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Úvod 

 

 K napsání této práce mne inspiroval kulturní charakter Šluknovska, 

oblasti, která byla vţdy víceméně, přestoţe představovala součást „českého“ 

území, německou oblastí. Stav, ve kterém lze v tomto regionu spatřit kamenné 

měšťanské domy a rozsáhlé průmyslové závody ze začátku 20. století, stejně 

tak jako jednotlivé zemědělské usedlosti s pro oblast typickými roubenými 

domy s podstávkou, vypovídá o skutečnosti, ţe dnešní obyvatelé tohoto 

regionu k němu stále nenašli dostatečné vazby. Vzhledem k tomu, ţe hlavní 

sociologicko-kulturním „zlomem“ v oblasti byl odsun původně zde ţijících 

Němců, rozhodl jsem se zpracovat toto téma v diplomové práci. Navíc nelze 

pominout ani skutečnost, ţe přes celkem zásadní publikace v této oblasti, řešící 

poválečné postavení německého obyvatelstva v rámci jednotlivých regionů
1
, 

není toto téma doposud ve vztahu ke šluknovskému regionu nikterak 

zpracováno. Přišlo mi tedy zajímavé prozkoumat v rámci rozsahu studentské, 

tedy diplomové práce, jak samotný odsun na Šluknovsku probíhal. 

 Jako primární prameny jsem pouţil dokumenty, se kterými jsem se 

seznámil při studiu archivních fondů okresního státního archivu v Děčíně. 

Konkrétně se jednalo o archivní fondy okresních národních výborů tří 

tehdejších okresů na Šluknovsku, tedy okresu Rumburk, okresu Šluknov a 

okresu Varnsdorf. Prostudoval jsem jednotlivé sloţky výše uvedených 

archivních fondů, které souvisely s agendou odsunu Němců ze Šluknovska, 

dále sloţky související s agendou antifašistických výborů, tzv. antif, sloţky 

bezpečnostních referátů všech tří okresních národních výborů a nakonec 

sloţky, které souvisely s chodem sběrného střediska pro okres Rumburk – 

Rumburk Buschmuhle
2
. Dále jsem vycházel téţ z autentického znění 

                                                        
1
 Jako příklad bych uvedl minulý rok vydanou knihu: ARBURG, Adrian; DVOŘÁK, Tomáš; 

KOVAŘÍK, David a kol. Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. Brno 

2010. 
2
 Zde je třeba dodat, ţe ohledně zbylých dvou sběrných středisek fungujících na Šluknovsku 

v okrese Varnsdorf a Šluknov nejsou v okresním státním archivu v Děčíně k dispozici ţádné 
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příslušných právních předpisů, tedy dekretů prezidenta republiky, zákonů, 

podzákonných právních předpisů a dále jednotlivých pokynů, na jejichţ 

základě byly československé správní orgány při odsunu koordinovány. Jako 

sekundární pramen byla pouţita dohledaná česky psaná literatura, ohledně 

jejíhoţ rozsahu tímto odkazuji na seznam pouţité literatury, který je součástí 

této diplomové práce. 

 Práce je rozdělena na dva základní celky, mezi kterými jsou však 

vzájemné přesahy. První část se zabývá obecně odsunem jakoţto určitým 

historickým fenoménem, přičemţ jiţ zde je zdůrazněna specifičnost situace na 

Šluknovsku, tedy v regionu s naprostou dominancí německého obyvatelstva s 

konkrétní sociální skladbou. 

 Vzhledem k tomu, ţe se jedná víceméně o právně-historickou práci, je 

v první části kladen důraz na rozbor právních předpisů, kterými byl odsun 

podloţen
3
. Konkrétně se nejdřív zabývám mezinárodněprávním rozměrem 

odsunu německého obyvatelstva z Československa, který znamenal 

samozřejmě vymezení mantinelů pro navazující zákonnou úpravu 

v Československu. Tato je analyzována především s důrazem na základní 

právní předpis upravující nepřímo odsun Němců z Československa, a to na 

ústavní dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého 

státního občanství osob národnosti německé a maďarské, vydaný dne 2. srpna 

1945. 

 Následně je na konci první „obecné“ části práce rozebráno rozdělení 

odsunu Němců z Československa na tzv. divoký odsun a tzv. organizovaný 

odsun. Zde je kladen důraz na náleţité porovnání obou fází a vypíchnutí 

nejpodstatnějších rozdílů mezi těmito fázemi, kde kaţdá z nich představuje 

zcela odlišný postup jak jednotlivců, tak příslušných správních orgánů při 

                                                                                                                                                               
dokumenty, kromě fragmentů různých kartoték, ze kterých se při studiu podmínek v těchto 

sběrných střediscích nedá vycházet. 
3
 Pro úplnost je třeba dodat, ţe jsem se v této diplomové práci nezabýval majetkovým 

rozměrem odsunu Němců, neanalyzuji tedy ani dekrety prezidenta republiky, které souvisely 

s úpravou majetkových práv a postavení Němců. 
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odsunu Němců z Československa. Je třeba zdůraznit, ţe následující druhá část 

práce se věnuje jiţ jen tzv. organizovanému odsunu, neboť jsem po bliţším 

seznámení s jednotlivými, především primárními prameny, dospěl k názoru, ţe 

bych nebyl schopen dostatečně zdokumentovat průběh tzv. divokého odsunu na 

Šluknovsku, a to především vzhledem k nedostatku příslušných archiválií, 

stejně tak jako pouţitelné literatury. Hlavním problém ale představoval 

nedostatek příslušných, v okresním státním archivu v Děčíně dohledatelných, 

listin
4
. Druhá kapitola práce se tedy dále věnuje jen organizovanému odsunu a 

jeho průběhu v roce 1946 a na začátku roku 1947. 

 Druhá část práce je rozdělena na části, které sledují jednotlivé aspekty 

organizovaného odsunu, tedy soustředění Němců ve sběrných střediscích, a 

dokumentaci podmínek, které v těchto sběrných střediscích panovaly. Dále se 

věnuji hlavním specifikům, které provázely odsun na Šluknovsku, tedy otázce 

zachování provozu jednotlivých průmyslových podniků, jejichţ chod leckdy 

znamenal pro Československo zásadní státní zájem, a odsunu antifašistů, který 

byl proveden odděleně a s určitými odlišnostmi od standardního odsunu 

Němců z Československa. Následně se věnuji jednotlivým rozdílům mezi 

transporty Němců do americké a sovětské okupační zóny
5
. Nakonec pro bliţší 

představu o průběhu odsunu v šluknovském regionu zmiňuji jednotlivá 

pochybení orgánů státní správy, která odsun Němců z Československa 

provázela, stejně tak jako problémy, které byly s odsunem spojeny. 

 V závěru práce se snaţím především o odpověď na nejvíce 

diskutovanou otázku, která ve vztahu k odsunu Němců z Československa 

vyvstává, a to do jaké míry se jednalo o humánně provedenou akci, která byla 

                                                        
4
 Vzhledem k ţivelnému průběhu divokého odsunu by podkladem pro jeho místní studii byly 

nejspíše výpovědi jednotlivých pamětníků, popřípadě ojediněle určité listinné dokumenty. 

Vzhledem k menší míře participace státního aparátu a především k mizivé míře koordinace 

správních orgánů na divokém odsunu neobsahují jednotlivé archivní fondy okresního státního 

archivu v Děčíně téměř ţádné pouţitelné archiválie, které by se divokého odsunu týkaly. 

5 Zde je specifikem odsunu na Šluknovsku opačný poměr Němců odsunutých do jednotlivých 

zón a obecně částečně odlišný časový průběh transportů do jednotlivých okupačních zón, neţ 

se dělo v ostatních částech Československa. 
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v tehdejší době vzhledem k předchozím událostem nezbytná. Jak byly 

jednotlivými místními správními orgány dodrţovány zákonné předpisy 

upravující samotný odsun Němců z Československa a stejně tak do jaké míry 

byl odsun provázen excesy, na jejichţ základě by mohl být odsun Němců 

z Československa viděn jako na odsouzeníhodný proces, ve kterém nebyla 

respektována práva jednotlivých osob německé národnosti a který představoval 

historické období, jeţ by mělo být v moderní demokratické společnosti 

podrobeno určité revizi, a to ne ve smyslu majetkovém, ale ve smyslu přístupu 

občanů ČR k tomuto problému. Na závěr a pro úplnost musím jen dodat, ţe 

výše uvedené se nevztahuje na divoký odsun, který dle mého názoru 

představuje ošklivou ukázku bezprostřední reakce českého obyvatelstva vůči 

Němcům na konec druhé světové války, kterou je však vzhledem k událostem 

druhé světové války velmi problematické objektivně hodnotit, coţ ostatně ani 

není účelem této diplomové práce. 
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1. Odsun obecně 

1.1. Předpoklady odsunu 

1.1.1. Situace německého obyvatelstva na Šluknovsku a v Čechách 

 

 Šluknovsko patřilo mezi regiony tehdejší Československé republiky, 

které představovaly historicky území se zásadní převahou německého 

obyvatelstva, které tento region osidlovalo jiţ od počátku 13. století
6
, částečně 

by se dalo hovořit i o pronikání Luţických Srbů do tohoto prostoru
7
, odtud také 

název nedalekých Luţických hor. Šluknovsko představovalo před začátkem 

druhé světové války vyspělý a značně industrializovaný region s velkým 

mnoţstvím fungujících továrních provozů a nemalým počtem ţivnostníků. Po 

Mnichovské dohodě bylo Šluknovsko obsazeno německou armádou a bylo 

připojeno k nacistickému Německu. 

 Vzhledem ke skutečnosti, ţe české země nebyly nijak zásadně zasaţeny 

válečným běsněním na sklonku druhé světové války, nebylo ani přikročeno 

k jakékoli formě organizovaného odsunu Němců před přicházející frontou, 

navíc představovaly české země pro Němce jedno z posledních míst, kde by 

mohl být kladen postupujícím spojeneckým vojskům odpor.
8
 Většina 

německých civilistů tedy v oblasti zůstala, i kdyţ do ní dne 8. května 1945 

začala pronikat spojenecká armáda, konkrétně 2. polská armáda
9
, a od severu 

začala postupně obsazovat celý Šluknovský výběţek, přičemţ zbytky německé 

branné moci ustupovaly přes Luţické hory směrem na jih. 

 Situace německého obyvatelstva byla v prvních dnech po osvobození 

značně nepřehledná, coţ bylo zapříčiněno především zhroucením německé 

obrany a následným nekoordinovaným ústupem na jih. Dá se spekulovat o tom, 

                                                        
6
 ŠIMÁK, J. V. Pronikání Němců do Čech kolonisací ve XIII. a XIV. století. Praha 1938. 

7
 BOHÁČ, Zdeněk. České země a Lužice. Tišnov 1993. 

8
 Byl tu také záměr vyuţít do tehdejší doby obsazené území českých zemí k politickému 

vyjednávání ohledně podmínek kapitulace. 
9
 Polsky Druga Armia Wojska Polskiego , zkráceně 2. AWP 
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jak mohly působit na Němce obavy ohledně hromadné odplaty Čechů, je třeba 

však poznamenat, ţe na Šluknovsku byla situace velmi specifická a rozdílná od 

zbytku Československé republiky, neboť se tu jak před, tak během druhé 

světové války vyskytovalo mizivé procento českých civilistů
10

. Docházelo zde 

tedy zpočátku méně ke spontánním projevům nenávisti, které se vyskytovaly 

v jiných částech osvobozené Československé republiky
11

. Přesto i tady 

docházelo po osvobození ze strany německého obyvatelstva k projevům, které 

byly spojeny s nejistou budoucností a především se strachem před násilnou 

odplatou za zločiny, kterých se Němci v rámci druhé světové války dopustili. 

Tyto existenční problémy se pak často projevovaly i sebevraţdami Němců, 

které nebyly v té době ojedinělou záleţitostí
12

. 

 

1.1.2. Postoj československých politických představitelů k odsunu 

 

 Je třeba zdůraznit, ţe přestoţe odsun Němců představoval otázku, kterou 

československá exilová vláda v Londýně řešila jiţ v průběhu války, nebyl 

odsun Němců z území osvobozeného Československa zpočátku nikterak 

právně podloţen. Navíc vzhledem k tomu, ţe provedení odsunu předpokládalo 

i uznání jeho legitimity ze strany vítězných mocností, musela československá 

vláda počkat aţ na výsledky Postupimské konference
13

. Ve zprávě ze třístranné 

konference v Berlíně ze dne 2. srpna 1945, konkrétně v jejím článku XIII. 

nesoucím název „Spořádaný odsun německého obyvatelstva“, je zachycena 

následující dohoda vítězných mocností, tedy Sovětského svazu, Spojených 

států amerických a Velké Británie, ohledně postupu ve věci odsunu německého 

                                                        
10

 Ve dvacátých letech tvořili Češi okolo 3 % celkového počtu obyvatelstva s tím, ţe tato tři 

procenta představovala především příslušníky státní správy první Československé republiky, 

přičemţ na sklonku druhé světové války se jednalo o procento značně niţší. 
11

 Srov. např. Ústecký masakr z 31. července 1945. 

12
 STANĚK, Tomáš. Odsun Němců z Československa 1945–1947. Praha 1991, s. 55. 

13
 Konala se od 17. července do 2. srpna 1945 a nakonec na ní byl dán souhlas s budoucím 

uskutečněním odsunu, který však měl být proveden humánně. 
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obyvatelstva: „Konference dospěla k této dohodě o odsunu Němců z Polska, 

Československa a Maďarska: Tři vlády prozkoumaly tuto otázku po všech 

stránkách a uznaly, že německé obyvatelstvo nebo jeho složky, které zůstávají 

v Polsku, Československu a v Maďarsku, bude třeba odsunout do Německa. 

Jsou zajedno v tom, že jakýkoli odsun musí být prováděn spořádaně a lidsky. 

