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Abstrakt 
 

Tato práce se snaţí postihnout proměňující se vztah české společnosti a jejích politických elit k 

menšinám v období poválečné obnovy československého národního státu a v době nástupu a 

stabilizace diktaury KSČ. Činí tak na příkladu tří velmi různorodých menšinových skupin: 

zůstavších Němců, Romů a volyňských Čechů. Specifickým prostorem, v němţ probíhají 

procesy, jeţ jsou v práci podrobovány detailnějším analýzám, je české pohraničí, někdejší 

Sudety. Předmětem zájmu přitom jsou jak komunikované diskurzy a legitimizační strategie, tak 

vyjednávání a konflikty na místní úrovni. Cílem je postihnout vliv ideologických východisek, 

které ústřední političtí aktéři přetavovali v konkrétní politické záměry, na konkrétní dění v 

pohraničí, a zároveň vliv myšlení a představ místních aktérů na proměny politiky a dokonce i 

ideologie. Díky tomu práce plasticky zpřítomňuje často nejednoznačné vztahy mezi jednotlivými 

sloţkami politického a úřednického aparátu (mocenskými elitami celostátní KSČ, jednotlivými 

ministerstvy a regionálními nebo lokálními fukcionáři), místní „většinovou“ společností 

(především novými osídlenci z českého vnitrozemí)  a v rámci dílčích sond také manévrovací 

prostor příslušníků vybraných menšin.  
 
 
 
 
 

 

Abstract 
 

This work considers the changing attitudes of Czech society and its political élite towards 

minorities in the restored nation-state of Czechoslovakia after the Second World War and in the 

period of the coming to power of the Czechoslovak Communist Party and the stabilization of its 

dictatorship. To this end, it examines three very heterogeneous minority groups: the ethnic 

Germans remaining after the expulsions, the Gypsies (Roma), and the Volhynian Czechs. The 

Czech borderlands (former Sudetenland) were a distinctive space; the processes that took place 

there are analysed in detail in this work. The discourses and the strategies of legitimation, as well 

as conflicts and negotiations at the local level, are considered in particular. The aim of the work 

is to reveal the ideological starting points that the key political actors turned into concrete 

political aims and the influence that they had on specific events in the border areas, and also the 

influence that the thinking and notions of local actors had on the transformation of policy and 

even ideology. Consequently, the work presents a vivid picture of the often ambiguous attitudes 

amongst the individual components of the Party and State apparat (the senior leadership of the 

Communist Party, the individual ministries, and the regional and local functionaries), local 

„majority‟ society (mainly the new settlers from the Bohemian interior), and, using particular 

examples, also reveals the room for manoeuvre that the members of these minorities had. 
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1. Téma práce a metodologická východiska 
 

Tato studie se snaţí postihnout proměňující se vztah české společnosti i jejích politických elit 

vůči menšinám v období poválečné obnovy československého národního státu a v době nástupu 

a stabilizace diktaury KSČ. Předmětem jejího zájmu přitom jsou jak komunikované diskurzy a 

legitimizační strategie, tak i sociální praxe, přičemţ jejím nejvlastnějším záměrem je analyzovat 

napětí a vzájemné ovlivňování obou těchto rovin. Cílem je tedy postihnout vliv ideologických 

východisek, které ústřední političtí aktéři přetavovali v konkrétní politické záměry, na konkrétní 

dění v pohraničí a zároveň vliv myšlení a představ místních aktérů na proměny politiky a 

dokonce i ideologie. Díky tomu práce plasticky zpřítomňuje často nejednoznačné vztahy mezi 

jednotlivými sloţkami politického a úřednického aparátu (mocenskými elitami celostátní KSČ, 

jednotlivými ministerstvy a regionálními nebo lokálními fukcionáři), místní „většinovou“ 

společností (především novými osídlenci z českého vnitrozemí)  a v rámci dílčích sond také 

manévrovací prostor příslušníků vybranných menšin.  

 

Ideologické kořeny, myšlení ústředních aktérů o menšinách a nejdůleţitější politická rozhodnutí 

týkající se národnostní problematiky se pochopitelně většinou vztahovaly na celé 

Československo nebo přinejmenším na celé české země. Specifickým prostorem, v němţ 

probíhají procesy, jeţ podrobuji detailnějším a konkrétnějším analýzám, je ale české pohraničí
1
; 

kraj, jenţ byl zbaven většiny svého původního obyvatelstva a v němţ byla po roce 1945 do velké 

míry budována zcela nová společnost. Podíl etnických menšin byl v pohraničí výrazně vyšší neţ 

jinde a totéţ platí o celkové (nejen etnické) heterogenitě tamního obyvatelstva. Proměny vztahu 

k menšinám ţijícím (tradičně i nově) na tomto území ovlivňovala vedle tradičních českých 

(nacionálních i socialistických) diskurzů i představ o pravé povaze stalinské národnostní politiky 

také specifická kombinace poválečného nacionálního patosu a neexistence tradičních vazeb nebo 

hierarchií, charakteristická právě pro pohraničí. Někdejší Sudety tak jsou pozoruhodnou 

laboratoří sociálního inţenýrství, v níţ mají vzájemné vztahy uvnitř nově budované socialistické 

společnosti často poměrně vyhrocenou podobu. To, co nemuselo být pro současníky vţdy 

příjemné, je přínosné pro nás historiky; i s odstupem zde můţeme vnímat a analyzovat některé 

konflikty a problémy, které ve společnostech, jeţ se neproměňovaly tak dramaticky, mohly 

zůstat skryty.       

