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Abstrakt
Jako téma své diplomové práce jsem zvolila Odsun Němců ze Šumperska na stránkách

Moravského severu v letech 1945 a 1946. Hlavním cílem je interpretovat dobový mediální

diskurz odsunu Němců ze Šumperska a osídlení této oblasti českými obyvateli, a to

prostřednictvím obsahové analýzy týdeníku Moravský sever v letech 1945 a 1946.

Moravský sever byl pro tyto účely zvolen jako významné periodikum daného

mikroregionu té doby s potenciálem odrážet i formovat postoje a nálady místních obyvatel.

V první části práce je nastíněn vývoj mnohdy komplikovaných vztahů Čechů a Němců

žijících na území českých zemí od poloviny 19. století do konce druhé světové války.

Následuje popis průběhu a formálních aspektů poválečného odsunu sudetských Němců a

osídlení pohraničí českým obyvatelstvem. To vše nejdřív v celorepublikovém kontextu a

poté se zaměřením na oblast šumperského okresu, který prošel vlivem odsunu Němců a

následného osídlení významnou proměnou. Samotná obsahová analýza pak ukazuje, že

mediální zobrazení Němců v tehdejším Moravském severu bylo převážně negativní.

Odsunu Němců byla v rámci periodika věnována poměrně velká pozornost, diskuze o jeho

oprávněnosti zde však neprobíhala, odsun byl vnímán jako samozřejmý a nezbytný.

Výsledky analýzy také popisují dílčí témata, kterými se periodikum v této souvislosti

zabývalo, a také opakující se narativy a jazykové prostředky používané při referování o

daných tématech.

Abstract
For my diploma thesis I chose the topic Transfer of Germans from the Šumperk region and

its reflection in Moravský sever weekly. The aim of the diploma thesis is to analyze the

media discourse of the expulsion of Sudeten Germans from the Šumperk region and the

settlement of this area by the Czech population. For this purpose the thesis analyzes the

content of Moravský sever weekly in 1945 and 1946. I chose Moravský sever weekly for

the analysis as an important weekly within the region. The first part of the thesis deals with

the development of Czech-German relations from the middle of the 19th century until the

end of the Second World War. In next chapters I will try to briefly describe the expulsion of

Sudeten Germans from Czechoslovakia and the settlement of the borderland by the Czech

population. Finally, the theoretical part deals with the description of the Šumperk region



and its history and demography with focus on relations between the Czechs and the

Germans. The second part of the thesis presents conclusions of the content analysis. The

media portrayal of the Germans in Moravský sever weekly was mostly negative and their

expulsion was perceived as necessary. Conclusions of the analysis also show which topics

were most frequently mentioned and which language and narrative techniques were often

repeated in connection with expulsion of the Germans.
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1 Úvod
Když se člověk prochází po kopcovitých loukách v podhůří jesenických hor, dodnes může

narazit na zvláštně seskládané hromady kamení, staré základy dávno zbořených domů,

opuštěná boží muka nebo zarostlé hřbitovy. Jedná se o pozůstatky německých obcí, které

se po odsunu zdejších obyvatel nepodařilo znovu osídlit. V kraji, který byl až do konce

druhé světové války obýván zejména německým obyvatelstvem, znamenal poválečný

odsun Němců obrovský zlom v demografické struktuře a jeho důsledky jsou zde patrné

dodnes. Otázka odsunu Němců je stále tématem budícím emoce i rozpaky. Na jedné straně

bývá interpretována jako nevyhnutelné zakončení konfliktního soužití, jehož pokračování

bylo po událostech druhé světové války stěží představitelné. Na druhé straně mnohá osobní

svědectví dokazují, že dělení na Čechy a Němce nebylo v pohraničních oblastech ve

skutečnosti tak zásadní, a že odsun Němců znamenal pro mnohé Čechy hlavně odchod

sousedů, dobrých přátel či příbuzných. Pro celý kraj pak zpřetrhání místních tradic i

sousedských vazeb, ale také hospodářské problémy a mnohdy i úpadek až zánik

pohraničních obcí.

Téma odsunu Němců bylo doposud zpracováno v mnoha odborných publikacích, ucelená

práce o odsunu z území dnešního šumperského okresu ale doposud chybí. Tato práce se

bude věnovat dobové mediální reflexi odsunu Němců právě ze Šumperska. Jejím hlavním

cílem je zjistit, jak vypadal dominantní mediální diskurz odsunu Němců v letech 1945 a

1946 v místním periodiku Moravský sever. Protože mediální obsahy pomáhají vytvářet

veřejné mínění, ale zároveň jsou i odrazem nálad ve společnosti, může zkoumání dobového

tisku pomoci pochopit postoje tehdejší společnosti i motivace, které k těmto postojům

vedly.

V první části své diplomové práce se budu věnovat teoretickému zakotvení tématu. Úvodní

kapitola bude popisovat historii soužití Čechů a Němců na území českých zemí ve třech

oddělených obdobích – od poloviny 19. století do roku 1918, kdy docházelo k formování

moderního českého národa, ale také vyostření vztahů mezi Čechy a Němci. V období první

republiky, kdy se budu zabývat zejména postavením německé menšiny v rámci

samostatného Československa v letech 1918 – 1938. V poslední části kapitoly se budu
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věnovat soužití Čechů a Němců v českém pohraničí po německé okupaci v roce 1938 do

konce druhé světové války.

Náplní další kapitoly bude samotný proces odsunu Němců z Československa. Pozornost

bude ve stručnosti věnována průběhu i legislativnímu zakotvení odsunu německých

obyvatel. Následující kapitola bude věnovaná procesu osídlování, který je s odsunem

neodmyslitelně spojený. Opět bude krátce popsán jeho průběh a organizace, ale také

problémy, které proces osídlování přinášel. V neposlední řadě budou zmíněny vztahy mezi

novými obyvateli a starousedlíky pohraničí. Konec teoretické části věnuji vývoji dnešního

šumperského okresu od poloviny 19. století do odsunu Němců a znovuosídlení pohraničí.

Pozastavím se nad základní charakteristikou území, jeho demografickým vývojem i

tehdejší hospodářskou a politickou situací. Nakonec uvedu několik osobních svědectví z

doby odsunu a osídlení pro ilustraci událostí přímo ve zmiňovaném regionu.

Hlavní, praktická část práce bude věnovaná obsahové analýze týdeníku Moravský sever,

který vycházel ve městě Zábřeh od začátku 20. století jako periodikum hájící české zájmy.

Předmětem analýzy budou ty příspěvky Moravského severu, které se v letech 1945 a 1946

zabývaly tématy soužití Čechů a Němců v českých zemích, odsunem Němců a osídlení

pohraničí českými obyvateli. Všechny zkoumané příspěvky rozdělím do skupin na základě

témat, která zpracovávají, a následně popíšu nejčastější narativy, které týdeník v souvislosti

s danými tématy používal. Předmětem analýzy bude také významové zabarvení textů a

používané jazykové prostředky.
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2 Teoretické zakotvení práce

2.1 Historie soužití Čechů a Němců 1848 – 1945

Těžko bychom hledali jednoznačnou odpověď na otázku, který historický moment

odstartoval spory mezi Čechy a Němci vrcholící odsunem Němců po druhé světové válce.

Začátky soužití těchto dvou národů na území českých zemí můžeme hledat už ve 13. století

a dá se říct, že nikdy nebylo zcela bezproblémové.1 Pro vývoj vztahů Čechů a Němců v

rámci moderních dějin však byly zcela zásadní události počínající 19. stoletím. Proto začnu

právě tady, v polovině 19. století, kdy revoluce let 1848 a 1849 proměňuje politické i

společenské uspořádání Evropy. V následující kapitole se pozastavím nad vztahy obou

národů po roce 1918 a zejména nad postavením německé menšiny v nově vzniklém

Československu. Nakonec se zaměřím na situaci v českém pohraničí z hlediska společného

soužití Čechů a Němců v období od mnichovské dohody po konec druhé světové války.

2.1.2 Období národního sebeurčování 1848 – 1918

Soužití dvou národů, které bylo vždy komplikované, se začalo vyostřovat v polovině 19.

století „v souvislosti s úsilím českého národa o politickou emancipaci v rámci habsburské

monarchie“.2 Tyto emancipační snahy nemohli Němci v té době akceptovat: „uznání

českých politických nároků zabrání sjednocení Němců ve velkoněmeckém pojetí, a naopak

prosazení německých představ budí na české straně oprávněné obavy z germanizace“.3

Český a německý program se tak stávají vzájemně neslučitelnými a Němci žijící na tomto

území se českými emancipačními snahami cítí být po právu ohroženi. „Česká otázka byla

vždy i otázkou německou, a to v důsledku neustálého vzájemného prolínání života české a

německé společnosti v českých zemích…“4 S postupně se ukazující českou převahou, se u

českých Němců postupně objevuje „pocit defenzivy“, který je ve vzájemných vztazích

4 HOUŽVIČKA, Václav. Návraty sudetské otázky. 1. Praha: Karolinum, 2005, s. 5. ISBN 80-246-1007-8.

3 KVAČEK, Robert a kolektiv. Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech
1848-1948. 1. Praha: Gallery, 2002, s. 27. ISBN 80-86010-60-0.

2 HOUŽVIČKA, Václav. Návraty sudetské otázky. 1. Praha: Karolinum, 2005, s. 5. ISBN 80-246-1007-8.

1 KVAČEK, Robert a kolektiv. Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech
1848-1948. 1. Praha: Gallery, 2002, s. 12. ISBN 80-86010-60-0.
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patrný i v dalších desetiletích.5 Zájmem Němců totiž bylo udržet dosavadní uspořádání, v

němž měli nad Čechy mocenskou převahu.6

Zástupci české inteligence vznášeli své národnostní požadavky už od 30. let 19. století,

opírali se mimo jiné o rostoucí podnikatelskou i měšťanskou třídu českých obyvatel.7 A

ačkoli vznikl německý nacionalismus dříve než ten český, byla to právě česká snaha o větší

samostatnost a získání přístupu do „vyšších sociálních pater“, která zahájila výraznou

proměnu společnosti. Němci žijící v českých zemích, narozdíl od Čechů, dlouho necítili

potřebu pro nacionální vymezování, a to díky své historicky silné pozici i jazykové

dominanci němčiny, „změnu přinesly těsně před revolucí roku 1848 – vedle liberálního

hnutí za německé národní sjednocení – právě až české národní ambice“.8

Mluvíme-li o dvou národních skupinách, nutno dodat, že ačkoli roku 1848 byly

emancipační požadavky formulovány českou elitou zcela jednoznačně, většinové

obyvatelstvo zatím nelze „ztotožňovat s pojmy „Češi“ a „Němci“ jako označením pro

určité etnické společenství“. „Individuální loajalita“ k národu se u obou skupin, které zatím

definuje zejména jazyk, začíná probouzet až v průběhu druhé poloviny 19. století.9 K

dovršení těchto emancipačních procesů dochází zhruba v 90. letech 19. století, kdy se

národní vědomí stává „základní složkou kolektivní i osobnostní identity“ u většiny Čechů.

Na konci 19. století už Češi tvoří moderní národ s fungujícími politickými i kulturními

institucemi, výraznou inteligencí a silnou podnikatelskou třídou.10 Také český průmysl

zažil na sklonku století výrazný rozvoj, řada podniků se přesouvala do českých a

smíšených oblastí a z Čechů se stal mimo jiné „průmyslový národ“.11

Dynamiku vztahů dvou národů, které vedle sebe po staletí žily, měl z velké části určovat

početní stav příslušníků obou skupin. Zejména ve smíšených oblastech však nebylo nijak

11 KŘEN, Jan. Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780 – 1918. 2. Praha: Academia, 1990, s. 239. ISBN
80-200-0337-1.

10 HLAVAČKA, Milan a kolektiv. České země v 19. století: Proměny společnosti v moderní době II. 1. Praha:
Historický ústav AV ČR, 2014, s. 51. ISBN 978-80-7286-218-4.

9 Tamtéž, s. 73

8 VON ARBURG, Adrian, STANĚK, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951:
dokumenty z českých archivů. I.: Češi a Němci do roku 1945, Úvod k edici. 1. Středokluky: Conditio humana,
SUSA, 2010, s. 72–73. ISBN ISBN 978-80-86057-66-8.

7 Tamtéž, s. 6
6 HOUŽVIČKA, Václav. Návraty sudetské otázky. 1. Praha: Karolinum, 2005, s. 23. ISBN 80-246-1007-8.

5 KVAČEK, Robert a kolektiv. Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech
1848-1948. 1. Praha: Gallery, 2002, s. 27. ISBN 80-86010-60-0.
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snadné se těchto čísel dopátrat a počty českých a německých obyvatel tak byly předmětem

mnoha sporů. Faktem je, že od 13. století, kdy Němci začali kolonizovat české pohraničí,

jejich počet v rámci českých zemích stále stoupal, a to až do prvních desetiletí 20. století.

Ke zlomu v početním poměru došlo až při jejich odsunu v roce 1945.12

Pokud se v polovině 19. století staly české a německé programy vzájemně neslučitelné,

tento střet dále eskaloval během první světové války, kdy se představy o poválečném

uspořádání střední Evropy u Čechů a Němců začaly diametrálně odlišovat. „Většina

obyvatelstva si v prvních letech války zřejmě ještě přála spíše zachovat status quo, strůjci

velkých změn však byli pro budoucnost důležitějšími aktéry – a pro své plány postupně

získávali širší vrstvy obyvatelstva.“13

2.1.3 Postavení Němců v novém Československu 1918 – 1938

S koncem první světové války se mapa Evropy výrazně proměnila, došlo k zániku

německé a habsburské monarchie a jako jeden z nástupnických států Rakouska-Uherska

vznikla 28. října 1918 samostatná Československá republika. Tím nastal největší zlom v

rámci česko-německých vztahů od roku 1526, „kdy země Koruny české vstoupily ve

svazek s habsburskou říší“.14 Představitelé sudetských Němců uznali nový stát až 20.

prosince 1919. Vyhlídky na bezproblémové soužití Čechů a Němců však nebyly příliš

nadějné.15 Němci v rámci jednání stanovili celou řadu mnohdy nereálných požadavků.

„Němečtí politici vstoupili na půdu státu, ale nikoli se záměrem účastnit se jeho politiky –

třeba opoziční. Dostavili se do jeho bran jen proto, aby proti němu na jeho půdě

demonstrovali.“16

16 KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře první republiky (1918–1938): Díl první: Vznik, budování a zlatá éra
republiky (1918–1929). 1. Praha: Libri, 2000, s. 97. ISBN 80-7277-027-6.

15 HOUŽVIČKA, Václav. Návraty sudetské otázky. 1. Praha: Karolinum, 2005, s. 123. ISBN 80-246-1007-8.

14 KVAČEK, Robert a kolektiv. Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech
1848-1948. 1. Praha: Gallery, 2002, s. 46. ISBN 80-86010-60-0.

13 VON ARBURG, Adrian, STANĚK, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951:
dokumenty z českých archivů. I.: Češi a Němci do roku 1945, Úvod k edici. 1. Středokluky: Conditio humana,
SUSA, 2010, s. 77. ISBN ISBN 978-80-86057-66-8.

12 HOUŽVIČKA, Václav. Návraty sudetské otázky. 1. Praha: Karolinum, 2005, s. 11–14. ISBN
80-246-1007-8.
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Nová republika vznikla jako národní stát Čechů a Slováků, ostatní národnosti žijící na

tomto území byly brány jako menšiny.17 Jejich postavení v nově vzniklém státě

„kodifikovala ústava schválená Revolučním národním shromážděním 29. února 1920“18 a

Versailleská mírová dohoda, kterou se stát zavázal respektovat. Otázka menšin patřila k

nejvýznamnějším problémům nově vzniklého státu. Jedním z důvodů bylo, že se k

německé národnosti, která tvořila v ČSR nejpočetnější menšinu, hlásilo kolem 30 %

obyvatel (při sčítání lidu v roce 1921 to bylo 3 061 000 osob z celkových 10 006 000

obyvatel Československa).19 Čeští Němci měli navíc oporu v sousedním Německu, otázka

německé menšiny tak přerůstala rozměr vnitrostrázního problému.20 Napětí vycházelo také

ze skutečnosti, že ze silné skupiny obyvatel, která měla na daném území po dlouhou dobu

mocenskou převahu, se najednou stala „trpěná menšina“, tuto roli sudetští Němci odmítali

přijmout.21

V rámci evropského srovnání měla německá menšina v Československu poměrně silné

postavení. Jako jediná měla například svého zástupce ve vládě nebo vlastní školní systém

ve svém jazyce, a to včetně univerzit. V okresech, kde bylo více než 20 % obyvatel

německé národnosti, měli tito obyvatelé možnost komunikovat s úřady v němčině.

Vzhledem k rozmístění Němců v rámci republiky to bylo asi 90 % všech českých Němců.

Na druhou stranu v novém ČSR nepanovalo pro Němce vždy přátelské ovzduší, řada

českých politiků například volila velmi nacionalistickou rétoriku,22 dokonce i prezident T.

G. Masaryk, který byl později zastáncem plné rovnoprávnosti mezi národy, se o Němcích

zpočátku vyjadřoval jako o „emigrantech a kolonistech“.23

23 VON ARBURG, Adrian, STANĚK, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951:
dokumenty z českých archivů. I.: Češi a Němci do roku 1945, Úvod k edici. 1. Středokluky: Conditio humana,
SUSA, 2010, s. 82. ISBN ISBN 978-80-86057-66-8.

22 KVAČEK, Robert a kolektiv. Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech
1848-1948. 1. Praha: Gallery, 2002, s. 65. ISBN 80-86010-60-0.

21 VON ARBURG, Adrian, STANĚK, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951:
dokumenty z českých archivů. I.: Češi a Němci do roku 1945, Úvod k edici. 1. Středokluky: Conditio humana,
SUSA, 2010, s. 82. ISBN ISBN 978-80-86057-66-8.

20 KVAČEK, Robert a kolektiv. Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech
1848-1948. 1. Praha: Gallery, 2002, s. 57–65. ISBN 80-86010-60-0.

19 KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře první republiky (1918–1938): Díl první: Vznik, budování a zlatá éra
republiky (1918–1929). 1. Praha: Libri, 2000, s. 88. ISBN 80-7277-027-6.

18 HOUŽVIČKA, Václav. Návraty sudetské otázky. 1. Praha: Karolinum, 2005, s. 123. ISBN 80-246-1007-8.

17 VON ARBURG, Adrian, STANĚK, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951:
dokumenty z českých archivů. I.: Češi a Němci do roku 1945, Úvod k edici. 1. Středokluky: Conditio humana,
SUSA, 2010, s. 80. ISBN ISBN 978-80-86057-66-8.
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Podle některých zdrojů byla menšinová otázka jednou z hlavních příčin rozpadu

Československa, což svědčí o tom, že stát „nedokázal v přiměřeném čase rozvinout

skutečně efektivní politiku vůči národnostem, jež se nedobrovolně staly jeho menšinami“.

Zejména menšiny žijící v pohraničí se stále identifikovaly se „svými“ národy, místo aby se

integrovaly do nově vzniklého státu. Tato tendence byla navíc podporována různými

nacionálními politickými stranami. Důvody odmítání integrace ze strany německé menšiny

mohly být dvojího typu. Za prvé osobní, vycházející z pocitů znevýhodnění oproti

dřívějšímu stavu, zklamání, křivdy nebo „z vědomí vlastní (ohrožené) identity“ a

nemožnosti sebeurčení. Na druhé straně to byly i motivy stojící na reálném znevýhodnění

menšin v novém státě a ne ideálním uplatňování menšinové politiky.24

Po počátečních národnostních střetech se situace uklidnila a od poloviny 20. let se „část

politické reprezentace největší z menšin, tj. německé, aktivně podílela na „budování

státu““.25 Vztahy mezi Čechy a Němci v rámci ČSR se v polovině 20. let daly považovat za

„dobré a nekonfliktní“.26 Postupně se v Československu „vytvořila velmi členitá

organizační struktura života německé národnostní skupiny“, ať už se jednalo o německé

politické strany, občanské spolky, sdružení, kulturní instituce a nakladatelství nebo již

zmíněné školy.27 Také německý tisk měl na československé mediální scéně své zastoupení.

Například v Praze vycházely dva významné německé deníky s dlouholetou tradicí.

Deutsche Zeitung Bohemia vycházející od roku 1948 a Prager Tagblatt od roku 1875.28

Změna opět nastala během první poloviny 30. let. Roku 1933 došlo ke sloučení více

německých nacionalistických hnutí do jednoho uskupení pod vedením Konrada Henleina,

tak vznikla Sudetoněmecká vlastenecká fronta (Sudetendeutsche Heimatfront – SHF).

„Henleinovo hnutí prohlásilo za svůj cíl účinnější hájení životně důležitých zájmů všech

28 KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře první republiky (1918–1938): Díl první: Vznik, budování a zlatá éra
republiky (1918–1929). 1. Praha: Libri, 2000, s. 334. ISBN 80-7277-027-6.

27 VON ARBURG, Adrian, STANĚK, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951:
dokumenty z českých archivů. I.: Češi a Němci do roku 1945, Úvod k edici. 1. Středokluky: Conditio humana,
SUSA, 2010, s. 88. ISBN ISBN 978-80-86057-66-8.

26 HOUŽVIČKA, Václav. Návraty sudetské otázky. 1. Praha: Karolinum, 2005, s. 146. ISBN 80-246-1007-8.
25 Tamtéž, s. 85

24 VON ARBURG, Adrian, STANĚK, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951:
dokumenty z českých archivů. I.: Češi a Němci do roku 1945, Úvod k edici. 1. Středokluky: Conditio humana,
SUSA, 2010, s. 83. ISBN ISBN 978-80-86057-66-8.
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Němců v republice.“29 Původně chtělo dosáhnout svých cílů v rámci československého

státu, zanedlouho se však vůči samotné existenci ČSR začalo stavět kriticky. Staré křivdy a

pocity útlaku, které během 20. let na chvíli zdánlivě ustoupily, se začaly mezi českými

Němci opět probouzet. Za změnami nálady v pohraničních krajích stála mimo jiné

probíhající hospodářská krize, která na začátku 30. let nejvíce postihla právě německou

menšinu v českém pohraničí. Mezi důvody můžeme zmínit povahu pohraničního

hospodářství zaměřeného na lehký, spotřební průmysl. Dost možná však byl na vině i stát a

jeho „nepříliš prozíravá praxe hospodářské politiky“ a upřednostňování českých subjektů

při zadávání státních zakázek.30

Henleinova Sudetoněmecká vlastenecká fronta se roku 1935 přejmenovala na

Sudetoněmeckou stranu (Sudetendeutsche Partei – SdP) a zúčastnila se parlamentních

voleb, které s přehledem vyhrála (mezi německými obyvateli oslovila 68 % voličů).31 Od

tohoto roku už také strana přestala předstírat loajalitu k ČSR a bez větší snahy tuto

skutečnost skrývat si vytyčila za cíl rozpad republiky, to vše s finanční i organizační

podporou z nacistického Německa.32 Po roce 1937 pak ztratily jiné německé strany

(zejména německá sociální demokracie a další antifašistická uskupení) v pohraničí jakýkoli

významnější vliv právě na úkor SdP.33 V březnu 1938 se SdP rozrostla o další

sudetoněmecké strany.34

Opětovný vzestup německého nacionalismu ve 30. letech měl nepochybně mnoho příčin,

jednou z nich mohla být například i slabá československá informační politika. „Odpovědní

činitelé vlastně až do roku 1938 nepovažovali za potřebné ani financovat celodenní

rozhlasové vysílání v německém jazyce. Informace tak čeští Němci získávali především z

říšskoněmeckého rozhlasového vysílání, jež vzhledem k obsahovému zaměření po roce

1933 ve značné míře přispívalo k jejich radikalizaci.“35 Na druhou stranu je nutné

35 Tamtéž, s. 98
34 Tamtéž, s. 108

33 VON ARBURG, Adrian, STANĚK, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951:
dokumenty z českých archivů. I.: Češi a Němci do roku 1945, Úvod k edici. 1. Středokluky: Conditio humana,
SUSA, 2010, s. 99. ISBN ISBN 978-80-86057-66-8.