Poněvadž by příliv velkého počtu Němců do Německa zvýšil břemeno, které již 

doléhá na okupační úřady, soudí, že tento problém by měla zkoumat především 

Kontrolní rada a přihlížet při tom zvláště k tomu, aby tito Němci byli 

spravedlivě rozděleni mezi jednotlivá okupační pásma. Dávají proto svým 

zástupcům v Kontrolní radě příkaz, aby co nejdříve svým vládám oznámili, 

kolik takových osob už přišlo do Německa z Polska, Československa a 

Maďarska, a aby podali odhad, v jaké době a jak rychle by mohly být 

provedeny další odsuny vzhledem k nynější situaci v Německu. O tom se 

současně uvědomují československá vláda, polská prozatímní vláda a kontrolní 

komise v Maďarsku se žádostí, aby zatím zastavily další vyhošťování, dokud 

zúčastněné vlády neprozkoumají zprávy svých zástupců v Kontrolní radě.“ Toto 

stanovisko bylo obratem v otázce ochrany národnostních menšin zastávané 

jednotlivými velmocemi v meziválečném období. Nově byla pak zastávána 

teorie, dle které představovala etnicky smíšená území oblasti, jeţ byly zdrojem 

různých rozbrojů. Jakkoli si tedy i představitelé spojeneckých velmocí byli jistě 

vědomi závaţných problémů, které budou realizaci tohoto záměru, resp. 

odsunu příslušníků jednotlivých minorit, provázet, zvítězila snaha po udrţení 

trvalého míru
14

. 

 Prezident československé exilové vlády Edvard Beneš si byl během 

druhé světové války dobře vědom nutnosti vyřešení otázky německého 

obyvatelstva na československém území, přičemţ obzvláště po brutální reakci 

Němců na atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha bylo zřejmé, ţe 

německé obyvatelstvo nebude moci na československém území po konci války 

                                                        
14

 ARBURG, Adrian; STANĚK, Tomáš. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 

1945–1951. Dokumenty z českých archivů, Díl I., Češi a Němci do roku 1945, Úvod k edici, 

Středokluky 2010, s. 209. 
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zůstat. Edvard Beneš se tak jiţ dopředu snaţil při svých rozhovorech 

s představiteli vlád Sovětského svazu, Spojených států amerických a Velké 

Británie vyjednat pro poválečný odsun Němců z Československa co nejlepší 

podmínky, přičemţ právě výše zmíněný atentát na zastupujícího říšského 

protektora Heydricha v kontextu následných nehumánních protiakcí Němců 

představoval skutečnost, která především představitele vlády Velké Británie 

přesvědčila o nemoţnosti dalšího souţití Čechů a Němců v Československu, a 

zásadně tak ulehčila další vyjednávání československé exilové vlády ohledně 

poválečného odsunu Němců z Československa
15

. Zde je třeba poukázat např. 

na stanovisko Edvarda Beneše k sudetským Němcům, zaznamenané Jaromírem 

Smutným, kde se Edvard Beneš vyjadřuje v tom smyslu, ţe: „(..) čeští 

nacističtí Němci jsou vlastní příčinou války a vždycky jí budou. Proto musí 

z Československa pryč (..)“
16

. Nebyl to však pouze Edvard Beneš, který 

prosazoval odsun německého obyvatelstva z Československa, obzvláště těsně 

po konci druhé světové války se k potřebě odsunu vyjadřoval často velmi 

radikálně tehdejší československý ministr spravedlnosti Prokop Drtina, 

konkrétně zde uvádím výňatek z jeho první řeči na osvobozeném území 

Československa: „Musíme začít s vyháněním Němců z našich zemí ihned, 

okamžitě, všemi způsoby, před ničím se nesmíme zastavit a zaváhat.“
17

 

V podobném duchu se ve svých projevech pak vyjadřovali i jednotliví 

komunističtí funkcionáři v čele s Klementem Gottwaldem. 

 Je třeba dále zmínit i skutečnost, ţe odsun německého obyvatelstva 

z území Československa byl obsaţen v Košickém vládním programu
18

, 

konkrétně v ustanovení jeho článku VIII. V tomto článku byl jiţ nastíněn 

                                                        
15

 TIGRID, Pavel. Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu. Toronto 1988, s. 

155. 
16

BENEŠ, Edvard. Odsun Němců z Československa – Výbor z pamětí, projevů a dokumentů 

1940–1947. Praha 1996, s. 99. 
17

 HEJL, Vilém. Zpráva o organizovaném násilí. Praha 1990, s. 12. 
18

 Jednalo se o Program československé vlády Národní fronty Čechů a Slováků přijatý 5. 

dubna 1945 v Košicích. 
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mechanismus, na základě kterého by mohl být odsun Němců z Československa 

proveden, tedy zbavení německého obyvatelstva československého občanství a 

jeho následný odsun za hranice, coţ bylo také následně realizováno ústavním 

dekretem prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého 

státního občanství osob národnosti německé a maďarské, vydaným dne 2. srpna 

1945. 

 

1.2. Právní úprava, na základě které byl odsun proveden  

1.2.1. Právní úprava odsunu v mezinárodním právu 

 

 Zde je třeba poukázat na provázanost mezinárodněprávní úpravy, kterou 

představují multilaterální mezinárodní smlouvy uzavřené mezi Sovětským 

svazem, Spojenými státy americkými, Velkou Británií a Německem
19

, 

s úpravou národní, v tomto případě s dekrety prezidenta republiky. Ačkoli se 

na počátku války stavěli zástupci vítězných mocností k problému odsunu 

Němců z Československa zdrţenlivě, postupem času a především v důsledku 

bliţšího seznámení se s válečnými zločiny, které byly Němci v průběhu druhé 

světové války spáchány, začali počítat s nutností určité formy odsunu 

německého obyvatelstva z Československa, Polska a Maďarska do Německa. 

Následně byl tedy po konci války odsun legalizován ve výše zmíněné zprávě ze 

třístranné konference v Berlíně z 2. srpna 1945. Zároveň bylo touto zprávou 

státům, ze kterých měli být Němci odsunuti, nařízeno, aby zastavily odsun, 

dokud nebude lépe připraveno přijímání odsunutých Němců v jednotlivých 

okupačních zónách Německa. Zde je třeba poukázat na skutečnost, ţe tento 

pokyn k zastavení svévolného odsunu představuje ve vztahu k problematice 

odsunu Němců z Československa časový milník, který odděluje tzv. divoký 

odsun, který byl prováděn bez právní úpravy a koordinace státní správou 

                                                        
19

 Bezvadný projev vůle Německa je tu dovozován z projevu vůle vítězných mocností, které 

Německo po úplné poráţce spravovaly/zastupovaly. 
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víceméně spontánně
20

, od odsunu podloţeného zákonnými normami a 

dozorovaného ze strany orgánů státní správy a orgánů vítězných mocností. 

Československá právní úprava odsunu Němců byla tedy bliţší konkretizací, jeţ 

byla umoţněna zmocněním na mezinárodněprávní úrovni, na které se shodly 

vítězné mocnosti.  

 

1.2.2. Právní úprava odsunu v národním právu 

 

 Prvně je třeba dodat, ţe samotný odsun Němců představoval otázku, 

která byla řešena jiţ těsně před vypuknutím druhé světové války
21

, lze však mít 

za to, ţe reálný základ pro jednání ohledně odsunu, a to obzvláště ve vztahu 

konkrétního vyjednávání s jednotlivými spojeneckými velmocemi, nastal aţ po 

definitivním uznáním československého prozatímního státního zřízení
22

. 

Samotná podoba odsunu Němců se pak postupně utvářela na základě 

jednotlivých jednání prezidenta Edvarda Beneše s představiteli spojeneckých 

velmocí
23

. 

 Samotný rámec národní právní úpravy, na jejímţ základě byl odsun 

Němců proveden, byl dán mezinárodněprávním výstupem z Postupimské 

konference, o čemţ bylo jiţ pojednáno výše. Jednalo se tedy o postup, který 

měl být „lidský, slušný, správný, morálně odůvodněný, přesně plánovaný a se 

                                                        
20

 Jako jakýsi „podklad“ zde lze povaţovat tu část Košického vládního programu, která se 

týkala poměru Němců na území Československa po válce. 
21

 Jsou autoři, kteří začátky diskuze ohledně odsunu německé menšiny zasazují jiţ do doby 

mnichovské krize 1938. Zde lze zmínit např. Detlefa Brandese a odkázat na jeho knihu: 

BRANDES, Detlef. Cesta k vyhnání 1938–1945, Plány a rozhodnutí o „transferu“ Němců z 

Československa a z Polska. Praha 2002. 
22

 Ze strany Velké Británie bylo prozatímní státní zřízení s určitými výhradami uznáno dne 

21. července 1940. 
23

 K tomu více v: KUKLÍK, Jan. Mýty a realita takzvaných Benešových dekretů. Praha 2002, 

kapitola VIII., Dekrety prezidenta republiky vydané na osvobozeném území v bezprostředně 

poválečném období. 
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všemi spojenci pevně dohodnutý“
24

. Zásadním problémem, který bylo však 

třeba vyřešit jako jednu z nejzákladnějších podmínek odsunu, byla úprava 

československého občanství osob německé národnosti. Těţko by totiţ šlo 

odsunout z Československa osoby, které byť národnosti německé, by byly 

státními občany československými. Bylo tedy třeba legislativní reakce na 

předpisy upravující státní občanství, které byly přijaty po záboru 

československého pohraničí v říjnu roku 1938 a následném vytvoření 

protektorátu Čechy a Morava v březnu roku 1939. 

 Konkrétně se jednalo o československo-německou smlouvu o otázkách 

státního občanství a opce ze dne 20. listopadu 1938
25

 a říšský zákon o znovu-

sjednocení sudetských oblastí s německou říší ze dne 20. listopadu 1938
26

, kdy 

na základě těchto právních předpisů nabyli všichni českoslovenští státní občané 

s bydlištěm nebo domovským právem na Němci obsazeném území německé 

státní občanství, a to bez ohledu na národnost. Občanství státních občanů 

německé národnosti, kteří ţili v českých zemích mimo výše zmíněné 

okupované oblasti, tedy v později zřízeném protektorátu Čechy a Morava, řešil 

výnos o zřízení protektorátu Čechy a Morava ze dne 16. března 1939 a nařízení 

ze dne 20. dubna 1939, o nabývání německé státní příslušnosti dřívějšími 

československými státními občany německé národnosti, na jejichţ základě tito 

nabyli státního občanství německého. 

 Problém však nastal tím, ţe vzhledem k přijetí ústavního dekretu 

prezidenta republiky č. 11/1944 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku, 

vydaného 3. srpna 1944 a republikovaného vyhláškou č. 30/1945 Sb. pozbyly 

v předchozím odstavci zmíněné naturalizační akty, jakoţto akty přijaté v době 

nesvobody
27

, platnosti, respektive bylo na ně hleděno jako na nicotné. 

                                                        
24

 DEJMEK, Jindřich; KUKLÍK, Jan; NĚMEČEK, Jan. Historické, právní a mezinárodní 

souvislosti dekretů prezidenta republiky. Praha 2003, s. 96. 
25

 Publikované ve Sb. po číslem 300. 
26

 Publikován v RGbl I/1938, s. 1641. 
27

 Doba nesvobody byla dekretem prezidenta republiky č. 11/1945 Sb., o obnovení právního 

pořádku, ze dne 3. srpna 1944 stanovena jako doba ode dne 30. září 1938 do dne stanoveného 
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Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byli tedy všichni českoslovenští 

státní občané německé národnosti, kteří pozbyli během doby nesvobody své 

československé státní občanství a nabyli státní občanství německé, stále 

československými státními občany. Tento fakt představoval velký problém při 

realizaci legislativního řešení odsunu, neboť Němci, kteří měli být odsunuti, 

byli vlastně stále československými státními občany, coţ nemalou měrou 

ztěţovalo legitimitu samotného odsunu. Uvaţovalo se o variantách, kdy měli 

být Němci odsunuti na základě ustanovení recipovaného rakouského zákona ze 

dne 27. července 1871, který umoţňoval vyhoštění cizinců, jeţ se dopustili 

přečinu proti veřejnému pořádku
28

. V rámci tohoto řešení by však bylo nutné 

připustit výjimku z výše zmíněného dekretu o obnovení právního pořádku, 

neboť bylo třeba, aby byli Němci bráni jako cizinci, coţ by šlo jen těţko, 

pokud by jim bylo přiznáno československé státní občanství. 

 Nakonec byl zvolen postup, jehoţ výsledkem bylo vydání ústavního 

dekretu prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého 

státního občanství osob národnosti německé a maďarské, ze dne 2. srpna 

1945
29

 (dále v této kapitole jen jako „Ústavní dekret“). Tento Ústavní dekret 

vyřešil tedy problematiku pozbytí československého občanství u osob německé 

národnosti následovně: 

 

1. Českoslovenští státní občané národnosti německé nebo maďarské, kteří 

podle předpisů cizí okupační moci nabyli státní příslušnosti německé 

nebo maďarské – tito pozbyli dnem nabytí takové státní příslušnosti 

československého státního občanství. 

 

                                                                                                                                                               
vládní vyhláškou (konkrétně do dne 4. května 1945, stanoveného vyhláškou vlády č. 31/1945 

Sb.). 

28
 STANĚK, Tomáš. Odsun Němců z Československa 1945–1947. Praha 1991, s. 99. 

29
 Jiţ z data vydání tohoto dekretu je zřejmé, ţe je reakcí na zprávu z třístranné konference v 

Berlíně. 
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Zde je právě třeba poukázat na problematické ustanovení Ústavního dekretu o 

úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a 

maďarské, konkrétně jeho části, která zní: „kteří podle předpisů cizí okupační 

moci nabyli“, a to vzhledem k tomu, ţe dle ústavního dekretu o obnovení 

právního pořádku, byly tyto předpisy (rozuměj předpisy cizí okupační moci na 

území Československa v době nesvobody) povaţovány za nicotné a ţádný 

subjekt tedy dle nich nemohl nabýt německého ani jiného občanství. Existovalo 

vícero výkladů, které obhajovaly legitimitu tohoto ustanovení, bylo např. 

argumentováno, ţe zde šlo jen o vymezení rozsahu, na který dopadala právní 

úprava, a ţe je tedy irelevantní skutečnost, ţe jde v tomto případě o vymezení 

na základě nicotných právních předpisů. Jeden z dalších způsobů obhajoby 

tohoto ustanovení dekretu spočíval v tom, ţe samotný ústavní dekret pro své 

účely akty cizí okupační moci uznal, a to přestoţe tyto nebyly součástí 

československého právního řádu, neboť byly nicotné
30

. Na závěr je třeba dodat, 

ţe tento systém zbavení československého státního občanství byl obrazem 

tehdejších nálad ve společnosti, kdy jakýmsi trestem za nabytí německého 

státního občanství na základě právních předpisů okupační moci byla 

automaticky následná ztráta občanství československého, a to na základě 

nových předpisů vydaných jiţ v době svobody.  