 

Pohraničí nebylo specifické jen na základě své historie, dlouho utvářené německy mluvícím 

obyvatelstvem, a v důsledku poválečného nuceného vysídlení, jeţ vyvolalo nutnost osidlování a 

budování nové společnosti. Podstatným aspektem, který jiţ od roku 1945 spoluurčoval zvláštní 

charakter vztahů uvnitř zdejší společnosti i vztahů celostátních politických aktérů nebo 

bezpečnostních sloţek k lidem, kteří ji tvořili, byla přítomnost státní hranice. Jednou z důleţitých 

mentálních stop, kterou v československé společnosti zanechalo trauma Mnichova, byla obava z 

případného narušení integrity státu, kterému mělo zabránit mimo jiné osídlení území při státní 

hranici „národně a státně spolehlivými“ a „mravně zachovalými“ občany. Řada lidí, kteří by ve 

vnitrozemí nezadávali ţádnou příčinu k jakémukoliv podezření tak z důvodu potenciální 

„nespolehlivosti“ budila v pohraničí pohoršení prostých občanů, místních a regionálních 

                                                           
1
 K vymezení a konotacím pojmu pohraničí v československé poválečné realitě viz kapitola Pouţité pojmosloví mezi 

jazykem pramenů a analytickým odstupem. 
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funkcionářů i bezpečnosti. Ţe se konotace národní nespolehlivosti a ohroţení bezpečnosti hranic 

dotýkala ţivotů příslušníků menšin, zejména neslovanských, zřejmě nepřekvapí. V důsledku 

postupného nastolení diktatury KSČ hranice a příhraničí zůstaly specifickým prostorem na 

dlouhá desetiletí. Jako všechny socialistické diktatury sovětského typu odvozoval i politický 

systém KSČ bezpečnost a vnitřní stabilitu země, stejně jako stabilitu své vlastní moci, od 

neprůchodnosti a jednoznačnosti státní hranice.
2
 Tato práce tak krom jiného rekonstruuje, jak 

specifická role státní hranice ovlivňovala menšinové diskurzy i praxi segregace nebo naopak 

integrace či asimilace ve společnosti, jejíţ etnické menšiny byly rozmístěny převáţně v 

příhraničních oblastech.  

 

Proměňující se vztahy k menšinám, jak na diskurzivní rovině tak i na příkladech sociální praxe 

vůči konkrétním třem skupinám v pohraničí, jsou tématem, na němţ se dají demonstrovat 

podstatné rysy poválečné české společnosti. V této práci mi v posledu nejde o detailní popis 

příběhu tří vybraných menšinových společenství, Němců, Romů a volyňských Čechů, v patnácti 

letech po válce, ba ani o pouhou analýzu vztahu většinové společnosti a politických aktérů k 

těmto menšinám. Prostřednictvím výzkumu této problematiky usiluji především o zachycení 

hlubších kontinuit (nebo naopak diskontinuit) v myšlení i jednání, které překračují tradiční 

mezníky politických dějin. Tyto kontinuity sdílených představ nebo politických praktik totiţ 

mohou být klíčové pro porozumění zdrojů legitimity socialistické diktatury, která své poměrně 

stabilní panství nemohla zakládat pouze na všemocnosti represivního aparátu.   

 

 

 

Menšiny, marginalizace a integrace 
 

Komunistická strana Československa se po válce a zejména po nastolení své diktatury v roce 

1948 pojmu menšina obezřetně vyhýbala. Bylo to dáno zejména špatnou pověstí „menšinové 

politiky“ meziválečného Československa, jeţ ve třicátých letech ztroskotala a jejíţ problémy 

bezesporu patřily k hlavním vnitropolitickým příčinám „Mnichova“.
3
 Menšiny a menšinovost se 

tak v pramenech poválečného období sice objevují, většinou ale pouze v rámci historické narace 

o předchozích obdobích československého státu a v dokumentech lokálních a regionálních úřadů 

nebo (o prosazované linii nedostatečně poučených) stranických organizací. Zkoumám-li v této 

práci vztah k menšinám, jedná se o pojem analytický, nikoli o pojem převzatý z primárních 

pramenů.  

 

Menšina bývá v historické literatuře o 20. století v naprosté většině případů pouţívána jako 

pojem těsně související s etnicitou. Etnicita je pak v tradičním středoevropském, Herderem 

inspirovaném, pojetí, vázána na jazyk. Jazykově definované „etnické menšiny“ se na první 

pohled jeví jako jasně vymezené a relativně objektivní kategorie, rozšíření pojmu menšina na 

jiná společenství můţe být naopak vnímáno jako rizikové znejasnění výměru menšinovosti. Při 

bliţším pohledu je ovšem zřejmé, ţe uvedené vymezení etnicity a z ní odvozená definice etnické 

                                                           
2
 K problematice státních hranic v socialistických diktaturách viz např. Schultz, Helga; Grenzen im Ostblock und  

ihre Überwindung, Berlin 2001 
3
 K tomu viz část III (Homogenní společenství), kapitola Prvorepubliková menšinová politika a její dvojí odmítnutí  

v poválečné době. 
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či národnostní menšiny
4
 není o nic méně umělým neţ alternativní výměry, které menšinu jako 

kolektivní kategorii otevírají i vůči společenstvím sdílejícím řadu společných prvků, jeţ se od 

majoritní společnosti nemusí nutně lišit jazykem nebo původem v tom smyslu, jak je vnímají 

zastánci národa jakoţto objektivní organické kategorie. 

 

Moderní sociologie i etnologie vnímají etnicitu zpravidla jako průsečík mezi sebeporozuměním 

určité skupiny a, na druhé straně, jejím vnějším (objektivizujícím) označením jako etnicky 

odlišné z perspektivy majority. Jazyk přitom sice můţe být podstatným činitelem odlišnosti, 

vnímaným jak subjektivně (z pozice příslušné etnické menšiny), tak z pohledu státu či většinové 

společnosti, není ale aspektem hlavním. Mezi nejobecnější prvky vymezující etnickou skupinu 

jazyk nepatří, zejména ve středoevropském kontextu ovšem bývá jejich integrální součástí. Za 

nejcharakterističtější znak etnického společenství či etnické menšiny bývá povaţována různě 

definovaná kulturní homogenita.
5
 Tato homogenita je pochopitelně vţdy relativní (definovat ji 

lze jen v kontrastu k okolní společnosti) a má historické kořeny (nevzniká náhle a náhodně). 