32 HOUŽVIČKA, Václav. Návraty sudetské otázky. 1. Praha: Karolinum, 2005, s. 166. ISBN 80-246-1007-8.
31 Tamtéž, s. 96
30 Tamtéž

29 VON ARBURG, Adrian, STANĚK, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951:
dokumenty z českých archivů. I.: Češi a Němci do roku 1945, Úvod k edici. 1. Středokluky: Conditio humana,
SUSA, 2010, s. 95. ISBN ISBN 978-80-86057-66-8.

10



podotknout, že například tisk v ČSR, a to i německojazyčný, poměrně kvalitně referoval o

temných stránkách rozmáhající se třetí říše, o xenofobii a rasismu, o represích i budování

koncentračních táborů. Nelze tedy tvrdit, že si sudetští Němci, ovlivnění nacistickou

propagandou, neměli možnost utvořit k dané situaci kritický postoj.

Během roku 1937 se objevovaly snahy německých aktivistů o narovnání česko-německých

vztahů v rámci republiky. Apelovali na vládu peticí s konkrétními požadavky, jak situaci

řešit (stejné podmínky pro německé a české firmy, snížení nezaměstnanosti v pohraničí,

navýšení počtu Němců ve státní správě apod.)36 Realizace požadavků však narazila na

odpor českých obyvatel a s tím související neochotu vlády.37 Mezitím stoupal tlak na vládu

ze strany SdP i ze zahraničí (zejména z Velké Británie, kam Henlein jezdil jednat, přičemž

vystupoval jako zástupce umírněného proudu strany). Řešení česko-německé problematiky

se stalo prioritou domácí politiky, v letech 1937 a 1938 opakovaně probíhala jednání mezi

vládou a Konradem Henleinem, avšak vcelku bezvýsledně. SdP postupně získala podporu

téměř většiny českých Němců (v roce 1934 měla 100 000 členů, 1938 už více než

milion38), kteří, kromě všech výše zmíněných aspektů, snad následovali vidinu, že se

naplní jejich původní nacionalistické a mocenské ambice.39

Strana se stále více radikalizovala, umírněnější proudy byly po prodělání vnitrostranické

krize umlčeny a SdP už v té době deklarovala plnou podporu Adolfu Hitlerovi a jeho

záměru rozbít ČSR a přičlenit nejen pohraničí k třetí říši. Své (nerealistické) požadavky

vůči vládě formulovala Henleinova strana v tzv. Karlovarském programu v dubnu 1938.40

Vláda požadavky odmítla, následné snahy o vyjednání kompromisu pak byly odmítány ze

strany SdP, která už neměla žádný zájem na konstruktivním řešení. Strana plně sledovala

cíle Hitlera, který potřeboval záminku k plánované agresi.41

41 VON ARBURG, Adrian, STANĚK, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951:
dokumenty z českých archivů. I.: Češi a Němci do roku 1945, Úvod k edici. 1. Středokluky: Conditio humana,
SUSA, 2010, s. 111. ISBN ISBN 978-80-86057-66-8.

40 HOUŽVIČKA, Václav. Návraty sudetské otázky. 1. Praha: Karolinum, 2005, s. 203–204. ISBN
80-246-1007-8.

39 Tamtéž, s. 103

38 VON ARBURG, Adrian, STANĚK, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951:
dokumenty z českých archivů. I.: Češi a Němci do roku 1945, Úvod k edici. 1. Středokluky: Conditio humana,
SUSA, 2010, s. 108. ISBN ISBN 978-80-86057-66-8.

37 KVAČEK, Robert a kolektiv. Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech
1848-1948. 1. Praha: Gallery, 2002, s. 92. ISBN 80-86010-60-0.

36 VON ARBURG, Adrian, STANĚK, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951:
dokumenty z českých archivů. I.: Češi a Němci do roku 1945, Úvod k edici. 1. Středokluky: Conditio humana,
SUSA, 2010, s. 101. ISBN ISBN 978-80-86057-66-8.
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2.1.4 Pohraničí v pomnichovské době 1938 – 1945

Důsledkem mnichovské dohody uzavřené mezi Německem, Itálií, Velkou Británií a Francií

29. září 1938 došlo k obsazení pohraničí nacistickým Německem v několika etapách

během 1. až 10. října.42 Adolf Hitler jmenoval Konrada Henleina říšským komisařem pro

sudetoněmecká území. Politické, společenské i ekonomické poměry v zabraném pohraničí

se radikálně proměnily, území bylo přičleněno pod německou správu a začalo zde platit

říšskoněmecké právo.43

Drtivá většina (asi 90 %) obyvatel odtrženého pohraničí byli Němci.44 Téměř všichni

vyjadřovali svůj souhlas s připojením daného území k Říši. Kromě otázky národní identity

lákala řadu z nich vidina lepšího postavení nebo materiálních výhod a pracovních

příležitostí.45 Jak bylo řečeno výše, obyvatelé pohraničí byli už delší dobu manipulováni

propagandou Henleinovy strany. Po vyhlášení mnichovské dohody a během obsazování

území vojsky wehrmachtu tak v pohraničí probíhaly nadšené oslavy: „všude bylo možno

vidět květinami vyzdobené domovní fasády, prapory a jásající davy“.46

Nutno zmínit, že i mezi obyvateli pohraničí se objevoval protinacistický odboj, ačkoli

prostředí, které bylo většinově loajální k režimu, tuto činnost značně znesnadňovalo.

Protirežimní aktivity často propojovaly české i německé odpůrce nacismu (jednalo se

nejčastěji o komunisty, sociální demokraty a některé duchovní). Na začátku se jednalo

spíše o ojedinělé akce, sabotáže nebo šíření protinacistických materiálů, později o pomoc

válečným zajatcům umísťovaným do pohraničí. Význam odbojových aktivit mírně vzrostl

s blížícím se koncem války, přesto je však nutné podotknout, že naprostá většina

německých obyvatel Sudet se do něj nezapojila a celkově neměla tato odbojová činnost

žádný zásadní význam.47 Velká část protinacisticky smýšlejících obyvatel se navíc v roce

47 Tamtéž, s. 150–153

46 VON ARBURG, Adrian, STANĚK, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951:
dokumenty z českých archivů. I.: Češi a Němci do roku 1945, Úvod k edici. 1. Středokluky: Conditio humana,
SUSA, 2010, s. 146–147. ISBN ISBN 978-80-86057-66-8.

45 KVAČEK, Robert a kolektiv. Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech
1848-1948. 1. Praha: Gallery, 2002, s. 147. ISBN 80-86010-60-0.

44 Tamtéž, s. 146

43 VON ARBURG, Adrian, STANĚK, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951:
dokumenty z českých archivů. I.: Češi a Němci do roku 1945, Úvod k edici. 1. Středokluky: Conditio humana,
SUSA, 2010, s. 137–138. ISBN ISBN 978-80-86057-66-8.

42 BENDA, Jan. Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938–1939. 1. Praha: Karolinum, 2012, s. 52.
ISBN 978-80-246-2616-1.
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1938 přesunula do vnitrozemí, nebo emigrovala do zahraničí. Ti, kteří zůstali, se během

následujících let potýkali s šikanou a diskriminací i faktickou perzekucí. „Odhaduje se, že

během okupace bylo zatčeno na 22 tisíc německých sociálních demokratů a komunistů, k

nimž se přiřadily i další „nepohodlné“ osoby včetně některých duchovních.“48

Po odtržení pohraničí zůstalo zhruba 200 tisíc německých obyvatel v okleštěném

vnitrozemí. Jejich postavení nebylo nejšťastnější, narozdíl od Němců z pohraničí se s

politikou nacistického Německa většinou neztotožňovali, přesto však čelili nenávisti ze

strany svých českých sousedů. „Ta se mj. manifestovala bojkotem zboží německých

obchodníků nebo zemědělských produktů německých rolníků, docházelo i k propouštění

dělníků a úředníků německé národnosti ze zaměstnání.“49 Do vnitrozemí v té době uprchla

také řada antifašisticky smýšlejících Němců z pohraničí, protiněmecké nálady je však

mnohdy donutily k návratu zpět. Některé německé odpůrce nacismu dokonce posílala

československá vláda do Říše, kde byli obvykle perzekuováni. Celkově se mezi obyvateli

pomnichovského Česko-Slovenska znatelně rozšířily antiněmecké nálady, které většinou

nerozlišovaly mezi jednotlivými Němci a jejich politickým přesvědčením. Diskriminační a

xenofobní postoje byly během druhé republiky čím dál rozšířenější. Nacionalistické

tendence už tehdy přinášely hesla o „očistě země od cizích živlů“, které nápadně

připomínají slogany doprovázející pozdější odsun Němců.50

Očekávané zvýšení životního standardu sudetských Němců se sice nedostavilo, loajalita k

nacistickému Německu je však opouštěla jen pomalu. Výraznější pochybnosti a změny

názorů německých obyvatel pohraničí se začaly projevovat až okolo roku 1942 a zejména

pak ke konci války. Stály za nimi obvykle projevy války dopadající na běžné obyvatelstvo,

jako zhoršující se životní úroveň nebo válečné oběti z řad obyvatel. Změny přesvědčení

však málokdy vedly k protirežimnímu odporu, většina obyvatel dále projevovala tzv.

„pasivní loajalitu“, málo nebylo ani těch, kteří zůstávali říšské politice upřímně věrní. V

době, kdy už začínalo být zřejmé, že konflikt neskončí pro Říši vítězně, začal sudetské

Němce spojovat strach z budoucnosti a možné odplaty. Ačkoli si původně přáli připojení

svého území k Říši, postupem času a vlivem popsaných okolností se začalo objevovat i

50 Tamtéž, s. 131–132
49 Tamtéž, s. 130

48 VON ARBURG, Adrian, STANĚK, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951:
dokumenty z českých archivů. I.: Češi a Němci do roku 1945, Úvod k edici. 1. Středokluky: Conditio humana,
SUSA, 2010, s. 147–148. ISBN ISBN 978-80-86057-66-8.
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napětí v jejich vztahu k říšským Němcům. Do Sudet byli mnohdy dosazováni lidé z

Německa na různé úřední a vedoucí pozice, místními Němci však byli vnímáni jako

„cizorodý element“ a vadila jim jejich údajná povýšenost.51

V pohraničí samozřejmě dále žilo i nezanedbatelné množství českých obyvatel. Češi tvořili

v Sudetech početně nejvýznamnější menšinu, ačkoli jejich přesný počet bychom mohli

spíše odhadovat. Německé dobové statistiky mohou být značně zkreslené, navíc v době

kolem uzavření mnichovské dohody a po ní probíhaly mohutné přesuny obyvatel a počet

Čechů v pohraničí tak mohl kolísat. Je ovšem jasné, že po mnichovských událostech odešla

ze Sudet značná část státních zaměstnanců a úředníků a mezi těmi, kdo zůstali, byli

především dělníci a starousedlíci pracující v zemědělství se vztahem k půdě. Na menšinová

práva Čechů v Sudetech většinou nebyl brán zřetel. Po obsazení pohraničí bylo silně

omezeno české školství, většina českých škol byla zrušena, ponecháno bylo pouze pár

obecných či měšťanských v místech s větším českým zastoupením, veřejnému prostoru

vládla němčina. Zakázány byly české politické strany, spolky i další organizace.

Zajímavým faktem je, že počet Čechů žijících v pohraničí, který se po mnichovské dohodě

snížil, když mnozí uprchli do vnitrozemí, začal s postupující válkou opět růst. Povolání

německých mužů na frontu znamenalo menší pracovní konkurenci, a tak se ke konci války

mnozí čeští obyvatelé do pohraničí vraceli s vidinou pracovních příležitostí a lepšího

života.52

Stejně jako němečtí antifašisté se i zdejší Češi setkávali s diskriminací a šikanou, na níž se

obvykle podíleli „zfanatizovaní „domácí“ stoupenci nastolených pořádků, kteří nyní měli

možnost dosáhnout i touto cestou satisfakce za svůj údajný dvacetiletý „útlak““.53 I přes

oficiální proklamace, že českým obyvatelům nic nehrozí, zaujímaly německé úřady vůči

Čechům poměrně nedůvěřivé postoje. Pravdou je, že smýšlení většiny zdejších Čechů bylo

spíše opoziční a z jejich řad byla vyvíjena větší míra odbojové aktivity než od sudetských

53 Tamtéž, s. 157
52 Tamtéž, s. 155–163

51VON ARBURG, Adrian, STANĚK, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951:
dokumenty z českých archivů. I.: Češi a Němci do roku 1945, Úvod k edici. 1. Středokluky: Conditio humana,
SUSA, 2010, s. 151–152. ISBN ISBN 978-80-86057-66-8.
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Němců. Obvykle se však nejednalo o žádné výrazné odbojové počiny, jako spíš o „projevy

„opozičního“ chování v každodenních situacích“.54

Ze začátku byla oficiální rétorika německých nacistů vůči sudetským Čechům poměrně

mírná, účelem bylo získat si alespoň dílčí důvěru Čechů, zejména před blížícími se

volbami v prosinci 1938. To se však záhy změnilo a nacisté se přestali tajit svým záměrem

vyčistit Sudety od všeho „neněmeckého“. Hlavní cíl národnostní politiky v nově

obsazeném území byla jeho úplná germanizace. V delším časovém horizontu byla součástí

plánu také likvidace, nebo alespoň vystěhování českých obyvatel. I přes snahy

sudetoněmeckých nacistů ale nakonec nebyl pro místní Čechy uplatňován žádný speciální

postup a bylo s nimi zacházeno stejně jako s Čechy žijícími v Protektorátu. Vzhledem k

vývoji válečného konfliktu měla být otázka likvidace či vysídlení Čechů ponechána na

poválečné období.

2.2 Odsun Němců
Na jaře roku 1945 se druhá světová válka chýlila ke konci. Kapitulace Německa byla

podepsána 7. května v Remeši. „Odpoledne 8. května podepsali zástupci ČNR a gen.

Rudolf Toussaint, zmocněnec branné moci u německého státního ministra a velitel

branného obvodu Čechy a Morava, „Protokol o provedení formy kapitulace německých

branných sil“ v Praze a okolí.“55 Touto dohodou byly oficiálně ukončeny boje na našem

území a německým vojákům bylo umožněno odejít do Německa. Společně s nimi měli být,

pod ochranou Červeného kříže, evakuováni i němečtí civilisté. Příchod sovětských vojsk

hned 9. května ráno ale evakuaci zkomplikoval. S koncem války (8. a 9. května) nakonec

odešlo přibližně 15 – 20 tisíc Němců, jednalo se především o vojáky, v menší míře i o

civilisty, drtivá většina německých obyvatel, hlavně starousedlíků, však zůstala.56

Celkový počet Němců v Československu (v jeho předválečných hranicích) na konci války

je těžké přesně určit, většina odhadů mluví zhruba o čtyřech milionech (z toho asi 650 000

na území protektorátu a zbytek v pohraničí). Kolem půl milionu Němců, kteří žili v

56 Tamtéž
55 Tamtéž, s. 28

54 VON ARBURG, Adrian, STANĚK, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951:
dokumenty z českých archivů. I.: Češi a Němci do roku 1945, Úvod k edici. 1. Středokluky: Conditio humana,
SUSA, 2010, s. 158. ISBN ISBN 978-80-86057-66-8.
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Československu před vypuknutím války, odešlo na frontu a domů se z různých důvodů

nevrátili (padli do zajetí, zemřeli). Počítat musíme také se skutečností, že určitá část

německých obyvatel tiše změnila národnost a začala se prohlašovat za Čechy.57

Národnostní otázka byla v čerstvě poválečném Československu aktuálnější než kdy dříve.

Vzájemná rivalita mezi Čechy a Němci dostala během válečné okupace nový rozměr a

další vzájemné soužití se zdálo nemožné. „Pro čechy přinášel konec války osvobození,

obnovení republiky. Nadějná očekávání konce teroru, ale leckdy i touhu po odvetě, pomstě

na těch, kteří skutečně anebo pouze údajně nesli vinu na utrpeních posledních šesti let.“58

Události konce války, železniční transporty přivážející přeživší koncentračních táborů nebo

teroristické činy během květnového povstání, jen posilovaly averzi vůči Němcům.

Vztahům mezi oběma národy nenapomáhaly ani postoje sudetských Němců, kteří, jak bylo

popsáno výše, ve většině případu zůstávali alespoň pasivně věrní Říši.59

Radikální nacionalismus a vyhrocené antiněmecké postoje se staly něčím, co český národ

po válce spojovalo. Jak bylo popsáno na předchozích stranách, napětí mezi Čechy a Němci

gradovalo dlouhá léta a nyní přišel zlomový okamžik, který řada českých obyvatel vnímala

jako čas na pomstu. Samozřejmě mezi ně nepatřili všichni Češi, podle některých zdrojů

Němce paradoxně bránili právě čeští obyvatelé pohraničí,60 kteří měli se svými německými

sousedy nezřídka osobní a přátelské vztahy.

V prvních poválečných měsících hrála významnou roli v organizaci dalšího uspořádání

armáda jako reprezentant státní moci. Klíčovým úkolem bylo „obsazení a zajištění

osvobozeného státního území“,61 což bylo v případě Němci osídleného pohraničí značně

problematické. Situaci v pohraničí tak měly ještě dlouhé měsíce po válce pod kontrolou

příslušníci armády, policejních a četnických složek a různých revolučních uskupení. Hned

v květnu 1945 měl být vydán rozkaz „vykázat všechny němce z území historických

hranic“.62 Realizace tohoto radikálního direktivu začala velmi živelně. Také proto se pro

62 Tamtéž, s. 204
61 Tamtéž, s. 48
60 Tamtéž, s. 82–84
59 Tamtéž, s. 201–202
58 Tamtéž, s. 200–201

57 KVAČEK, Robert a kolektiv. Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech
1848-1948. 1. Praha: Gallery, 2002, s. 198–199. ISBN 80-86010-60-0.
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tuto počáteční fázi vysídlení Němců, kdy motivací ke spoustě činů byly zejména zjitřené

emoce, vžilo označení divoký odsun.

Období divokého, nebo také živelného odsunu podle většiny zdrojů trvalo od konce války

do podzimu, případně do konce roku 1945. Bylo to období, kdy se jen velmi málo

rozlišovalo mezi jednotlivými Němci při uplatňování tvrdých represí, rozdíl mezi pojmy

„Němec“ a „nacista“ se rozplýval a pomyslná vina byla uvalena na všechny osoby této

národnosti.63 „Zabírání majetku, hromadné soustřeďování do táborových zařízení, zavádění

pracovní povinnosti, různé diskriminační zákroky a v neposlední řadě i nucené vysídlování

a přesídlování teď měly naráz postihnout téměř všechno starousedlé německé

obyvatelstvo.“64 Hlasů, které by vyzývaly ke spravedlivému zacházení s Němci, bylo

minimum, častější bylo nabádání k násilným činům.65

Přestože se období divokého odsunu obvykle interpretuje jako období svévolných činů, ve

skutečnosti byla většina vysídlovacích akcí řízena z horních pater čs armády. „Spontánní

nenávist vůči Němcům se mnohdy přeceňuje.“66 Pravdou ovšem je, že se vysídlování v té

době ještě neopíralo o žádný legislativní podklad, a to ani v rámci domácí politiky, ani na

poli mezinárodních úmluv.67 Ze strany československých politických představitelů však od

skončení války zaznívaly poměrně radikální výroky. Obnovený československý stát měl

být čistě státem „slovanským“. Mluvilo se o potrestání a vyhnání všech Němců bez

rozdílu. Nejstriktnější v těchto názorech byli přitom národní socialisté a komunisté. Ani

sociální demokraté a lidovci ideu plošného odsunu Němců nezpochybňovali, ve svých

prohlášeních však bývali o něco opatrnější.68

Také veřejná prohlášení prezidenta Edvarda Beneše bývala mnohdy velmi radikální. Ve

svých proslovech používal formulace jako „vylikvidování německé otázky“ – tímto

68 Tamtéž, s. 79–80

67 VON ARBURG, Adrian, STANĚK, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951:
dokumenty z českých archivů. II.: Duben – srpen/září 1945: „Divoký odsun“ a počátky osídlování. 1.
Středokluky: Conditio humana, SUSA, 2011, s. 94–102. ISBN 978-80-86057-71-2.

66 SPURNÝ, Matěj a kolektiv. Sudetské příběhy. 1. Praha: Antikomplex, 2010, s 83. ISBN
978-80-904421-0-8.

65 Tamtéž, s. 29

64 VON ARBURG, Adrian, STANĚK, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951:
dokumenty z českých archivů. II.: Duben – srpen/září 1945: „Divoký odsun“ a počátky osídlování. 1.
Středokluky: Conditio humana, SUSA, 2011, s. 78. ISBN 978-80-86057-71-2.

63 MANDLER, Emanuel. Benešovy dekrety: Proč vznikaly a co jsou. 1. Praha: Libri, 2002, s. 61. ISBN
80-7277-139-6.
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způsobem se vyjádřil na svém prvním veřejném proslovu po návratu do vlasti v květnu

1945 v Brně, kde Německo také nazýval „zběsilým sousedem“, který si zaslouží trest. O

čtyři dny později, během pražského vystoupení už mluvil dokonce o „nekompromisním

vylikvidování Němců v českých zemích“.69 Benešovým heslem pro mnohá další vyjádření

se stal výraz „odgermanizace“. Odgermanizováno mělo být celé Československo ve všech

svých vrstvách. Podle některých názorů mohla prezidentova rétorika dokonce legitimizovat

násilné činy, ke kterým během divokého odsunu docházelo, a dodávat českým občanům

pocit, že si Němci nezaslouží žádné slitování.70 V některých z pozdějších projevů však

Beneš svou rétoriku mírnil, 14. října 1945 v Mělníku například mluvil o „systematickém,

organizovaném a skutečně humánním odsunutí našich Němců do Německa“.71

Nutno podotknout, že se idea vysídlení německého obyvatelstva neobjevila až s koncem

války. Československá exilová vláda připravovala podmínky pro odsun Němců v rámci

mezinárodní politické scény už během válečného období, 23. listopadu 1944 vydala

Memorandum o problému německé menšiny v Československu72 (určené pro představitele

USA, Velké Británie a SSSR73). V dokumentu vláda upozorňuje na problémy plynoucí ze

soužití s národnostními menšinami v rámci státu a přináší argumenty, proč je nezbytné

vysídlit zejména německou menšinu z Československa: “Každý pokus ponechat německou

menšinu v zemi, ve které se tak těžce kompromitovala, jako se to stalo v Československu,

by ji vtáhl do bludného kruhu, z něhož by se mohla vymanit jen novou mezinárodní

krizí“.74 Memorandum dále obsahuje poměrně konkrétní plán, jak byl měl být odsun

organizován, jak bude nakládáno s německým majetkem nebo kolik německých obyvatel

musí být vysídleno (mluví se o více než 1,6 milionech Němců, zůstat mělo naopak

maximálně 800 tisíc).75

75 Tamtéž, s. 100–107

74 CHURAŇ, Milan. Postupim a Československo: Mýtus a skutečnost. 1. Praha: Libri, 2001, s. 101. ISBN
80-7277-062-4.

73 VON ARBURG, Adrian, STANĚK, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951:
dokumenty z českých archivů. II.: Duben – srpen/září 1945: „Divoký odsun“ a počátky osídlování. 1.
Středokluky: Conditio humana, SUSA, 2011, s. 85. ISBN 978-80-86057-71-2.

72 CHURAŇ, Milan. Postupim a Československo: Mýtus a skutečnost. 1. Praha: Libri, 2001, s. 100. ISBN
80-7277-062-4.

71 BENEŠ, Edvard, OLIVOVÁ, Věra, ed. Odsun Němců. 1. Praha: Společnost Edvarda Beneše, 1995, s. 57.
ISBN 80-901733-4-9.

70 VON ARBURG, Adrian, STANĚK, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951:
dokumenty z českých archivů. II.: Duben – srpen/září 1945: „Divoký odsun“ a počátky osídlování. 1.
Středokluky: Conditio humana, SUSA, 2011, s. 80–81. ISBN 978-80-86057-71-2.