  

2. Ostatní českoslovenští státní občané národnosti německé nebo 

maďarské – tito pozbyli československé státní občanství dnem nabytí 

účinnosti ústavního dekretu prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o 

úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a 

maďarské, ze dne 2. srpna 1945. 

 

Ustanovení Ústavního dekretu, které bylo podkladem pro automatické zbavení 

československého státního občanství, a to čistě na základě odlišné národnosti, 

je problematické, neboť akcentuje uplatnění principu kolektivní viny osob 

                                                        
30

 STANĚK, Tomáš. Odsun Němců z Československa 1945–1947. Praha 1991, s. 100. 
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německé a maďarské národnosti, a to i přes stanovené výjimky, které budou 

rozebrány níţe. Idea hromadného zbavení československého státního občanství 

všech osob německé a maďarské národnosti v sobě odráţí dobovou tendenci po 

úplném vyřešení otázky německé menšiny, která ţila po skončení druhé 

světové války na území Československa. 

 

Pro úplnost je třeba dodat, ţe Ústavní dekret pamatoval i na Čechy, 

Slováky a příslušníky jiných slovanských národů, kteří za doby zvýšeného 

ohroţení republiky
31

 usilovali o získání německého nebo maďarského státního 

občanství, a to aniţ by k tomuto byli donuceni nátlakem nebo podobnými 

závaţnými okolnostmi. 

Dále je třeba zmínit jednotlivé výjimky, tj. situace, kdy se Ústavní 

dekret na dané osoby vzhledem k jejich činnostem vůbec nevztahoval a dále 

kdy bylo dle Ústavního dekretu daným osobám jejich československé státní 

občanství zachováno. 

 Zcela vyjmuti z působnosti dekretu byli ti Němci a Maďaři, kteří se 

v době zvýšeného ohroţení republiky přihlásili v úředním hlášení za Čechy a 

Slováky. Právní postavení těchto osob nebylo tedy Ústavním dekretem nijak 

dotčeno. 

Osobám, na které se vztahoval Ústavní dekret a které dle něho měly 

československého státního občanství pozbýt, bylo toto zachováno, pokud 

dostatečně prokázaly, ţe zůstaly věrny Československé republice, nikdy se 

neprovinily proti národům českému a slovenskému a buď se činně zúčastnily 

boje za její osvobození, nebo trpěly pod nacistickým nebo fašistickým terorem. 

Zachování československého státního občanství muselo být deklarováno 

rozhodnutím ministerstva vnitra, které rozhodovalo na návrh zemského 

národního výboru, jemuţ byly příslušnými okresními národními výbory ţádosti 

                                                        
31

 Doba zvýšeného ohroţení republiky je období od 21. května 1938 do 31. prosince 1946.  

Byla stanovena v dekretu prezidenta republiky č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických 

zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, ze dne 19. června 

1945. 



 19 

o vydání tohoto rozhodnutí postupovány
32

. Pokud měl místně příslušný okresní 

národní výbor okolnosti, na základě kterých zůstalo československé státní 

občanství osobě ţádající o vydání výše uvedeného rozhodnutí zachováno, za 

dostatečně prokázané, vydal o této skutečnosti ţádající osobě osvědčení, na 

jehoţ základě byla tato osoba povaţována za československého státního 

občana, a to aţ do dne právní moci rozhodnutí o tom, ţe bylo/nebylo 

československé státní občanství této osobě zachováno. Samotnou ţádost o 

zjištění, ţe se československé státní občanství zachovává, bylo třeba podat ve 

lhůtě šesti měsíců od počátku účinnosti Ústavního dekretu, tedy ode dne 10. 8. 

1945. 

Obecným prostředkem, který znamenal moţnost navrácení 

československého státního občanství, které na základě Ústavního dekretu 

pozbylo nemalé mnoţství československých státních občanů, byla moţnost 

podat ţádost o navrácení československého státního občanství na místně 

příslušném okresnímu národnímu výboru, který prováděl konkrétní šetření 

ohledně situace ţadatelů. Tyto ţádosti pak byly jako ve výše uvedeném případě 

postupovány zemskému národnímu výboru, který je pak předkládal 

ministerstvu vnitra k rozhodnutí. Samotný Ústavní dekret neobsahoval ţádnou 

zvláštní úpravu, která by mohla slouţit jako vodítko při rozhodování ohledně 

navracení československého státního občanství, rozhodování ohledně vrácení 

občanství bylo ponecháno na volné úvaze ministerstva vnitra, přičemţ 

v případech, kdy konkrétní ţadatel porušil povinnosti československého 

občana, nemělo být ţádosti vyhověno
33

. Přestoţe znění Ústavního dekretu 

předpokládalo moţnost vyuţití ţádosti o navrácení československého státního 

občanství u kaţdé osoby, která toto občanství na základě Ústavního dekretu 

                                                        
32

 O zachování československého státního občanství příslušníků československých 

vojenských jednotek, kteří byli německé nebo maďarské národnosti, rozhodovalo 

ministerstvo vnitra na návrh ministerstva národní obrany. Aţ do právní moci rozhodnutí byli 

tito příslušníci povaţováni za československé státní občany. 
33

 Pro podání ţádosti byla určena šestiměsíční lhůta ode dne, který byl určen vyhláškou 

ministerstva vnitra. 
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pozbyla, byla konečná moţnost vyuţití tohoto institutu silně omezena. Stalo se 

tak tím, ţe vyhlášky ministra vnitra, které měly určit lhůty pro podávání 

ţádostí, byly vydány pouze ve vztahu pro podávání ţádostí manţelek a 

nezletilých dětí československých státních občanů
34

 a následně pro 

nerozvedené manţely československých manţelek
35

. Následně tuto 

problematiku upravovaly ještě další vyhlášky ministra vnitra z let 1948, 1949 a 

1950
36

. Vzhledem k časovému vymezení této práce zde nebudu tyto prováděcí 

předpisy k Ústavnímu dekretu dále rozebírat. 

 Je třeba zmínit i skutečnost, ţe Ústavní dekret přistupoval benevolentně 

k problému odejmutí československého občanství manţelkám a nezletilým 

dětem československých státních občanů. Dle Ústavního dekretu měly být 

jejich ţádosti posuzovány blahovolně. Navíc v případě, kdy tyto osoby podaly 

ţádost o navrácení československého státního občanství, byly aţ do dne právní 

moci rozhodnutí o ţádosti povaţováni za československé státní občany. 

 

1.3. Základní rozdělení odsunu dle jeho průběhu 

1.3.1. Tzv. divoký odsun 

 

Hlavním kriteriem, na základě kterého je odsun Němců z území 

Československa dělen, je jeho organizace, resp. ţivelnost. Protoţe 

bezprostředně po skončení války neexistoval ţádný právní rámec, na jehoţ 

                                                        
34

 viz vyhláška ministra vnitra č. 51/1945 Sb., ze dne 25. srpna 1945, o lhůtě k podávání 

ţádostí o vrácení československého státního občanství pro manţelky a děti československých 

státních občanů. 
35

 viz vyhláška ministra vnitra č. 254/1946 Sb., ze dne 20. prosince 1946, o lhůtě k podávání 

ţádostí o vrácení československého státního občanství manţely československých státních 

občanek. 
36

 Konkrétně šlo o vyhlášky ministra vnitra č. 76/1948 Sb.; č. 77/1948 Sb.; 119/1949 Sb.; 

252/1949 Sb.; 40/1950 Sb. 
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základě by mohl být odsun Němců proveden
37

, stejně tak jako náleţitě 

nefungovala státní správa, která by odsun koordinovala, označuje se první 

období odsunu německého obyvatelstva z Československa jako tzv. divoký 

odsun. Toto období bylo charakteristické radikalizací českého obyvatelstva, 

které chtělo trest pro německé okupanty. Docházelo ke spontánním akcím, 

které měly za účel likvidaci Němců, jejich zastrašení nebo vyhnání
38

. 

Z nedalekého okolí Šluknovského výběţku lze zmínit např. Ústecký masakr ze 

dne 31. července 1945, kde po výbuchu nedalekého muničního skladu nastal v 

Ústí nad Labem pogrom na Němce, jehoţ výsledkem bylo okolo 100 

mrtvých
39

. Radikalizaci podporoval víceméně i dobový tisk stejně tak jako 

proslovy představitelů státní moci
40

, pro ilustraci uvádím např. projev Edvarda 

Beneše na Hviezdoslavově náměstí v Bratislavě dne 9. května 1945: „Náš ľud 

nemože už s Nemcami a Maďarmi žiť v našej domovine. To, čo nám Nemci, títo 

brutálni, neluďskí a zbesnelí odporcovia, urobili, volá po rozhodnej sankcii. 

Tejto sankci esa im dostane, a prosím vás, aby ste i tu na Slovensku, i v zemích 

českých začali robiti prípravy k tomuto vysťahovaniu.“
41

 nebo projev Klementa 

Gottwalda přednesený dne 11. května 1945 v rozhlase: „Nová republika bude 

státem slovanským, republikou Čechů a Slováků. Němce a Maďary, kteří se tak 

těžce provinili proti našim národům a republice, budeme považovat za zbaveny 

státního občanství a přísně je potrestáme. Národní výbory nechť s tím začnou 

                                                        
37

 Jediným vodítkem pro provedení odsunu v této době byl Košický vládní program, který 

řešil problém odsunu pouze rámcově, respektive spíše byl proklamací o jeho provedení do 

budoucna. 

38 Divokému odsunu se věnuje ve své knize „Poválečné excesy v českých zemích v roce 1945 

a jejich vyšetřování“ Tomáš Staněk: STANĚK, Tomáš. Poválečné „excesy“ v českých zemích 

v roce 1945 a jejich vyšetřování. Praha 2005. 
39

 HAVEL, Jan; KAISER, Vladimír; PUSTEJOVSKY, Otfiid. Stalo se v Ústí na Labem 

31.července 1945. Ústí nad Labem 2005. 

40 viz STANĚK, Tomáš. Poválečné „excesy“ v českých zemích v roce 1945 a jejich 

vyšetřování. Praha 2005, s. 13. 
41

 BENEŠ, Edvard. Odsun Němců z Československa – Výbor z pamětí, projevů a dokumentů 

1940–1947. Praha 1996, s. 137. 
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ihned. Zneškodněte všechny aktivní nacisty a jejich majetek zajistěte ve 

prospěch národa a státu… Zajistěte a do národní, veřejné správy dejte majetek 

Němců, zrádců a kolaborantů… Na venkově připravte konfiskaci půdy, která 

patřila cizácké šlechtě, Němcům, zrádcům a kolaborantům.“
42

. 

V průběhu léta 1945 pak začal být „divoký odsun“ koordinován státní 

správou, konkrétně směrnicemi příslušných ústředních orgánů státní správy, 

které zavazovaly nově vznikající národní výbory
43

. Je však si třeba uvědomit, 

ţe nebyl nikterak mezinárodněprávně podloţen, nehledě na absenci národní 

zákonné úpravy, Němci byli jednoduše prohlášení za státně nespolehlivé 

občany a na základě této skutečnosti byli pak odsunováni mimo hranice 

Československa. Na těchto „odsunech“ se pak nemalou měrou podílela armáda, 

jednotky revolučních gard a partyzánské jednotky
44

. Právě postup těchto sloţek 

byl často velmi tvrdý, přičemţ v mnoha případech lze stěţí mluvit o 

humánnosti. Lze jen spekulovat o tom, do jaké míry byly některé činy proti 

Němcům aktem odplaty, čistým sadismem nebo jen touhou vyuţít poválečný 

chaos a obohatit se. 

Tzv. divoký odsun je tedy charakteristický ţivelností svého průběhu, 

nedostatečnou koordinací, kdy museli Němci narychlo opustit své domovy, a to 

většinou pouze s minimem zavazadel, přičemţ jejich příjem za hranicemi 

Československa nebyl leckdy s příslušnými okupačními správami 

zkoordinován. Při přesunech docházelo k mnohým násilnostem a úmrtí 

německých obyvatel při jednotlivých akcích nebyla ničím neobvyklým, nedá-li 

se pak přímo hovořit o vraţdách. Je třeba téţ poukázat na zdrţenlivý postoj 

západních mocností k této fázi odsunu
45

. Tato fáze odsunu má tedy spíše 

                                                        
42

 GOTTWALD, Klement. Deset let. Praha 1948, s. 357. 
43

 Agenda koordinace odsunu německého obyvatelstva náleţela v rámci jejich organizace 

osidlovacím referátům; tyto koordinovaly odsun Němců spolu s přísunem nového 

obyvatelstva. 

44
 STANĚK, Tomáš. Odsun Němců z Československa 1945–1947. Praha 1991, s. 61–62. 

45
 Především Američané se stavěli striktně proti těmto spontánním vysidlovacím akcím, resp. 

přímo bránili přesunu vysídlovaných Němců přes hranice. 
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charakter vyhnání Němců z Československa, a to v podobě lokálních akcí, 

popřípadě akcí státní správy, které však nebyly dostatečně zkoordinovány – 

tedy neexistovaly postupy pro to, jak jednotlivé části odsunu postupně 

organizovat tak, aby byla dodrţena určitá míra humánnosti. 

 

1.3.2. Tzv. organizovaný odsun 

 

Pro realizaci organizovaného odsunu byl nezbytný souhlas vítězných 

mocností, který byl dán po skončení Postupimské konference v podobě zprávy 

ze třístranné konference v Berlíně ze dne 2. srpna 1945, konkrétně v jejím 

článku XIII. pojmenovaném „Spořádaný odsun německého obyvatelstva“. Jak 

jiţ bylo řečeno výše, byl v reakci na tento souhlas, který byl udělen na 

mezinárodně právní úrovni, vydán ústavní dekret prezidenta republiky č. 