Tyto historické kořeny je moţné nazývat například společnou „sociální a kulturní tradicí“, která 

se předává z generace na generaci.
6
 Navzdory jisté historické tradici jako nezpochybnitelné 

podmínce (sebe)definice určité skupiny jako etnické menšiny, je východiskem této studie 

přesvědčení (sdílené nejpozději od sedmdesátých let 20. století řadou historiků, sociologů a 

etnologů), ţe etnické menšiny jsou podobně jako jakékoliv jiné menšiny sociální konstrukcí, 

která je v jejich případě dodatečně podloţena biologickými nebo antropologickými argumenty.
7
   

 

Definice etnických skupin a etnických menšin, které se vedle základního momentu homogenity a 

jejich historických kořenů snaţí zachytit více aspektů, na jejichţ základě jsou etnické menšiny (i 

bez povědomí o jejich historickém formování) rozpoznatelné, zpravidla zmiňují čtyři základní 

oblasti: sdílené etické či morální hodnoty, kulturní a sociální kapitál a alespoň základní 

organizaci nebo institucionální bázi.
8
 Ať uţ je konkrétní náplní těchto kategorií cokoli, dá se 

vţdy hovořit o mobilizující kombinaci společných zájmů a emocionálních vazeb.
9
 Právě tato 

směs sociálních a ekonomických zájmů s často iracionálními, ale identitotvornými vazbami 

                                                           
4
 Pojem etnické menšiny v odborném sociologickém diskurzu prosadili v sedmdesátých letech 20. století zejména  

Nathan Glazer a Daniel Moynihan, in: Glazer, Nathan – Moynihan, Daniel P. (ed.); Ethnicity, Theory and  

Experience, Cambridge (Mass.) 1975     
5
 Jiţ klasická definice etnické skupiny od Brewtona Berryho zní: „Etnické skupiny jsou lidské skupiny, které spojuje  

kulturní homogenita.“ In: Berry, Brewton; Race Relations. The Interaction of Racial and Etnic Groups, Boston  

1951, str. 75  
6
 Rose, Peter Isaac; They and We. Racial and Ethnic Relations in the United States, New York 1974, str. 139 

7
 O „sociální kontrukci“, která spojuje sociální a ideové příčiny vzniku a udrţování etnických menšin hovoří např.  

W.D.Bukow: Bukow, Wolf-Dietrich; Feindbild Minderheit: Ethnisierung und ihre Ziele. Hemsbach 1996. Na úrovni  

národů pak je jako sociální konstrukci moţné definovat i ten způsob emancipace malých evropských národů, jenţ je  

předmětem analýz Miroslava Hrocha (viz např. Hroch, Miroslav; V národním zájmu: poţadavky a cíle evropských  

národních hnutí v komparativní perspektivě, Praha 1996, tentýţ; Na prahu národní existence: touha a skutečnost,  

Praha 1996 ) Oproti tomu se někteří postmoderní autoři kloní k vyloţeně ideové (nikoli primárně sociální)  

konstrukci etnických skupin a národů, k jejichţ existenci postačuje představa o sdílení společného. Tento koncept  

formovalo zejména dílo B. Andersona: Anderson, Benedict R.; Imagined communities: reflections on the origin and  

spread of nationalism, London 1991 (rozšířené vydání původního Imagined communities, London 1983) 
8
 Esser, Hartmut; Die Mobilisierung ethnischer Konflikte, in: Bade, Klaus J.; Migration – Ethnizität – Konflikt:  

Systemfragen und Fallstudien, Osnabrück 1996, str. 63-88 
9
 Bell, Duran; Ethnicity and Social Change, in: Glazer, Nathan – Moynihan, Daniel P. (ed.); Ethnicity, Theory and  

Experience, Cambridge (Mass.) 1975, str. 141-174  
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odlišuje etnické menšiny od řady jiných sociálních skupin a je jednou z příčin skutečnosti, ţe 

etnicita a koncept etnických menšin mají v moderním světě dosud spíše posilující tendenci.
10

  

 

(Sebe)definice určité skupiny jako etnické menšiny je na základě těchto kritérií poměrně 

dynamická. Z hlediska jejích příslušníků jde především o intenzitu vzájemného sdílení představ 

o společném původu či dějinném osudu, pociťované solidarity a potřeby jednat ve společném 

zájmu. O tom, jak ostře pociťovaná bude hranice mezi etnickou menšinou a majoritní společností 

rozhoduje více neţ jakýsi kvantifikovatelný „kulturní materiál“ právě  míra tohoto sdílení, a také 

podoba politického systému a panující diskurzy ve společnosti.
11

 Relevantnost menšinové 

identity i společných zájmů menšin v moderních společnostech zpravidla stoupá ve chvíli, kdy se 

potenciální příslušníci určité menšiny cítí ohroţeni v důsledku segregačního nebo asimilačního 

tlaku. Vyostření hranic tak bývá reakcí na pokusy o vyloučení nebo likvidaci, ale i na 

vynucovanou rezignaci na pociťovanou kolektivní identitu.
12

  

 

Na základě široké škály uvedených pohledů na charakter etnických menšin v evropské a 

americké sociologii, etnologii a historiografii posledního půlstoletí je zřejmé, ţe pojem sice 

zahrnuje také skupiny, jeţ byly za etnické menšiny povaţovány například v rámci tradiční 

meziválečné ochrany národnostních menšin, k níţ byly středoevropské státy mezinárodně 

povinovány
13

, ale také řadu skupin a společenství, jejichţ statut je z této tradiční perspektivy 

nejednoznačný (Romové, Ţidé) nebo skupiny, jeţ by v „organickém“ pojetí národnosti a etnicity 

za menšiny nemohly být povaţovány (v poválečném československém kontextu zejména 

reemigranti). I posledně jmenovaná společenství reemigrantů si totiţ ve většině případů přinášela 

sdílené morální hodnoty a kulturní i sociální kapitál, někdy i určitou organizační strukturu. Jejich 

komunity tak spojovaly materiální zájmy (přidělování usedlostí a půdy, odškodnění za majetek 

zanechaný v zahraničí) i emocionální vazby, vyplývající ze společných proţitků několika 

generací.  