69 MANDLER, Emanuel. Benešovy dekrety: Proč vznikaly a co jsou. 1. Praha: Libri, 2002, s. 50. ISBN
80-7277-139-6.
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Exilová vláda v dokumentu také deklarovala záměr zbavit v rámci příprav na odsun

všechny Němce československého státního občanství. Toto opatření se v poválečném

období stalo skutečně zásadním pro oficiální provedení odsunu. K legislativnímu zakotvení

tohoto kroku však nakonec došlo až po ukončení Postupimské konference. Dekret

prezidenta republiky, který stanovoval odnětí československého státního občanství všem

občanům německé národnosti, byl vydán 3. srpna 1945.76 Dekret měl údajně právně

podložit vysídlovací akce, skutečností ovšem zůstává, že 10. srpna, kdy vešel v platnost, už

byla celá řada těchto akcí v plném proudu.77

Další opatření provedená vůči Němcům, jakožto „státně nespolehlivým osobám“ (toto

označení, které získali těsně po válce Němci, Maďaři a kolaboranti, dané osoby prakticky

odsouvalo na okraj společnosti78) byly zásahy do jejich majetkových práv. Z vlastnictví jim

byly odebrány podniky, nemovitosti i zemědělská půda. Převod majetku z německého

vlastnictví pod tzv. národní správu a později úplnou konfiskaci, upravovaly vydávané

dekrety (např. dekret č. 12/1945 Sb o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského

majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, přijatý

21. června79). Už před přijetím příslušných dekretů byl ale Němcům často samovolně

majetek zabavován. Konfiskace se nakonec týkala téměř veškerého majetku státně

nespolehlivých osob (což byli všichni Němci s výjimkou antifašistů), dotyční si směli

ponechat pouze věci osobní potřeby. Také finanční hotovost mohli držet v pouze

omezeném množství.80

Být Němcem v poválečném Československu s sebou přinášelo celou řadu dalších omezení.

Vedle konfiskace téměř celého majetku byli čeští Němci diskriminováni mnoha různými

způsoby, které se často podobaly německým praktikám za okupace uplatňovaným vůči

80 VON ARBURG, Adrian, STANĚK, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951:
dokumenty z českých archivů. II.: Duben – srpen/září 1945: „Divoký odsun“ a počátky osídlování. 1.
Středokluky: Conditio humana, SUSA, 2011, s. 89–91. ISBN 978-80-86057-71-2.

79 MANDLER, Emanuel. Benešovy dekrety: Proč vznikaly a co jsou. 1. Praha: Libri, 2002, s. 86. ISBN
80-7277-139-6.

78 Tamtéž, s. 84–85

77 VON ARBURG, Adrian, STANĚK, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951:
dokumenty z českých archivů. II.: Duben – srpen/září 1945: „Divoký odsun“ a počátky osídlování. 1.
Středokluky: Conditio humana, SUSA, 2011, s. 95. ISBN 978-80-86057-71-2.

76 MANDLER, Emanuel. Benešovy dekrety: Proč vznikaly a co jsou. 1. Praha: Libri, 2002, s. 92. ISBN
80-7277-139-6.
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Čechům či Židům, v čemž nelze nevidět jistý záměr.81 Němci v poválečné Československu

například nesměli pracovat ve státní správě, sloužit v armádě nebo se aktivně či pasivně

podílet na politickém životě. Potravinové příděly pro Němce se od poloviny května

rovnaly velikosti přídělů pro Židy během okupace. Zrušeny byly německé školy, spolky a

organizace, užívání Němčiny ve všech veřejných sférách bylo silně omezeno. Zrušena byla

německojazyčná média. Němci měli také omezenou možnost pohybu na veřejnosti, nebylo

jim dovoleno cestovat hromadnou dopravou, ani řídit automobil či vlastnit kolo. Platil pro

ně večerní zákaz vycházení. Na oděvu byli nuceni nosit viditelnou značku s našitým

písmenem N. Často byli také záměrně konfrontováni s realitou nacistických válečných

zločinů.82

Jak už bylo zmíněno, vyjma prvních živelných akcí probíhal tzv. divoký odsun obvykle

pod taktovkou armády (organizační roli převzala zhruba od června 1945). Ačkoli procesu

vysídlení zatím chyběl legislativní rámec, probíhal za tiché podpory československých

politických představitelů a podle plánu vytvořeného armádou. Velitelství prvního

armádního sboru například už v červnu v jednom ze svých rozkazů definovalo různé

skupiny Němců určených k odsunu podle priorit vystěhování. Nejdříve měli být odsunuti

Němci spojení s nacistickým režimem a majetnější lidé.83

Československá vláda vydala 3. července 1945 nótu adresovanou spojencům z USA, Velké

Británie a SSSR. V dokumentu žádali českoslovenští představitelé podporu při vysídlení

více než dvou milionů Němců a 400 tisíc Maďarů z Československa. Odsun těchto

obyvatel měl být proveden „podle plánu a organizovaným způsobem“. V dokumentu

nebyla ani zmínka o skutečnosti, že vysídlování Němců z celého území pohraničí už

nějakou dobu probíhá, naopak z nóty vyplývá, že se celý proces teprve připravuje.

„Československá vláda připravuje plán a vhodnou organizaci transferu.“84 Zástupci

84 CHURAŇ, Milan. Postupim a Československo: Mýtus a skutečnost. 1. Praha: Libri, 2001, s. 109–110.
ISBN 80-7277-062-4.

83 Tamtéž, s. 102–105

82 VON ARBURG, Adrian, STANĚK, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951:
dokumenty z českých archivů. II.: Duben – srpen/září 1945: „Divoký odsun“ a počátky osídlování. 1.
Středokluky: Conditio humana, SUSA, 2011, s. 91–93. ISBN 978-80-86057-71-2.

81 KVAČEK, Robert a kolektiv. Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech
1848-1948. 1. Praha: Gallery, 2002, s. 205. ISBN 80-86010-60-0.
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spojeneckých států se k myšlence odsunu nevyjádřili odmítavě, doporučili však počkat na

výsledky oficiálních jednání postupimské konference.85

Právě postupimská konference znamenala v procesu vysídlování Němců z Československa

velký průlom. Jednání mezi tzv. „velkou trojkou“ – Sovětským svazem, Spojenými státy a

Velkou Británií probíhala od 17. července do 2. srpna 1945. K výsledkům konference

patřilo „povolení“ k vysídlení Němců z Československa, které mělo být provedeno

„spořádaně a lidsky“. Československo bylo spolu s dalšími dotčenými zeměmi zároveň

vyzváno, aby ve vysídlování obyvatel nepokračovalo, dokud nebude celá záležitost řádně

přezkoumána a proces odsunu připraven. Československá vláda se ale rozhodla, že výzvu

nevyslyší a zahájený proces bude dále pokračovat. Představitelé Československa pouze

ujistili spojence, že k vysídlování obyvatel bude přistupováno s lidskostí. Výsledky

konference, jejichž dílčí části se hned rozhodli porušovat, interpretovali jako legitimizaci

probíhajícího odsunu.86

Postupimská konference je v mnoha zdrojích zmiňovaná jako milník, který ukončil fázi

divokého odsunu a odstartoval systematický odsun. Pravdou je, že výsledky konference

daly oficiální souhlas s odsunem, ovšem za určitých podmínek, které československá vláda

vědomě ignorovala. Divoký odsun pokračoval i po postupimské konferenci, samotné

zveřejnění závěrečné zprávy jednání nepřineslo bezprostřední změnu. K pozastavení

vysídlovacích akcí začalo docházet až s koncem srpna, kdy už přicházel nátlak nejen od

západních spojenců, ale i ze strany dříve benevolentních Sovětů (v sovětském okupačním

pásmu se totiž začaly objevovat logistické problémy). V menší míře pokračovaly akce

divokého odsunu až do října 1945, kdy podle některých zdrojů začala fáze tzv.

systematického odsunu. K úplné organizovanosti však proces vysídlování dospěl až s

rokem 1946.87

Fázi divokého odsunu můžeme rozdělit na období prvotních, nejživelnějších akcí

bezprostředně po konci války, pomyslné druhé období začíná se začátkem června 1945,

kdy kontrolu nad logistikou odsunu přebírá do velké míry armáda. Třetí je pak období po

87 Tamtéž, s. 121–124
86 Tamtéž, s. 118–119

85 VON ARBURG, Adrian, STANĚK, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951:
dokumenty z českých archivů. II.: Duben – srpen/září 1945: „Divoký odsun“ a počátky osídlování. 1.
Středokluky: Conditio humana, SUSA, 2011, s. 110. ISBN 978-80-86057-71-2.
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postupimské konferenci do začátku systematického odsunu.88 Podle dostupných zdrojů

opustilo republiku v období divokého odsunu zhruba 560 tisíc Němců.89 Praktiky

používané během divokého odsunu nebyly vždy v souladu morálními zásadami. S

odsouvanými Němci bylo často špatně zacházeno, transporty, které muselo mnoho Němců

absolvovat pěšky, si vyžádaly i oběti na životech.90 Počet těchto obětí je však dodnes

značně nejistý, ačkoli německé zdroje uvádějí 220 až 270 tisíc životů, české výzkumy

hovoří o diametrálně jiných číslech v rozpětí 15 až 30 tisíc.91

Konec roku 1945 se ještě nesl ve znamení dozvuků divokého odsunu a plánování logistiky

dalších vysídlovacích akcí. V tomto období byla také snaha vylepšit podmínky ve

sběrných, internačních táborech. Podmínky odsouvaných obyvatel začalo pomalu

komplikovat chladnější počasí, Němci příchozí do Německa měli mnohdy existenční

potíže. V první části nového roku, zhruba do května 1946 byli Němci přesouváni zejména

do americké okupační zóny. Spojené státy přitom stanovily pro příchozí jasná pravidla –

mohli u sebe mít max 30 – 50 kg vážící zavazadlo a finanční obnos tisíc marek, museli mít

také jídlo na tři dny nebo teplé oblečení. V červnu 1946 byl obnoven odsun i do sovětské

okupační zóny.92

Hlavní roli při organizaci vysídlovacích akcí hrálo ministerstvo vnitra řízené Václavem

Noskem, které mimo jiné zkoumalo žádosti Němců o (znovu)udělení státního občanství a

rozhodovalo o výjimkách z odsunu. Na začátku ledna 1946 byla zřízena funkce vládního

zmocněnce pro odsun.93

K oficiálnímu ukončení systematického odsunu došlo v říjnu 1946, vysídlování však v

nějaké míře pokračovalo až do jara 1947, ojedinělé přesuny obyvatel pak probíhaly až do

93 WIEDEMANN, Andreas a Petr DVOŘÁČEK. "Pojď s námi budovat pohraničí!": Osídlování a proměna
obyvatelstva bývalých Sudet 1945–1952. 1. Praha: Prostor, 2016, s. 48. ISBN 978-80-7260-337-4.

92 Tamtéž, s. 212

91 KVAČEK, Robert a kolektiv. Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech
1848-1948. 1. Praha: Gallery, 2002, s. 217. ISBN 80-86010-60-0.

90 VON ARBURG, Adrian, STANĚK, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951:
dokumenty z českých archivů. II.: Duben – srpen/září 1945: „Divoký odsun“ a počátky osídlování. 1.
Středokluky: Conditio humana, SUSA, 2011, s. 125–127. ISBN 978-80-86057-71-2.

89 KVAČEK, Robert a kolektiv. Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech
1848-1948. 1. Praha: Gallery, 2002, s. 207–211. ISBN 80-86010-60-0.

88 VON ARBURG, Adrian, STANĚK, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951:
dokumenty z českých archivů. II.: Duben – srpen/září 1945: „Divoký odsun“ a počátky osídlování. 1.
Středokluky: Conditio humana, SUSA, 2011, s. 128–130. ISBN 978-80-86057-71-2.
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50. let.94 Z údajů ze začátku roku 1947 vyplývá, že do odsunu z Československa bylo

zařazeno 2 170 598 Němců. Toto číslo v sobě však nezahrnuje ty německé obyvatele, kteří

utekli z Československa v bezprostředně poválečném období.95

2.3 Znovuosídlení pohraničí
Koncept osídlování pohraničí českými obyvateli byl neoddělitelně spojen s konceptem

odsunu Němců, motivy pro osídlování byly proto spojené s výše popsanými motivy

odsunu Němců. Osídlování pohraničí můžeme chápat jako další fázi procesu řešení

národnostní otázky mezi Čechy a Němci, kterou se obě strany zabývaly už celá staletí.

Dosídlení Čechů do dříve většinově německého pohraničí mělo do budoucna legitimizovat

český nárok na toto území a zamezit opakování událostí z roku 1938. Není však zcela

jasné, zda se myšlenka osídlování rodila už během války, nebo až v procesech poválečných

změn. Zatímco podmínky pro odsun Němců připravovala československá exilová vláda už

za německé okupace, jediný osídlovací plán z dob války, o kterém historické zdroje mluví,

pochází od odbojové organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme.96

Těsně po válce bylo nejdůležitějším úřadem ve věci organizace osídlování Ministerstvo

zemědělství, které zajišťovalo také pozemkovou reformu. V září 1945 byl pak založen

Osídlovací úřad, který měl na starost „nezemědělské“ osídlování. Ve stejném období byly

také zřizovány osídlovací komise Ministerstva zemědělství působící v jednotlivých

okresech. Tyto komise se staly důležitým aktérem v procesu přidělování půdy. S

příchodem největší vlny nových obyvatel do dříve většinově německých oblastí se však

kompetence částečně přenesly i na další úřady. Důležitou roli v osídlovací politice sehrála

Ústřední komise pro vnitřní osídlení, která byla nadřazená Osídlovacímu úřadu, a spolu s

ním (a jeho slovenským protějškem) zajišťovala a koordinovala „vládní opatření v oblasti

osídlování“. K Osídlovacímu úřadu dále patřil nově založený Fond národní obnovy, který

pokrýval přidělování konfiskovaného nezemědělského majetku.97

97 Tamtéž, s. 50–57

96 WIEDEMANN, Andreas a Petr DVOŘÁČEK. "Pojď s námi budovat pohraničí!": Osídlování a proměna
obyvatelstva bývalých Sudet 1945–1952. 1. Praha: Prostor, 2016, s. 41–43. ISBN 978-80-7260-337-4.

95 Odsun Němců z ČSR. Paměť národa [online]. Praha: Paměť národa, 2008–2022 [cit. 2022-04-20].
Dostupné z: https://www.pametnaroda.cz/cs/odsun-nemcu-z-csr

94 WIEDEMANN, Andreas a Petr DVOŘÁČEK. "Pojď s námi budovat pohraničí!": Osídlování a proměna
obyvatelstva bývalých Sudet 1945–1952. 1. Praha: Prostor, 2016, s. 211. ISBN 978-80-7260-337-4.
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Proces osídlování můžeme stejně jako odsun rozdělit do několika fází. K periodizaci

existují různé přístupy, obvykle se však shodují na tom, že první fází bylo, stejně jako v

případě odsunu, spontánní živelné osídlování probíhající bezprostředně po válce a

ukončené na podzim 1945 či na jaře dalšího roku. Stejně jako v případě odsunu i tady byla

jistá snaha úřadů (zejména místních národních výborů) tyto přesuny obyvatel korigovat,

zároveň čeští politici k osídlování pohraničí často veřejně vyzývali, neexistovaly však ještě

standardizované postupy ani specializované instituce. Na podzim 1945 začal v zemědělské

sféře „organizovaný nábor osídlenců z českého vnitrozemí pro pohraničí“ pod taktovkou

Ministerstva zemědělství. Od jara 1946 pak začalo systematické osídlování i v

nezemědělské sféře organizované Fondem národní obnovy. V menší míře pokračovalo

osídlování až do začátku 50. let, hlavní osídlovací vlny ale proběhly do jara 1947.98

Představa osídlování jako procesu následujícího po dokončení odsunu Němců není zcela

správná, ve skutečnosti se oba procesy prolínaly a vzájemně ovlivňovaly. První osídlenci

přicházeli do pohraničí bezprostředně po válce, tedy dlouho předtím, než byl vůbec

zahájen systematický odsun Němců. Už do konce roku 1945 přišlo do pohraničí 800 tisíc

nových obyvatel.99

Absolutní nárůst počtu Čechů v pohraničí od 19. srpna 1945 do konce května 1947 byl 1

532 466 obyvatel. Zatímco v srpnu 1945 žilo v pohraničí 1 243 117 Čechů, v květnu 1947

bylo toto číslo téměř dvojnásobné, počet českých obyvatel dosáhl počtu 2 400 716. K

největšímu nárůstu přitom docházelo do podzimu 1945, tedy během spontánního

osídlování.100 Jenom v roce 1945 bylo v rámci pohraničí zkonfiskováno 1 955 076 hektarů

půdy, větší část byla zestátněna, celých 937 745 hektarů bylo však rozděleno mezi 157 495

českých osídlenců.101

„Jádro nového obyvatelstva tvořili první čeští osídlenci z vnitrozemí společně s Čechy,

kteří v pohraničí během okupace zůstali.“102 V první fázi osídlování přicházeli noví

obyvatelé zejména ze sousedních krajů, později se však do jednalo o obyvatele ze všech

102 Tamtéž, s. 76

101 MANDLER, Emanuel. Benešovy dekrety: Proč vznikaly a co jsou. 1. Praha: Libri, 2002, s. 87–88. ISBN
80-7277-139-6.

100 Tamtéž, s. 74–75
99 Tamtéž, s. 417–418

98 WIEDEMANN, Andreas a Petr DVOŘÁČEK. "Pojď s námi budovat pohraničí!": Osídlování a proměna
obyvatelstva bývalých Sudet 1945–1952. 1. Praha: Prostor, 2016, s. 72–81. ISBN 978-80-7260-337-4.
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regionů. Od poloviny roku 1946, kdy byl proud přistěhovalců z českého vnitrozemí už

slabší, přicházela do pohraničí také řada lidí, kteří před nacistickou okupací emigrovali do

zahraničí.103

Motivace lidí mířících do pohraničí byly různé. Ve většině případů se však jednalo o lidi z

nižších sociálních vrstev, kteří neměli pevné vazby ke svému současnému domovu. Od

stěhování do pohraničí si často slibovali zvýšení sociálního statusu nebo zlepšení své

materiální situace. „Mnoho nově příchozích vedla do pohraničí vyhlídka na místo ve státní

správě, v průmyslu nebo finančnictví.“ Vedle zajímavých pracovních příležitostí to ale byla

i vidina snadného získání majetku – nemovitosti, pozemku či fabriky – konfiskovaného

Němcům. Část příchozích se v pohraničí plánovala usadit natrvalo, našli se ale i ti, kteří

pouze využívali chaosu poválečného období, přišli se do pohraničí obohatit o zabavený

majetek a odcházeli zpět do vnitrozemí. O těchto lidech se mluvilo jako o „zlatokopech“.104

Následkem zmíněných skutečností došlo v pohraničí k „narušení sociální skladby

obyvatel“,105 chyběla pracovní síla, a to jak pro kvalifikované pozice, tak pro práci

dělnickou. V dříve německých obcích byl dlouhou dobu nedostatek českých obyvatel, kteří

by mohli působit například ve státní správě.106 Na druhou stranu bylo také těžké přilákat do

pohraničí dostatečný počet lidí, kteří by se ujali řadových pozic v průmyslových závodech,

zemědělství, lesnictví apod. Nedostatek těchto pracovních sil znamenal pro hospodářství v

pohraničí zásadní problém. Bezprostředně po válce byl problém nejpalčivější v oblasti

zemědělství, v průmyslu nebyl v roce 1945 nedostatek tak zásadní, zejména proto, že

mnohé fabriky z důvodu nedostatku surovin neobnovily výrobu hned v plném rozsahu.107

V zemědělském odvětví chybělo v pohraničí v létě 1945 asi 150 tisíc pracovníků. Během

války vykonávaly méně kvalifikované práce také ženy, které se nyní vracely do

domácností. Zaměstnáváni byli i studenti, kteří se po válce vraceli na univerzity. I tyto

skutečnosti nahrávaly nedostatku pracovní síly. V září 1946, kdy se odsun Němců blížil ke

107 Tamtéž, s. 188–189

106 WIEDEMANN, Andreas a Petr DVOŘÁČEK. "Pojď s námi budovat pohraničí!": Osídlování a proměna
obyvatelstva bývalých Sudet 1945–1952. 1. Praha: Prostor, 2016, s. 86. ISBN 978-80-7260-337-4.

105 KVAČEK, Robert a kolektiv. Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech
1848-1948. 1. Praha: Gallery, 2002, s. 212. ISBN 80-86010-60-0.

104 WIEDEMANN, Andreas a Petr DVOŘÁČEK. "Pojď s námi budovat pohraničí!": Osídlování a proměna
obyvatelstva bývalých Sudet 1945–1952. 1. Praha: Prostor, 2016, s. 84. ISBN 978-80-7260-337-4.

103 MANDLER, Emanuel. Benešovy dekrety: Proč vznikaly a co jsou. 1. Praha: Libri, 2002, s. 75–77. ISBN
80-7277-139-6.
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konci, scházelo podle Osídlovacího úřadu v pohraničí na 170 tisíc pracovníků. Nejvíce jich

bylo přitom potřeba do průmyslu a zemědělství (50 tisíc), 30 tisíc osob chybělo v

řemeslech a 40 tisíc v dalších manuálních profesích. Situace v průmyslu se navíc neustále

zhoršovala, o dva měsíce později už v tomto odvětví chybělo 100 tisíc pracovníků. Ještě v

únoru 1947 se stále mluvilo o 170 tisíc chybějících pracovnících v rámci pohraničí.

Vzniklou situaci musela posléze řešit vláda systematickou organizací pracovních sil,

například nuceným přesunem Maďarů z jihu Slovenska.108

Osídlování pohraničních obcí s sebou neslo i další problémy. Novoosídlenci často

přicházeli do horských vesnic bez znalosti zdejší krajiny a nedokázali ve ztížených

podmínkách vést hospodářství. Oproti německým starousedlíkům, pro něž byly pohraniční

horské osady domovem po generace, neměli nově příchozí žádný vztah ke zdejší půdě a

tak nebylo výjimkou, že vesnice zase opouštěli. „Mezi lety 1946-1949 zanechalo

hospodaření na svém statku, vstoupilo do družstva anebo odešlo na lépe placená místa v

průmyslu na 35 tisíc rodin novoosídlenců.“109 V jiných vesnicích zase osídlování

neproběhlo téměř vůbec, protože jejich těžko dostupná poloha a hornatý terén

novoosídlence nelákaly. Mnohé obce tak po odsunu Němců pustly, až nakonec přestaly

úplně existovat. Na jejich místech dnes najdeme někde pár zapomenutých domů, jinde

zbytky hřbitova, nebo jen boží muka uprostřed luk.110

Němců, kterým bylo umožněno zůstat, bylo necelých 200 tisíc. Výjimky platily zejména

pro „potřebné specialisty“, „lidi ze smíšených manželství“ nebo osoby, které byly úředně

prohlášeny za antifašisty.111 Vztahy českých osídlenců k německým starousedlíkům byly

velmi rozdílné v závislost na zkušenosti se společným soužitím. Čeští starousedlíci, kteří

svůj domov buď vůbec neopustili, nebo se vraceli do pohraničí po válce, měli k sudetským

Němcům mnohdy osobní až přátelské vztahy, vnímali rozdíly mezi charaktery jednotlivých

Němců a neztotožňovali nutně jednotlivé Němce s hrůzami nacistikého režimu.112 U

nových osídlenců se zkušenost s německým národem naopak omezovala na zážitky z doby

112 Tamtéž, s 83

111 SPURNÝ, Matěj a kolektiv. Sudetské příběhy. 1. Praha: Antikomplex, 2010, s 82. ISBN
978-80-904421-0-8.

110 Zaniklé obce a objekty [online]. Pavel Beran, 2005–2019 [cit. 2022-04-20]. Dostupné z:
http://www.zanikleobce.cz/index.php?