33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti 

německé a maďarské, ze dne 2. srpna 1945. Tento dekret vyřešil problematiku 

československého občanství osob, které měly být odsunuty, neboť nebylo 

legálně moţné, aby stát vypovídal hromadně své vlastní občany ze svého 

území. Zároveň byl spolu s mezinárodním souhlasem k vysídlení německého 

obyvatelstva dán příkaz, aby se všechny vysidlovací akce zastavily, a to aţ do 

té doby, neţ budou dokončeny přípravné práce ohledně dalšího postupu při 

odsunu
46

. Tyto zprávy byly přijaty představiteli československé 

vlády pochopitelně s rozpaky, přičemţ československá vláda apelovala na 

Spojeneckou kontrolní radu v Německu, aby byl opětovný odsun zahájen v co 

nejkratší době. Zároveň začala československá vláda paralelně vyjednávat se 

sovětskou okupační správou podmínky pro další zahájení odsunu Němců do jí 

spravované části Německa.  

Samotný odsun pak započal na začátku roku 1946, a to poté, co byly 

vyřešeny všechny technické podmínky odsunu, tedy otázky počtu 

                                                        
46

 Tyto měla na starost spojenci zřízená Spojenecká kontrolní rada v Německu, která měla 

odsun koordinovat s přijímáním Němců v Německu a dále dohlíţet na zákonný a humánní 

průběh odsunu. 
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odsunovaných Němců, konkrétní destinace, kam měli být Němci odsunuti, a 

dále otázky materiálního a finančního zajištění odsunovaných Němců apod. 

Tyto technické problémy odsunu byly následně v průběhu roku 1946 

dolaďovány na jednotlivých bilaterálních poradách, dle jejichţ výsledků byl 

pak odsun dále koordinován
47

. 

Odsun byl koordinován převáţně na úrovni okresních národních výborů, 

tyto byly následně koordinovány nadřízenými správními orgány, které 

slaďovaly činnost okresních národních výborů, dohlíţely na jeho zákonné 

provádění a snaţily se reagovat na problémy, které se v průběhu odsunu 

objevovaly. Konkrétně se jednalo především o ministerstvo národní obrany, 

ministerstvo vnitra
48

, osidlovací úřad v Praze
49

 a zemské národní výbory. 

Osidlovací úřad v Praze zřídil svou vyhláškou ze dne 27. listopadu 12 

oblastních osídlovacích úřadoven, které představovaly místně dekoncentrované 

úřady, jenţ měly na starosti jak odsun, tak osidlovaní oblastí, ze kterých byli 

Němci odsunuti. Výše zmíněným okresním národním výborům pak byly ještě 

podřízeny místní národní výbory. Tyto vykonávaly součinnost při realizaci 

odsunu na nejniţší úrovni, především prováděly soupisy německého 

obyvatelstva v obcích, které spravovaly, zajišťovaly svoz Němců do sběrných 

středisek, spravovaly majetek, který zbyl v jednotlivých obcích po odsunu 

německého obyvatelstva do jednotlivých sběrných táborů apod. Konečný 

odsun ze sběrných středisek, kde byly osoby německého státního občanství 

umístěny, byl prováděn československou vojenskou správou, která osoby 

z těchto sběrných středisek přebírala a následně je předávala spojeneckým 

armádám na území Německa. Dále byla stanovena obecná povinnost všech 

                                                        
47

 Na těchto poradách se řešily např. otázky počtu odsunovaných Němců v závislosti na roční 

době, počasí, podmínkách v destinaci, kam byli odsunovaní Němci směrováni apod. 
48

 Ministerstvo vnitra představovalo ústřední orgán státní správy, který řídil celý odsun, 

ostatní zmíněné správní úřady poskytovaly ministerstvu především součinnost a pomáhaly 

odsun uskutečnit. 
49

 Osidlovací úřad v Praze byl zřízen dekretem presidenta republiky  č. 27/1945 Sb. ze 17. 

července 1945 o jednotném řízení vnitřního osídlení. 
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orgánů veřejné správy poskytnout v rámci své působnosti při odsunu 

dostatečnou součinnost
50

. 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, byly nejdříve okresními národními výbory za 

součinnosti místních národních výborů pořízeny soupisy německého 

obyvatelstva, které mělo být odsunuto, a tito Němci byli následně 

soustřeďováni v jednotlivých sběrných střediscích. Soustřeďování probíhalo 

tak, ţe Němci určení k přesunu do sběrného střediska byli obesláni výzvou 

okresní správní komise
51

, ve které bylo uvedeno datum, hodina  a místo, kam 

se měli obeslaní Němci určení k přesunu do sběrného střediska dostavit. Tyto 

výzvy obsahovaly téţ poučení o tom, co bylo povoleno vzít si s sebou, a téţ 

postup při zabezpečení opouštěných obydlí.  

Sběrná střediska byla spravována okresními národními výbory, resp. 

okresními správními komisemi, které zajišťovaly zásobování potřebnými 

potravinami, uhlím, pohonnými hmotami, ošacením a vůbec měly na starost 

zajištění bezproblémového chodu sběrných středisek a udrţování humánních 

podmínek  v jednotlivých sběrných střediscích. Sběrná střediska představovala 

místo, odkud odcházeli
52

 Němci následně po pár dnech na tzv. shromaţdiště, 

coţ měly být otevřené a přehledné prostory, odkud byli Němci odváţeni 

transporty, a to po ţeleznici, pomocí autobusů nebo nákladních vozidel 

popřípadě na člunech po vodě
53

. Tato shromaţdiště měla být vybavena stoly a 

lavicemi pro vykonávání písemných prací a dále téţ odděleným prostorem, ve 

kterém byla prováděna prohlídka ţen. 

Ministerstvem vnitra byly vydávány směrnice, které upravovaly 

vybavení jednotlivých transportů, mnoţství věcí, které si s sebou mohli 

                                                        
50

 viz § 5 odst. 2 dekretu prezidenta republiky č. 27/1945 Sb., o jednotném řízení vnitřního 

osídlení, ze dne 17. července 1945. 
51

 Okresní správní komise fungovaly v rámci okresních národních výborů a představovaly 

hlavní správní orgán, který na místní úrovni organizoval odsun. 
52

 Dle směrnice ministerstva vnitra č.j. B-300/1990 mělo ve sběrných střediscích plynule 

docházet k výměně nově příchozích Němců za ty, kteří odcházeli na jednotlivá shromaţdiště.  
53

 Odsun po vodě byl prováděn jen v letních měsících. 
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odsunovaní vzít, stejně tak jako počet personálu, který měl odsun doprovázet a 

starat se o jeho bezvadný průběh. Tyto směrnice se lišili především podle toho, 

jestli se jednalo o odsun do americké nebo sovětské okupační zóny, jelikoţ obě 

velmoci měli lehce odlišné podmínky pro příjem odsunovaných osob. Obecně 

lze konstatovat, ţe odsunovaným Němcům bylo povoleno vzít si s sebou 50 kg 

zavazadel, přičemţ nebylo povoleno odváţet s sebou hotové peníze
54

. Dále 

bylo odsunovaným Němcům zapovězeno vyvézt s sebou vkladní kníţky a 

cenné předměty jako šperky, fotoaparáty, rozhlasové přístroje, psací stroje 

apod
55

. Němci měli být řádně obuti a oblečeni a kaţdá osoba měla disponovat 

přikrývkou, a to přiměřeně roční době, ve které příslušný transport probíhal. 

Dále byla nezbytnou součástí odsunovaných jídelní miska s příborem a 

doklady jako křesní a domovský list a občanská legitimace. Orgány, které 

příslušné transporty prováděly, měly podávat ministerstvu vnitra vţdy k 1. a 

15. dni měsíce souhrnné zprávy, ve kterých měl být shrnut počet odsunutých 

osob, jejich pohlaví, problémy, které transport provázely, případně návrhy 

inovací, které měly zlepšit provádění jednotlivých transportů. 

Tzv. organizovaný odsun byl na rozdíl od divokého odsunu mnohem 

lépe zkoordinován, přičemţ bylo dohlíţeno na jeho humánní průběh. Jakkoli 

nelze přehlédnout, ţe i při něm docházelo k jednotlivým přehmatům, popřípadě 

násilí páchaném na odsunovaných Němcích, představuje tato etapa odsunu jiţ 

řízenou činnost, kdy byla ze strany správních orgánů, které odsun prováděly 

vyvíjena značná snaha, aby vše proběhlo humánně, aby nedocházelo 

k násilnostem a přehmatům, popřípadě aby iniciátoři těchto excesů byli náleţitě 

potrestáni. 

                                                        
54

 Dle směrnice ministerstva vnitra č.j. B-300/1990 bylo povoleno vyvézt s sebou 1 000 

říšských marek na rodinu, přičemţ dle následujících směrnic a pokynů, např. pokynu 

ministerstva vnitra čj. B-300/4344-46 ze dne 5. června 1946, ohledně odsunu Němců do 

sovětské okupační zóny, bylo nařízeno československým úřadům provádějícím odsun vybavit 

kaţdou odsunovanou osobu 500 říšskými popřípadě okupačními markami. 
55

 Snubní prsteny bylo dovoleno s sebou vyvézt, pokud nebyly předmětem památkové 

ochrany.  
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2. Odsun na Šluknovsku 

2.1. Specifika území Šluknovska ve vztahu k odsunu 

 

Území Šluknovska je ve vztahu k odsunu německého obyvatelstva po 

konci druhé světové války specifické zejména dvěma aspekty, které zcela 

zásadně ovlivňovaly celý průběh odsunu německého obyvatelstva.  

Prvním aspektem je historická dominance německého ţivlu v prostoru. 

Šluknovsko bylo vţdy spíše německým prostorem, jakkoli spadal pod 

suverénní stát, Československo. Správní orgány provádějící odsun tudíţ 

musely zajistit v oblasti dostatek nových československých státních občanů, 

kteří byli potřební jakoţto nepostradatelné pracovní síly, a to nejen v četných 

průmyslových závodech, ale téţ v zemědělství, neboť hrozilo, ţe by nebyl 

dostatek zemědělců pro obdělávání polí apod. V této souvislosti je moţno 

doloţit např. ţádost státní správy lesů, pobočky Rybniště v Rumburku, ve které 

je místní správní komise v Rumburku ţádána o dostatečné zajištění lesních 

dělníků, kteří by byli nasazeni do boje proti kůrovci, který se rozšířil 

v důsledku během války neodstraněných polomů v Luţických horách
56

. 

Právě nedostatek československého obyvatelstva se zkušenostmi s lesnictvím 

vedlo k odloţení odsunu Němců, kteří dříve pracovali jako lesní dělníci, aţ do 

pozdějších transportů. 

Druhým aspektem, který zásadně ovlivnil samotný průběh odsunu 

německého obyvatelstva na Šluknovsku, je značná industrializace oblasti. Po 

válce byl na Šluknovsku značný počet fungujících průmyslových podniků, na 

které byla uvalena národní správa
57

. Leckdy se jednalo o specializované 

                                                        
56

 Usedlosti opuštěné německými lesními dělníky byly totiţ obsazovány nově příchozími 

továrními dělníky, a nebylo tedy moţno vyuţívat je při správě lesa. 
57

 Národní správy byla na tyto průmyslové podniky uvalena na základě § 3 dekretu prezidenta 

republiky č. 5/1945 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby  

nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a 

některých organizací a ústavů, ze dne 19. května 1945. 
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průmyslové podniky, jejichţ výroba byla zásadní pro chod Československa. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe aţ na výjimky byly všechny tyto průmyslové 

podniky původně německé a ţe v nich byli zaměstnáni němečtí specialisté, 

kteří byli zběhlí v jednotlivých výrobních postupech, bylo nezbytné, aby tito 

specializovaní pracovníci nebyli odsunuti do té doby, neţ budou náleţitě 

zaučeni nově příchozí českoslovenští státní občané.  

Výše uvedené problémy tedy představovaly jisté specifikum, které 

zasahovalo především do činnosti okresních národních výborů, jeţ musely na 

tyto problémy náleţitě reagovat. 

 

2.2. Sběrné středisko Rumburk – Buschmuhle 

 

Na Šluknovsku byla zřízena v rámci provádění odsunu Němců tři sběrná 

střediska, a to vţdy jedno pro kaţdý ze tří okresů. Jedno tedy spadalo pod 

okresní národní výbor ve Šluknově, jedno pod okresní národní výbor ve 

Varnsdorfu a poslední pod okresní národní výbor v Rumburku. Vzhledem 

k nedostatku pramenů, které by se daly pouţít pro bliţší studium podmínek, 

které panovaly ve sběrných střediscích Varnsdorf a Šluknov, se budu blíţe 

zabývat jen sběrným střediskem spadajícím pod správu okresního národního 

výboru v Rumburku, které se nazývalo Buschmuhle. 

 

2.2.1. Obecná úprava podmínek a reţimu ve sběrných střediscích 

 

Podmínky ve sběrných táborech byly obecně upraveny domovním 

řádem pro pracovní a sběrné tábory, který byl vydán ministerstvem vnitra
58

. 

Dle tohoto řádu měly být všem osobám po příchodu do tábora odebrány 

doklady, které by daným osobám umoţňovaly v případě útěku pobyt na 

svobodě. Tyto doklady byly pak vydávány aţ při opuštění tábora na konkrétní 

transporty do Německa. Všechny osoby včetně jejich zavazadel byly 

                                                        
58 Konkrétně se jednalo o výnos ministerstva vnitra č.j. II-1620-16/11-45-30-V/4. 
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podrobeny zevrubné prohlídce, která byla prováděna vţdy osobou stejného 

pohlaví. Věci, které nebyly potřeba k pravidelnému uţívání v táboře, byly 

daným osobám odebrány, byl pořízen jejich soupis a následně byly uloţeny 

v příslušném skladu v táboře. Při opuštění tábora byly všem odcházejícím 

osobám tyto věci vydávány. Všechny příchozí osoby téţ musely být podrobeny 

lékařské prohlídce a dle potřeby byly očištěny a desinfikovány. 