 

V rámci detailnější analýzy proměny vztahů ke konkrétním menšinovým společenstvím jsem 

záměrně vybral tři skupiny s velmi odlišně konstruovanou hranicí vymezující je vůči většinové 

společnosti. Německy mluvící obyvatelstvo v Československu tvoří klasický případ 

středoevropské národnostní menšiny, jeţ se ovšem po druhé světové válce nacházela ve velmi 

specifické situaci. Vztahy vůči zůstavším Němcům, ze strany ústředních politických aktérů, 

státních úřadů i sousedů jsou zejména v prvních letech  po válce predestinovány jak válečnou 

situací, tak i nuceným vysídlením naprosté většiny dříve mohutné německé menšiny. Oproti 

                                                           
10

 Teze o sílícím mobilizačním potenciálu etnicity navzdory či naopak v důsledku racionalizace mocerního světa  

např. in: Esser, Hartmut; Ethnische Differenzierung und moderne Gesellschaft, in: Zeitschrift für Soziologie Jg.  

17/1988, Heft 4, str. 235-248 
11

 Barth, Fredrick (ed.); Ethnic groups and boundaries: the social organisation of culture difference, London 1969  

(introduction) 
12

 K tomu viz Esser, Hartmut; Die Mobilisierung ethnischer Konflikte, in: Bade, Klaus J.; Migration – Ethnizität –  

Konflikt: Systemfragen und Fallstudien, Osnabrück 1996, str. 63-88, dále Heckmann, Friedrich; Ethnos, Demos und  

Nation oder: Woher stammt die Intoleranz des Nationalstaates gegenüber ethnischen Minderheiten? In: Bielefeld,  

Ulrich (hg.); Das Eigene und das Fremde. Neuer Rassismus in der alten Welt?, Hamburg 1998, str. 51-78 
13

 K tomu viz např. Scheuermann, Martin (hg.); Minderheitenschutz contra Konfliktverhütung? Die  

Minderheitenpolitik des Völkerbundes in den zwanziger Jahren, Marburg 2000 
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tomu tvoří Romové (dobově Cikáni nebo cikáni)
14

 menšinu, která přinejmenším v druhé 

polovině zkoumaného období nebyla vnímána jako etnická – byť se zároveň politika vůči této 

menšině formulovala i kontrolovala v rámci „národnostní politiky lidově demokratického státu“. 

Volyňští Češi jako příklad nejlépe organizované a nejkompaktnější skupiny reemigrantů nebyli 

za menšinu úředně povaţováni vůbec, ovšem při bliţší analýze se ukazuje, ţe přinejmenším do 

poloviny padesátých let splňují všechna výše uvedená hlavní kritéria charakteristická pro etnické 

menšiny. Všechny tři menšiny spojuje skutečnost, ţe v rámci českých zemí se pohybovaly nebo 

byly usídleny téměř výhradně (Němci, volyňští Češi) nebo převáţně (Romové) na území 

někdejších Sudet. Zatímco Němce a Romy spojuje jak jazyková odlišnost, tak i tradiční vnímání 

jejich odlišné etnicity, sdílí Romové a volyňští Češi zkušenost migrace, jeţ předcházela sţívání 

obou skupin s většinovou společností v českých zemích.
15

 Strukturální odlišnost tří blíţe 

zkoumaných skupin zároveň umoţňuje jisté zobecnění výsledků výzkumu, v němţ primárně 

nejde o podrobný popis jedinečného vývoje vztahu k jedné konkrétní menšině, ale o analýzu 

prvků charakterictických ve zkoumaném období (přinejmenším v kontextu českého pohraničí) 

pro vztah k menšinám, menšinovosti či k „cizorodému“ obecně.        

 

*** 

 

Hlavním záměrem této práce není podrobně analyzovat procesy oţivování nebo naopak 

umrtvování pociťované skupinové identity z perspektivy jednotlivých menšinových společenství. 

Pokud se budu pokoušet historickou skutečnost přibliţovat právě z jejich perspektivy, pak se 

budu ptát spíše po různých vrstvách loajality, coţ umoţňuje plastičtější obraz neţ umělá 

dichotomie mezi posilováním a ztrátou statutu etnické menšiny. Marginalizace a integrace jako 

nejen politické strategie, ale obecněji jako typy jednání vůči menšinovým společenstvím, jsou 

pochopitelně pouze dvěma póly vymezující mnohem bohatší škálu diskurzů i praktik, o jejíţ 

zachycení se zde jedná. Marginalizace, tedy vytěsňování na okraj společnosti, můţe mít v 

extrémním případě charakter fyzické likvidace nebo nuceného vysídlení, můţe se ale také jednat 

o jemnější nástroje, například o odstavení od hlavních ekonomických zdrojů, politické moci nebo 

o odpírání rovného nároku na vzdělání. Integrace pak můţe být politikou ochrany identity 

menšinových skupin při jejich současném cíleném zapojování do sociálního a ekonomického 

organizmu celé společnosti, zároveň se ale také můţe jednat o kroky směřující k integraci 

jednotlivců, jeţ budou ochotni vzdát se přinejmenším části vazeb či zvyků, které dosud tvořily 

jádro jejich pociťované identity. Usilování o asimilaci ve smyslu strategie většinové společnosti 

či politického systému směřující k odstraňování autonomní kolektivní identity menšinových 

skupin při jejich fyzickém zachování
16

 je neslučitelná s nejostřejšími prostředky marginalizace 

(fyzická likvidace, nucené vysídlení), jejichţ předpokladem je segregační politika, zároveň ale 

není totoţná se snahou o integraci či zrovnoprávnění příslušníků menšin.      

                                                           
14

 K tomu viz kapitola Pouţité pojmosloví mezi jazykem pramenů a analytickým odstupem.  
15

 K integraci po migraci na teoretické úrovni viz např. Krauss, Marita; Integration und Akkulturation. Eine  

methodische Annäherung an ein vielschichtiges Phänomen, in: Beer, Mathias; Migration und Integration: Aufnahme  

und Eingliederung im historischen Wandel, Stuttgart 1997, str. 11-26 
16

 Běţnější pouţití pojmu asimilace je ve smyslu aktivního, pasivního či vynuceného přizpůsobování se ze strany  

příslušníků menšiny, nikoli ve smyslu politické strategie a jednání majority vůči menšině. Z toho důvodu pouţívám  

raději pro tuto politickou a sociální strategii sousloví „úsilí o asimilaci“, i kdyţ i to připouští dvojí výklad. K pojetí  

asimilace, akulturace a problematice marginalizace viz Heckmann, Friedrich; Ethnische Minderheiten, Volk und  