109 Tamtéž, s. 420

108 WIEDEMANN, Andreas a Petr DVOŘÁČEK. "Pojď s námi budovat pohraničí!": Osídlování a proměna
obyvatelstva bývalých Sudet 1945–1952. 1. Praha: Prostor, 2016, s. 190–193. ISBN 978-80-7260-337-4.
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Protektorátu. Proto často vnímali Němce velmi negativně, jako homogenní skupinu lidí

zodpovědnou za brutality i útlak válečného období. Navíc je důležité zmínit, že tito lidé

často přicházeli do pohraničí s vidinou vlastního obohacení na úkor německého majetku či

pracovních míst. „Nebylo proto dost dobře možné očekávat z jejich řad hlasy nabádající ke

smířlivosti.“113

2.4 Šumpersko
Okres Šumperk leží na severu Olomouckého kraje, při své dnešní rozloze sahá na severu

až k horským hřebenům Hrubého Jeseníku a polským hranicím. Jižní hranice okresu se

dotýkají města Loštice a sousedí s přírodní rezervací Litovelské pomoraví. Svou dnešní

rozlohu však získal až roku 1960, kdy došlo k výrazné územní reorganizaci (od té doby

prošel jen mírnými změnami). Až do tohoto roku vedle sebe existovaly samostatné

politické okresy (p. o.) Šumperk a Zábřeh.114 V následující kapitole se pokusím tyto

historické okresy charakterizovat z hlediska demografického vývoje, národnostního

složení, ale také hospodářství nebo politické příslušnosti jeho obyvatel, to vše v rámci

zkoumaného období od poloviny 19. století do druhé světové války. Podrobněji se

zastavím nad otázkou soužití Čechů a Němců v rámci okresu od mnichovské dohody do

konce druhé světové války a nakonec uvedu několik příběhů z doby odsunu a osídlení,

které snad pomohou nastínit poválečnou situaci na Šumpersku.

2.4.1 Politický okres Šumperk

Pod politický okres Šumperk (Mährisch Schönberg) patřily už v polovině 19. století soudní

okresy (s. o.) Staré Město, Šumperk a Vízmberk (dnešní Loučná nad Desnou). Od roku

1949 spadal šumperský okres pod Olomoucký kraj, v Šumperku zároveň sídlilo okresní

hejtmanství. Od druhé poloviny 19. století do 30. let 20. století se počet obcí spadajících

pod p. o. Šumperk pohyboval okolo 70. Roku 1869 to bylo 71 obcí, na přelomu století 74 a

roku 1930 72 obcí. Počty během let kolísaly zejména s tím, jak se některé obce

osamostatňovaly, nebo naopak slučovaly.115

115 Tamtéž, s. 25

114 BARTOŠ, Josef a kolektiv. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960: svazek IV. okresy:
Šumperk, Zábřeh, Rýmařov. 1. Ostrava: Profil, 1974, s. 26. ISBN 48-007-74.

113 WIEDEMANN, Andreas a Petr DVOŘÁČEK. "Pojď s námi budovat pohraničí!": Osídlování a proměna
obyvatelstva bývalých Sudet 1945–1952. 1. Praha: Prostor, 2016, s. 286. ISBN 978-80-7260-337-4.
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Počet obyvatel p. o. Šumperk od druhé poloviny 19. století do 30. let 20. století kolísal

mezi 70 až 80 tisíci. Nejlidnatější byl přitom s. o. Šumperk. Staroměstský a vízmberský

okres byly počtem obyvatel srovnatelné. V roce 1869 čítal p. o. Šumperk 70 477 obyvatel,

z toho 40 078 patřilo k s. o. Šumperk, 14 807 k s. o. Staré Město a 15 592 k s. o. Vízmberk.

Do roku 1930 přibylo v okrese více než 10 tisíc obyvatel. Celý okres tak v roce 1930 čítal

81 183 obyvatel, z toho 51 039 v okresu šumperském, 16 741 v okresu staroměstském a 13

403 ve vízmberském.116

Na konci 19. století na Šumpersku výrazně převažovalo německé obyvatelstvo. V roce

1880 žilo v p. o. Šumperk 63 512 Němců a pouze 10 238 Čechů, většina českého

obyvatelstva se přitom soustředila v šumperském soudním okrese. Na Staroměstsku žilo

roku 1880 pouze 18 českých obyvatel, na Vízmbersku 26. Poměr mezi oběma národnostmi

zůstal téměř stejný i na začátku 20. století, „teprve po 1918 se zvýšil podíl českého

obyvatelstva i v s. o. Staré Město a Vízmberk“. Ve 20. letech pak počet českých obyvatel

na Šumpersku mírně stoupal, stále se však nevyrovnal počtu místních Němců. Údaje z

roku 1930 mluví o 18 075 českých a 61 739 německých obyvatelích na celý p. o.117

Samotné město Šumperk tvořilo většinově německé obyvatelstvo, v roce 1930 bylo z 15

718 obyvatel pouze 3 434 Čechů.118

2.4.2 Politický okres Zábřeh

Tehdejší politický okres Zábřeh (Hohenstadt) ležel na jihovýchod od p. o. Šumperk a

skládal se ze soudních okresů Zábřeh, Mohelnice a Šilperk (dnešní Štíty), stejně jako

šumperský okres i okres Zábřeh náležel od roku 1849 k Olomouckému kraji. Počet obcí

byl o něco větší než u okresu Šumperk, roku 1869 čítal okres 102 obcí a roku 1930 o tři

méně.119

Počet obyvatel p. o. Zábřeh byl v druhé polovině 19. a první polovině 20. století jen mírně

nižší než na Šumpersku. K roku 1869 je uváděno číslo 74 119, v roce 1930 pak 68 804.

Nejlidnatější byl s. o. Zábřeh, avšak rozdíly nebyly nijak propastné, zejména s. o.

119 BARTOŠ, Josef a kolektiv. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960: svazek IV. okresy:
Šumperk, Zábřeh, Rýmařov. 1. Ostrava: Profil, 1974, s. 125–126. ISBN 48-007-74.

118 LUCUK, Vít. Zapomenutí svědkové: Osudy lidí ze Šumperska, Staroměstska a Zábřežska 1938–1989. 1.
Štíty: Pavel Ševčík - VEDUTA, 2015, s. 13. ISBN 978-80-86438-58-0.

117 Tamtéž, s. 28

116 BARTOŠ, Josef a kolektiv. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960: svazek IV. okresy:
Šumperk, Zábřeh, Rýmařov. 1. Ostrava: Profil, 1974, s. 27. ISBN 48-007-74.
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Mohelnice byl do počtu obyvatel téměř stejně významný (v roce 1930 připadalo 22 394

obyvatel na s. o. Mohelnice, 14 548 na Šilperk a 31 862 na Zábřeh).120

Zatímco Šumperk byl téměř výhradně německý, na Zábřežsku měli Češi poměrně silné

zastoupení, národnostní složení okresu bylo víceméně vyrovnané. (Pro srovnání, na

Šumpersku tvořilo české obyvatelstvo v 80. letech 19. století 14 %, na Zábřežsku to bylo

celých 46 %.121) Na konci 19. století ještě převažovalo německé obyvatelstvo (roku 1880

měl p. o. Zábřeh 33 556 českých a 38 840 německých obyvatel), na přelomu století už

mělo mírnou početní převahu obyvatelstvo české. Nutno však dodat, že se Češi soustředili

nejvíce v s. o. Zábřeh. Mohelnice a Šilperk zůstávaly většinově německé až do roku 1918.

Roku 1930 byl poměr obyvatel v celém p. o. následují: 42 094 Čechů a 26 017 Němců,

přičemž stále platilo, že se Češi soustředili kolem Zábřeha, ve zbytku okresu byl poměr

českých a německých obyvatel vyrovnaný.122 Většinu drželi čeští obyvatelé na Zábřežsku

ještě i na začátku války v roce 1939, a to i podle sčítání lidu prováděného Němci.123 Silné

zastoupení Čechů v Zábřehu dokazuje i skutečnost, že zde bylo už v roce 1896 založeno

české gymnázium. Ačkoli založení předcházela celá řada národnostních sporů, vznikla

jeho otevřením první česká střední škola v regionu.124

2.4.3 Hospodářství a politický vývoj Šumperska a Zábřežska

Šumperský okres byl už od 19. století silně průmyslovou oblastí, pouze na Staroměstsku

převládalo spíše zemědělství a lesnictví. Na Šumpersku a do jisté míry i Vízmbersku byl

dobře rozvinutý průmysl reprezentovaný zejména textilními závody.

Většina textilních podniků na Šumpersku vznikla už během 19. století. V roce 1902 bylo v

okrese Šumperk v provozu 4 495 průmyslových závodů a živností, z toho více než

polovina pracovala v textilním odvětví. Počet textilních závodů se navíc po roce 1918 dále

124 HLAVAČKA, Milan a kolektiv. České země v 19. století: Proměny společnosti v moderní době II. 1. Praha:
Historický ústav AV ČR, 2014, s. 71–72. ISBN 978-80-7286-218-4.

123 VON ARBURG, Adrian, STANĚK, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí
1945–1951: dokumenty z českých archivů. I.: Češi a Němci do roku 1945, Úvod k edici. 1. Středokluky:
Conditio humana, SUSA, 2010, s. 155. ISBN ISBN 978-80-86057-66-8.

122 BARTOŠ, Josef a kolektiv. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960: svazek IV. okresy:
Šumperk, Zábřeh, Rýmařov. 1. Ostrava: Profil, 1974, s. 128. ISBN 48-007-74.

121 HLAVAČKA, Milan a kolektiv. České země v 19. století: Proměny společnosti v moderní době II. 1. Praha:
Historický ústav AV ČR, 2014, s. 70. ISBN 978-80-7286-218-4.

120 BARTOŠ, Josef a kolektiv. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960: svazek IV. okresy:
Šumperk, Zábřeh, Rýmařov. 1. Ostrava: Profil, 1974, s. 127. ISBN 48-007-74.
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zvyšoval, ve 20. letech v okrese fungovalo 40 významnějších textilních podniků, vedle

nich měly své zastoupení v okresním průmyslu například papírny v Olšanech a

Jindřichově, sklárny v Rapotíně nebo pivovar v Hanušovicích. „Ke změnám ve struktuře

prům. podniků došlo za okupace v důsledku přechodu na válečnou výrobu.“125

Zatímco Šumpersko bylo už v 19. století silně průmyslové, na Zábřežsku pracovala většina

obyvatel před rokem 1900 v zemědělství (pěstování obilí, brambor či lnu nebo chov

dobytka126), a to zejména v úrodnější oblasti kolem řeky Moravy. Po roce 1918 se

hospodářská struktura okresu změnila a počet lidí zaměstnaných v průmyslu převážil počet

těch v zemědělství. Průmyslová výroba se stejně jako v šumperském okrese orientovala

především na textil. Dále byl zastoupen průmysl oděvní, dřevařský, potravinářský nebo

kovoprůmysl.127 Zásadní změny ve struktuře průmyslu obou okresů znamenal odsun

Němců po druhé světové válce, kdy došlo ke znárodnění závodů v německém vlastnictví a

budování nových podniků (např. prášková metalurgie Pramet v Šumperku).128 Odsun

německých obyvatel znamenal mimo jiné značný úbytek pracovních sil a s ním spojené

významné problémy pro celý průmysl i zemědělství.

Skutečnost, že na Šumpersku převažovalo dělnické obyvatelstvo, měla značný vliv i na

politický život okresu. Dalším důležitým aspektem bylo samozřejmě národnostní složení

občanů. Na Šumpersku byly tradičně ve značné převaze německé politické strany.

Například ve většinově německém s. o. Vízmberk nedostaly české strany ve volbách 1907

a 1911 ani jediný hlas.129 Nejsilnější politickou stranou byla v p. o. Šumperk až do 30. let

Německá sociální demokracie (SDS), přímo v Šumperku ale měly značnou podporu

německé nacionalistické strany. „Ve volbách r. 1935 zvítězila s drtivou převahou

Henleinova SdP,“130 přímo v Šumperku získala celých 64 % hlasů.131

131 LUCUK, Vít. Zapomenutí svědkové: Osudy lidí ze Šumperska, Staroměstska a Zábřežska 1938–1989. 1.
Štíty: Pavel Ševčík - VEDUTA, 2015, s. 13. ISBN 978-80-86438-58-0.

130 Tamtéž, s. 46
129 Tamtéž, s. 36
128 Tamtéž, s. 42
127 Tamtéž s. 129–131
126 Tamtéž, s. 132–133

125 BARTOŠ, Josef a kolektiv. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960: svazek IV. okresy:
Šumperk, Zábřeh, Rýmařov. 1. Ostrava: Profil, 1974, s. 30, 42. ISBN 48-007-74.
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Na zábřežsku, kde bylo oproti šumperskému okresu silnější zastoupení českých obyvatel,

měly znatelnou podporu i české politické strany. Po roce 1918 měly největší vliv mezi

českými stranami strana lidová a agrární. „Německé strany se ve vlivu na obyvatelstvo

střídaly až do r. 1935, kdy situaci ovládla Henleinova SdP.“132 Příčiny vzestupu preferencí

SdP mezi sudetoněmeckými voliči v polovině 30. let můžeme hledat v probíhající

hospodářské krizi, vzestupu Adolfa Hitlera a také v ofenzivním stylu strany, kterou navíc

od roku 1935 Německo finančně podporovalo.133

2.4.4 Šumpersko a Zábřežsko během německé okupace

V říjnu 1938 po přijetí mnichovské dohody byly všechny obce politických okresů Šumperk

a Zábřeh obsazeny nacistickým Německem a „začleněny do župy Sudety“.134 Ve městech

Šumperk a Zábřeh byl „zřízen úřad landráta (venkovský okres) podřízený vládnímu

presidentovi v Opavě“.135 Pod landrát Šumperk náleželo 61 obcí. Některé obce, které

původně patřily k okresu Šumperk, byly přičleněny k okresu Králíky. Několik obcí bylo

také sloučeno (například Petrovice nad Desnou a Vikýřovice u Rapotína byly spojené do

jedné obce). Pod zábřežský landrát spadalo 88 obcí, 10 obcí z s. o. Mohelnice bylo

připojeno k okresu Litovel, který se později stal součástí Protektorátu Čechy a Morava,

jedna obec zase přešla pod landrát Lanškroun.136

Zejména město Šumperk, které bylo tradičně německým sídlem, se stalo významným

politickým a správním centrem „východní části tzv. sudetské župy“.137 Šumperští Němci

vítali okupaci pohraničí s nadšením.138 Většina Čechů se naopak přesunula ze Šumperka do

vnitrozemí. Ti, kteří zůstali, se soustředili do tzv. českých čtvrtí v rámci města (například

kolem dnešní Krapkovy ulice, tehdy ulice Kašpara Sattlera) a podle výpovědí pamětníků se

potýkali s diskriminací až šikanou ze strany Němců.139 Také Zábřeh, který byl z celé oblasti

139 LUCUK, Vít. Zapomenutí svědkové: Osudy lidí ze Šumperska, Staroměstska a Zábřežska 1938–1989. 1.
Štíty: Pavel Ševčík - VEDUTA, 2015, s. 13–16. ISBN 978-80-86438-58-0.

138 BARTOŠ, Josef a kolektiv. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960: svazek IV. okresy:
Šumperk, Zábřeh, Rýmařov. 1. Ostrava: Profil, 1974, s. 46. ISBN 48-007-74.

137 LUCUK, Vít. Zapomenutí svědkové: Osudy lidí ze Šumperska, Staroměstska a Zábřežska 1938–1989. 1.
Štíty: Pavel Ševčík - VEDUTA, 2015, s. 13. ISBN 978-80-86438-58-0.

136 Tamtéž
135 Tamtéž, s. 26, 126

134 BARTOŠ, Josef a kolektiv. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960: svazek IV. okresy:
Šumperk, Zábřeh, Rýmařov. 1. Ostrava: Profil, 1974, s. 26. ISBN 48-007-74.

133 KVAČEK, Robert a kolektiv. Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech
1848-1948. 1. Praha: Gallery, 2002, s. 88. ISBN 80-86010-60-0.

132 BARTOŠ, Josef a kolektiv. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960: svazek IV. okresy:
Šumperk, Zábřeh, Rýmařov. 1. Ostrava: Profil, 1974, s. 137. ISBN 48-007-74.
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nejvíce český, byl po obsazení pohraničí násilně germanizován, české instituce nahradily

německé, zavřeny byly české školy a veřejný život českých obyvatel byl téměř

znemožněn.140

Určitá část zábřežského obyvatelstva se zapojila do protinacistických odbojových aktivit a

posléze i partyzánských bojů.141 Ve většinově německém Šumperku byly podmínky pro

odbojovou činnost těžší. „Ani přírodní podmínky nebyly pro partyzánský boj

nejvýhodnější, protože rozsáhlá lesnatá oblast Hrubého Jeseníku byla již čistě německým

územím.“142 Ačkoli neměl odboj na Šumpersku a Zábřežsku celostátní význam, našly se

zde skupiny, které se o podvracení místních, nacisty nastolených poměrů alespoň snažily.

Centrem místního odboje se logicky stalo město s největším českým zastoupením, Zábřeh.

Činnost zdejších ilegálních organizací ale sahala i na Šumpersko. Nejvýznamnější byla

odbojová skupina Národní sdružení čs. vlastenců založená roku 1941 v Zábřeze. Její

členové se snažili pomáhat lidem trpícím pod nacistickou nadvládou a válečným

uprchlíkům, šířili protirežimní tiskoviny nebo prováděli sabotáže143 – ničili železniční tratě

mezi Šumperkem a Olomoucí apod. Mnoho odbojářů postupně nacisté zatkli nebo umučili.

V létě 1944 došlo k zatčení vedoucích členů organizace, odboj ale i tak pokračoval, často

ve spolupráci s partyzánskou skupinou Moskva.144 S blížícím se koncem války, na přelomu

února a března 1945 se počet sabotážních akcí zvyšoval i na Šumpersku (další ničení

železničních tratí a komunikačních objektů). Větší četnost rozvratných akcí, na něž si

stěžovala i německá vojenská správa, mělo za následek i zvýšenou aktivitu a brutálnější

praktiky šumperského gestapa, do jehož vedení nově nastoupil jistý Wilhelm Prellberg.145

Jedním z nejkrutějších zásahů nacistů proti místním odbojářům se stala událost známá jako

tzv. bratrušovská tragédie. Právě jaře 1945 několik šumperských odbojářů v čele s

Arnoštem Vítkem ukradlo větší počet zbraní, ručních granátů a bednu s pancéřovými

pěstmi z podniku německého autoopraváře Ernsta Burischka, který sídlil v šumperské

145 Tamtéž, s. 16–20

144 ZAPLETAL, Miroslav. Na úsvitě svobody: Bratrušovská tragédie 31. března 1945. 1. Šumperk: město
Šumperk, 2015, s. 15–16. ISBN 978-80-906100-1-9.

143 Po stopách odbojářů a partyzánů ze Zábřežské vrchoviny. Místa Paměti národa [online]. Praha: Paměť
národa [cit. 2022-04-20]. Dostupné z: https://www.mistapametinaroda.cz/?lc=cs&rt=54

142 ZAPLETAL, Miroslav. Na úsvitě svobody: Bratrušovská tragédie 31. března 1945. 1. Šumperk: město
Šumperk, 2015, s. 15. ISBN 978-80-906100-1-9.
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Opavské ulici, a často k němu na opravu jezdila auta naložená německými zbraněmi.

Burischek ztrátu nahlásil na šumperské gestapo i se svým podezřením na zaměstnance

Vítka. Udání přišlo gestapákům právě vhod, protože kvůli zmíněným sabotážím hledali

záminku k zakročení. Na Vítka nastražili past: do Burischkova podniku přijelo další auto s

bednami popsanými „pancéřové pěstě“ a „ruční granáty“. Vítek se do něj skutečně pokusil

vloupal, ukrytý příslušník gestapa ho však okamžitě zatkl.146 Po delším mučení Vítek

prozradil jména některých odbojářů, kteří byli do akce zapojeni, ti byli postupně také

pozatýkáni, vyslýcháni a brutálně mučeni (svědectví mluví například o spoutání rukou za

zády ocelovými pouty a pověšení za ta pouta na pět minut do vzduchu.)147

Nakonec se gestapu podařilo dopadnout 16 lidí více či méně propojených s krádeží zbraní

a protinacistickým odbojem. Celá záležitost vyústila 31. března 1945, brzy ráno převezli

šumperští zástupci gestapa a SS vězně na střelnici do Bratrušova (dnes část Šumperka, v té

době samostatná, většinově německá obec148), kde předchozího dne vykopali masový hrob.

Vězni byli svázáni a přinuceni lehnout si do hrobu, kde byli zastřeleni ranou do týla. Po

dokončení popravy, které byla vykonána bez jakéhokoli rozsudku, nacisté hrob zasypali a

zamaskovali tak, aby po něm nebylo ani stopy.149

Po osvobození Šumperka se po 16 vězních, kteří měli být podle nalezených dokumentů

propuštěni z vazby, začalo pátrat. Pravdu nakonec prozradila jistá Brunhilda

Puschmannová, někdejší sekretářka gestapa a Prellbergova milenka. Až v lednu 1946 se

podařilo vypátrat někdejšího vedoucího šumperského gestapa Prellberga, který popravu

potvrdil a přiznal, kde se hrob nachází. Ještě tentýž měsíc došlo k exhumaci a národnímu

pohřbu zavražděných partyzánů.150 Postupné odhalování skutečností o brutální popravě 16

mladých lidí jistě přispělo k vyostření už tak napjatých vztahů mezi Čechy a Němci v

Šumperku a okolí po konci války.

150 Tamtéž, s. 4–12

149 ZAPLETAL, Miroslav. Na úsvitě svobody: Bratrušovská tragédie 31. března 1945. 1. Šumperk: město
Šumperk, 2015, s. 39–40. ISBN 978-80-906100-1-9.
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2.4.5 Příběhy odsunu a osídlení

K osvobození města Šumperk i Zábřeh došlo hned 8. května 1945,151 do některých

zapadlejších obcí regionu dorazila sovětská vojska až o pár dní později.152 Politické okresy

Šumperk a Zábřeh byly po skončení okupace obnoveny v podobě, jakou měly roku 1938,

před obsazením pohraničí.153 Během poválečného období však došlo na Šumpersku a

Zábřežsku k výrazné proměně struktury i celkového počtu obyvatel. Odsun Němců se

většinově německého regionu dotkl velmi výrazně. Následné osídlení českými obyvateli

navíc nebylo vždy úspěšné. Velká část německých obcí ležela ve špatně dostupném

horském terénu, v němž noví osídlenci neuměli hospodařit, popřípadě je stěhování do

těchto končin vůbec nelákalo. Místní tradice tak byly zpřetrhány, řada obcí zpustla, nebo

zanikla docela.154

Celkový počet obyvatel klesl v tehdejším šumperském okrese z předválečných 81 183

(1930) na 55 735 obyvatel v roce 1950155 (poslední sčítání lidu v Československu před

druhou světovou válkou proběhlo roku 1930, k prvnímu sčítání v poválečném období došlo

roku 1950156). Také pro Zábřežsko znamenaly poválečné přesuny obyvatel významnou

změnu. Přestože samotné město Zábřeh bylo ještě před válkou většinově české a mnozí

Češi, kteří uprchli po roce 1938 do vnitrozemí, se sem po válce vraceli, celkový počet

obyvatel v poválečném období poklesl. Oproti počtu 68 804 obyvatel v rámci celého

okresu v roce 1930 zde v roce 1950 žilo zhruba o 18 tisíc lidí méně, 50 147.157 Ani v

jednom z okresů tedy následné dosídlování českými obyvateli nebylo úplné, úbytek přitom

znamenal řadu významných problémů zejména v zemědělství a průmyslu, kde docházelo k

zásadnímu nedostatku pracovních sil.

157 BARTOŠ, Josef a kolektiv. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960: svazek IV. okresy:
Šumperk, Zábřeh, Rýmařov. 1. Ostrava: Profil, 1974, s. 127. ISBN 48-007-74.

156 Československé sčítání lidu 1950. Český statistický úřad [online]. Praha: Český statistický úřad, 2020 [cit.
2022-04-20]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/ceskoslovenske-scitani-lidu-1950

155 BARTOŠ, Josef a kolektiv. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960: svazek IV. okresy:
Šumperk, Zábřeh, Rýmařov. 1. Ostrava: Profil, 1974, s. 27. ISBN 48-007-74.

154 Zaniklé obce a objekty [online]. Pavel Beran, 2005–2019 [cit. 2022-04-20]. Dostupné z:
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Šumperk, Zábřeh, Rýmařov. 1. Ostrava: Profil, 1974, s. 26, 126. ISBN 48-007-74.

