
 
Jak jiţ vyplývá z názvu, práce se zabývá historickým vývojem České  
Kamenice v letech 1945 – 1951. Květen 1945 představoval pro další vývoj České  
Kamenice zásadní změnu. Němci, do té doby většinové obyvatelstvo, rázem dostali  
nálepku ,,státně nespolehliví“ a v očekávání velkých změn proti nim začala být  
uskutečňována diskriminační nařízení. Mezitím začali do České Kamenice  
přicházet Češi z různých koutů republiky. Byli mezi nimi tací, kteří v příchodu do  
pohraničí spatřovali pouze příleţitost k obohacení se, ale přišli i ti, ji ţ poté ve městě  
zůstali, získali národní správcovství a začali zde nový ţivot. Někteří ale museli  
město znovu opustit. Ne vţdy byla národní správa svěřována těm nejschopnějším a  
nejvíce vhodným pro tuto funkci. Často se přidělování a odebírání národních správ  
stalo silným mocenským nástrojem.  
 
První měsíce v České Kamenici byly doprovázeny vlnou bezpráví a tyranie.  
Ve městě se usadily vojenské a partyzánské jednotky, které tyranizovaly nejen  
německé, ale i české obyvatelstvo. Snahy učinit jim přítrţ byly potlačeny. Události  
vypluly na povrch teprve v roce 1947 díky nezdolnému úsilí jednak bývalého člena  
Městského národního výboru Ing. Caidlera, který věřil, ţe protiprávní jednání musí  
být potrestáno, a díky novináři Peroutkova Dnešku Michalu Marešovi, jenţ zmíněné  
události uveřejnil.  
 
Poválečné dějiny České Kamenice jsou typické naprostou změnou skladby  
obyvatelstva. Téměř všichni Němci byli odsunuti. Podstatná část musela město  
opustit hned v červnu 1945, tedy při tzv. divokých odsunech. Zbytek německého  
obyvatelstva byl odsunut v průběhu léta 1946. Z původního počtu 6 600 německých  
obyvatel, zbylo v České Kamenici pouhých pár stovek. I tento stav byl ale ještě  
regulován. Poslední odborníci a specialisté byli přesunuti do vnitrozemí. Česká  
Kamenice jiţ nikdy ve svém vývoji nedosáhla v počtu obyvatel předválečného  
stavu. Vnějšími a vnitřními událostmi byl narušen i další hospodářský vývoj České  
Kamenice. Město, které bylo před válkou centrem textilního a částečně i sklářského  
průmyslu, své výsadní postavení ztratilo na úkor scelování, rušení a přesouvání  
podniků. Proces proměny německého města v české byl doprovázen dalšími  
událostmi, například přejmenováváním ulic, vznikem českých škol, zaloţením  
české knihovny. 