Nation: Soziologie interethnischer Beziehungen, Stuttgart 1992, str. 162-206 
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Téma vztahu k etnickým menšinám je v českém kontextu v letech 1945-1960 mimořádně 

zajímavé zejména proto, ţe do tohoto období spadá jak vrcholná fáze usilování o národní stát 

Čechů a Slováků, tak i vrcholná fáze usilování o realizaci komunistické utopie, tedy léta 

stalinizmu. Teoretické postoje integrálního nacionalizmu a marxizmu-leninizmu jsou ve vztahu k 

národnostní problematice a etnicitě diametrálně odlišné. Socializmus v dlouhodobé perspektivě 

usiluje o odstranění jakýchkoliv rozdílů mezi jednotlivými kolektivními aktéry tvořícími 

společnost, tedy i o odstranění hranic etnických.
17

 Z toho důvodu mu musí být nutně cizí 

jakákoliv forma segregace, jakoţto prohlubování bariér mezi etnickými skupinami. Zatímco v 

rámci třídního boje socialistická diktatura povaţuje násilí a represi za legitimní prostředek k 

dosaţení cíle, je pro ni navíc represe na základě etnické odlišnosti záleţitostí nelegitimní. To 

neznamená, ţe k takové represi nemůţe, například v důsledku úsilí o urychlenou asimilaci určité 

menšiny, docházet, předpokládá to ovšem poměrně sofistikovanu legitimizační strategii, coţ 

vytváří zcela jinou situaci neţ jaká byla nastolena bezprostředně poválečnou „národní 

revolucí“
18

.
19

 

 

 Zároveň je ovšem zřejmé, ţe na různých sociálních úrovních i na různých úrovních státních 

institucí (národní výbory, bezpečnostní orgány atd.) zůstávali i po únoru 1948 titíţ lidé. To platí 

o to spíše, ţe KSČ hrála jiţ před únorem 1948 zejména v pohraničí zásadní roli a ţe v této době 

nebyla, opatrně vyjádřeno, nutně stranou dogmatického internacionalizmu. V roce 1948 se 

změnil charakter politického systému, společnost prodchnutá poválečným nacionalizmem ale 

zůstávala. Touha po etnické očistě byla do jisté míry přepólována, „nespolehlivými“ a 

„nepřátelskými“ elementy se v oficiální rétorice staly jiné skupiny obyvatelstva. Dá se ovšem 

předpokládat, ţe snaha o změnu diskurzu i politické praxe vůči menšinám a kontinuita myšlení i 

jednání pevně zakořeněného v logice etnické očisty či přinejmenším marginalizace těch, kteří 

nejsou pevnou součástí národa se po roce 1948 dostávaly do vzájemného konfliktu. Toto 

střetávání nebo naopak propojování bude předmětem mé analýzy, neboť má obecnější 

vypovídací hodnotu; je svědectvím o kontinuitách navzdory dramatickým proměnám politického 

systému i sociálního a ekonomického rozvrstvení společnosti. 

 

 

 

Ke konceptualizaci počátků socialistické diktatury v Československu 
 

Z hlediska přestavby společnosti a přesunů v její sociální struktuře byla léta 1948-1960 

uzavřeným obdobím. Začínalo státním převratem 1948 a končilo vybudováním základů nového 

reţimu, dokonce oficiálně vyhlášeného a zakotveného v ústavě. Během této poměrně krátké doby 

prodělala česká společnost změny, které patří mezi největší (ne-li vůbec největší) v její historii.
20

  

                                                           
17

 O vztahu marxizmu-leninizmu a zejména stalinizmu k problematice etnicity viz část III (Homogenní  

společenství), kapitola Marxizmus-leninizmus, stalinizmus, etnicita a národy 
18

 Dobové pojmy „národní revoluce“, případně „sociální“ nebo „demokratická revoluce“, které tvoří jeden z pilířů  

poválečného veřejného diskurzu, budu v dalším textu pouţívat jiţ bez úvozovek.   
19

 K cílům a typologii přístupu socialistických diktatur vůči etnickým menšinám viz: Mihok, Brigitte;  

Ethnostratifikation in ehemaligen sozialistischen Staaten, in: Heitmeyer, Wilhelm – Dollase, Rainer (hg.); Die  

bedrängte Toleranz: Ethnisch-kulturelle Konflikte, religiöse Differenzen und die Gefahren politisierter Gewalt,  

Frankfurt am Main 1996, str. 209-224   

20 Kaplan, Karel; Proměny české společnosti (1948-1960), část první, Praha 2007, str. 31 
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Karel Kaplan, přední český historik prvního desetiletí diktatury KSČ, nepředkládá uvedené 

tvrzení jako tezi k diskuzi, ale jako prostý popis skutečnosti, která je nejen z jeho pohledu 

nezpochybnitelná. Tři poválečná léta byla, v rámci dosud dominantní interpretace 

československých dějin 20. století, sice neúspěšným a polovičatým pokusem navázat na tradici 

meziválečného Československa, ale i tak je lze povaţovat za dočasnou obnovu demokracie. 

Oproti tomu je první desetiletí komunistické diktatury (zejména v důsledku její stalinizace, tedy 

importovaným sovětským metodám) vnímáno jako období mocenské zvůle a teroru. Česká a 

československá společnost podle této interpretace v roce 1948 ztrácí vliv na veřejné dění a 

radikální přestavbu společnosti nadále pod taktovkou Moskvy a za pomoci represivních sloţek 

státního aparátu reţíruje KSČ. Tato práce je dílčím pokusem podrobit tato tvrzení – tedy 

předpokládanou „uzavřenost“ období 1948-1960, časové ohraničení oněch „největších“ změn i 

tradiční oddělování moci a ovládané společnosti – kritickému zkoumání a tázání.  