152 LUCUK, Vít. Zapomenutí svědkové: Osudy lidí ze Šumperska, Staroměstska a Zábřežska 1938–1989. 1.
Štíty: Pavel Ševčík - VEDUTA, 2015, s. 204. ISBN 978-80-86438-58-0.
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Politické a organizační aspekty odsunu Němců z pohraničí a osídlení těchto končin českým

obyvatelstvem byly popsány na předchozích stranách. V této kapitole se pokusím nastínit

realitu odsunu a osídlení v daném regionu na základě několika osobních svědectví z

několika různých obcí vybraných z dostupné literatury. Ačkoli mohou být příběhy

pamětníků jako relevantní zdroj informací zpochybňovány pro svou subjektivní povahu,

věřím, že jsou v historickém bádání důležitým pramenem a že pro opravdové pochopení

dějinných událostí mnohdy poslouží víc než číselné statistiky.

2.4.5.1 Štolnava (Stollenhau)

První zmínky o německé obci Štolnava, ležící v kopcích mezi Kopřivnou a Velkými

Losinami, pocházejí z roku 1570. Do poloviny 19. století zde žili horníci, neboť se poblíž

obce těžila železná ruda, poté, co byla činnost dolu ukončena, už se místní obyvatelé živili

pouze zemědělstvím (pěstování lnu) a lesnictvím. V první polovině 20. století zde žilo asi

180 obyvatel.158

Ignác Žerníček, rodák z Hostivic (dnes součást Rudy nad Moravou), strávil ve Štolnavě

válečné období. Poté, co došlo k uzavření českých škol, odešel z Hostivic právě do

Štolnavy, aby nastoupil do služby k rodině Weiserových. V čistě německé obci kromě něj

pracovali pouze další dva Češi, Žerníček však na své německé zaměstnavatele vzpomíná s

úctou, vycházeli spolu prý velmi dobře.159

Po osvobození severní Moravy v květnu 1945 dorazili do Štolnavy sovětští vojáci a také

„bývalí sovětští zajatci osvobození z německých zajateckých táborů“, kteří byli do té doby

internováni v Šumperku. S jejich příchodem došlo na zatýkání Němců, odebírání dobytku z

německých statků, ale i znásilňování a vraždy. V srpnu 1945 došlo k zavraždění rodiny

Kruscheových. Žerníček popisuje strach, který mezi obyvateli po těchto událostech

panoval, obyvatelé se na noc schovávali a zabarikádovávali doma. Němci se ve Štolnavě

cítili čím dál méně bezpečně. Přesto i nadále zůstali ve svých domovech a starali se o svá

hospodářství, až do chvíle, než byli vyzváni k odsunu.160

160 Tamtéž, s. 204–206

159 LUCUK, Vít. Zapomenutí svědkové: Osudy lidí ze Šumperska, Staroměstska a Zábřežska 1938–1989. 1.
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Každý Němec si s sebou při odchodu mohl vzít akorát 50 kg osobních věcí. Ze Štolnavy

odjížděli do sběrného tábora v Šumperku, odkud byli odsouváni dále do Německa. Když

byl v září 1946 odsun Němců dokončen, zůstali v obci pouze tři Češi a dvě německé

rodiny, které byly z odsunu vyjmuty. Žerníček na odsun německých obyvatel vzpomíná se

smutkem, protože mezi Němci odešla řada jeho přátel. Osídlování obce českými obyvateli

se nezdařilo, stejně jako v případě jiných původně německých vesnic v horských oblastech.

Postupně odešli i poslední obyvatelé Štolnavy v roce 1949 přejmenované na Prameny.161 V

roce 1965 byly zbytky zdejších obydlí srovnány se zemí na rozkaz komunistické vlády

vojenskou posádkou umístěnou v Šumperku.162 Kdybyste se na místě někdejší obce

Štolnava procházeli dnes, najdete v kopcích jen zbytky hřbitova, boží muka a v roce 2014

obnovené základy kaple sv. Jana a Pavla.

2.4.5.2 Velké Vrbno (Gross Würben)

Velké Vrbno (dříve německá obec, dnes součást Starého Města) bylo založeno na začátku

17. století jako sklářská osada.163 Na konci 19. století zde žilo 460 obyvatel, z toho všichni

německé národnosti. Roku 1930 už to bylo 12 Čechů na 407 Němců.164 Místní rodák Alois

Hirnich patřil k německé většině. Válečné období prožil ve Velkém Vrbně jako dítě, v roce

1939 mu bylo teprve 8 let. Jeho tři starší bratři byli během války povoláni na frontu a dva z

nich se už domů nevrátili. Po skončení války byla jeho sestra, v té době v Šumperku,

zatčena a odvezena nejspíš do „internačního tábora v Hodolanech, odkud Němce posílali

na práci do čokoládovny Zora Olomouc“.165

Rodina Hirnichových byla jedna ze dvou německých rodin, které nebyly zařazeny do

odsunu, protože otec pracoval v grafitových dolech v obci Malé Vrbno. Obvyklou praxí

bylo, že pokud byl z odsunu Němců někdo vyjmut díky práci, většinou mohli zůstat i jeho

rodinní příslušníci. Ve Velkém Vrbně tak po odsunu Němců zůstala rodina Hirnichova a

Kreifelova. Alois Hirnich popisuje, že jeho rodná obec stále více pustla. Stejně jako v

165 LUCUK, Vít. Zapomenutí svědkové: Osudy lidí ze Šumperska, Staroměstska a Zábřežska 1938–1989. 1.
Štíty: Pavel Ševčík - VEDUTA, 2015, s. 46–48. ISBN 978-80-86438-58-0.
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obyvatelstva bývalých Sudet 1945–1952. 1. Praha: Prostor, 2016, s. 105. ISBN 978-80-7260-337-4.
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případě Štolnavy, ani sem noví osídlenci nepřicházeli. Tehdy patnáctiletý Hirnich prý

chodil krmit hladové kozy, které tu po odsunutých sousedech zůstaly. Postupně se přestala

prohrnovat i cesta vedoucí do obce a otec se v zimních měsících nemohl dostat do práce.

Tak nakonec zpustlou vesnici opustili i Hirnichovi. Obec postupně úplně zanikla, dodnes

zůstaly pouze tři domy, „bývalá hájovna, škola a budova finanční stráže, jež dnes slouží

jako turistická chata Olšanka“.166

2.4.5.3 Javořina (Urlich)

Podobný osud potkal obec Urlich (Javořina) na Staroměstsku, pod vrcholem Králického

Sněžníku. Německá osada, která ležela v nadmořské výšce 800 metrů, vznikla podle

historických záznamů v 18. století. František Stanzel, místní rodák německé národnosti,

který v obci strávil celé mládí, vzpomíná, že tu v předválečném období žilo asi 60

obyvatel, z toho jediný Čech, Alois Zatloukal, který se oženil s místní Němkou.167

Hospodaření v horské oblasti bylo velmi specifické, místní rolníci pracovali v sedmiletých

cyklech, kdy se pozemky tři roky zalučňovaly, aby další čtyři roky mohly sloužil jako

polnost a plodit v jasně určeném pořadí různé druhy obilí, brambory a len. I přes složité

životní podmínky v horské osadě, vzpomíná Stanzel na dětství strávené v Urlichu rád.168

Druhá světová válka se života v Urlichu podle pamětníkových slov nijak zásadně nedotkla.

Obyvatelé byli už před válkou zvyklí být soběstační, takže hladem netrpěli a prožili

válečné odbobí v relativním klidu. V květnu 1945 přišli do Urlichu sovětští vojáci, Stanzel

vzpomíná, že se ubytovali v jejich domě a okolní obydlí vyrabovali. Ženy z osady se před

vojáky ukryly v okolních lesích, muži jim tam nosili peřiny a jídlo. „Někteří Němci z

blízkých vesnic pak byli prý zatčeni kvůli napojení na Werwolf, organizaci, která měla po

příchodu Spojenců provádět záškodnickou činnost.“169

Do Urlichu, stejně jako do dalších okolních vesnic, byl posléze přidělen komisař, který měl

dohlížet na pořádek a „organizovat odsun a příchod nových osadníků“. V Urlichu se místní

komisař choval k Němcům slušně, v jiných obcích však byla situace mnohdy odlišná a

169 Tamtéž, s. 161
168 Tamtéž, s. 157
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komisaři při „udržování pořádku“ užívali násilí, nebo se snažili sami obohatit na majetku

zdejších obyvatel. Během systematického vysídlování v roce 1946 byli do odsunu zařazeni

všichni Němci z osady Urlich, Františkovi bylo v té době 15 let a takto staří němečtí

chlapci byli přesouváni do pracovních táborů. Otec se ale za něj i jeho bratra přimluvil u

místního polesného a protože pracovníků v lesích bylo málo, dostali se do služby. Díky

práci v lese byla nakonec rodina Stanzelových jediná, která byla vyjmuta z odsunu. V obci

tak po roce 1946 zůstali jen oni a zmíněný Alois Zatloukal s rodinou.170

Život v poválečném Československu ale nebyl pro sudetské Němce jednoduchý, pamětník

vzpomíná, jak na sobě museli nosit viditelné N, jak jim z výplaty bylo strháváno 20 %

válečných reparací a jak byli diskriminováni téměř ve všech ohledech. Když rodina později

žádala o dodatečný odsun do Německa, nebylo jim už vyhověno. V roce 1948 byli

vystěhováni z pohraničí na Hanou a když se o dva roky později na Urlich vrátili, jejich

dům byl zničený a rozebraný na stavební materiál. Osídlování Urlichu novými obyvateli se

nezdařilo, ještě nějakou dobu tam žili někteří z členů rodiny Stanzelovy a Alois Zatloukal,

od 70. let je ale bývalá obec zcela prázdná, zbylých šest domů se využívá jen pro

rekreaci.171

2.4.5.4 Šumperk (Schönberg)

Zcela jiná situace než v malých obcích byla samozřejmě ve městech. Další z pamětníků,

Jan Aust, prožil válečné a poválečné období v Šumperku jako zástupce české menšiny.

Narodil se v obci Hrabenov rodičům české národnosti, kteří se živili pěstováním zeleniny.

Ve svých dvou letech, roku 1924, se s rodinou přestěhovali do většinově německého

Šumperka, kde koupili dům v tzv. České čtvrti. Pamětník popisuje, že spolu obě národnosti

žily bez výraznějších problémů, ovšem jen do poloviny 30. let, kdy se vlivem různých výše

popisovaných skutečností německé obyvatelstvo začalo radikalizovat a podporovat

Henleinovu stranu SdP, antifašistů bylo podle něj mezi Němci jen velmi málo.172

Po německé okupaci v roce 1938 a uzavření českých škol musel Jan Aust skončit se

studiem českého reálného gymnázia a nastoupit do učení na mechanika k Němci Ernstu

172 Tamtéž, s. 13–16
171 Tamtéž, s. 162–163

170 LUCUK, Vít. Zapomenutí svědkové: Osudy lidí ze Šumperska, Staroměstska a Zábřežska 1938–1989. 1.
Štíty: Pavel Ševčík - VEDUTA, 2015, s. 161. ISBN 978-80-86438-58-0.
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Christovi. Ačkoli pamětník zmiňuje diskriminaci zbylého českého obyvatelstva (velká část

po roce 1938 odešla do vnitrozemí), na svého prvního nadřízeného nevzpomíná negativně,

naopak: „byl to dobrej Němec a dobrej šéf“.173 Během války byl za drzé výroky na účet

Němců Aust několikrát zatčen šumperským gestapem (věznice se nacházela v budově

robotárny). Na konci války se málem omylem stal obětí zmiňované bratrušovské tragédie,

nedorozumění a záměna s jedním z odbojářů se ale vysvětlily a Aust se dočkal konce

války.174

Aust vzpomíná, jak 8. května přišli do města sovětští vojáci, kteří se v Šumperku nějakou

dobu zdrželi. Zejména v opilosti se prý dopouštěli různých násilností na německých

ženách. Po osvobození Šumperka byl Jan Aust přidělen k revolučním gardám působícím v

nedaleké německé obci Vernířovice (Wermsdorf). Revoluční garda měla zajišťovat v obci

pořádek a starat se o konfiskovaný německý majetek. Aust u revolučních gard působil jen

krátce, brzy se vrátil do Šumperka. Do města po válce přicházeli čeští obyvatelé, kteří po

Mnichově odešli, ale i noví osídlenci. Češi v Šumperku dostávali do národní správy dříve

německé podniky a živnosti, Jan Aust dostal do správy německé lahůdkářství. Z něj však

odešel už po půl roce, když bylo přičleněno pod Severomoravské spotřební družstvo.175

2.4.5.5 Mohelnice (Müglitz)

Ernst Kukula se narodil roku 1934 ve městě Mohelnice. Z vyprávění rodičů se dozvěděl o

napětí mezi Čechy a Němci po vzniku ČSR. „Moji rodiče byli z Rakouska, a najednou se

nedobrovolně stali Čechy.“ Postavení německé menšiny v novém státě bylo podle nich

špatné. K tomu ve 30. letech přišla hospodářská krize a vzestup moci Adolfa Hitlera, v

němž řada sudetských Němců opravdu viděla osvoboditele. S předtuchou blížící se války

se u nich navíc objevil silný odpor k povinnosti narukovat do československé armády a

postavit se proti Německu. „To byl nepředstavitelný konflikt svědomí. Muži utíkali do lesů

a můj otec asi také,“ vypráví Kukula. Obsazení pohraničí Německem pak podle něj místní

opravdu chápali jako osvobození. Nadšené oslavy a vítání Hitlera, které je tak často

zmiňováno, bylo podle Kukuly také o úlevě, že k válce nakonec nedojde a muži se mohou

175 Tamtéž, s. 18
174 Tamtéž, s. 17

173 LUCUK, Vít. Zapomenutí svědkové: Osudy lidí ze Šumperska, Staroměstska a Zábřežska 1938–1989. 1.
Štíty: Pavel Ševčík - VEDUTA, 2015, s. 16. ISBN 978-80-86438-58-0.
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vrátit domů z lesů. K válce však přeci jenom došlo a tak ani radost z „osvobození“ netrvala

u místních Němců dlouho.176

Období následující bezprostředně po skončení války popisuje Kukula jako plné napětí a

strachu. Nacházel se zrovna u prarodičů v obci Líšnice (Lexen), vzdálené pět kilometrů od

Mohelnice. V prvních poválečných dnech tam docházelo k vraždám německých obyvatel.

„Zastřelili našeho souseda, protože se vrátil domů jako německý voják, také pekaře, který

bydlel o dva domy dál.“ Pamětník vzpomíná i na další akty násilí vůči Němcům a také

rabování německého majetku, kterého se dopouštěli ruští vojáci, ale i nově příchozí Češi.

Jeho rodina byla v té době ukrytá u prarodičů ve sklepě.177

Po nějaké době se vrátil pamětník s rodinou domů do Mohelnice. Město se však proměnilo

k nepoznání. Rabování majetku zde probíhalo v ještě větší míře než na vsi (Rusové

odváželi povozy plné rádií, odváděli dlouhé zástupy skotu apod.). Všechno německé bylo

násilně vytlačováno z veřejného prostoru. O plánovaném odsunu Němců se rodina Ernsta

Kukuly dozvěděla z českého tisku. Do transportu byli nakonec zařazeni na jaře 1946. Na

Velký pátek dostali oznámení. „V němčině a češtině se tam psalo, že se máme o pět dní

později dostavit do lágru s padesátikilovým zavazadlem,“ vzpomíná Kukula. Ve sběrném

táboře strávili dva dny, odtud už vedla jejich cesta vlakem do německého Augšpurku.

Statek, kteří Kukulovi v Mohelnici vlastnili, nakonec připadl českým příbuzným z matčiny

strany. Došlo tak k výjimečné situaci, kdy nebyl majetek násilně odebrán cizími lidmi.178

178 Tamtéž, s. 148–150
177 Tamtéž, s. 147–148

176 SPURNÝ, Matěj a kolektiv. Sudetské příběhy. 1. Praha: Antikomplex, 2010, s. 143–144. ISBN
978-80-904421-0-8.
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3 Analýza Moravského severu 1945 – 1946
Jako výzkumnou metodu své diplomové práce jsem zvolila kvalitativní obsahovou

analýzu. Jedná se o metodu induktivního charakteru, kdy je teorie vytvářena teprve na

základě sebraných dat. Předmětem zkoumání byl mediální diskurz odsunu sudetských

Němců z tehdejšího Šumperska a Zábřežska a znovuosídlení této oblasti českými obyvateli

vytvářený regionálním týdeníkem Moravský sever.

3.1 Moravský sever
Historicky první číslo Moravského severu (MS) bylo vydáno 21. prosince 1900 v Zábřeze.

Jeden výtisk stál tehdy 12 haléřů, roční předplatné tři československé koruny.179 Moravský

sever vznikl jako periodikum, které mělo bránit zájmy Čechů ve většinově německém

kraji. „Jakožto list na území Němci ohroženém, bude míti Moravský sever směr čistě

národní,“ deklarovala redakce v prvním vydání a popisovala motivy založení českého

periodika: „nelze dále klidně k tomu přihlížeti, kterak němectví se snahami prušáckými

zahnizďuje se vždy pevněji a pevněji v městech severní Moravy a odtud tlačí se na venkov

svými továrnami a německými školami“. Moravský sever se tak měl stát hlasem místních

Čechů i jejich informačním zdrojem.180

První dva roky vycházel list jednou za 14 dní, každý druhý pátek. Na začátku roku 1903 se

frekvence vydávání zvýšila a z Moravského severu se stal týdeník vycházející tradičně v

pátek. Vydávání Moravského severu bylo přerušeno až obsazením pohraničí po

mnichovské dohodě, poslední předválečné číslo vyšlo 30. září 1938. Po válečné odmlce

obnovil MS svou činnost hned v červnu 1945. První dnes dostupné vydání má datum 22.

června 1945 a pořadové číslo dva. Dá se tedy předpokládat, že první poválečné číslo

Moravského severu bylo publikováno o týden dříve, 15. června.181 Moravský sever začal v

roce 1945 vycházet opět každý pátek, a číslem ročníku 39 navázal na vydávání

předválečného týdeníku.  Cena za výtisk byla v té době jedna koruna.182

182 Moravský sever. 39. Zábřeh, 1945.

181 Moravský sever. Digitální knihovna [online]. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně [cit. 2022-04-24].
Dostupné z: https://www.digitalniknihovna.cz/vkol/periodical/uuid:4f7ce8cf-d557-45c9-8675-5be7831a8bf2

180 Co chceme?. Moravský sever. Zábřeh, 1900, 1(1), 1.
179 Moravský sever. 1. Zábřeh, 1900.
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Zatímco při svém vzniku deklaroval Moravský sever, že nebude svázán s žádnou

politickou stranou,183 po válce byl obnoven s podtitulem Věstník čtyř vládou schválených

politických stran a Národních výborů na severní Moravě. Sídlo redakce bylo i v

poválečném období v Zábřeze, týdeník však plnil úlohu zpravodajského média jak v

zábřežském, tak i v šumperském okrese, kde podobné českojazyčné periodikum po válce

stále chybělo. Založení vlastního šumperského listu údajně bránily různé „nepříznivé

okolnosti“. Během roku 1946 tak vznikla samostatná redakce Moravského severu v

Šumperku, která nadále fungovala paralelně s původní zábřežskou.184

3.2 Stanovení vzorku a výzkumné otázky
Do analýzy jsem zařadila všechna dostupná vydání týdeníku Moravský sever z let 1945 a

1946, z nichž jsem dále vybírala příspěvky související se soužitím Čechů a Němců v

československém pohraničí, odsunem sudetských Němců a následným osídlováním Sudet

českými obyvateli. Jak bylo řečeno, v roce 1945 obnovil týdeník své vydávání v červnu,

analýza se tak týkala období od června 1945 do konce prosince 1946. Z tohoto období jsem

získala přístup k 67 vydáním, z toho 19 z roku 1945 a 48 z roku následujícího. V těchto

výtiscích vyšlo celkem 182 příspěvků pojednávajících o výše zmíněných tématech, které

jsem tedy zařadila do obsahové analýzy.

Při zkoumání těchto textů jsem hledala odpovědi na následující otázky:

Jaký mediální diskurz vytvářel v daném období týdeník Moravský sever, pokud se jedná o

téma odsunu sudetských Němců a osídlení pohraničí českými obyvateli?

Jakými subtématy v rámci daného tématu se MS zabýval?

Jaké narativy o odsunu Němců a osídlování se na stránkách daného týdeníku objevovaly?

Byly analyzované texty významově zabarvené, nebo spíše neutrální vůči Němcům?

Jaké jazykové prostředky MS pro práci s danými tématy používal?

V rámci hledání odpovědí na tyto otázky jsem rozdělila zkoumané texty do tří hlavních

kategorií na základě tématu. Prvních z nich jsem nazvala Obhajoba odsunu, jedná se o

texty, které se zabývají odsunem Němců z ideového hlediska. Neřeší realizaci odsunu, ale

184 Občané okresu a města Šumperka!. Moravský sever. 1946, 40(44), 1.
183 Co chceme?. Moravský sever. Zábřeh, 1900, 1(1), 1.
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spíše jeho oprávněnost a myšlenkové zakotvení. Druhá skupina textů se zabývá naopak

realizací a organizační stránkou odsunu, neřeší už „jestli“, ale jen „jak“. Do třetí kategorie

jsem zahrnula příspěvky týkající se osídlování pohraničí po odsunu Němců a počešťování

celého kraje. V rámci každé ze zmíněných skupin jsem dále popsala několik základních

narativů, kterými Moravský sever daná témata nahlížel. U každého z textů jsem si všímala

také jeho významového zabarvení ve vztahu k německé národnosti – jestli byli Němci

ukazování spíše v neutrálním, pozitivním, nebo negativním světle. V neposlední řadě byly

předmětem zkoumání i jazykové prostředky využívané k vykreslování zmíněných narativů.

Výsledky svého zkoumání podrobněji popisuji na následujících stranách.

3.3 Obhajoba odsunu
Moravský sever se během analyzovaného období podílel na vytváření diskurzu, kterým

odsun Němců obhajoval. Publikoval na jedné straně takové texty, které explicitně

vyjadřovaly nutnost a naléhavost odsunu, na druhé straně takové, které sice nemluvily o

odsunu přímo, vytvářely ale negativní obraz možného soužití Čechů s Němci. Jak bude

popsáno níže, pro legitimizaci odsunu sudetských Němců byly používány různé narativy:

odsun Němců z Československa byl chápán jako nepopiratelné právo Čechů za roky

německého útisku. Zejména v čerstvě poválečném období byly často připomínány zločiny,

které Němci na severní Moravě páchali během války. Jinde byl odsun legitimizován na

základě tvrzení, že Němci jsou hrozbou pro další rozvoj naší země. Další používaný

narativ se týkal údajného historického nároku Čechů na českou zemi, kterou si odsunem

Němců berou zpět.

3.3.1 Odsun Němců jako právo?

V prvním z narativů byl odsun Němců popisován jako nepopiratelné právo, které Čechům

nikdo nesmí odepřít.185 Právo Čechů na odsun mělo vycházet z mnohaletých zkušeností

života pod německým útlakem. Idea odsunu nebyla nikdy zpochybňovaná, byla přijímaná

jako naprostá samozřejmost a nutnost. V červenci roku 1945 se v textu Řešení národnostní

otázky a severní Morava, podepsaném Františkem Pokorným, psalo, že pro české

185 KOUTECKÝ, Jaroslav. Německá otázka u nás. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(15), 1.
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obyvatelstvo už „neexistuje otázka Němců na severní Moravě (...) nejen Zábřeh, nýbrž i

Javorník, nejen Bradlo, ale i Praděd jsou a zůstanou české“.186

Teze o právu na odsun byla obvykle obhajovaná důkazy o útlaku, kterého se Němci na

českých obyvatelích během společného soužití dopouštěli. Mluví se o nerovnoprávnosti

mezi sudetskými Čechy a Němci, násilné germanizaci pohraničí, německé rozpínavosti a

nevraživosti vůči Čechům: „V továrně Anderlitschkově byla vždy, i za první republiky,

peleš germánské rozpínavosti, byla tam prováděna bezuzdná protičeská a protistátní

činnost velkoněmeckých potřeštěnců. Pro českého dělníka tam místo nebylo,“187 psalo se

například ve vydání ze srpna 1945.