Ţeny a děti byly ubytovány odděleně od muţů, přičemţ v kaţdém 

baráku byl z Němců vybrán tzv. vedoucí ubytovny, který se v rámci kaţdého 

baráku staral o čistotu a pořádek. Němcům byl aţ na výjimky zapovězen styk 

s cizími osobami mimo tábor
59

. Korespondence s osobami mimo tábor byla 

povolena, nicméně musela být vedena v českém jazyce a jednotlivé dopisy 

podléhaly cenzuře. Všechny osoby v táboře byly přiměřeně svým schopnostem 

zaměstnány, a to buď přímo v táboře nebo v mimo tábor, kam byly přidělovány 

na základě ţádostí o poskytnutí pracovních sil
60

. Budíček byl v létě v šest 

hodin a v zimě v sedm hodin, večerka pak v létě v deset hodin a v zimě v devět 

hodin. Pracovní doba byla 8 hodin, mohla však být velitelem tábora 

prodlouţena aţ na 10 hodin. Neděle a svátky byly dny pracovního klidu. 

Domovní řád pro pracovní a sběrné tábory taktéţ upravoval jednotlivé 

disciplinární tresty, které měly být ukládány za porušování kázně v táboře
61

, 

osoby v táboře bylo zapovězeno trestat jiným způsobem. Pokud porušování 

kázně naplňovalo znaky trestného činu, popřípadě správního deliktu podle 

speciálních zákonů, bylo toto chování řešeno příslušným soudem nebo 

správním orgánem. Jakékoli násilí na osobách v táboře bylo zakázáno a mělo 

být přísně trestáno. Všechna úmrtí měla být hlášena příslušným okresním 

národním výborům, smrt měla být zjištěna úředním lékařem včetně její příčiny. 

                                                        
59

 Stýkat se s cizími osobami mimo tábor bylo moţno jen se svolením velitele tábora. 
60

 Tyto osoby měly povoleno být ubytovány mimo sběrný tábor, pokud byla v daném místě 

nějaká ubytovací kapacita a toto místo, na které byly tyto osoby přiděleny k práci, bylo od 

sběrného tábora vzdáleno více neţ 5 km. 
61

 Jednalo se o důtku, odnětí výhod (např. moţnosti korespondence), odnětí teplé stravy 

nejvýše na tři dny a odnětí slaměné matrace nejvýše na tři dny. 
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2.2.2. Podmínky ve sběrném středisku Rumburk – Buschmuhle 

 

Pro podmínky, které panovaly ve sběrném středisku Rumburk – 

Buschmuhle, platí samozřejmě výše uvedené, tedy ţe základní reţim tábora se 

odehrával víceméně v rámci výše zmíněného domovního řádu pro pracovní a 

sběrné tábory. Na základě jednotlivých archivních dokumentů ONV Rumburk 

1945–1960, inv. č. 202 a 203, nacházejících se v kartonu KT-31
62

, lze však 

blíţe zmapovat konkrétní podmínky, které ve sběrném středisku Rumburk – 

Buschmuhle panovaly. 

Především lze z dostupných dokumentů dovodit počáteční 

nepřipravenost sběrného střediska k jeho činnosti. Tato skutečnost měla dva 

závaţné projevy. První představoval hromadění Němců, kteří měli být 

odsunuti, v sběrném středisku. Vzhledem k nedostatku koordinace při 

následných transportech do Německa začal být tábor přeplněn a někteří Němci 

v něm strávili i více týdnů
63

. Druhým projevem dostatečné nepřipravenosti a 

nesplnění pokynů ministerstva vnitra a ministerstva zdravotnictví byly 

nedostačující hygienické podmínky v táboře
64

. Jednalo se především o 

nedostatečný počet fungujících latrín, absenci lékaře německého státního 

občanství, který měl být přítomen v táboře, a dále téţ skutečnost, ţe ne všichni 

Němci byli den před odsunem v rámci jejich transportů odvšiveni. V důsledku 

těchto skutečností, tedy nevyhovujících hygienických podmínek a především 

mnohonásobně delšího pobytu v táboře, neţ na který byl tento vzhledem ke 

svému vybavení určen, docházelo následně k projevům nevole ze strany 

                                                        
62

 Všechny tyto dokumenty jsou uloţeny ve státním okresním archivu v Děčíně. 
63

 Tato skutečnost byla zcela v rozporu se směrnicí ministerstva vnitra č.j. B-300/1990, která 

blíţe konkretizovala průběh odsunu a dle které neměli pobývat Němci ve sběrných střediscích 

delší dobu a měli být při transportech plynule nahrazováni Němci novými, kteří byli odsunuti 

aţ dalším transportem. 
64

 Tyto byly např. konstatovány v urgenci zmocněnce ministerstva vnitra pro odsun, styčného 

důstojníka SNB, v jeho dopise okresní správní komisi v Rumburku, která spravovala sběrné 

středisko Rumburk – Buschmuhle, ze dne 23. dubna 1946. 
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odsouvaných Němců, např. ke spílání Němců československému personálu 

transportu, a to na německém území, přímo před očima přejímajících 

amerických vojáků
65

. Tato skutečnost byla velmi nelibě nesena především 

ministerstvem vnitra, které ve své urgenci ke zjednání nápravy č.j. Z-IV-3627-

29/5-46-8 ze dne 3. června 1946 ţádalo okamţité prošetření s odvoláním na 

poškozování dobrého jména československého státu. Ministerstvem vnitra byly 

v chodu sběrného střediska shledány i další závaţné závady. Tyto však byly 

narozdíl od výše popsaného spílání odsunovaných Němců osidlovacím 

referentem okresní osidlovací komise Rumburk v jeho odpovědi č.j. 13613-46-

VIII-9-1-Vej ze dne 3. července na výše uvedenou urgenci rezolutně popřeny. 

Vzhledem k tomu, ţe nelze dohledat dokumenty, které by do tohoto rozporu 

vnesly světlo, lze jen spekulovat o tom, byla-li v tomto rozsahu urgence 

ministerstva vnitra oprávněná. Pro úplnost ve stručnosti zmiňuji obsah 

připomínek ministerstva vnitra: 

 

a) Odběr československých bankovek Němcům je prováděn mladíkem 

bez dostatku zkušeností a kontroly, přičemž jsou hlášeny ztráty 

těchto odebíraných bankovek. 

 

b) Němci soustředění ve středisku mají možnost se volně pohybovat 

mimo tábor, přičemž je tak umožněno pašovat do sběrného střediska 

jimi ukryté věci, popřípadě připravovat nebo participovat na 

sabotážích. 

 

Dále bylo chodu sběrného střediska ministerstvem vnitra téţ vytčeno 

chování zaměstnanců finanční stráţe, kteří prohlíţeli zavazadla Němců nově 

příchozích do sběrného střediska, přičemţ tito zaměstnanci údajně Němcům 

leckdy svévolně zabavovali věci a sami si je nechávali. Téţ se dle urgencí 

ministerstva vnitra objevily případy, kdy zaměstnanci finanční stráţe při 

                                                        
65

 V tomto případě se jednalo o první transport ze sběrného střediska Rumburk – Buschmuhle, 

který byl vypraven dne 21. 4. 1946 do americké okupační zóny. 
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prohlídkách zabavovali Němcům alkoholické nápoje
66

a sami se těmito 

alkoholickými nápoji při prohlídkách zavazadel před zraky Němců opíjeli. 

Reakcí na tyto excesy zaměstnanců finanční stráţe je vyjádření přednosty 

inspektorátu finanční stráţe v Rumburku. Jak je z tohoto vyjádření patrné, 

panovala v Rumburku neshoda mezi oddělením finanční stráţe a okresní 

správní komisí v Rumburku, která měla na starost chod sběrného střediska 

Rumburk – Buschmuhle
67

. Přednosta inspektorátu zejména namítá nedostatek 

součinnosti okresní správní komise při odbavování Němců, která měla dle 

znění směrnice ministerstva vnitra č.j. B-300/1990, k soustavnému provádění 

odsunu Němců z území Československé republiky, konkrétně dle jejího článku 

III.
68

 písm. f) zřídit komisi, jeţ měla přebírat a zajišťovat majetek Němců, který 

byl při jednotlivých prohlídkách Němců před jejich vstupem do sběrného 

střediska finanční stráţí zabrán. Vzhledem ke skutečnosti, ţe tato komise 

zřízena nebyla, musela zajišťování majetku provádět finanční stráţ, přičemţ 

dle tvrzení přednosty inspektorátu byla při této činnosti často kontrolována 

okresní správní komisí, která této své pozice vyuţívala k nepodloţeným 

pomluvám. Dále se předseda inspektorátu zmiňuje o případech dílčího přísunu 

Němců do sběrného střediska, který byl „na objednávku“ osob spřízněných 

s osobami, které se angaţovaly v okresní správní komisi. Vzhledem k tomu, ţe 

lze mezi jednotlivými dokumenty v archivním fondu okresního národního 

výboru Rumburk
69

 najít i poštu určenou okresní správní komisi, jímţ obsahem 

jsou různá udání směřující proti doposud do sběrného střediska nepřesunutým 

Němcům (viz Příloha č. 1 a Příloha č. 2), lze s určitou pravděpodobností 

připustit tuto libovůli okresní správní komise v Rumburku při přesunu Němců 

do sběrného střediska Rumburk – Buschmuhle. Navíc většina těchto „ţádostí“ 

                                                        
66

 Coţ bylo zcela v souladu se směrnicemi a výnosy ministerstva vnitra pro řízený odsun. 
67

 Lze jen spekulovat o tom, jaký základ měl rozkol mezi těmito správními orgány, které měly 

naopak při organizaci odsunu spolupracovat. 
68

 Jedná se o článek upravující přísun osob určených k odsunu do sběrného střediska. 
69

 Okresní správní komise v Rumburku byla součástí okresního národního výboru 

v Rumburku. 
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je spojena téţ s prosbou o přidělení objektů po odsunutých Němcích, je tedy 

pravděpodobné, ţe leckdy byly těmito svévolnými přesuny Němců do sběrného 

střediska sledovány osobní zájmy. V tomto ohlednu je tedy pravděpodobné, ţe 

k těmto excesům ze strany okresní správní komise v Rumburku docházelo. 

Předseda inspektorátu finanční stráţe Rumburk pak konstatuje, ţe od finanční 

stráţe bývá v těchto případech svévolných přesunů Němců do sběrného 

střediska Rumburk – Buschmuhle bez předchozího upozornění vyţadována 

okamţitá součinnost při kontrole majetku, který s sebou Němci do sběrného 

střediska přinášeli, přičemţ následná neochota finanční stráţe k „odbavování“ 

těchto svévolných přesunů byla okresní správní komisí v Rumburku vykládána 

jako neochota ke spolupráci při odsunu. 

Běţnou praxí ve sběrném středisku Rumburk – Buschmuhle bylo 

přidělování Němců na práci
70

. Toto fungovalo na základě ţádosti příslušných 

subjektů, které potřebovaly pracovní síly. Němci přidělení na práce pak dle 

pracovní doby opouštěli sběrné středisko a následně docházeli zpět do 

sběrného střediska, vţdy v doprovodu oprávněné osoby od zaměstnavatele. Za 

odpracované hodiny byly pak následně okresním národním výborem 

v Rumburku, osidlovacím referátem, vystavovány účty, přičemţ část 

zaměstnavatelem hrazených peněz byla proplácena téţ Němcům, a to na 

základě potvrzení v jejich pracovních výkazech (viz Příloha č. 3). 

Další častou záleţitostí, která se v rumburském sběrném středisku 

Buschmuhle řešila, byly ţádosti osob, kterým byl přiznán statut antifašistů
71

, 

aby byly z tábora propuštěny. Dle výše jiţ několikrát zmiňované směrnice 

                                                        
70

 Tato skutečnost souvisí s jiţ dříve zmíněným nedostatkem československých pracovních sil 

v oblasti. Vzhledem k tomu, ţe Němci pobývali ve sběrném středisku v řádu dní, jednalo se o 

krátkodobé zaměstnání, které však bylo pro chod mnoha provozů v regionu nezbytné. 
71

 Statut antifašisty byl uznáván úředně výborem „Antifa“ v Rumburku, a to na základě 

podaných ţádostí a prošetření všech okolností, které by nasvědčovaly tomu, ţe daná osoba 

splnila podmínky pro přiznání tohoto statutu – např. loajalita českému státu v období 

okupace, odpor vůči nacistickému reţimu apod. 
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ministerstva vnitra o odsunu měli být totiţ Němci – antifašisté
72

 odsunuti 

samostatně, a to na základě dalších pokynů ministerstva vnitra. 

Na závěr lze tedy shrnout, ţe podmínky ve sběrném středisku Rumburk 

– Buschmuhle zpočátku nebyly v souladu s výnosy ministerstva vnitra, které 

problematiku chodu sběrných středisek upravovaly, na druhou stranu je třeba 

poznamenat, ţe v pozdějších dokumentech, které jsou spojeny s chodem 

sběrného střediska Rumburk – Buschmuhle, se jiţ ţádné stíţnosti na dezolátní 

poměry, popřípadě různé excesy neobjevují. Lze tedy mít za to, ţe situace se 

časem „stabilizovala“. 

Ze sběrného střediska Rumburk – Buschmuhle bylo uskutečněno ode 

dne 21. 4. 1946 do dne 24. 7. 1947 celkem 20 transportů. Z toho bylo cílem 

čtyř z nich americké pásmo
73

, jedenácti z nich ruské pásmo
74

, dalších tří 

oblastní tábor Starý Habendorf
75

 a nakonec dva transporty do vnitrozemí
76

. 

Celkem bylo od jara 1946 do léta 1947 ze sběrného střediska Rumburk – 

Buschmuhle odsunuto 14 093 osob. 

 

2.3. Odsun a zachování provozu nejdůleţitějších průmyslových podniků 

 

 Jak jiţ bylo řečeno výše, bylo na Šluknovsku v provozu značné 

mnoţství průmyslových podniků, na které byla uvalena po osvobození tohoto 

území národní správa
77

. Při plánování odsunu pak musely příslušné úřady 

                                                        
72

 Němcům, kterým byl přiznán statut antifašisty, nebyl dle dekretu prezidenta republiky č. 