 

Zásadní otázkou přitom je, zda mezník roku 1948 od sebe skutečně odděluje dvě strukturálně 

odlišné éry. Je nezpochybnitelné, ţe se v průběhu roku 1948 omezená parlamentní demokracie 

mění v diktaturu jedné politické strany, jeţ postupně začíná dominovat všem důleţitým oblastem 

veřejného ţivota. Proměna politického systému je ovšem jen jedním, byť důleţitým aspektem 

dějinných procesů. Definice uvedená v záhlaví této kapitoly si nárokuje širší platnost; hovoří o 

uzavřeném období z hlediska proměn společnosti a její sociální struktury. I pokud budeme mít 

„českou společností“ na mysli pouze tu část společnosti českých zemí hlásící se dlouhodobě k 

české národnosti, nejsou její strukturální proměny v důsledku poválečného nuceného vysídlení 

právě zanedbatelné. Více neţ 2 miliony občanů české národnosti opustilo v letech 1945-1947 své 

domovy ve vnitrozemí, aby se dočasně či trvale usídlili v českém pohraničí a získali zde 

pracovní místo, nemovitost, byt či půdu, na které začali hospodařit. Z demografického, ale i 

sociálního hlediska se jednalo o proměnu, která je v tak krátkém časovém období jedinečná. 

České pohraničí se v tomto období stalo sociální laboratoří, experimentem, jehoţ úspěch (z 

hlediska KSČ) byl rozhodující i pro proměny společnosti následující po roce 1948. Smysluplnost 

oddělování obou údobí z hlediska společenských proměn je třeba povaţovat přinejmenším za 

námět k diskuzi.    

 

Nedostatečná pozornost věnovaná kontinuitám mezi obdobím socialistické diktatury a léty, jeţ 

mu předchází, se jeví jako ještě problematičtější, pokud se zaměříme na politickou praxi a její 

mentální předpoklady. Po okupaci českých zemí nacistickým Německem byla česká společnost 

konfrontována s dosud nepoznanými metodami očisty společnosti od těch, kteří do ní z hlediska 

nové moci nepatřili: Ţidů, Romů či politických odpůrců z řad obyvatelstva hlásícího se k české i 

německé národnosti. Touhou po obdobné očistě, tentokrát od Němců, Maďarů a všech 

„kolaborantů“, byla tak společnost pochopitelně prosycena i po osvobození v roce 1945. Tato 

touha byla v mnohém naplněna, a to nejen formou nuceného vysídlení milionů bývalých 

spoluobčanů; několik desítek tisíc lidí ve víru poválečných represí přišlo o ţivot.
21

 Je třeba se 

proto ptát, nakolik praktiky let 1945-1947 a způsob jejich legitimizace mohly poslouţit nejen 

                                                           
21

 Česko-německá komise historiků uvádí mezi dvaceti a čtyřiceti tisíci obětí nuceného vysídlení Němců z  

Československa. In: Stanovisko Společné česko-německé komise historiků k odsunovým ztrátám. Stellungnahme  

der Gemeinsamen deutsch-tschechischen Historikerkommission zu den Vertreibungsverlusten, in: Soudobé dějiny,  

3 (1996), č. 4, str. 600-603 
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jako inspirace, ale často jako přímý vzor pro postupy uţívané v letech padesátých. Je třeba se 

ptát, nakolik bylo základní směřování k homogenizaci společnosti, tedy jejímu sjednocení a 

odstranění jevů a skupin, které nesplňují jednotící kritéria, charakteristické pro dobu okupace, 

jako model v roce 1945 převzato velkou částí československé společnosti i jejích politických elit. 

A je třeba se ptát,  zda jiţ bezprostředně po roce 1945 nepanoval celospolečenský konsenzus o 

tom, ţe v zájmu utváření jednotné společnosti jsou segregace, marginalizace, nucené přesídlení, 

kolektivní převýchova či fyzická likvidace toho, co nemá nebo nemůţe být její organickou 

součástí, legitimními politickými prostředky.
22

  

 

Vedle kontinuit, po jejichţ případné existenci se táţe tato studie, je pochopitelně potřeba v rámci 

zkoumaného tématu nepřehlíţet moţné momenty zlomů a proměn, které se jistě neomezují jen 

na čistě legislativní oblast a proměnu politického systému. Změny – mimo jiné i v politice vůči 

etnickým menšinám – přináší vládnoucí marx-leninská ideologie i stalinská inspirace; jejich 

existence je tak do velké míry závislá na tom, v jaké míře se ideologická východiska a politické 

záměry prosadí do politické praxe. Zároveň je ale i v případě proměňujících se ideových 

východisek nebo politik vůči jednotlivým skupinám obyvatel na místě otázka, nakolik se zásadní 

změny omezují na rok 1948 nebo zda nedochází k dalším podobně důsaţným proměnám i v 

průběhu padesátých let.     

 

Kontinuity i diskontinuity postojů a jednání ústředních politických aktérů i lokální veřejnosti   

vůči menšinám během druhé poloviny čtyřicátých a v padesátých letech jsou svědectvím o 

proměňujících se (nebo naopak přetrvávajících) představách o „správné společnosti“. Z těchto 

představ a vizí je odvozována domnělá legitimita politických nástrojů, které k nim mají vést, ať 

uţ se jedná o segregaci, podporu asimilace, kolektivní převýchovu, jeţ má vyústit v přetavení 

lidských bytostí v socialistické občany, nebo o udrţování pořádku i za cenu rezignace na některé 

cíle socialistické utopie. Vztah k menšinám a menšinovosti je pochopitelně jen výsek 

skutečnosti; pro kritické tázání nezastavující se před zdánlivě nezpochybnitelnými 

interpretačními vzorci se ale jeví jako výsek poměrně vhodný.  

 

 
 
Legitimita panství, diskurzy a ideologie 
 

První léta diktatury KSČ, její takzvaná revoluční fáze, bezesporu patří k těm obdobím moderních 

českých dějin, v nichţ se v nemalé míře uplatnilo politicky motivované a státem řízené násilí 

vůči jednotlivcům a celým sociálním skupinám. Z hlediska individuálních práv člověka, jak je 

definuje liberální demokracie, to bylo období značného bezpráví, období, v němţ byla 

systematicky porušována celá řada svobod člověka a občana. Československá padesátá léta 

s přibliţně 250 politicky motivovanými popravami
23

, několika tisíci utýraných vězňů a stovkami 

zastřelených při pokusech o překonání hranic sice byla v porovnání s předchozím desetiletím 

                                                           
22

 Více k tomu viz část III (Homogenní společenství), kapitola Očištěná společnost 
23

 „Padesátá léta“ jsou v tomto kontextu spíše symbolickým vymezením, na mysli mám celé období 1948-1960.  