Texty o nemožném soužití Čechů s Němci zaviněném nesnášenlivou německou povahou

patřily ve zkoumaném období mezi velmi časté. Podrobně o těžkém soužití s Němci mluví

i článek publikovaný 6. prosince 1946. „Jejich zpupná troufalost za první republiky

neznala mezí. Když se zřídila pro zbylé české duše v uvedených obcích v r. 1919 česká

škola v Rohli, Němci přímo zuřili. Plivali po českém učiteli, přemlouvali české lidi, aby

neposílali děti do české školy, vyhazovali je z práce, zakazovali jim přístup k pitné vodě,

slibovali, prosili, hrozili, vytloukali okna českým lidem a v české škole, ničili úrodu na

poli, dvakrát zamazali na české škole nástěnnou tabuli s nápisem atd.“188 Autor článku,

podepsaný SK, také vzpomíná na mohutnou kampaň Henleinovy strany před komunálními

volbami v květnu 1938, kdy už měla SdP sympatie většiny sudetských Němců. Popisuje,

jak byla celá ves ozdobena plakáty a hákovými kříži, „aby ukázali (Henleinovci, pozn.)

světu početnost ctitelů nacistického učení“.189

O konfliktním soužití mezi Čechy a Němci v někdejším Československu mluví i příspěvek

z října 1945 s titulkem Jak vypadalo utiskování Němců v ČSR. Narozdíl od výše

zmíněných pojednává naopak o útlaku, kterého se dopouštěli Češi na Němcích, celou

záležitost však záměrně ironizuje a Němce tím zesměšňuje. Autor v článku cituje archivní

dokument ze zábřežského soudu, v němž je pouze jediný zápis o odsouzeném Němci. Ten

189 Tamtéž

188 K odchodu posledních Němců z obcí Rohle, Kamenná a Nedvězí. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(44),
1.

187 Kamenná pod Bradlem. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(7), 2.

186 POKORNÝ, František. Řešení národnostní otázky a severní Morava. Moravský sever. Zábřeh, 1945,
39(4), 1.
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dostal za „neohlášené uspořádání průvodu“ pokutu ve výši 50 Kčs a podmíněný trest na

jeden rok. Krátký článek je uzavřen ironickou poznámkou: „Co jsou hrůzy německých

koncentráků proti tomuto hroznému trestu!“190

Další z příspěvků zmiňuje německý útlak, pod nímž Češi žili ještě před vznikem

Československa, v tehdejším Rakousku-Uhersku. Autor textu Práce za Rakouska oceňuje

úsilí předchozích generací, které se snažily o rovnoprávnost mezi oběma národy, jejíž

získání nebylo snadné. Dále zdůrazňuje, kolik „bojů se sveřepými Němci“ například stálo

vybudování českých škol a oslavuje skutečnost, že dnes už v tom Němci bránit nemohou.

Po tolika snahách během let strávených v útlaku by podle autora mělo pohraničí zůstat

české.191

Mezi těmito texty je nutné zmínit jeden, který se svým vyzněním mírně vymyká. Článek

Německá otázka u nás vyšel na titulní straně vydání z 5. října 1945 podepsaný dr.

Jaroslavem Kouteckým, bývalým starostou Zábřeha. Ačkoli potvrzuje narativ, že Češi mají

na odsun Němců plné právo, zdůrazňuje, že nemají právo na mstu, a nabádá ke

spravedlivému zacházení: „I při zneškodnění vnitřního protivníka musíme dbát toho,

abychom nepřekročili míru spravedlivé odplaty a abychom se sami neposkvrnili.“192

Koutecký zmiňuje nutnost potrestání a odsunu těch Němců, kteří se proti české vlasti

provinili, vyjadřuje se však striktně proti tezi kolektivní viny, která je uplatňována v mnoha

jiných textech. Navíc i v otázce trestu pro provinilé Němce, o nichž se vyjadřuje jako o

„krvelačných stvůrách“, zdůrazňuje nepřípustnost příliš krutých a nelidských trestů, které

by byly vykonávány svévolně. Nabádá Čechy, aby neopláceli Němcům jejich krutosti

stejnou měrou. „To není volání po slabošském odpuštění! Dnes odpustit by bylo zločinem

proti budoucnosti národa. To je volání k národu, aby trval na svém právu zbaviti se jednou

provždy vnitřního nepřítele, ale nezatížil se přitom příhanou, která by na nás lpěla snad po

staletí,“193 píše Koutecký.

193 Tamtéž
192 KOUTECKÝ, Jaroslav. Německá otázka u nás. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(15), 1.
191 Práce za Rakouska. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(4), 2.
190 Jak vypadalo utiskování Němců v ČSR. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(17), 2.
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Apel na spravedlivé zacházení s Němci při jejich odsunu je však v rámci tohoto narativu

poměrně ojedinělý. Ostatní texty pouze zdůrazňovaly právo Čechů na odsun, který měl

proběhnout za každou cenu, aby německý útlak jednou provždy skončil.

3.3.2 Německé válečné zločiny

Druhý narativ se na tvorbě mediálního diskurzu o Němcích podílel zejména v prvních

měsících po skončení války. Jednalo se o příspěvky popisující zločiny, kterých se Němci

na severomoravském území dopouštěli během okupace. Tyto texty se obvykle

nezmiňovaly přímo o odsunu Němců, avšak tím, že Němce ukazovaly jako válečné

zločince, ideu odsunu podporovaly.

Za všechny můžeme zmínit příspěvek z 27. července 1945 s titulkem Javoříčko - moravské

Lidice. V článku, který toho dne zabral půl titulní strany, je podrobně a emotivně vylíčen

masakr v obci Javoříčko. Tuto severomoravskou obec napadl 5. května 1945 oddíl SS.

Nacisté zavraždili všechny dospělé muže a obec vypálili.194 Během roku 1946 bylo

podobných příspěvků méně, stále se však objevovaly. V březnu 1946 vyšel například text

První výročí mučednické smrti Františka Kubelky. Článek připomínal příběh rodáka z

Horních Studének, který byl dlouhou dobu stíhán gestapem, vězněn a nakonec zemřel ve

věznici v saském Waldheimu.195 Podobné texty, připomínající oběti nacistické okupace z

řad rodáků severní Moravy, byly poměrně časté. Oběti války ze svých řad sčítaly i

nejrůznější spolky, například místní Sokol v příspěvku z dubna 1946 jmenoval své členy,

kteří byli popraveni, či vězněni. „Nacistická bestie řádila na severní Moravě zvýšenou

měrou,“196 konstatuje autor článku.

Mluvíme-li o zločinech z období okupace, nutno připomenout, že Moravský sever velmi

často zmiňoval událost, jež okupaci předcházela a pro pohraniční území byla zcela klíčová,

tedy mnichovskou dohodu. V souvislosti s odsunem Němců bylo v mnoha textech

připomínáno, jak všichni sudetští Němci uzavření mnichovské dohody oslavovali. Pro

příklad můžeme uvést citaci článku z 6. prosince 1946, který informoval o dokončeném

odsunu Němců z vybraných obcí a při té příležitosti vzpomněl, jak roku 1938 Němci vítali

zabrání sudet nacistickým Německem: „Němci běsní a šílí radostí. Samý prapor, samé

196 Sokolští hraničáři severomoravští. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(10), 1.
195 První výročí mučednické smrti Františka Kubelky. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(8), 1.
194 SLOUKA, Josef Miloslav. Javoříčko – moravské Lidice. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(5), 1.

46



kvítí, vítají osvoboditele. Čekají „jej“, svého spasitele, má prý přijet do Šumperka. Celý

týden, jako svatební veselí v pohádce, trvá radostné opojení a zatím tajemná ruka dějinné

spravedlnosti píše Němcům v Československé republice hrozné mene tekel: Za osm let

nebude vás v osvobozeném československém státě.“197

Na jiném místě je zase srovnáván odsun Němců se stěhováním Čechů z pohraničí právě po

uzavření mnichovské dohody: „V roku 1938 odešlo do okleštěného Československa asi

osm set tisíc lidí z pohraničí. (...) Nikdo z Němců se nepozastavil nad jejich údělem. Jen

jásavé výkřiky děkovaly milovanému vůdci. Dnes, kdy mají odejít tři miliony Němců do

území několikanásobně většího, spínají ruce a prohlašují, jak milovali drahou českou

otčinu.“198

Texty o okupaci, válečných masakrech, popravách či perzekuci pomáhaly vytvářet

mediální obraz Němců ještě měsíce po skončení války. Málokterý z nich přitom zmínil, že

ne všichni Němci podobné chování podporovali. Ačkoli k otázce odsunu se přímo

vyjadřovaly jen některé z textů, všechny vytvářely obraz Němců, který byl veskrze

negativní.

3.3.3 Pozor na Němce

Titulkem Pozor na Němce je uveden článek z 10. srpna 1945, který začíná slovy: „Je třeba

dobře a stále si jich (Němců, pozn.) všímati a sledovati jejich činnost, neboť mnoho jich

věří, že se zase vrátí zlaté časy a že nynější stav je něčím přechodným.“199 Tato slova dobře

ilustrují další z narativů, který se na stránkách MS v té době objevoval. Jedná se o narativ,

který vyzývá k ostražitosti vůči Němcům.

Texty obvykle označují Němce za hrozbu pro svobodný život v Československu,

zdůrazňují jejich špatné vlastnosti a apelují na čtenáře, aby se před všemi Němci měli na

pozoru, omezili s nimi osobní kontakt, nepodepisovali jim prohlášení o jejich dobrém

chování, aby mohli být vyjmuti z odsunu, nepřijímali je do politických stran apod.

„Nepřijali jsme do strany dosud ani jednoho Němce. (...) Důrazně upozorňujeme naše

199 Pozor na Němce. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(7), 2.
198 KOUTECKÝ, Jaroslav. Německá otázka u nás. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(15), 1.

197 K odchodu posledních Němců z obcí Rohle, Kamenná a Nedvězí. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(44),
1.
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soudruhy, aby nepodpisovali Němcům žádná prohlášení o jejich práci „pro Čechy“. Platí to

zvláště pro obce, kde dosud Němci ve větším počtu jsou a vyhledávají všemožně nyní

podporu českých lidí, jenom aby nemuseli „Heim ins Reich““,200 píše se například v

příspěvku o činnosti Československé sociální demokracie v rubrice Věstník politických

stran.

Vycházely také texty varující před celým německým národem a před politickou spoluprácí

s Německem na mezinárodní úrovni. Na začátku dubna 1946 publikoval MS článek K

odsunu Němců, v němž autor obhajuje ideu odsunu a nabádá k opatrnosti před všemi

Němci. Svůj postoj podkládá citacemi významných osobností, kromě prezidenta Edvarda

Beneše zmiňuje českého katolického kněze, v té době žijícího v Clevelandu v USA,

Oldřicha Zlámala, který měl během jedné ze svých přednášek pronést následující: „Němci

jsou nenapravitelní; jsou-li poraženi v Evropě, intrikují dále v jiných zemích a končinách

světa…“, zmiňoval USA a Jižní Ameriku, kde zejména Argentina a Chile jsou Němci

„prolezlé“.201 Dále autor vzpomněl německého filozofa Friedricha Wilhelma Foerstera,

který se měl vyjádřit, že „německý národ musí být zničen, neboť je zkažený, zvrhlý, neboť

jeho nejvýznačnejší zbytnělou charakterovou vlastností je pýcha“.202

Před mezinárodní spoluprácí s Německem varuje také článek z 27. prosince 1946 psaný

opět Jaroslavem Kopeckým. Pod titulkem Jedinečný zločin v dějinách lidstva autor přináší

zprávy o tom, jakých zločinů se v nacistickém Německu dopouštěli někteří němečtí lékaři

a vyjadřuje zděšení nad tím, kam německý národ dospěl. Nakonec konstatuje, že „lidé ze

Západu, kteří zase začínají důvěřovat v německého demokratického člověka, kteří dokonce

mluví o tom, že Německo s Francií mohou již nyní vésti Evropu – ti se dopouštějí

pošetilosti, jež by hraničila se zločinem, kdyby své sny o brzké německé nápravě chtěli

uvádět v praktický život“.203

Na jiných místech týdeníku jsou Němci zase označováni za hrozbu pro československé

hospodářství. Text pod titulkem Pohraničí žádá urychlený odsun Němců publikovaný na

konci května roku 1946 vykresluje Němce jako neschopné zemědělce a proto volá po

203 KOUTECKÝ, Jaroslav. Jedinečný zločin v dějinách lidstva. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(48), 1.
202 Tamtéž
201 K odsunu Němců. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(10), 3.
200 O činnosti strany, Československá sociální demokracie. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(10), 2.
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jejich rychlém odsunu. „Naši zemědělci v pohraničí volají po urychleném odsunu Němců,

poněvadž nejlépe mohou posoudit, jak Němci zdržují konsolidaci poměrů a jakým jsou

nebezpečím nejen po stránce národnostní, nýbrž i po stránce hospodářské.“204

Ve všech těchto článcích bývají Němci označováni jako nepřátelé. O jejich odsunu se píše

jako o očistě od „nepřátelských živlů”.205 Nejednou jsou odsuzováni i Češi, kteří se s

Němci stále přátelí. Drtivá většina příspěvků přitom mezi Němci nerozlišuje, za zrádce a

nepřátele jsou označováni všichni, kdo k tomuto národu náleží. Jejich odsun je v rámci

tohoto narativu považován za klíčový z hlediska zamezení další zrady.

3.3.4 Historický nárok na české země

Dalším z narativů, kterým MS legitimizoval ideu odsunu sudetských Němců, je historický

nárok Čechů na české země. Během zkoumaného období týdeník publikoval mnoho textů,

které se snažily dokázat, že Češi jsou, narozdíl od Němců, oprávnění obyvatelé Sudet.

Obvykle se tyto texty odvolávaly na určité historické události a významné osobnosti

českých dějin. Časté byly také odkazy na nejrůznější kroniky a archivní spisy.

Z dějinných velikánů je opakovaně připomínán zejména Jan Hus nebo Jan Amos

Komenský. Především Janu Husovi jsou v mnoha článcích připisovány myšlenky, že by

české země měly být obývané Čechy. V červenci 1945 byl publikován projev prezidenta

Edvarda Beneše k příležitosti výročí upálení Jana Husa: „Právě dnes památka Husova je

tak živá, jako nebyla snad v žádné jiné době. (...) Především myšlenka, aby země česká

patřila skutečně českému národu a ovoce jím vybudovaného dekretu kutnohorského,

kterým Karlova univerzita se stala univerzitou skutečně českou, dozrálo teprve nyní naším

vítězstvím s konečnou platností a definitivně.“206 Také o rok později MS referoval o

oslavách na počest Jana Husa, v tomto případě citoval proslov loštického faráře: „A

potomci kolonistů opouštějí tuto zemi, k níž se tak hanebně zachovali. Nejsou hodni, aby

je nosila tato posvátná půda a právem odcházejí tam, odkud jejich předkové přišli.“207

207 Z Mohelnice. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(24), 3.
206 Z poselství presidenta republiky. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(3), 1.

205 POKORNÝ, František. Řešení národnostní otázky a severní Morava. Moravský sever. Zábřeh, 1945,
39(4), 1.

204 Pohraničí žádá urychlený odsun Němců. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(17), 3.
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Z dějinných událostí týdeník vyzdvihoval například přijetí Dekretu kutnohorského, který je

spjat právě s osobou Jana Husa. Nejvíce textů se však týkalo třicetileté války a především

skutečnosti, že před touto historickou událostí byly české země obývané výhradně Čechy,

kteří tak odsunem Němců uplatňují své historické právo. „Tyto obce (Rohle, Kamenná,

Nědvězí pozn.) byly před třicetiletou válkou české, jak dokazují staré listiny v

archivech,“208 píše se v článku z 10. srpna 1945, podobně jako v jiném, zveřejněném na

konci roku 1946: „Dějinná spravedlnost se naplnila. Uvedené obce, které byly do třicetileté

války české, zase se vrátily do rukou českého lidu.“209 Vytváření společného kontextu pro

odsun Němců a historické důsledky třicetileté války bylo v MS poměrně časté. Z krátkého

článku Výročí bitvy na Bílé hoře z listopadu 1946 se dá například vyvozovat, že důsledky

bitvy na Bílé hoře a odsunu Němců jsou stejně historicky významné.210

Dalším typickým postupem, kterým MS vytvářel narativ historického nároku Čechů na

sudetské území, je citace archivních dokumentů a kronik. V jednom z článků z konce srpna

1946 se autor například odvolává na 1. topografii Moravy vydanou roku 1786 ve Vídni,

podle níž konkrétně na Zábřežsku historicky převažovalo české obyvatelstvo.211 O necelý

rok později zase vyšel článek s titulkem K odsunu Němců z ČSR, v němž autor, podepsaný

J. Kužela, prostřednictvím citací Kosmovy kroniky dokazoval, že odsun Němců z českých

zemí už v historii jednou proběhl, a to za vlády knížete Spytihněva II. v 11. století. Odsun

Němců byl kronikářem popisován jako „veliký a věků památný“ čin, jeho důvody z

kroniky nebyly známé, Kužela se však domníval, že byly motivy vysídlení v jedenáctém

století stejné jako v době po druhé světové válce. Odsun Němců za knížete Spytihněva měl

být rychlý a nekompromisní: „Kolik se našlo z národa německého bohatých, chudých,

přistěhovalců, všem poručil aby najednou ve třech dnech se vystěhovali ze země České, ba

dokonce nesměla zůstati ani jeho matka, jménem Judita.“212

V říjnu roku 1945 publikoval týdeník článek Severní morava v dějinách, v němž

informoval o vzniku zcela nové kroniky severní Moravy, psané profesorem Františkem

Hrubým. Publikace, která právě vznikala, měla mapovat historii daného kraje a vývoj jeho

212 KUŽELA, J. K odsunu Němců z ČSR. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(24), 2.
211 Když se zmocnili němci vlády v r. 1938. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(10), 1.
210 Výročí bitvy na Bílé hoře. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(41), 2.

209 K odchodu posledních Němců z obcí Rohle, Kamenná a Nedvězí. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(44),
1.

208 Kamenná pod Bradlem. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(7), 2.
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osídlení českým a německým obyvatelstvem. Autor článku zdůrazňoval, že kniha „byla

psána vědcem – rodákem severomoravským – po důkladném studiu a zkoumání všech

pramenů z lásky k domovině a s láskou a zodpovědností k pravdě, aby odhalila všechny

německé lži a tendenční nepravdy dějepisců germánských a poskytla jasné pohledy do

staletých osudů pod Jeseníky a na horách“.213 Podle autora článku je vydání podobné knihy

obzvlášť záslužné a aktuální v době „velké české restituce”, která probíhá i na severní

Moravě. Použití slova „restituce“ jasně naznačuje, že je odsun Němců chápán jako

navrácení věcí do původního stavu – tedy vrácení země Čechům, kterým původně patřila.

Teze tvrdící, že odsun Němců je vlastně „vrácením“ něčeho, co nám, Čechům, přirozeně

patří, ostatně není v Moravském severu té doby ničím neobvyklým. Setkáváme se s ní v

mnoha dalších, různě zaměřených textech: „To, co bylo po právu dějinném i přirozeném

naše, ale co nám krok za krokem rvala surová a tvrdá německá ruka, to se nám vrací v

těchto dnech najednou a trvale zpět,“214 psal v MS František Pokorný v červenci 1945. Na

mnoha dalších místech byl pak odsun Němců popisován nikoli jako jejich vyhnání z

domova, ale jako návrat tam, odkud přišli: „Vězte, že poslední germánští přivandrovalci

opouštěli v těchto dnech kraj pod památným Bradlem, aby se vrátili tam, odkud před lety

přišli.“215

3.4 Realizace odsunu
Do druhé tematické skupiny jsem zařadila texty týkající se samotné realizace odsunu

Němců. V první podkapitole se budu zabývat příspěvky, které informovaly o legislativním

ukotvení odsunu Němců a politických jednáních na toto téma. Patří sem také texty, které

odsun Němců kvantifikovaly a informovaly o tom, kolik osob již bylo odsunuto či kolik na

odsun ještě čeká. V další části zmiňuji články zabývající se otázkou, kdo přesně by měl být

do odsunu zařazen, a komu může být naopak udělena výjimka. Nakonec jsou do této

skupiny zařazeny zprávy, které referovaly o praktických záležitostech doprovázejících

odsun Němců – ubývající německá pracovní síla a nakládání s německým majetkem.

215 K odchodu posledních Němců z obcí Rohle, Kamenná a Nedvězí. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(44),
1.

214 POKORNÝ, František. Řešení národnostní otázky a severní Morava. Moravský sever. Zábřeh, 1945,
39(4), 1.

213 Severní Morava v dějinách. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(17), 1.
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Přestože jsem tuto kapitolu, na základě témat analyzovaných textů, nazvala Realizace

odsunu, faktem je, že o samotném průběhu odsunu Moravský sever neinformoval vůbec.

Čtenář se možná dozvěděl, že se vláda usnesla na provedení odsunu Němců, dále už se

však zprávy omezily pouze na kvantifikující informace o tom, kolik Němců bylo a má být

odsunuto, a co se stane s jejich majetkem. O reálném průběhu a způsobu odsunu, natož pak

o násilnostech, které odsun i v tomto regionu mnohdy provázely, nevyšel v letech 1945 a

1946 jediný příspěvek.

3.4.1 Politická jednání a odsun v číslech

Texty o politických jednáních souvisejících s odsunem Němců měly obvykle podobu

neutrálních zpravodajských příspěvků. Nevyjadřovaly se pro, ani proti provedení odsunu

Němců, pouze konstatovaly skutečnosti, na kterých se politická elita domluvila. Pro

příklad uvedu zprávu z 22. června 1945, podle níž se československá vláda na schůzi

zabývala mimo jiné i „zahraničními tiskovými zprávami“, které se týkaly odsunu Němců z

českého pohraničí. MS na tomto místě informoval, že se vláda jednomyslně usnesla, „že

uskuteční tento odsun přesně podle svého programu a podle souhlasných projevů

prezidenta republiky a vlády o tomto problému“, odsun měl podle tohoto vyjádření

proběhnout organizovaně, s co možná největší snahou omezit nežádoucí hospodářské a

dopravní důsledky pro Československo i jeho spojence.216

Další texty, obvykle zveřejňované v rubrice Ze zahraničí, pak přinášely informace o

postojích zahraničních politiků k otázce odsunu sudetských Němců. „Maršál Žukov podal

spoj. dozorčí radě návrh na vystěhování 9,000,000 Němců z ČSR a Polska,“217 psalo se

například v září 1945. O měsíc později zase: „Britský parlament schválil rezoluci žádající

odklad vystěhování Němců z východní Evropy a ze Sudet.“218

Jak už bylo zmíněno, celá řada textů informovala o průběhu odsunu výhradně pomocí

čísel. Jednalo se obvykle o krátké strohé zprávy, které uváděly číselné údaje o tom, kolik

Němců, v kolika vlacích má být odsunuto, kolik už Československo opustilo a kolik z nich

na transport zatím čeká. Pro ilustraci uvedu několik citací těchto zpráv: „Dosud bylo

218 Z domova i ze zahraničí. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(18), 2.
217 Ze zahraničí. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(13), 2.
216 Předseda vlády s delegací odletí do Moskvy. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(2), 3.
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vystěhováno 66.905 Němců v 56 vlacích.“219, „Dosud odešlo do amerického pásma

867.505 osob ve 724 vlacích, do ruského 306.400 osob ve 296 vlacích.“220, „V dubnu se

počítá denně v pěti transporty Němců.“221 Četnost těchto kvantifikujících příspěvků vytváří

dojem jistého odosobnění odsouvaných Němců. Moravský sever nepsal o jednotlivých

Němcích a konkrétních způsobech odsunu. Odsouvaní Němci se tak pro čtenáře MS stávali

číslovkami v seznamu.

3.4.2 Koho odsunout?

Část textů zabývajících se realizací odsunu sudetských Němců otevírá otázku „Koho

odsunout?“ a s tím související téma českého a německého státního občanství. Články s

touto tematikou lze rozdělit na dvě skupiny. Jejich počet byl ve sledovaném období téměř

vyrovnaný, v druhé skupině jsou však texty většinou výrazně delší a publikované na

exponovanějších místech.