108/1945 ze dne 25. října 1945, o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní 

obnovy, konfiskován majetek. Tito si tedy mohli při odsunu s sebou odvézt veškerý movitý 

majetek vyjma majetku, na který se vztahovaly celní předpisy. 
73

 Do amerického pásma bylo odsunuto celkem 4 765 Němců. 
74

 Do ruského pásma bylo odsunuto celkem 9 124 Němců. 
75

 Zde se jednalo o 168 osob. 
76

 Do vnitrozemí bylo transportováno celkem 36 osob. 

77 Národní správa jednotlivých průmyslových podniků byla realizována na základě dekretu 

prezidenta republiky č. 5/1945 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z 
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náleţitě vyhodnotit nezbytnost přítomnosti konkrétních německých pracovníků 

v rámci chodu těchto průmyslových podniků. Jednalo se o tzv. specialisty, kteří 

byli pro chod jednotlivých průmyslových podniků nezbytní, ať uţ vzhledem 

k tomu, ţe znali dopodrobna sloţité průmyslové postupy, nebo měli jen takové 

zkušenosti, ţe se hodili při zaučování neněmeckého dělnictva. 

 Samotná agenda německých specialistů a nepostradatelných německých 

pracovních sil byla řešena osidlovacím úřadem v Praze ve spojení 

s ministerstvem vnitra a ministerstvem průmyslu. Osidlovací úřad v Praze 

pořizoval na základě konzultací s ministerstvem průmyslu seznamy důleţitých 

průmyslových podniků v jednotlivých okresech. V okrese Rumburk se např. 

jednalo o tyto provozy: Heimrich R. – výroba vozidel, Putowe - Zeis - Ikon – 

jemná mechanika a optika, Jindřich Pfeifer – grafický průmysl a tiskárna a 

Josef Loschau – grafický umělecký ústav. Odsun pracovních sil z těchto 

nejdůleţitějších průmyslových podniků byl pak řízen odděleně na základě 

dalších pokynů ministerstva vnitra. 

Obecně se dá říci, ţe tato agenda byla ve všech třech okresech 

Šluknovského regionu velmi častá. Většinou se jednalo o samotné ţádosti 

příslušných národních správ průmyslových podniků, které se obracely na daná 

sběrná střediska s prosbou o uvolnění konkrétních německých pracovníků
78

. 

Časté byly v oblasti i ţádosti spořitelen a bankovních ústavů, které téţ 

evidentně trpěly nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil
79

. 

Z jednotlivých dokumentů především z fondu okresního národního 

výboru v Rumburku, ONV Rumburk 1945–1960, inv. č. 199, karton KT-30, a 

z fondu okresního národního výboru ve Varnsdorfu, ONV Varnsdorf 1945–

                                                                                                                                                               
doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a 

kolaborantů a některých organisací a ústavů, vydaného dne 19. května 1945. 

78 Přestoţe se většinou nejednalo o zaměstnance nejdůleţitějších podniků, které byly výnosem 

ministerstva průmyslu č. I/2-42800/1946 ze dne 7. února 1946 zařazeny do skupiny 

nepostradatelných, bylo těmto ţádostem v první fázi odsunu, tj. od začátku roku 1946 do 

začátku léta 1946, na Šluknovsku velmi často vyhovováno, a Němci byli ze sběrných 

středisek propouštěni. 

79 Např. při likvidaci bankovní společnosti Deutsche Bank, pobočky v Rumburku. 
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1949, inv. č. 97, karton KT-9, je zřejmé, ţe častými byly i ţádosti o propuštění 

rodinných příslušníků německých specialistů ze sběrných středisek. Tyto byly 

velmi často vyřizovány osidlovacími referenty jednotlivých tří okresních 

správních komisí kladně. V tomto ohledu je moţno zmínit např. ţádost 

Národního správce Grafického uměleckého ústavu – Josef Loschau (viz Příloha 

č. 4), adresovanou okresní správní komisi v Rumburku, ve které bylo ţádáno 

propuštění slečny M. Dornerrové ze sběrného střediska Rumburk – 

Buschmuhle, neboť tato byla v jiném stavu se zaměstnancem výše uvedeného 

Grafického uměleckého ústavu, který byl zařazen mezi nepostradatelné síly
80

. 

Tato moţnost kvalifikovaných Němců, jak se spojit se svými blízkými a 

dostat je z jednotlivých sběrných táborů, byla ale i zneuţívána. Většinou pak 

záleţelo pravděpodobně na postavení a nepostradatelnosti jednotlivých 

německých specialistů či kvalifikovaných zaměstnanců, stejně tak jako na 

jejich vztahu s příslušnými národními správci, kteří ţádosti na Okresní správní 

komisi v Rumburku směrovali. Jako příklad, avšak jiţ z pozdější doby
81

, lze 

uvést ţádost národního podniku Sandrik Noţířský průmysl z Mikulášovic o 

uvolnění Němce Bruna Weigerbera, který byl odsunut jako dělník na práce do 

Jáchymových dolů. Dle tvrzení národního správce byl nezbytným k výrobě 

speciální pasty na broušení noţů, přičemţ dle tvrzení jeho otce Josefa 

Weisgerbera, který byl ve výše uvedeném národním podniku veden jako 

německý specialista, znal právě pouze jeho syn správný recept na výrobu pasty. 

V tomto případě ţádosti nebylo vyhověno a celá ţádost měla dohru v podobě 

zrušení legitimace specialisty pro Josefa Weisgerbera
82

. 

Dále je moţno dohledat i případy, kdy naopak národní správce 

průmyslového podniku ţádá o přesun Němců, kteří byli v tomto průmyslovém 

podniku ubytováni, aby se uvolnila ubytovací kapacita pro nově příchozí 

                                                        
80 Je třeba poznamenat, ţe v tomto případě se dle tvrzení příslušného národního správce měli 

tito vzít za manţele. 

81 Jednalo se o únor 1949. 

82 Bylo konstatováno, ţe pokud je 66letý specialista odkázán na znalosti svého 19letého syna, 

nemůţe mu příslušet charakter specialisty. 



 37 

dělníky. V tomto případě bylo národním správcem argumentováno tím, ţe tito 

Němci jiţ v daném průmyslovém podniku nepracují, navíc se jednalo o matku 

a tchýni s tchánem Němce, který byl údajně major SS
83

. Odpověď okresní 

správní komise v Rumburku na tuto ţádost se ale bohuţel nepodařilo dohledat. 

Pro shrnutí je třeba dodat, ţe odklady odsunu německých specialistů 

byly na Šluknovsku velmi časté a představovaly pro kvalifikované německé 

pracovníky moţnost, jak se zpočátku vyhnout odsunu
84

, přičemţ tak bylo 

moţno činit i ve vztahu k jim blízkým osobám. Jak jiţ bylo řečeno výše, 

záleţelo nejspíš především na jejich vztahu ke konkrétnímu národnímu správci 

a jistě téţ k míře jejich nepostradatelnosti v konkrétním provozu. 

 

2.4. Odsun antifašistů 

2.4.1. Obecně o postavení a odsunu antifašistů 

 

 Postavení Němců, kteří byli odpůrci nacismu, nebylo zpočátku po válce 

nikterak jednotně upraveno. Zpočátku byli za antifašisty uznáváni především ti 

Němci, kteří se vrátili z koncentračních táborů, kteří aktivně bojovali proti 

nacismu apod. Vzhledem k tomu, ţe neexistoval jednotný postup pro uznání 

statutu antifašisty, záleţelo vše na praxi jednotlivých místních národních 

výborů, popřípadě na bezpečnostních referátech okresních národních výborů, 

které jednotlivé Němce, kteří ţádali o status antifašisty, prověřovaly. V místech 

s větším procentem německého obyvatelstva pak vznikaly antifašistické 

výbory, tzv. antify, které hájily zájmy německých antifašistů. Centrální vláda 

Československa antifašistům pak poskytovala jednotlivé úlevy, a to 

                                                        
83 Národní správce zde přímo ţádá o zařazení do prvního odsunu, neboť tyto osoby si nic 

jiného nezaslouţí. 

84 Obzvláště na počátku organizovaného odsunu, tedy na začátku jara roku 1946, nebyl odsun 

leckdy dostatečně koordinován. Jistě tedy bylo výhodné být v tomto období z odsunu 

vyloučen, neboť v pozdější fázi jiţ byla organizace odsunu kvalitnější a nedocházelo tolik 

k různým excesům vůči odsunovaným Němcům. 
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prostřednictvím různých vládních nařízení
85

, kterými byl upravován např. 

příděl potravin
86

. Antifašistům pak byly na základě těchto nařízení přiznávány 

výsady, které ostatní německé obyvatelstvo nemělo. 

Německým antifašistům bylo na základě ust. § 2 ústavního dekretu 

presidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního 

občanství osob národnosti německé a maďarské, ze dne 2. srpna 1945, 

umoţněno podávat ţádosti o zachování československého státního občanství. 

Ti němečtí antifašisté, kteří buď tuto ţádost nepodali, nebo jí nebylo vyhověno, 

měli být pak odsunuti odděleně od standardních transportů, kterými se 

odsunovali běţní Němci
87

. 

Výhodou oproti normálnímu odsunu bylo to, ţe němečtí antifašisté 

nemuseli procházet sběrnými středisky a mohli si s sebou vyvézt svůj movitý 

majetek, kromě věcí na které se vztahovaly zvláštní devizové předpisy. 

Samotný odsun německých antifašistů pak probíhal mezi měsíci květnem aţ 

červnem roku 1946
88

.  

 

2.4.2. Odsun antifašistů na Šluknovsku 

 

Vzhledem k dominanci německého obyvatelstva v regionu bylo 

nezbytné náleţitě řešit i otázky německých antifašistů, v regionu působilo více 

jednotlivých výborů „antifa“, mimo okresní města Rumburk, Šluknov a 

Varnsdorf vznikaly „antify“ i v menších městech jako např. v Krásné Lípě. 

Z prostudování příslušných dokumentů jednotlivých „antif“ a všech tří 

                                                        
85

 Postavení antifašistů bylo dále upraveno především mnoţstvím směrnic a oběţníků 

ministerstva vnitra, kterými se řídili příslušné správní orgány v otázkách jednání ve věci 

německých antifašistů. 
86

 Jedním z prvních bylo např. vládní nařízení č. 6/1946 Sb., o některých opatřeních v 

zásobování obyvatelstva potravinami, ze dne 17. května 1945.  
87

 Podmínky odchodu německých antifašistů do sovětské zóny byly upraveny v oběţníku 

ministerstva vnitra ze dne 20. března 1946 a podmínky odchodu německých antifašistů do 

americké zóny byly upraveny v oběţníku ministerstva vnitra ze dne 30. dubna 1946. 

88
 STANĚK, Tomáš. Odsun Němců z Československa 1945–1947. Praha 1991, s. 280. 
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národních okresních výborů, zde se jednalo o více kartonů jednotlivých 

archivních fondů všech tří ONV, obsahujících dokumenty ohledně antifašistů a 

odsunu Němců, lze konstatovat, ţe němečtí antifašisté byli ve Šluknovském 

regionu poměrně aktivní, a to především ve věcech Němců, kteří byli aktivními 

nacisty. Bylo poměrně časté, ţe místní úřady byly německými antifašisty 

upozorňovány na skutečnost, ţe vyhoštění
89

 Němci nacisté se vrátili zpět do 

Československa
90

. 

Stávaly se ale téţ případy, kdy bylo moţnosti získání statutu antifašisty 

vyuţíváno, jako např.  při transportech jednotlivých antifašistů do Německa. Je 

zřejmé, ţe pro mnoho Němců byla lákavá moţnost odsunu, kdy bylo moţno si 

s sebou vzít téměř veškerý movitý majetek a při kterém panovaly mnohem 

snesitelnější poměry, neţ při standardním odsunu. Zde lze např. poukázat na 

výpověď německého antifašisty Rudolfa Ramische (viz Příloha č. 5), který na 

bezpečnostním referátu okresního národního výboru v Rumburku uvedl 

konkrétní osoby, které dle něho měly být odsunuty jako antifašisté a přitom se 

jednalo např. o členy NSDAP. Rudolf Ramisch dále ve své výpovědi uvádí, ţe 

při výběru osob, které mají být jako antifašisté odsunuty je běţná praxe, ţe 

movití Němci uplácejí Čechy, kteří mají odsun antifašistů na starosti, a tito je 

do odsunu antifašistů zařazují. Vzhledem k nedostatku dalších dohledatelných 

materiálů se dá jen spekulovat, do jaké míry byla tato praxe běţná. Vzhledem 

k tomu, ţe uplácení lidí, kteří organizovali odsun, bylo na Šluknovsku celkem 

běţné
91

, lze mít za to, ţe nebylo málo Němců, kteří byli ze Šluknovska 

odsunuti jako antifašisté, ač jimi ve skutečnosti nebyli. Dále se téţ stávalo, ţe 

                                                        
89

 V tomto případě se nemluví o odsunu, protoţe k většině těchto svévolných návratů 

docházelo na podzim roku 1945, a jednalo se proto o Němce, kteří byli spíše ţivelně 

vyhoštěni neţ odsunuti. 
90

 Utajení těchto návratů napomáhal i fakt, ţe ve Šluknovsku existoval velký počet osamělých 

usedlostí, které se nacházely mimo na okrajích jednotlivých obcí a návrat vyhoštěných 

Němců tak mohl zůstat delší dobu nezpozorován. 
91

 Zde se jedná o názor autora této práce po prostudování všech dokumentů, které se váţí 

k odsunu Němců ze Šluknovska a které byly v Okresním národním archivu v Děčíně 

k dispozici. 
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němečtí antifašisté, kteří s sebou mohli vyváţet svůj movitý majetek, s sebou 

vyváţeli i majetek jiných Němců, kteří za antifašisty uznáni nebyli. Tato 

skutečnost byla např. urgována Oblastní pobočkou státní bezpečnosti v dopise 

č.j. 3339/46 – Stb. ze dne 11. června 1946 adresované Okresnímu národnímu 

výboru v Rumburku. V tomto dopise je poţadována přísnější kontrola majetku, 

který si jednotliví němečtí antifašisté v transportech do Německa berou 

s sebou. 