Ústav pro studium totalitních  reţimů uvádí v tomto období mezi 227 a 262 popravenými z politických důvodů.  

Různé počty jsou dány odlišnými definicemi „politických důvodů“. Viz  

http://www.ustrcr.cz/cs/dokumentace-popravenych-politicke-duvody-48-89  

http://www.ustrcr.cz/cs/dokumentace-popravenych-politicke-duvody-48-89
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(1938-1948) spíše obdobím charakteristickým postupně klesající mírou násilí, v porovnání 

s etablujícími se západoevropskými demokraciemi se ale stále jednalo o politické panství, 

v němţ bylo politicky motivované násilí povaţováno za legitimní a nezřídka uţíváno. Je 

bezpochyby dobře, aby oběti tohoto násilí byly připomínány. 

 

V souvislosti s jistou fascinací násilnou tváří diktatury KSČ ovšem velká část české 

historiografické produkce posledních dvou desetiletí do značné míry redukovala její popis právě 

na otázky útlaku a represe, na pátrání po pachatelích a příběhy obětí nebo celých 

perzekuovaných skupin obyvatelstva.
24

 Historici zkoumající zejména první léta diktatury KSČ 

tak zčásti suplovali úlohu vyšetřovatelů nebo dokonce soudců. Interpretace socialistické 

diktatury jako prostého mocenského útlaku ospravedlňovaného ideologickými konstrukcemi, 

můţe odhalit některé dílčí mocenské mechanizmy, zároveň ale zapomíná na miliony lidí, kteří 

nepatřili ani k přímým pachatelům násilí, ani k aktivním odpůrcům nebo obětem nového reţimu. 

Nejde přitom jen o jakousi morální povinnost historika této zdánlivě mlčící většině věnovat 

pozornost. Zásadní problém spočívá v tom, ţe na základě takto redukované analýzy nemůţeme 

porozumět příčinám vzestupu a stabilizace politického systému nastoleného KSČ. Tak jako 

ţádné moderní panství nemohla  ani socialistická diktatura dlouhodobě fungovat prostřednictvím 

represe namířené vůči většině obyvatelstva. Sympatie a antipatie, spokojenost či nespokojenost, 

touhy a potřeby těch, kteří nepatří k mocenským elitám ani k obětem, nejsou jen marginální 

zajímavostí; jsou naopak klíčem k pochopení existence a charakteru socialistické diktatury. Popis 

represivních praktik a jejich údajný import ze stalinského Sovětského Svazu nemůţe vysvětlit, 

proč byl právě v zemi se solidní předválečnou demokratickou tradicí přechod ke stalinizmu tak 

hladký ani proč se právě v této zemi KSČ ještě v době omezené plurality politických stran těšila 

podpoře téměř poloviny obyvatelstva. Redukce socialistické diktatury na všeobjímající moc 

stranických elit, zvůli bezpečnostního aparátu a utrpení obětí pak zejména nepřispěje 

k porozumění skutečnosti, ţe se jedná o nejdéle trvající a nejstabilnější politický systém 

československého 20. století, jenţ za čtyři desítky let své existence prošel jedinou skutečně 

váţnou krizí.  

 

Jednou z ústředních otázek této studie, kterou kladu prostřednictvím analýzy marginalizačních a 

integračních strategií, je proto nejednoduché tázání po legitimizaci socialistické diktatury. I výše 

zmiňované politicky motivované násilí, ve výzkumu prvního desetiletí diktatury KSČ dosud tak 

dominantní, můţe pochopitelně za jistých k okolností k legitimizaci přispět. Dá se to velmi dobře 

demonstrovat například na poválečném nuceném vysídlení Němců, na němţ panoval konsenzus 

všech relevantních politických proudů i naprosté většiny české společnosti. Politické či státní 

násilí je ovšem zároveň pro kaţdý politický systém nutně prostředek riskantní, uţ proto, ţe sice 

můţe dočasně zlomit odpor, zároveň ale bezpochyby plodí nové nepřátele reţimu, který k němu 

sáhl.   

 

Komunistická strana byla právě v poválečném Československu na cestě k politické hegemonii 

mimořádně úspěšná. Po roce 1945 z její strany mnohokrát proklamovaná snaha „získat většinu 

národa“ nebyla ovšem pouhým prostředkem k definitivnímu uchopení moci, jenţ by v únoru 

1948 přestal být relevantním. Nárok znovu a znovu získávat většinu národa činí jakýkoliv 

politický systém i bez svobodných voleb v dlouhodobé perspektivě závislým na přízni velké 

                                                           
24

 Konkrétně k tomu viz kapitola Dosavadní výzkum a prameny 
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části společnosti. Vedle „získávání“ přízně obyvatelstva, tedy legitimizace svého panství vůči 

širokým vrstvám společnosti, ovšem musely elity KSČ legitimizovat moc samy před sebou a 

statisíci dalšími straníky, přičemţ hrál zásadní roli soulad realizované politiky, ideologických 

východisek a utopických vizí komunistické budoucnosti. Právě tyto vize totiţ v posledu 

ospravedlňovaly i represivní strategie jako organizované státní násilí vůči některým skupinám 

obyvatelstva. Je otázka nakolik se podařilo emancipativní vize udrţet ţivé a nakolik se naopak 

během padesátých let v důsledku jejich oslabování prosazovala legitimizace moci KSČ jako 

záruky jiţ dosaţeného stavu – tedy způsob legitimizace, jenţ nutně vede ke konzervativní 

politice udrţování pořádku.     