Za prvé, významově neutrální, většinou krátké texty, které mají mnohdy podobu úředního

oznámení. Takové texty informují o činnosti okresní komise pro státní občanství Němců

nebo přinášejí jmenný seznam osob, kterým bylo přiznáno prozatímní čsl. občanství.222 Jde

například o Čechy, kteří se „pod tlakem okupace přihlásili k národnosti německé a tím

ztratili čsl. státní občanství“.223 Dále tyto zprávy informují o dekretech prezidenta

republiky týkajících se otázky státního občasntví sudetských Němců.224 Nebo o výnosu

ministerstva vnitra, který upravoval odsun sudetských Němců pracujících v zemědělství a

jejich rodinných příslušníků.225

Do druhé skupiny můžeme zařadit texty, které mají negativní, protiněmecké vyznění a

narozdíl od výše zmíněných postrádají striktní novinářskou objektivitu. Naopak mnohé z

nich užívají až sarkastický tón, když mluví o Němcích, kteří se za války hrdě hlásili ke své

německé vlasti, ale nyní (po válce) všechno popírají a předstírají loajalitu k

225 Odsun německých rodinných příslušníků. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(15), 2.
224 Ze zahraničí. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(10), 2.

223 SLÁDEK, F. Zpráva z okresní komise pro státní občanství Němců. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(3),
2.

222 SLÁDEK, F. Zatímní osvědčení o čsl. státní příslušnosti. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(23), 3.
221 Z domova i ze zahraničí. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(8), 2.
220 Z domova i ze zahraničí. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(32), 3.
219 Z domova i ze zahraničí. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(8), 2.
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československému národu. Pro příklad uvedu dva texty z října roku 1945 a jeden

publikovaný o necelý rok později.

„Máme u nás jen hodné, mírné Němce, kteří nikdy, ale opravdu nikde nebyli, ničeho se

neúčastnili, vůbec se nezajímají o veřejný život, nebo byli nanejvýše jen donuceni proti

svému přesvědčení pod hrozným nátlakem vstoupit do henleinovské či hitlerovské

strany“,226 píše Jaroslav Koutecký v článku Německá otázka u nás, který 5. října 1945

zabíral téměř celou titulní stranu. Koutecký se dále také ptá: „Kam se poděla jejich zarytá,

nenávistná odvaha? Byl vůbec někdy nějaký Henlein a SdP? (...) Neměli jsme to jen

šalebné mámení? Vždyť přece každý miloval náš stát, ctil našeho presidenta, nesouhlasil s

Henleinem, nikdo se neúčastnil rozvracení našeho státu!“227

Druhý text vyšel jen o týden později, 12. října, a taktéž se kriticky vyjadřoval k německé

snaze rychle „převléknout kabát“: „Všichni Němci žádají o uznání loyality, o přiznání

československého státního občanství, ač před Mnichovem 92 %, tajným hlasovacím

právem hlasovalo pro Henleina, vzdychajíc touhou: chceme do říše! Je třeba loyalitu

dokazovati činy a nikoli slovy.“228

Třetí příklad, text z 16. srpna 1946, se dotýká otázky odsunu Němců ze smíšených

manželství, konkrétně Němců, kteří mají za ženu rodilou Češku. Text upozorňuje na

případy, kdy české manželky za války účelově využívaly manželovy národnosti, aby se

mohly přihlásit k německému občanství a užívat výhod s tím spojených, a najednou v

poválečné době se opět považují za rodné Češky, jejichž rodiny nepodléhají odsunu. „Je to

sice opovážlivost, ba přímo drzost, ale Němcům byl a je každý prostředek dobrý, aby

Čechy napálili, když je nemohli poraziti a zničiti,“ komentuje tyto praktiky autor článku.

Text má opět značně ironický tón. Na několika místech mluví o „německých hrdinech“,

nikoli však v původním pozitivním smyslu toho slova: „To jsou přímo zázraky německého

hrdinství, že se schová v nebezpečí za – českou zástěru.“229

229 České ženy zachraňují –německé hrdiny. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(29), 3.
228 Ze Šumperka. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(16), 2.
227 Tamtéž
226 KOUTECKÝ, Jaroslav. Německá otázka u nás. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(15), 1.
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Ačkoli byla otázka smíšených manželství a zařazení daných osob do odsunu v té době

poměrně zásadní, periodikum jí kromě zmíněného článku příliš prostoru nevěnovalo. O

několik týdnů později vyšla krátká zpráva, v níž týdeník informoval o výsledcích schůze

předsedů národních výborů zábřežského okresu. V té bylo mimo jiné zmíněno, že „schůze

zaujala zamítavé stanovisko k množícím se žádostem Čechů o povolení sňatku s

Němkami“.230 Více k této záležitosti řečeno nebylo. Dále už byla otázka smíšených rodin

zmíněna pouze jednou, v kontextu konfiskace německého majetku, o tomto článku bude

řeč na následujících stranách.

V otázce, kdo z Němců by měl podléhat odsunu a komu by mělo být umožněno zůstat, se

jen velmi zřídka objevil hlas argumentující ve prospěch Němců a popírající tezi kolektivní

viny, podle níž jsou všichni Němci stejně provinilí a měli by být urychleně odsunuti. Pokud

se někdy takový hlas objevil, zněl velmi opatrně a sám sebe obvykle vzápětí relativizoval:

„Víme, že byli i slušní Němci, vyloženě protinacistického smýšlení, které dokazovali i

skutky a kteří se velmi často museli bát otevřeněji promluvit i před některými „také

Čechy“, aby je neudali (…) Těch bylo však sotva jeden ze sta,“231 píše například autor

článku Kdo nedovedl se svým národem trpět, nemá práva se s ním i radovat!, podepsaný

jako Jar. Kobza.

3.4.3 Německá pracovní síla

V souvislosti s probíhajícím odsunem Němců se postupně začínaly objevovat také zprávy o

chybějící německé pracovní síle. První zmínka o ubývajícím počtu pracovníků se v MS

objevila 8. února 1946, ve větší frekvenci však podobné texty vycházely zejména v druhé

polovině toho roku. Všechny tyto texty patřily k těm s neutrálním významovým

zabarvením. Informovaly o vyhláškách, které stanovovaly výjimky z odsunu, referovaly o

zastoupení německých pracovníků novými českými obyvateli, ale také o problémech, které

v některých severomoravských obcích po odchodu německé pracovní síly vyvstaly.

Nedostatek dělníků a zemědělců byl jedním ze zásadních problémů provázející odsun

Němců. Problematika chybějících německých pracovníků však byla v přímém rozporu s

požadavkem na co nejrychlejší odsun Němců. Mnoho Němců tak dostalo výjimku z

231 KOBZA, J. Kdo nedovedl se svým národem trpět, nemá právo se s ním i radovat!. Moravský sever.
Zábřeh, 1945, 39(8), 2.

230 SLÁDEK, F. Schůze předsedů NV. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(32), 1–2.
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odsunu z důvodu své nepostradatelnosti v zaměstnání. Na konci března 1945 vyšla v

rubrice Z domova i ze zahraničí zpráva o navržených výjimkách z odsunu pro Němce

pracující na důležitých pozicích: „Hospodářská rada navrhla vládě, aby v našem hornictví,

průmyslu a zemědělství zůstalo 80 – 120 000 německých odborníků i se svými

rodinami.“232 I přesto se však mnoho podniků a institucí v pohraničí dostávalo kvůli

nedostatku pracovníků do vážných problémů.

V listopadu téhož roku vyšel článek informující o situaci v obci Červená Voda, která se

stejně jako mnoho dalších obcí v regionu vyrovnávala s odchodem německých zdravotníků

a dalších klíčových osob. „Poměry zdravotnické v Červ. Vodě jsou nyní po odsunu

německých lékařů velmi svízelné. V nemocnici zůstal jediný český lékař, který sám na

všechno nestačí. (...) V celém okolí není česká porodní asistentka, takže v případě těžkého

případu nebude lze poskytnouti lékařskou pomoc. Také českých kněží je nedostatek.“233

Jak bylo popsáno v první části této práce, nedostatek pracovních sil v pohraničí byl s

probíhajícím odsunem Němců čím dál naléhavější a znamenal zásadní problémy pro zdejší

průmysl a zemědělství. Na problémy s nedostatkem pracovníků v zemědělství poukazuje

například článek z konce listopadu 1946: „Zima je za dveřmi a na polích zůstává mnoho

řepy a bramborů, které zemědělci nemohou dost rychle dostati domů pro nedostatek

pracovních sil“. O situaci v zemědělství v nově osídlených obcích mluví článek jako o

„kritické“. Příspěvek vyšel v rubrice Věstník politických stran za Komunistickou stranu

Československa a nabádá občany, aby zemědělcům pomohli dokončit sklizeň.234

I přes faktické nesnáze, které požadavek na rychlý odsun Němců znamenal pro pohraniční

hospodářství, vycházely v té době také texty, které problémy s úbytkem pracovní síly

popíraly. Na konci roku 1946 periodikum publikovalo článek, který referoval o „pracovní

morálce“ v různých šumperských firmách. Řeč byla mimo jiné o firmě Oberleithner, která

si s odchodem německých zaměstnanců údajně dobře poradila. „Ačkoli z podniku fy

Oberleithner byli odsunuti již všichni Němci, přesto bylo vyrobeno českými zaměstnanci

234 Komunisté pomáhají zemědělcům. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(43), 3.
233 Z Červené Vody a okolí. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(41), 3.
232 Z domova i ze zahraničí. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(9), 3.
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stejné množství výrobků jako před tím. Úbytek německých sil byl tudíž nahrazen

stoprocentně.“235

Na jiných místech byl zase nedostatek pracovních sil zmiňován pouze náznakem. V srpnu

1945 je ve zprávě z obcí Kamenná pod Bradlem, Rohle a Nedvězí zmiňovaná místní

Anderlitschkova továrna, která byla už od dob první republiky v německých rukou a

zaměstnávala vždy výhradně Němce. Článek informoval o přechodu podniku do českého

vlastnictví. Ke stavu pracovních sil se vyjádřil následovně: “Ve všech třech osadách se

usazují čeští zemědělci a doufáme, že za nimi se tam budou usazovat i čeští dělníci…”236

3.4.4 Německý majetek

V kontextu odsunu Němců bylo jedním z medializovaných témat také nakládání s

německým majetkem. Ve většině textů se jednalo o praktické informace ohledně

spravování majetku Němců a kolaborantů. Byly zveřejňovány výzvy, aby čeští obyvatelé

odevzdávali starožitnosti po Němcích do muzeí. Jiné texty informovaly o dekretech

upravujících konfiskaci německého majetku nebo přinášely zprávy o tom, jak konfiskace

postupuje, a jak bude se zabaveným majetkem dále nakládáno.

Většina textů měla zpravodajsky neutrální vyznění. Řada z nich přinášela kvantitativní data

o konfiskaci: „Německé půdy bylo zabaveno 29.295 ha, z toho 15.239 ha zeměď. půdy a

14.050 ha lesů.“237 Nebo jiným způsobem informovala o jejím průběhu: „Nezemědělská

konfiskace, která započala v dubnu, je téměř skončena až na několik méně pořádných obcí

a zahrnuje v sobě konfiskaci movitého a nemovitého majetku Němců.“238 V červenci 1946

vyšel na titulní straně Moravského severu rozsáhlý článek o dekretech prezidenta republiky

upravujících konfiskaci a rozdělení zemědělského majetku, autor, předseda NV v Zábřeze

Joža Malý, směřoval svůj text jako otevřený dopis ministrovi zemědělství a vytýkal úřadu

neorganizovanost při uvádění zmíněných dekretů do praxe.239

Periodikum informovalo také o konfiskaci německých průmyslových podniků. V září 1946

například vyšla zpráva referující o kartáčnických závodech na Šilpersku, autorem textu je

239 MALÝ, Joža. Z úřadování osídlovací komise v Zábřeze. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(25), 1.
238 Z plenární schůze ONV dne dne 16. prosince 1946. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(47), 3.
237 Z činnosti ONV v Zábřeze. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(17), 1.
236 Kamenná pod Bradlem. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(7), 2.
235 Pracovní morálka. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(47), 4.
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F. Sládek. „Brzy bude rozhodnuto ministerstvem průmyslu o vlastnictví čtyř kartáčnických

podniků v Šanově, Čer. Vodě a Mor. Karlově.“ Příspěvek informoval o plánech na rozvoj

těchto podniků, které, jak z textu vyplývá, nejsou po odchodu Němců v prosperujícím

stavu ani nemají dostatek zaměstnanců.240 O znárodňování dříve německých firem sídlících

na Šumpersku informuje příspěvek z prosince 1946, řeč je například o firmách Velamos z

obce Sobotín, která měla být přičleněna ke Zbrojovce, firma Semprex se měla stát součástí

národního podniku Baťa, součástí jiného národního podniku se pak měla stát šumperská

firma Stellwag a spol.241

I mezi texty informujícími o německém majetku se našly takové, které vyznívaly silně

negativně vůči Němcům a používaly místy až expresivní slovník: „Půda, která byla před

staletími vyrvána německými cizáky naším českým zemědělcům, vrací se nyní zpět do

jejich rukou.“242

Nejrozsáhlejší článek na dané téma zveřejnil MS 1. února 1946. Text Konfiskace

německého majetku zabírá toho dne celou titulní stranu a jeho autor, Jaroslav Koutecký, v

něm rozebírá význam právě přijatého konfiskačního dekretu. Na základě tohoto dekretu

měl být odebrán majetek všem Němcům, výjimku měli dostat pouze ti, kdo se aktivně

účastnili protinacistického odboje nebo pod nacistickou nadvládou prokazatelně trpěli.

„Pasivní odpor“ neměl být brán v potaz. „Zdá se to tvrdé opatření. Uvažte však, že tuto

pasivní věrnost by mohli prokázat snad desetitisíce Němců, kteří přece jen zradili (...)

Nezapomínejte na 80-90 % hlasů odevzdaných pro Henleina (…), nezapomínejte na

nadšení 100 % Němců, kteří přímo šíleli radostí, když se „vrátili do říše.““ Obhajuje

vyznění dekretu autor článku a rozebírá jeho další aspekty.243

Upozorňuje například na důležitou otázku nakládání s majetkem smíšených

německo-českých rodin, přičemž se obává, že tímto dekretem bude postiženo mnoho

českých dětí, které zůstanou bez majetku, protože jeden z rodičů je Němec. Dále mluví o

ustanovení konfiskace toho majetku, který po 29. září 1938 „Němci a zrádci“ prodali

osobám, které konfiskaci nepodléhají. „I toto ustanovení má svůj dobrý smysl, aby se v

243 KOUTECKÝ, Jaroslav. Konfiskace německého majetku. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(1), 1.
242 Půda Němců na Mohelnicku do českých rukou. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(16), 2.
241 Ze schůze ONV v Šumperku. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(46), 2.
240 SLÁDEK, F. Kartáčnický průmysl na Šilpersku. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(32), 2.
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českých rukách neskryl majetek, který např. v poslední chvíli Němci chtěli prodat, když

viděli, že je vše ztraceno, a který třeba dali pod cenou a za bůhvíjakých výhrad a

podmínek,“ komentuje Koutecký, na druhou stranu ale upozorňuje na nutnost zacházet s

touto vyhláškou opatrně, aby jí „nebyli postiženi čeští lidé, kteří kupovali něm. objekty

třeba ve víře, že tím slouží nejen sobě, ale i národu.“244

3.5 Osídlování pohraničí
Osídlování pohraničí českými obyvateli bylo na stránkách Moravského severu zmiňováno

obdobně často jako odsun Němců, mnohdy na něj byl kladen dokonce větší důraz. Dané

příspěvky můžeme rozdělit na tři skupiny, podle narativů, které v souvislosti s tématem

osídlování vytvářely. První jsou zprávy o budování českého pohraničí, které informovaly o

průběhu osídlovacího procesu a zabydlování tohoto území českými obyvateli, typický je

pro ně velmi vlastenecký tón. Druhá skupina textů se zabývá otázkou, kdo by měl někdejší

Sudety po odsunu Němců obydlet a zejména, kdo by měl stanout na důležitých pozicích.

Do poslední skupiny můžeme zařadit texty, které se soustředí na počešťování pohraničí a

očištění zdejšího kraje od všeho německého.

3.5.1 Budování českého pohraničí

První z narativů, který se v souvislosti s osídlováním na stránkách Moravského severu

vyskytoval, byl ten o budování nového českého pohraničí. Stěhování Čechů do dříve

německých obcí, zakládání nebo obnova českých škol, spolků, politických stran, knihoven

a podobných organizací v nově osídlených obcích, o tom všem vycházely zprávy téměř

pravidelně. Některé byly stroze informativní, jiné měly více subjektivní zabarvení –

referovaly o procesu osídlování s optimismem a vlasteneckým nadšením.

Velké množství z těchto zpráv uvádělo informace do kontextu pomocí čísel: „Město se

rychle počešťuje. Za první republiky bylo v Mohelnici celkem 666 Čechů. Dnes je jich již

kolem 1200. Proud přistěhovalců stále roste,”245 píše se ve zprávě z října 1945. Podobně

jako v jiné, z února 1946: „Tato zapadlá dosud německá vesnice (Pobuč, pozn.) s více než

245 Z Mohelnice. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(15), 2.
244 KOUTECKÝ, Jaroslav. Konfiskace německého majetku. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(1), 1.
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500 obyvateli se nyní osazuje českými zemědělci. V místě je již 118 Čechů. Je otevřena

česká škola.“246

Jak bylo zmíněno, vycházely i články subjektivnějšího rázu, z nichž byla cítit radost z

probíhajícího počešťování pohraničního kraje: „Místo ukřičené Němčiny rozlije se těmi

končinami sladká mluva naší řeči, ve školách povedou čeští učitelé svěřené děti k ideálům

lidskosti…“247 Zároveň byly tyto texty obvykle znatelně protiněmecké. František Pokorný

v článku Řešení národnostní otázky a severní Morava například mluví o dosud německých

krajích jako o mrtvých, do nichž se nyní, s příchodem Čechů, vlévá čerstvá krev: „Severní

Moravou proudí nyní nový život. Nová česká krev proudí do žil kraje, jenž po staletí byl

mrtvou částí naší drahé domoviny, mrtvou pro národ, mrtvou pro český lid.“248

Společně s radostí z probíhajícího osídlování bylo v těchto článcích znatelné také nadšení

pro práci na obnově českého pohraničí: „Budeme pracovat jednotně, svorně, ve prospěch

drahé, od němců navždy osvobozené domoviny,“249 psal Moravský sever hned v červenci

1945. Texty měly obvykle velmi vlastenecký tón a apelovaly na nově příchozí obyvatele,

aby budovali české pohraničí svědomitě a jednotně: „Buďme jednotni v budovatelské

práci, jako jsme byli jednotni v boji proti uchvatitelům, jest heslem dneška.“250

Jak bylo řečeno v první části této práce, osídlovací proces s sebou přinášel i mnohé

problémy. Například účelové stěhování lidí do pohraničí s cílem obohatit se o německý

majetek, nebo naopak nedostatečné osídlení některých obcí, zejména ve špatně dostupném

horském terénu, a jejich postupné zanikání. O těchto stinných stránkách budování českého

pohraničí se však čtenáři Moravského severu nedozvěděli.

3.5.2 Jen správní lidé na důležitá místa

Druhý narativ u tématu osídlování pohraničí se týká otázky, kdo by tyto kraje měl obývat.

Příspěvky na stránkách MS často zdůrazňovaly důležitost osídlení pohraničí „správnými

lidmi“, lidmi schopnými, pracovitými, s dobrým charakterem. „Na nás nyní je, abychom

250 „U nás to skřípe“. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(6), 2.
249 Hlásíme se ku práci. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(3), 1.

248 POKORNÝ, František. Řešení národnostní otázky a severní Morava. Moravský sever. Zábřeh, 1945,
39(4), 1.

247 JANČÍK, František. Pochvalme, když jsme napřed haněli... Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(18), 2.
246 V Pobuči. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(1), 3.
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tyto důležité kraje osídlili takovými členy národa, kteří by přinesli hospodářský rozkvět do

nových domovů a dali vyrůst zdravé generaci hraničářů = strážců našich hranic a svobody.

A to mohou dokázat jen lidé ve svém pracovním oboru zdatní a odvážní, lidé pevného

charakteru a čistých mravů.“251

Podobná vyjádření byla v článcích MS poměrně častá: „A tu je třeba dnes otevřeně a

důrazně říci: Jen schopní a správní lidé na všechna důležitá místa.“252 Správnými lidmi

jsou v tomto textu myšleni ti, kteří se „správně“ a odvážně chovali za německé okupace,

jen pokud bude pohraničí osídleno takovými lidmi, bude podle autora provedena očista

dobře. Nebo jindy: „Do nových domovů je třeba všude v pohraničí i u nás nových a lepších

lidí.“253

Napříč několika čísly Moravského severu se vedla polemika o tzv. „uprchlících“, tedy

lidech, kteří po uzavření mnichovské dohody odešli z obsazeného pohraničí do vnitrozemí.

Polemiku rozpoutal článek U nás to skřípe publikovaný 20. července 1945, jehož autor byl

přesvědčený, že se tito lidé zachovali zbaběle, když v roce 1938 utekli ze svých domovů

pryč do bezpečí, zatímco „poctiví hraničáři“ zůstali a „nesklonili svoji šíji před stvůrou

germánského kříže…“ Tito zbabělí lidé podle autora textu nemají nárok spoluvytvářet

nové české pohraničí a především zastávat po svém návratu důležité pozice. „U rájeckého

mostu bude síto a tam se budou vracející uprchlíci přesívat, až se budou chtět uplatnit na

starých místech v úřadech, zeptáme se jich, proč jste utekli do bezpečí za nachystaným

korytem, za bezstarostným životem?“254 Píše autor podepsaný jménem Prozatimní městské

policie. Redakce MS se od příspěvku distancovala – zveřejnila ho s poznámkou, že za jeho

obsah nepřebírá zodpovědnost a že se o tématu určitě „zavede rozprava v příštích

číslech.“255

V následujících třech vydáních Moravského severu skutečně vyšly ke zmíněnému článku

hned čtyři polemické příspěvky, které autorovi textu tvrdě kontrovaly a namítaly, že lidé

odcházející roku 1938 z pohraničí v žádném případě neutíkali „do bezpečí, k nachystaným

255 U nás to skřípe, poznámka redakce. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(4), 2.
254 U nás to skřípe. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(4), 2.
253 Z Úsova. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(39), 2.
252 Uprchlíci. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(6), 1.

251 POKORNÝ, František. Řešení národnostní otázky a severní Morava. Moravský sever. Zábřeh, 1945,
39(4), 1.
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korytům,“ autor první polemiky, často zmiňovaný Jaroslav Koutecký, také podotýká, že

mnozí odejít museli: „Nemohli zůstat úředníci, když jejich zaměstnavatel, stát, vyklidil

německé říši sudetské území a když je výslovně odvolal.“256 Všichni autoři těchto

polemických článků kategoricky odsuzovali zobecňující dělení obyvatel na zbabělce, kteří

odešli, a statečné hraničáře, kteří zůstali, aby bojovali s nepřítelem, a to i přesto, že sami

autoři náleželi k oběma skupinám. „Nepovažuji za zbabělství to, že mnozí v r. 1938

opustili Zábřeh. Sám jsem měl málo statečnosti utéct do neznáma,“257 píše autor jednoho z

textů, který v pohraničí zůstal. Další příspěvek byl psán s opačnou zkušeností: „V životě

nikdy nepoznal jsem větší duševní stísněnosti jako tehdy, kdy proud davu v hrůze a

obavách zatarasoval silnice a komunikační spoje ve dnech pomnichovských a dnech

nejistoty…“258

3.5.3 Odgermanizování pohraničí

Třetí narativ související s osídlováním někdejších Sudet českými obyvateli mluvil o tzv.

odgermanizování pohraničí. Pojem odgeramizování byl často skloňovaný (používal ho ve

svých projevech i prezident Edvard Beneš) a znamenal odstranění všech německých stop z

pohraničí. Velkým tématem byla nutnost počeštění německých názvů měst, firem apod.,

důležitost této akce pro další rozvoj českého pohraničí byla často zdůrazňována. V textech

se objevovaly různé návrhy nových českých názvů, ale především silný apel, aby k

počeštění skutečně došlo: „Neotálejte, ke změnám musí dojít, abychom vymýtili

germánství z našeho kraje.“259

Německým názvům byl připisován poměrně velký význam, jako všudypřítomné

připomínky někdejší německé nadvlády byly vnímány velmi negativně. Nebyla to jen

slova, byly to symboly německého útlaku. „A pro svá města, už navždy česká, českým

hovorem a zpěvem se ozývající, česky dýchající a česky žijící máme ponechat německé

názvy, které nám budou stále, po věky, připomínat přítomnost Němců u nás?“260, ptá se

autor jednoho z článků, v dalším se zase píše, že „nic nesmí připomínat dobu, kdy

zdejšímu kraji vládl nám cizí živel”.261

261 Zpráva ze schůze Okresní rady osvětové. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(47), 2.
260 Šumperk – Svobodov. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(45), 3.