Na závěr lze konstatovat, ţe odsun německých antifašistů na 

Šluknovsku byl provázen různými pochybeními a ţe přiznání statutu antifašisty 

bylo vyuţíváno bohatými Němci, kteří antifašisty nebyli, k vyvezení jejich 

movitého majetku. Oprávněně tedy pak přistupovaly jednotlivé orgány 

k německým antifašistům s rezervou, a to nejen vzhledem k výše uvedené 

pomoci některých německých antifašistů s vývozem movitých věcí ostatních 

Němců do Německa. 

 

2.5. Obecně k průběhu odsunu Němců na Šluknovsku 

2.5.1. Rozdělení transportů mezi americkou a sovětskou okupační zónu 

 

S organizovaným odsunem bylo započato na jaře v dubnu roku 1946, 

přičemţ první transporty směřovaly do americké okupační zóny. První 

transport byl vypraven dne 21. 4. 1946 z Rumburka, ze kterého odjíţděl ve 

12.50 hodin
92

. Tento transport dále směřoval přes města Česká Kamenice–

Děčín–Ústí nad Labem–Most–Chomutov–Karlovy Vary–Cheb a dále do města 

Wiesau
93

 v americké okupační zóně Německa. Do konce května byly 

vybavovány transporty pouze do americké okupační zóny. Následně začátkem 

června roku 1946 začaly být vybavovány transporty do sovětské okupační 

zóny. Tyto transporty pak na Šluknovsku představovaly většinu z provedených 

transportů, konkrétně bylo cca 67 % transportů směrováno do sovětského 

                                                        
92

 Samotný přesun na vlakové nádraţí v Rumburku započal v 7 hodin ráno. 
93

 Celá cesta měla dle časového rozpisu pro transport zabrat celkem něco přes 24 hodin. 
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okupačního pásma a zbylých 33 % pak do amerického okupačního pásma
94

. 

Naopak statistika celkových čísel Němců odsunutých z Československa 

vychází zcela opačně, tedy zhruba 2/3 Němců byly odsunuty do americké 

okupační zóny a zbylá 1/3 Němců byla odsunuta do sovětské okupační zóny
95

. 

Tato skutečnost je pak pro území Šluknovska zřejmě daná jeho polohou, neboť 

toto území mělo styčné hranice se sovětskou okupační zónou. Proto od léta 

1946, kdy začaly být téţ vybavovány transporty do sovětského okupačního 

pásma, byly aţ na výjimky vybavovány téměř všechny transporty do 

sovětského okupačního pásma. 

 

2.5.2. Rozdíl v podmínkách transportů do americké a sovětské okupační zóny  

 

Obecně průběh transportů vycházel ze směrnice ministerstva vnitra 

upravující odsun Němců č.j. B-300/1990. Transporty do jednotlivých zón byly 

pak ještě blíţe konkretizovány oběţníky ministerstva vnitra
96

, které obsahovaly 

bliţší podmínky vybavení a organizace transportů, které se u transportů do 

kaţdé ze dvou okupačních zón mírně lišily. 

Níţe uvádím výčet jednotlivých podmínek, které byly odlišné pro 

transporty do americké a sovětské okupační zóny: 

 

Původ odsunovaných Němců pocházejících z Německa 

Zde byl v přístupu ke sloţení jednotlivých transportů zcela zásadní 

rozdíl, v obou případech měl být striktně dodrţován princip nerozdělování 

rodin, zásadní rozdíl byl však v americkém trvaní na původním bydlišti 

v nynějším americkém okupačním pásmu. Nebylo tedy moţné do amerického 

                                                        
94

 Při tomto poměrném vyjádření se nepočítá s marginálními odsuny do Rakouska. 

95
 STANĚK, Tomáš. Odsun Němců z Československa 1945–1947. Praha 1991, s. 366. 

96
 Konkrétně se jednalo v případě transportů do amerického pásma o oběţník ministerstva 

vnitra č.j. B 300/16a-46 ze dne 11. ledna 1946 a v případě transportů do sovětského pásma o 

oběţník ministerstva vnitra č.j. B 300/4344-46 ze dne 5. června 1946. 



 42 

okupačního pásma odsunout Němce pocházející původně z jiného okupačního 

pásma neţ z amerického. Sověti dodrţování tohoto principu nepoţadovali
97

. 

 

Vybavení odsunovaných Němců platnými bankovkami 

Odsunovaní Němci byli vybavováni při transportech československými 

orgány částkou ve výši 500 říšských marek
98

. Rozdíl spočíval při transportech 

do jednotlivých okupačních zón v tom, ţe v sovětské okupační zóně neplatily 

bankovky hodnoty vyšší neţ 100 RM, Němci transportovaní do sovětské 

okupační zóny tedy museli být vybaveni bankovkami stejné nebo niţší 

hodnoty. 

 

Rozdíly v dokumentaci jednotlivých transportů 

Zásadní rozdíl zde spočíval v tom, ţe Američané poţadovali seznamy 

ohledně transportu i v anglickém překladu, zatímco Sověti vyţadovali pouze 

německy psané seznamy. Dále Američané vyţadovali lékařské potvrzení o 

zdravotní nezávadnosti osob zařazených do jednotlivých transportů (viz Příloha 

č. 6)
99

, je moţné, ţe tato skutečnost souvisela i s tím, ţe v rámci transportů do 

sovětské okupační zóny zůstávaly obě ošetřovatelky
100

 doprovázející transport 

za hranicemi s odsunutými Němci, přičemţ v rámci transportů do americké 

okupační zóny se vracely s vlakovými soupravami zpět. 

 

Nakonec se dá shrnout, ţe aţ na americký důraz na dodrţování pravidla, 

aby odsunovaní Němci pocházející původně z Německa, pobývali dříve na 

                                                        
97

 Naopak v oběţníku osidlovací úřadovny v Liberci č.j. 719/3-46 ze dne 24. května 1946 

ohledně odsunu do sovětského pásma se přímo uvádí, ţe nezáleţí na tom, z jakého 

okupačního pásma odsunovaní Němci pocházejí.  

98 Moţný byl i stejný obnos platných okupačních marek. 
99

 Nelze však mít za to, ţe by při transportech do sovětské okupační zóny neexistovala 

povinnost náleţitého lékařského vyšetření odsunovaných osob, neboť tato obecně vyplývala z 

„odsunové směrnice“ ministerstva vnitra č.j. B-300/1990. 
100

 Jejich přítomnost při transportu byla předpokládána „odsunovou směrnicí“ ministerstva 

vnitra č.j. B-300/1990. 
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území americké okupační zóny, nelze mít za prokázané zásadní rozdíly mezi 

československou vládou vyjednanými podmínkami pro odsun Němců do 

sovětské a americké okupační zóny. Většina výše zmíněných rozdílů totiţ 

představovala jen odlišné řešení otázek technického rázu s realizací odsunu 

spojených
101

. 

 

2.5.3. Problémy provázející odsun Němců na Šluknovsku 

 

 Není myslitelné, aby se logisticky natolik náročná akce, jako je přesun 

zhruba tří milionů osob do jiného státu a většinou proti jejich vůli, obešla bez 

různých komplikací, ať uţ ze strany správních orgánů, které odsun prováděly, 

nebo ze strany odsunovaných Němců, kteří se snaţili o co nejlepší zlepšení své 

pozice
102

. Situace byla na Šluknovsku především specifická tím, ţe zde 

prakticky neexistovalo původní české obyvatelstvo
103

, které by bylo schopno 

náleţitě spravovat věci ohledně odsunu Němců. Nově příchozí státní úředníci 

byli leckdy motivováni snadným ziskem Němci opuštěného majetku, coţ mělo 

v konečném důsledku značný dopad na následný vývoj celé oblasti. 

 Jiţ v počátcích organizovaného odsunu, tedy v březnu roku 1946, byly 

zjištěny zásadní závady postihující odsun Němců, a to v souvislosti s evidencí 

nemovitého majetku odsunovaných osob. Němci si totiţ s sebou při odsunu 

odváţeli pozemnostní archy
104

, na kterých bylo evidováno jejich vlastnické 

právo k nemovitostem v Československu. Největší problém představovala 

                                                        
101

 Lze jen dodat, ţe na Šluknovsku byly pro transporty směřující do německého města Pirna 

stanoveny odlišné výše rezervních dávek potravin, tedy ne standardní výše na 3 dny, ale 

zvýšená na 4 dny. 
102

 Dělo se tak různými způsoby od uplácení úřadníků koordinujících odsun aţ po spolupráci 

se známými Němci antifašisty, kteří pomáhali vyváţet za hranice německý majetek. 
103

 Předváleční Češi v oblasti Šluknovska tvořili naprostou menšinu a jednalo se většinou o 

zaměstnance státní správy.  
104

 Jednalo se o součást písemného operátu pozemkového katastru, který obsahoval soupis 

všech parcel jednoho vlastníka (drţitele) nebo spoluvlastníků (spoludrţitelů) v jednom 

katastrálním území, tedy něco jako dnešní listy vlastnictví. 
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skutečnost, ţe se nejednalo o ojedinělé případy, ale víceméně o organizovanou 

akci Němců, vlastníků nemovitostí. Ze strany místních orgánů státní správy tu 

byla obava ohledně toho, aby tyto dokumenty, prokazující vlastnictví k určitým 

nemovitostem, nebyly s odstupem času pouţity za účelem nárokování těchto 

nemovitostí. V reakci na tyto závady bylo oblastní osidlovací úřadovnou 

v Liberci v jejím oběţníku č.j. 57/32-46 ze dne 28. března 1946 nařízeno, aby 

byly odsunovaným Němcům při osobních prohlídkách odebírány všechny 

dokumenty, které by prokazovaly existenci jejich vlastnického práva 

k nemovitostem na území Československa. 

  Dále zcela zpočátku nefungovala komunikace mezi místními a 

okresními orgány odpovědnými za odsun Němců
105

. Tato skutečnost byla 

dohledána jen v rámci okresu Rumburk, dle názoru autora je však 

pravděpodobné, ţe komplikovala koordinaci odsunu i v ostatních dvou 

okresech, tedy v okrese Šluknov a Varnsdorf.  

 Další pochybení se objevila na straně správních orgánů provádějících 

odsun. Konkrétně se jednalo o orgány provádějící prohlídku odsunovaných 

Němců před jejich zařazením do transportu. Tyto pak odebíraly odsunovaným 

Němcům nové a zachovalé svršky a nechávaly jim nedostatečné ošacení. Na 

tuto skutečnost byly československé orgány upozorněny přejímajícími 

jednotkami v americké okupační zóně, kterým si Němci na tento postup 

stěţovali. Pravděpodobně zde šlo o klasický neduh, který doprovázel odsun 

Němců z Československa, tedy snahu jednotlivců obohatit se na úkor 

odsunovaných Němců.  

 Dalším problémem, který musel být pro úspěšnou realizaci odsunu 

vyřešen, byl nedostatek automobilů k transportu Němců do sběrných středisek 

a následně z těchto středisek na nádraţí, ze kterých byly vybavovány jednotlivé 

transporty. Toto bylo většinou řešeno závaznými pokyny národním správcům 

                                                        
105

 Konkrétně se jednalo o v první části této práce zmíněnou povinnost místních správních 

komisí podávat vţdy k 1. a 15. dni v měsíci hlášení okresní správní komisi ohledně dané 

situace v lokalitě. 
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jednotlivých národních podniků, aby poskytli pro účely odsunu jejich nákladní 

automobily. 

 Další problémy nastávaly ohledně sladění odsunu Němců a následného 

osídlení uvolněných usedlostí československými státními občany. Stávalo se 

totiţ, ţe např. příchozí čeští zemědělci museli s Němci čekajícími na odsunutí 

sdílet jednu zemědělskou usedlost, coţ bylo zejména ze strany českých státních 

občanů neseno s velkou nelibostí. Nebylo výjimkou, ţe se nově příchozí 

českoslovenští státní občané obraceli na příslušné okresní správní komise 

se ţádostmi o přesun těchto Němců do sběrných středisek
106

. Co se ţádostí 

československých státních občanů o odsun Němců do sběrných středisek týče, 

byly dohledány i dokumenty, kde se jeví tvrzení jejich autorů jako zcela 

účelové
107

, především proto, ţe k samotnému dopisu adresovanému okresní 

správní komisi je rovněţ připojena ţádost o přidělení dané nemovitosti.  

 S předchozím odstavcem souvisí i problém nedostatku volných bytů pro 

nově příchozí československé osídlence, stejně tak jako mnoţství volných 

ţivností, které byly původně prováděny Němci a které nebylo moţné zachovat 

ve formě národní správy. Všechny tři okresní národní výbory se snaţily sehnat 

co nejvíce osob, které by měly dostatečné odborné znalosti, aby mohly být 

umístěny jako národní správci do jednotlivých původně německých ţivností. V 

důsledku tohoto nedostatku odborníků se razantně sníţil počet fungujících 

ţivností na Šluknovsku, coţ s sebou samozřejmě neslo značné obtíţe, a to 

nejen pro správní orgány, neboť leckdy určitou profesi vykonávalo pro celé tři 

okresy pouze pár odborníků
108

. Podobný problém nedostatku příslušných 

pracovních sil zpočátku zasahoval i do fungování průmyslových podniků pod 

                                                        
106

 Většinou bylo argumentováno buď nedostatkem místa na dané zemědělské usedlosti, nebo 

protistátní činností Němců. 
107

 V tomto případě bylo argumentováno tím, ţe: „ (..) k nim chodí neustále nějaké návštěvy 

Němců pozdě do noci neustále něco tahaje a když něco potřebuji vědět od nich, tak mě sdělují 

potíže.“. 
108

 Např. ve všech třech okresech existoval na jaře 1946 pouze jediný zvěrolékař, coţ 

v oblasti, kde se nacházely i zemědělské usedlosti s mnoţstvím chovných zvířat, 

představovalo celkem zásadní problém. 
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národní správou a chodu zemědělských usedlostí. Situaci v průmyslových 

podnicích se však podařilo stabilizovat, a to i především s pomocí vyřazení 

Němců specialistů z prvních transportů a jejich zařazení do příslušných 

transportů plánovaných aţ zcela na konec řádného odsunu. Provoz 

průmyslových podniků pak byl brzděn především nedostatkem surovin 

nezbytných pro výrobu, coţ bylo však s ohledem na nedávný konec války 

logické. Situace ohledně fungování zemědělských usedlostí a jejich osidlování 

českými přistěhovalci byla značně problematická, a to především 

kvůli obecnému nedostatku českých zemědělců, na coţ bylo často 

upozorňováno místními správními komisemi v jednotlivých obcích, kde se 

příslušné neobsazené zemědělské usedlosti nacházely. Tento problém začal být 

s odstupem času mnohem závaţnější, neboť neosídlené usedlosti postupně 

chátraly, neobdělávaná pole začala zarůstat a obcím tak vznikala nemalá škoda, 

která se mimo jiné projevovala i v menší produkci potravin a surovin pro 

průmyslové podniky. 

