Kašperské Hory, came from other region, mostly from bigger cities. So was it in 1908 at 

the general meeting, where the German students from Prague came. Also in 1918 came 

Dr. Müller from Linz to establish the new regional council. The Germans were supporting 

the establishment of the new council.  For them it was a friendly solution that would limit 

the influence of Czechoslovakia. In this case again we see the situation that from Sušice 

comes the initiative to stabilize the situation in favour of the Czechoslovak state.  

Although the local Czech - German relation was influenced by nationalism, there 

are a few situations, where nationalism went to background. The citizens of this region 

did not forget about their long-time shared neighbourliness and history. This fact has 

connected the nations.  As an example is the pilgrimage of Saint Mary of the Snow, where 

not only Czech and German pilgrims met to sing Czech and German celebrating songs.  
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A proto je úkolem této práce zmapovat, jak se situace vyvíjela právě v již zmíněných 

Kašperských Horách, okresním správním městě střední Šumavy. Práce si tedy klade 

otázku, jak se změnilo soužití Čechů a Němců po založení republiky v tomto regionu a 

jak ovlivnila politika shora jednání na regionální úrovni. Toto soužití bude potom 

popsáno na konkrétních událostech v tomto okresním městě. 

Předpokládaná struktura práce: Práce je rozdělena do pěti částí. V první z nich bude 

představen region, o kterém bude v celé práci řeč. Budu se tedy zabývat tím, proč právě 

Kašperské Hory jsou dobrým příkladem ukázky soužití. Pro lepší vysvětlení zmíním ve 

druhé části širší historický kontext, hlavně rok 1908 jako milník společného soužití, který 

vedl k určité změně v soužití.  Ve třetí části zmíním obecně rok 1918, nejprve tedy konec 

I. světové války a události spojené s ním a poté vznik republiky, při jehož charakteristice 

se budu soustředit na otázku českých Němců a jaké měla tato otázka důsledky na česko-

německé vztahy té doby. Ve čtvrté části se práce přesuna již do Kašperských Hor a bude 

zmíněno, jak zde státní převrat probíhal a jak se s tím zdejší Němci vyrovnali. V poslední 

části bude zmíněná Mariánská pouť, která dokázala oba národy na čas spojit, aby spolu 

oslavili pouť. 
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