259 JESENSKÝ. Ke změně zněmčelých názvů vesnic a měst na severní Moravě. Moravský sever. Zábřeh,
1946, 40(46), 1.

258 „U nás to skřípe“. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(6), 2.
257 MÍROVSKÝ. K otevřenému listu: „U nás to skřípe“. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(7), 1.
256 KOUTECKÝ, Jaroslav. U rájeckého mostu bude síto. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(5), 2.
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V prosinci 1946 vyšel příspěvek, v němž autor podepsaný iniciálami L.G. navrhoval, aby

se město Šumperk přejmenovalo na Svobodov. Šumperk je podle něj pouze

„zkomoleninou“ někdejšího německého názvu města (Schönberg), podobně jako

„Šternberk, Bruntál, Rumburk, Šumburk atd.“ Název Svobodov měl podle autora vzdávat

úctu armádnímu generálovi Ludvíku Svobodovi, neboť po významných osobnostech je

pojmenována celá řada měst u nás i v zahraničí (Benešov, Washington v USA apod.).262

Tento název se nakonec neujal a Šumperk zůstal Šumperkem. Proti této počeštěné verzi

německého názvu se však v tomto období ozývaly i další hlasy: „Háček nad prvním

písmenem nás nesmí zviklat,“ píše autor podepsaný jako V.K. „Německé jádro“ názvu je

podle něj pouze „zakryto českým pravopisem,“ což vnímá jako nedostačující změnu. Autor

mluví o návrhu přejmenovat Šumperk na Jeseník, což mělo být nadneseno na schůzi

městské rady 12. listopadu 1946. V době, kdy psal autor zmiňovaný příspěvek, ještě

nebylo jasné, zda bude nový název schválen.263 Dnes víme, že ani tento návrh schválen

nebyl a název Jeseník nese od roku 1947 město ležící 50 km severně od Šumperka, do té

doby známé jako Frývaldov (Freiwaldau).264

Podobně důležitý jako proces odgermanizování zeměpisných názvů byl proces

počešťování německých příjmení. Články vyzývající obyvatele pohraničí k této změně

byly taktéž velmi časté. „Zřekli jsme se velikého počtu německých slov, která se nám do

češtiny vtlačovala. Odvrhněme proto také německá příjmení, vždyť máme přece dosti

krásných českých jmen, která vyznačují naši osobitost a rodovou příslušnost.“265 Pokud byl

zeměpisným názvům připisován silný význam, u příjmení českých obyvatel to nebylo jiné.

Často přítomný byl apel na vlastenectví a národní uvědomění, které mělo počeštění

příjmení utvrdit. Češi, kteří už zažádali o změnu, byli označováni za „uvědomělé“ a byli

dáváni za příklad. Jako motivace ke změně jména byla také často zmiňovaná „sleva“ z

úředního poplatku za tento úkon, která byla v platnosti do konce roku 1946. Těm, kteří by

se změnou jména váhali z úcty ke svému otci, po němž ho zdědili, bylo navrhováno, aby

přijali jméno po matce či babičce za svobodna. V příspěvku z 6. září 1946 byl jako příklad

uveden univerzitní profesor Oberpfalcer, který přijal příjmení Jílek po rodině z matčiny

265 HUBÁLEK, Josef. Počeštěme svá příjmení. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(32), 1.

264 O městě Jeseník. Jeseník: Město v srdci přírody [online]. Jeseník: město Jeseník, 2022 [cit. 2022-04-24].
Dostupné z: https://www.jesenik.org/cz/volny-cas-v-jeseniku/8-o-meste-jesenik.html

263 Jeseník – a co dále?. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(44), 2.
262 Šumperk – Svobodov. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(45), 3.
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strany. Profesor František Jílek byl mimo jiné autorem publikace Počeštěme svá příjmení,

kterou zájemcům zdarma rozesílala zábřežská okresní rada osvětová.266

Zmiňovaný pojem odgermanizování v sobě kromě změn názvů a jmen nesl také

odstraňování německých stop z veřejného prostoru – německých nápisů, značek, znaků

měst apod. „Nebylo by načase tuto ostudu zabílit, zabarvit,“267 ptá se redakce Moravského

severu v srpnu 1945.

Vedle veřejného prostoru a jmen měl být „očištěn“ a odgermanizován i samotný český

jazyk. Vycházely články, které vyzývaly k úplnému odstranění germanismů a užívání

českého jazyka v jeho čisté formě: „A což těch germanismů! Stále ještě kšeftujeme,

handlujeme, pucujeme, piglujeme, richtujeme, vekslujeme, rajbujeme, šprajcujeme,...“268,

vypočítává původně německá slova v českém jazyce autor textu Nehanobme svoji řeč v

únoru 1946. O potřebě očistit spisovný český jazyk od německých vlivů se píše znovu v

listopadu téhož roku: „proč jsme zavrhli četné jiné vžité germanismy lexikální např.

forman, jarmark, šibovat, fajnový apod., proč v naší lidové řeči stále ubývá zkomolených

názvů nářadí, strojů a materiálů (vercajk, mašina, kips)? Z tohoto vývoje vyvozuji, že

spisovná řeč nesmí zůstat pozadu, ale právě naopak musí být vzorem ryzosti a

průkopníkem jazykové čistoty“.269 Apel na očištění českého jazyka od jakýchkoli

germanismů může svou radikálností přimonínat až jazykově puristické tendence z dob

národního obrození.

Odgermanizování pohraničí bylo v poválečných měsících důležitým tématem. Ať už se

jednalo o zeměpisné názvy, osobní jména nebo germanismy v českém jazyce, potřeba

zbavit se německého vlivu nejen fakticky, ale i v této symbolické rovině byla velmi

naléhavá.

269 Jeseník – a co dále?. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(44), 2.
268 Nehanobme svoji řeč!. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(2), 1.
267 Třísky. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(9), 2.
266 HUBÁLEK, Josef. Počeštěme svá příjmení. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(32), 1.
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3.6 Významové zabarvení textů a jazykové prostředky
Vedle témat, kterými se analyzované texty zabývaly, a narativů, které vytvářely, bylo

předmětem zkoumání také jejich významové zabarvení a používané jazykové prostředky.

Z hlediska významového zabarvení lze příspěvky týkající se soužití Čechů a Němců,

odsunu Němců a osídlování pohraničí obecně rozdělit do dvou kategorií. Za prvé jsou to

texty významově neutrální, spíše zpravodajského charakteru v dnešním pojetí.270 Za druhé

texty, které obsahují jistý hodnotící soud a vykreslují osoby německé národnosti v

negativním světle. Obě skupiny textů byly zastoupeny v podobném počtu (97 příspěvků z

první kategorie na 85 z druhé), texty z druhé skupiny však byly obvykle rozsáhlejší a

umístěné na exponovanějších místech, prvně zmíněné měly naopak často formu kratších

zpráv. Texty, které by naopak referovaly o pozitivech soužití s Němci, nebo ukazovaly

jejich dobré vlastnosti, se v analyzovaných příspěvcích neobjevovaly vůbec.

Do první kategorie zařazuji všechny příspěvky, které neobsahují subjektivní názory na

odsun Němců a další témata s ním spojená. Osobám německé národnosti v nich nejsou

připisovány pozitivní ani negativní vlastnosti. Tyto texty nehodnotí a nekomentují, pouze

popisují danou skutečnost, přičemž k tomuto účelu využívají významově nezabarvené

jazykové prostředky. Do této skupiny spadají nejčastěji zprávy o úředních vyhláškách a

praktických informacích týkajících se různých aspektů spojených s odsunem Němců,

osídlováním, změnami německých jmen a zeměpisných označení, nakládáním s německým

majetkem apod. Dále to jsou příspěvky informující o výsledcích politických jednání na

domácí i mezinárodní scéně (rozhodnutí čs vlády o průběhu odsunu a osídlení, výsledky

Postupimské konference apod.) a nových legislativních opatřeních (především dekrety

prezidenta republiky). V neposlední řadě se velmi často objevují zprávy s číselnými údaji o

průběhu odsunu a osídlování. Ve většině případů se jedná spíše o kratší zpravodajské

útvary – noticky či krátké zprávy o jednom odstavci, obvykle publikované v rámci rubrik.

Pouze ve výjimečných případech dostal podobný text více prostoru.

Do druhé skupiny textů můžeme zařadit všechny texty, které výše popsané vlastnosti

nesplňují – obsahují subjektivní názory a hodnotící soudy. Na tomto místě je nutno

podotknout, že Moravský sever v letech 1945 a 1946 nedělil svůj obsah na zpravodajství a

270 Zpravodajství. OSVALDOVÁ, Barbora, Jan HALADA a kolektiv. Encyklopedie praktické žurnalistiky. 1.
Praha: Libri, 1999, 214– 215. ISBN 80-85983-76-1.
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publicistiku, jak je to běžné u dnešních médií. Proto vnímám všechny názory obsažené v

publikovaných textech jako vyjádření stanoviska redakce, pokud se nejednalo o přímou

citaci (např. doslovné přepisy politických proslovů), nebo pokud se redakce od obsahu

textu vysloveně nedistancovala – k tomu však v rámci všech zkoumaných příspěvků došlo

pouze jednou, u zmiňovaného článku U nás to skřípe, který odstartoval polemiku v

několika dalších vydáních.

3.6.1 Jazykové prostředky

Mediální obraz Němců, který byl v případě Moravského severu vysloveně negativní, nebyl

vytvářen pouze obsahem zpráv, ale i volbou jazykových prostředků. Podrobná jazyková

analýza by mohla být tématem pro samostatnou práci, na tomto místě pouze uvedu několik

příkladů těch nejčastěji používaných jazykových prostředků, které periodikum používalo

při referování o zkoumaných tématech.

Zmínit můžeme například užívání válečné rétoriky při popisování soužití Čechů a Němců

za Rakouska-Uherska a během období první republiky. Vzájemné soužití bylo mnohdy

popisováno slovy „boj“ nebo „zápas“. Josef Tomášek, autor textu Šumperk vzpomínal,

mluví o počátcích české menšiny na Šumpersku a „jejím zápase s německou převahou“.271

Jiný text o útlaku Čechů za Rakouska-Uherska zase používá formulaci „boj se sveřepými

Němci“ v souvislosti s budováním českých škol.272 O samotných Němcích periodikum

nemluvilo jako o sousedech, nýbrž jako o „nepřátelích“ a „protivnících“.273

V několika textech byly při referování o Němcích také patrné znaky ironie a zesměšňování.

Jako příklad mohou posloužit dva texty, už dříve v této práci zmíněné. První z nich,

vydaný v říjnu 1945, mluví o údajném útlaku Němců za první republiky a s dávkou ironie

ho přirovnává k hrůzám koncentračních táborů.274 V příspěvku ze srpna 1946, který

pojednává o smíšených manželstvích využívaných účelově pro získání výjimky z odsunu,

zase autor nazývá Němce „hrdiny, kteří se schovávají za české sukně“.275

275 České ženy zachraňují –německé hrdiny. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(29), 3.
274 Jak vypadalo utiskování Němců v ČSR. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(17), 2.
273 KOUTECKÝ, Jaroslav. Německá otázka u nás. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(15), 1.
272 Práce za Rakouska. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(4), 2.
271 TOMÁŠEK, Josef. Šumperk vzpomínal. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(39), 1.
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Velmi časté bylo používání různých zástupných výrazů pro pojmenování osob německé

národnosti. Často byli Němci jako skupina obyvatel označovaní odosobňujícím výrazem

„živel“ („..na Šumpersku, kde německý živel měl po všech stránkách drtivou

většinu…“276). K němu byl mnohdy přidán významově negativní přívlastek, např.

„nepřátelský“. „Že však náš turista tohoto kraje nijak nevyhledával, to bylo zaviňováno

především faktem, že jeho pomezí bylo z největší části osídleno živlem nepřátelským, pro

našeho člověka málo lákavým“.277 Pojmenování skupiny obyvatel termínem neživotného

rodu, jako je například zmiňovaný „živel“, nutně vytváří pocit odosobnění a dehonestace

jednotlivých příslušníků zmiňovaného národa. V jiných případech se Němcům dávaly

přezdívky, které měly odkazovat na skutečnost, že nebyli původními obyvateli tohoto

území, například „germánští přivandrovalci“278 nebo „potomci kolonistů“.279 Tato

pojmenování měla zdůrazňovat tvrzení, že české území náleží Čechům, a proto mají plné

právo Němce vysídlit.

Vedle nejrůznějších přezdívek pro příslušníky německého národa se na stránkách

Moravského severu objevoval také jev, kdy bylo slovo „Němec“ psáno s malým

začátečním písmenem, jako vyjádření neúcty k příslušníkům této národnosti. Například u

příspěvku z konce srpna 1945 je to zjevné hned v titulku: Když se zmocnili němci vlády v r.

1938.280 Jiný příklad najdeme v článku v článku z 26. dubna 1946: „Víte (...) že se mnozí

Češi velmi a vytrvale kamarádí s němci?“281 Zde je malé počáteční písmeno navíc v

kontrastu se slovem Češi, které je napsáno pravopisně správně. Že se nejednalo o pouhé

překlepy dokládá i odborná literatura. „Fakt, že se etnonymum „Němec“ psalo v různých

vyhláškách, tiskovinách i v úřední korespondenci s malým začátečním písmenem, lze stěží

interpretovat jinak než jako projev etnickými hledisky motivovaného opovržení.“282

Periodikum používalo různých zástupných výrazů také pro pojmenování samotného

procesu vysídlení Němců. Zřejmě nejvíce rozšířené byly pojmy „očista“ nebo „očištění“,

282 VON ARBURG, Adrian, STANĚK, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí
1945–1951: dokumenty z českých archivů. II.: Duben – srpen/září 1945: „Divoký odsun“ a počátky
osídlování. 1. Středokluky: Conditio humana, SUSA, 2011, s. 93. ISBN 978-80-86057-71-2.

281 Perličky z Loštic. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(13), 3.
280 Když se zmocnili němci vlády v r. 1938. Moravský sever. Zábřeh, 1945, 39(10), 1.
279 Z Mohelnice. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(24), 3.

278 K odchodu posledních Němců z obcí Rohle, Kamenná a Nedvězí. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(44),
1.

277 TOMÁŠEK, Josef. Severomoravská turistika. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(37), 1.
276 NOVOTNÝ, Antonín. Moravský sever a Šumpersko. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(44), 1.
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které v sobě automaticky nesou předpoklad, že se zbavujeme něčeho špinavého čili

špatného. Moravský sever mluví třeba o „očišťovaných a nově osídlovaných obcích“283, o

nutnosti očistit kraj „od všeho cizího“ nebo o „vyčištění pohraničních krajů naší republiky

od nepřátelských živlů“.284 Další výraz používaný jako synonymum pro slovo odsun byl

výraz „vyvážení“. Jestli některé přezdívky, které byly Němcům dávány, budily pocit, že je

zbavují individuality a téměř i lidské identity, pak pojem „vyvážení Němců“ to dělal

spolehlivě. „Z Polska je vyváženo denně na 50.000 Němců,“285 psal MS v červenci 1945,

podobně jako o dva měsíce později: „Tím spíše, že Němci, které nyní vyvážíme,...“286

Použití podobných výrazů, které se běžně vážou spíše s věcmi než s osobami, je v tomto

kontextu značně neobvyklé a degraduje lidské bytosti na neživé objekty. Koneckonců,

právě to je spojujícím prvkem všech zmiňovaných výrazů, které MS používal pro označení

Němců a jejich odsunu. Odosobnění, ztráta identity, případně až snížení všech příslušníků

německého národa na úroveň neživých předmětů.

286 KOŽOUŠEK, Alois. Národ pijanů je národem otroků. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(32), 1.
285 Z domova i ze zahraničí. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(26), 1.

284 POKORNÝ, František. Řešení národnostní otázky a severní Morava. Moravský sever. Zábřeh, 1945,
39(4), 1.

283 Knižní dary. Moravský sever. Zábřeh, 1946, 40(43), 1.
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4 Závěr
Začátky soužití Čechů s Němci na území českých zemí sahají daleko do historie a dá se

říct, že to nikdy nebylo soužití zcela bezproblémové. V rámci moderních dějin došlo k

eskalaci napětí mezi oběma národy v polovině 19. století, kdy se na české straně začaly

objevovat emancipační ambice. Ty nakonec vyvrcholily po první světové válce vznikem

samostatného Československa, v němž se Němci stali nejpočetnější menšinou. Právě

otázka menšin byla jedním ze zásadních problémů nově vzniklého státu. Od poloviny 30.

let začalo docházet k radikalizaci místních Němců a společné soužití bylo stále

komplikovanější. Nejsilnější zastoupení měli němečtí obyvatelé tradičně v českém

pohraničí, které bylo po mnichovské dohodě obsazeno Německem a násilně

germanizováno. Dlouholeté spory mezi dvěma národy vyvrcholily po skončení druhé

světové války hromadným vysídlením německého obyvatelstva z Československa.

Tato práce zkoumala mediální diskurz odsunu Němců na Šumpersku, tedy na území

tehdejších politických okresů Šumperk a Zábřeh, vytvářený místním regionálním

týdeníkem Moravský sever v poválečném období od června 1945 do konce roku 1946.

Moravský sever vycházel v Zábřehu od začátku 20. století jako hlas českého lidu ve

většinově německém kraji. S obsazením pohraničí v roce 1938 bylo jeho vydávání

přerušeno a znovu zahájeno až po skončení války, v červnu 1945, kdy se periodikum

snažilo navázat na předválečnou tradici vydávání českého týdeníku.

Z poválečných výtisků Moravského severu jsem vybrala příspěvky pojednávající o

česko-německých vztazích, odsunu Němců a osídlení pohraničí. Tyto texty jsem následně

rozdělila do tří skupin na základě témat. První z nich se zabývaly konceptem odsunu spíše

z ideové stránky a jeho legitimizací, do druhé skupiny patří příspěvky referující o různých

aspektech provázejících samotnou realizaci odsunu a třetí skupina obsahuje příspěvky o

osídlování pohraničí českými obyvateli. U každé skupiny jsem pak popsala nejčastěji

používané narativy a dílčí témata.

Diskurz, na jehož vytváření se Moravský sever v té době podílel, byl jednoznačně

protiněmecký. Na stránkách periodika neprobíhala diskuze o oprávněnosti odsunu Němců,

ten byl chápán jako samozřejmost a nezbytnost. Hlasy, které by této tezi oponovaly,
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bychom na stránkách periodika nenašli. K legitimizaci myšlenky odsunu přitom MS

používal několik často se opakujících narativů. První z nich popisoval odsun Němců z

českých zemí jako nepopiratelné právo Čechů založené na prožitých letech pod německým

útlakem. Další z narativů používal k legitimizaci odsunu referování o nacistických

válečných zločinech, za něž byla obvykle připisována vina celému německému národu.

Další skupina textů vykreslovala všechny příslušníky německého národa jako hrozbu, a to

jak pro osobní vztahy, tak v rámci mezinárodní politické spolupráce. Poslední z narativů

pak nahlížel právo na odsun z širšího dějinného kontextu a Čechům připisoval historický

nárok na celé území českých zemí.

Co se týká realizace odsunu, zabýval se týdeník například otázkou, kdo by měl být do

odsunu zařazen a kdo nikoli, v tomto kontextu byla zmíněna problematika přidělování

českého občanství i smíšených sňatků. Většinou se však zprávy omezovaly výhradně na

informování o politických jednáních, přijímané legislativě a úředních vyhláškách. Samotné

provedení odsunu bylo popisováno pouze krátkými zprávami o tom, kolik Němců bylo a

bude odsunuto. Informace o konkrétním průběhu odsunu, tedy jak je zacházeno s

odsouvanými Němci, jakým způsobem se přepravují za hranice, kolik věcí s sebou smí mít

apod., se v Moravském severu nevyskytovaly vůbec. O násilných činech, které poválečný

odsun mnohdy provázely, nebyla v periodiku ani zmínka.

Podobný, nebo mnohdy ještě větší mediální prostor jako odsun Němců dostávalo v

poválečném období téma osídlování pohraničí. Tyto texty jsem v rámci analýzy rozdělila

do tří podskupin podle narativu, který vytvářely. První z nich byly velmi optimisticky

laděné příspěvky o budování českého pohraničí. Typický pro ně byl vlastenecký tón a apel

na české občany, aby se zapojili do budování obnovené české vlasti. Další z narativů se

zabýval otázkou, kdo by měli být noví obyvatelé pohraničí, a kdo by měl zaujmout důležité

posty veřejné správy. Nakonec byl velmi rozšířený narativ, který apeloval na tzv.

odgermanizování pohraničí, tedy odstranění všeho německého z veřejného prostoru –

počeštění názvů měst i příjmení, odstranění německých značek apod. Jak bylo řečeno,

většina příspěvků o osídlování měla velmi optimistický tón, o problémech, které s sebou

mnohdy přinášelo (rabování německého majetku, nedostatečné osídlení až zanikání

některých horských obcí) se týdeník nezmiňoval.
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Celkový obraz Němců, který periodikum v poválečných měsících vytvářelo, byl

jednoznačně negativní. Mezi všemi analyzovanými příspěvky nebyl jediný, který by

Němce ukazoval v pozitivním světle. Objevovaly se pouze příspěvky s neutrálním nebo

negativním vyzněním. Zatímco mezi neutrálními bylo více kratších zpravodajských

příspěvků, texty ukazující Němce v negativním světle byly často většího rozsahu a

figurovaly na exponovaných místech periodika. Vytváření negativního diskurzu o

Němcích, který obhajoval jejich odsun, však neprobíhalo pouze na úrovni obsahu zpráv.

Na jeho tvorbě se podílely i používané jazykové prostředky. Němci byli na stránkách

periodika nezřídka zesměšňováni a ironizováni. Velmi časté byly také různé zástupné

výrazy, které autoři týdeníku používali pro pojmenování Němců (nepřátelský živel,

germánští přivandrovalci) i jejich odsunu (očištění pohraničí, vyvážení Němců). Jindy bylo

slovo Němec záměrně psáno s malým počátečním písmenem. Všechny tyto postupy měly

společný záměr, a to vyjádřit všem příslušníkům německé národnosti hrubou neúctu.

5 Summary
In my diploma thesis I focused on the theme of expulsion of Sudeten Germans from the

Šumperk region and its media presentation in Moravský sever weekly. The work is divided

into two parts. The first part provides a theoretical background of the topic. The first

chapter deals with the development of relations between the Czechs and the Germans from

the middle of the 19th century until the end of the Second World War. Next chapters

describe the expulsion of Sudeten Germans from Czechoslovakia and the settlement of the

borderland by the Czech population. Finally, the theoretical part deals with the description

of the Šumperk region and its history with focus on Czech-German relations. The practical

part includes the content analysis of Moravský sever weekly in 1945 and 1946. The aim of

this analysis is to describe the media discourse of the expulsion of Sudeten Germans from

the Šumperk region and the settlement of this area by the Czech population. The

conclusion of the analysis is that the media portrayal of the Germans in analyzed weekly

was mostly negative. The expulsion was perceived as necessary, any discussion about its

legitimacy did not take place in Moravský sever weekly. Conclusions of the analysis also

provide the most common language and narrative techniques used to report on the

expulsion of Sudeten Germans.
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