Další závadou, která odsun na Šluknovsku provázela, bylo zacházení 

s Němci, kterým mělo být československé státní občanství ve smyslu ust. § 2 

ústavního dekretu prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě 

československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, ze 

dne 2. srpna 1945 zachováno
109

. Ze strany místních správních komisí jim byl 

leckdy zabavován majetek a tento pak přidělován jiným osobám 

československého státního občanství. Stejně tak jako ve výše zmíněných 

případech obdobných pochybení šlo i v těchto případech o zneuţití svěřených 

pravomocí, a to k vlastnímu obohacení příchozích osob, které se podílely na 

organizaci a průběhu odsunu. Lze pak jen spekulovat o tom, do jaké míry bylo 

časté to, ţe někdo cíleně mířil po konci války na Šluknovsko, a to se zřejmým 

záměrem vyuţít tamní situace a obohatit se o majetek Němců. 

Dále byly řešeny případy, kdy byly Němci v Československu 

navazovány kontakty s Němci ţijícími v sovětské okupační zóně, a to za 

                                                        
109

 V naprosté většině případů se jednalo o osoby, kterým ţádost o zachování 

československého státního občanství ještě nebyla příslušným orgánem státní správy vyřízena.  
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účelem ilegálního vývozu movitého majetku za hranice Československa. Byly 

dohledány i případy, kdy bylo Němci ţijícími v pohraničí pomáháno jiným 

osobám, většinou téţ Němcům, k nezákonnému překračování státních hranic. 

Tato situace byla československými úřady řešena, a to přesunem těchto 

nedůvěryhodných osob do vnitrozemí. Po provedení řádného odsunu v roce 

1946 bylo  moţno pobývat na Šluknovsku, tedy v pohraniční oblasti, pouze na 

základě průkazu pro pohraniční pásmo (viz Příloha č. 7)
110

. 

Přes snahu příslušných správních orgánů o bezvadné provedení odsunu 

tedy docházelo k jednotlivým pochybením, jeţ však byla způsobena především 

úmyslnými akcemi jednotlivců, které byly v rozporu s předpisy, jeţ upravovaly 

odsun, přičemţ tyto akce měly za účel většinou soukromé obohacení těchto 

osob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
110

 Tento představoval vlastně osvědčení o zachování československého státního občanství ve 

smyslu ust. § 2 ústavního dekretu prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě 

československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, ze dne 2. srpna 

1945. 
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Závěr 

 

Smyslem této práce mělo být bliţší zmapování průběhu odsunu Němců 

z Československa ve šluknovském regionu, tedy způsobu kooperace 

jednotlivých správních orgánů při jeho provádění, rozboru směrnic, které blíţe 

odsun upravovaly, a především však místních odlišností, které samotný odsun 

Němců na Šluknovsku blíţe definovaly. Po studiu příslušné odborné literatury, 

která se odsunem Němců z Československa zabývá, jsem se dále zaměřil téměř 

výhradně na studium archivních dokumentů Státního okresního archivu v 

Děčíně. Z dokumentů, které by se daly pro bliţší analýzu výše uvedeného 

tématu pouţít, jsem vycházel zejména z archivních fondů všech tří okresních 

národních výborů, které oblast Šluknovska po konci druhé světové války 

„spravovaly“. Jednalo se konkrétně o archivní fond okresního národního 

výboru Rumburk, okresního národního výboru Varnsdorf a okresního 

národního výboru Šluknov. Dostatek zajímavých informací jsem získal 

především o způsobu správy a podmínkách, které panovaly ve sběrném 

středisku Rumburk – Buschmuhle. Dokumenty vztahující se na ostatní dvě 

sběrná střediska v okresech Varnsdorf a Šluknov se bohuţel, mimo fragmentů 

jednotlivých kartoték, nepodařilo v Okresním státním archivu v Děčíně, 

respektive ve výše zmíněných archivních fondech, dohledat. Dalším aspektem, 

provázejícím odsun na Šluknovsku, ohledně kterého jsem narazil v archivních 

materiálech na dostatek zajímavých informací, byla problematika chodu 

jednotlivých průmyslových podniků a její vliv na průběh a plánování odsunu ze 

strany státní správy. Dohledal jsem i informace ohledně agendy antifašistů, 

uznávání jejich statutu, fungování jednotlivých „antif“ a okrajově i o samotném 

„odsunu“ antifašistů z Československa. Zajímavými byly i, byť neúplné, 

statistiky ohledně počtů jednotlivých transportů a jejich rozloţení mezi obě 

okupační zóny. Odsun Němců ze Šluknovska jsem se snaţil v rámci rozsahu 

primárních pramenů, odpovídajícímu diplomové práci, co nejobjektivněji 

zhodnotit a podat alespoň částečný obrys událostí, které odsun v tomto regionu 

definovaly. 
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Pro úplnost je třeba dodat, ţe níţe podané hodnocení průběhu odsunu 

Němců ze Šluknovska je zaloţeno na omezeném rozsahu pramenů, z nichţ 

bylo čerpáno, a to vzhledem k rozsahu a poţadavkům na diplomovou práci, 

neboť bliţší studium tohoto právně-historického tématu by vyţadovalo 

mnohem komplexnější a soustavnější analýzu rozličných dokumentů, 

nacházejících se v dalších archivech velkého mnoţství správních úřadu a 

jiných institucí.  

Odsun Němců na Šluknovsku provázela mnohá pochybení, ať uţ ze 

strany jednotlivých správních orgánů nebo jednotlivců. Byly dohledány mnohé 

případy, kdy jednotlivci vyuţívali svého postavení, respektive přidělené 

pravomoci, k vlastnímu obohacení. Koordinace jednotlivých správních orgánů, 

především okresních správních komisí
111

 a místních správních komisí
112

, 

nefungovala zpočátku bez problémů. Docházelo např. k případům, kdy nebyly 

ze strany místních správních orgánů dokládány dostatečně včas soupisy Němců 

nebo kdy byli Němci ze strany místních správních orgánů svévolně odváděni 

do sběrného střediska. Lze pak jen spekulovat, do jaké míry byla motivem 

těchto nezákonných aktů snaha o vlastní obohacení. Chod sběrného střediska 

Buschmuhle provázely zpočátku problémy se špatnou organizací a 

hygienickými nedostatky, nicméně ve vztahu k soustředěným Němcům nebyly 

dohledány ţádné dokumenty, které by vypovídaly o zásadnějších závadách 

v chodu sběrného střediska. Navíc problémy ohledně nedostatečných 

hygienických podmínek byly v poměrně krátké době po zahájení chodu 

střediska odstraněny. Při odbavování Němců před příchodem do sběrného 

střediska Rumburk – Buschmuhle panovaly téţ rozbroje mezi oddělením 

finanční stráţe a okresní správní komisí. Na základě příslušných dokumentů 

jsem toho názoru, ţe tento případ neshod byl důsledkem boje jednotlivých osob 

o postavení a „moc“ při odsunu Němců. Vycházím z toho, ţe oba výše zmíněné 

správní orgány se vzájemně „obviňovaly“ a „popíraly“ navzájem svá tvrzení, a 

to při komunikaci s ministerstvem vnitra, tedy ve vztahu k těmto správním 
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 Tyto spadaly pod jednotlivé okresní národní výbory. 

112
 Tyto spadaly pod jednotlivé místní národní výbory. 
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orgánům nezávislému ústřednímu správnímu orgánu. Povaţuji tedy pro tyto 

případy tvrzení „obou stran“ za účelová. Jednotlivé případy prospěchářství 

byly dohledány i ve vztahu k problematice antifašistů, a to s ohledem na 

praktické výhody přiznání statutu antifašisty, především vyloučení movitého 

majetku antifašistů z konfiskace. Podobně se i první transporty do americké 

zóny neobešly bez organizačních pochybení, která zhoršovala podmínky 

odsunovaných Němců. Situace se však postupně stabilizovala a na základě 

prostudovaných dokumentů lze mít za to, ţe organizačně byly následné 

transporty Němců ze Šluknovska zvládnuté, a to především s ohledem na 

všechny směrnice a nařízení, které průběh transportů upravovaly. 

Jak jiţ bylo výše řečeno, komplexní zhodnocení odsunu Němců na 

Šluknovsku by vyţadovalo vědecky mnohem náročnější bádání, a to v mnohem 

širším rozsahu především primárních pramenů, coţ však není účelem 

diplomové práce. Osobně jsem však toho názoru, ţe odsun Němců ze 

Šluknovska probíhal na obecné úrovni, přes občasné excesy, víceméně 

v souladu se zákonnými a podzákonnými právními předpisy, které jej 

upravovaly. Přes nesporná příkoří, která byla v jednotlivých případech na 

Němcích páchána, mám za to, ţe ze strany jednotlivých správních orgánů byla 

snaha provádět odsun humánně a důstojně
113

. Většinu excesů lze pak přičíst 

především prospěchářství jednotlivých osob, které v překotných událostech 

odsunu Němců viděli moţnost, jak se obohatit. Tyto excesy však nelze klást na 

vrub činnosti správních orgánů, které při organizování odsunu postupovaly 

víceméně zákonným způsobem a jednotlivá jejich pochybení byla způsobena 

spíše díky zmatkům, které zpočátku při odsunu Němců ze Šluknovska 

panovaly, neţ svévolí, která by měla za účel perzekuci německého 

obyvatelstva v jakékoli formě. Aniţ bych tedy hodnotil samotný odsun Němců 

na Šluknovsku z širších hledisek, mohu konstatovat, ţe na základě mnou 

prostudovaných archivních materiálů mám průběh organizovaného odsunu 

Němců na Šluknovsku za proces, který byl víceméně v souladu s tehdejším 

                                                        
113

 Tyto pojmy je samozřejmě třeba vykládat s ohledem na tehdejší situaci a dostupné 

prostředky.  
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právem, byla snaha jej provést humánně a  důstojně a nedostatky byly 

především způsobeny buď nezákonným konáním jednotlivců nebo 

nedostatkem kooperace jednotlivých správních orgánů. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Archivní fond ONV Rumburk 1945-1960, Karton KT-30 
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Příloha č. 2 – Archivní fond ONV Rumburk 1945-1960, Karton KT-30 
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Příloha č. 3 – Archivní fond ONV Rumburk 1945-1960, Karton KT-31 
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Příloha č. 4 – Archivní fond ONV Rumburk 1945-1960, Karton KT-31 
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Příloha č. 5 – Archivní fond ONV Rumburk 1945-1960, Karton KT-31 

 

 

 



 57 

Příloha č. 6 – Archivní fond ONV Rumburk 1945-1960, Karton KT-30 
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Příloha č. 7 – Archivní fond ONV Rumburk 1945-1960, Karton KT-31 
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Anotace 

Předmětem diplomové práce „Odsun Němců mezi léty 1945–1947 na 

Šluknovsku“ je rozbor procesů, které začaly probíhat po konci druhé světové 

války na území Šluknovska a  které bezprostředně souvisely s transferem 

německého obyvatelstva mimo území Československé republiky. Konkrétně 

jde o  bliţší dokumentaci průběhu odsunu na Šluknovsku, tedy právní úpravy, 

na základě které byl odsun proveden, a především pak rozbor komplikací, které 

odsun na Šluknovsku provázely, a dokumentaci postupu správních orgánů, 

které odsun prováděly a které se snaţily se s těmito komplikacemi vypořádat. 

Po prostudování příslušných dokumentů státního okresního archivu v Děčíně 

jsem se snaţil blíţe prozkoumat samotný proces odsunu Němců 

z Československa. Zaměřil jsem se na podmínky ve sběrných střediscích, kde 

byli Němci před jednotlivými transfery shromaţďováni. Dále jsem se zabýval 

specifiky odsunu antifašistů. V práci je řešen téţ vliv nutnosti udrţení chodu 

jednotlivých průmyslových podniků na průběh samotného odsunu. 

Porovnávám téţ podmínky jednotlivých transportů do americké a sovětské 

okupační zóny. V závěru se na základě prostudovaných archiválií a uvedené 

literatury snaţím nastínit ucelený náhled na průběh odsunu na Šluknovsku. 
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The title of the Thesis 

„Transfer of Germans between years 1945-1947 in Šluknov region“ 

 

Summary 

The goal of the thesis “Transfer of Germans between years 1945-1947 in 

Šluknov region” is to analyze processes that started after the end of World War 

II in the Šluknov region and were directly related to the transfer of Germans 

from the territory of the Czechoslovak Republic. It closely studies the 

documentation of the transfer inside the Šluknov region, i.e. it is partly an 
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analysis of the legal form, which was the basis for the transfer and mainly an 

analysis of the complications, which occurred during the transfer, and the 

practice of the administration when dealing with these complications. I am 

working with the documents from the local state archive in Děčín and based on 

these documents I am trying to closely reconstruct the process of the transfer of 

Germans from the Czechoslovak Republic. I have focused on trying to get a 

closer look at the conditions in the collecting camps, where the Germans were 

awaiting the transfer. I am also addressing the problem of German antifascists 

and their transfer. The issue of the influence of the need to retain the industrial 

plants in the Šluknov region in good working condition during the transfer is 

also examined. At the end I am trying to confront the individual transports to 

the American occupation zone and to the Soviet occupation zone and also find 

out some facts about the conditions in a individual transport and to look more 

closely on various excesses, that occurred during the transfer. In conclusion, I 

am trying to take an objective look on what the transfer of Germans from the 

Šluknov region looked like. 
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