 

 Jeden z prvků, které výrazně popularizovaly politiku KSČ v bezprostředně poválečném období a 

napomohly jí k volebnímu vítězství ve volbách roku 1946, byl poválečný český (zejména 

protiněmecký) nacionalizmus, jehoţ nejvýraznějším propagátorem a vykonavatelem se stala 

právě KSČ; nikoli z toho důvodu, ţe by ostatní politické strany tento nacionálně vyhrocený étos 

nesdílely, ale proto, ţe komunistická strana jej dokázala nejúspěšněji propojit s vlastními 

politickými záměry. KSČ se tak stala hlavním garantem zájmů nových osídlenců v dříve 

německém pohraničí českých zemí. Její elity ovšem zároveň vnímaly, ţe vyhrocené antiněmectví 

a integrální nacionalizmus jsou nejen v rozporu s jejími ideologickými východisky a 

internacionalistickým étosem, ale ţe ve společnosti zároveň podporují kontinuitu 

prvorepublikových, případně ještě starších mentálních struktur. Z dlouhodobého hlediska tak 

obdobná politika nebyla v zájmu KSČ. Rezignace na integrální nacionalizmus, která byla v 

některých kruzích strany zahájena ještě před rokem 1948 a která se plně projevovala od druhé 

poloviny roku 1949, tak byla cestou k prosazení nové marxisticko-leninistické ideologie 

beztřídní společnosti, zprvu v její stalinistické verzi. Tato proměna ovšem přinášela principielní 

konflikt mezi ideologickým nárokem a, na druhé straně, strategií, která všem poválečným 

politickým aktérům přinášela přízeň širokých vrstev obyvastelstva. Znamenala nutnost 

postupného opouštění tradičního nacionálně vypjatého myšlení (a jednání), které mělo v českém 

prostředí staletou tradici. Na úrovni konfliktů a nedorozumění mezi centrálními institucemi na a 

lokálními funkcionáři či jednotlivými občany tak budeme moci sledovat, nakolik tento rozpor 

ohrozil legitimitu diktatury KSČ či přinejmenším znejistěl mnohé její vykonavatele a příznivce. 

 

*** 

 

Zatímco moc můţe být dočasná a relativně úzká skupina osob jejím prostřednictvím můţe 

ovládat ostatní, aniţ by přitom poţívala jakéhokoliv respektu či autority, opírá se dlouhodobě 

udrţitelné politické panství zejména v moderní době  ještě o jiný vztah mezi společenskými 

aktéry. Toto rozlišení, formulované jiţ Maxem Weberem
25

, je zásadní i pro pochopení 

stabilizace diktatury KSČ v Československu. Panství je, jak píše německý historik Alf Lüdtke,  

silovým polem, jehoţ aktéři se spolu dostávají do  nejrůznějších vztahů. Musí spolu 

vycházet, coţ můţe znamenat i to, ţe se navzájem vyhýbají nebo ignorují [...] Proti 

vládnoucím tu sice stojí ovládaní a vládnoucí se definují na základě toho, ţe jim jsou 

ovládaní k dispozici. I tito vládnoucí jsou ovšem závislí na různých proměnných – na 

                                                           
25 Weber, Max; Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1922  
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sobě navzájem i na ovládaných. A ti zase nejsou jen pasivními adresáty pokynů 

vládnoucích.
26

  

 

Konkrétní člověk nejen v moderní diktatuře, ale v moderní společnosti obecně, většinou nepatří 

jen k jedné z obou skupin, bývá zároveň vykonavatelem určitých povinností, jeţ mu ukládá stát 

nebo jiný hegemon, a zároveň se zpravidla snaţí o získání alespoň minimální autonomie pro své 

vlastní konání a jednání. Klasickým příkladem je v tomto ohledu v moderních společnostech 

značně rozbujelá byrokracie, která distribuuje zákazy a poţitky z centra moci, je na této moci 

zcela závislá, ale povětšinou nepatří k vrstvě lidí, kteří rozhodují.
27

 Čím dále od mocenského 

centra, tím jsou ovšem úředníci (a v případě Československa po roce 1948 také lokální a 

regionální straničtí funkcionáři) ve větší míře vystavováni konfliktům mezi státními zájmy či 

ideologickými nároky a, na druhé straně, lokálními diskurzy, mentalitami i praxí. Právě na této 

úrovni dochází i v diktaturách k pozoruhodnému střetávání diskurzů, přičemţ jejich vzájemné 

ovlivňování je oboustranné. Místní vzorce jednání a často nereflektované vnímání skutečnosti 

jsou sice někdy vytlačovány dominantní ideologií či autoritativními rozhodnutími diktátorské 

moci, zároveň ale mohou hrát i aktivní roli. Ve snaze získat si podporu širokých vrstev 

společnosti je moc nucena přinejmenším v některých aspektech takové postoje akceptovat a 

snaţit se o jejich zabudování do dosud dominantních diskurzů.
28

 

 

V té souvislosti není moţné ani ideologii, v našem případě sloţitý komplex marxizmu-leninizmu, 

stalinizmu a českých myšlenkových tradic, chápat jako definitivní a neměnný soubor myšlenek, 

vizí a politických nástrojů k jejich transformaci v politickou praxi. Ideologie v tomto pojetí není 

uzavřeným systémem, jenţ je pouze aplikován v rámci politické praxe.
29

 Je daleko spíše 

souborem idejí, jeţ sice strukturují skutečnost a mohou slouţit jako legitimizační nástroj 

politické moci, zároveň se ale proměňují v nekončícím procesu produkce významů a hodnot.
30

 

Na tyto proměny přitom nemají vliv jen  politická rozhodnutí nebo vývoj diskuzí mezi 

stranickými intelektuály.  Zejména socialistické diktatury jsou charakteristické neúnavným 

parafrázováním z děl klasiků (Marxe, Engelse, Lenina či Stalina). Jednotlivé útrţky jejich 

myšlenek byly sice pouţívány jako závazná dogmata, o nichţ se nepochybovalo, jejich konkrétní 

                                                           
26 Lüdtke, Alf; Einleitung: Herrschaft als soziale Praxis, in: Lüdtke, Alf (hg.); Herrschaft als soziale Praxis.  

Historische und sozialanthropologische Studien, Göttingen 1991, str. 12-13 
27

 K moderní byrokracii jako charakteristické sloţce moderního panství viz Weber, Max; Wirtschaft und  

Gesellschaft, in: Weber, Max - Hanke, Edith (hg.) – Baier, Horst (hg.); Wirtschaft und Gesellschaft, Teil IV  

(Herrschaft), Tübingen 2005. K odcizující roli byrokracie, která umoţňuje efektivní vládu a přispívá k podílu  

většiny společnosti na této vládě viz Bauman, Zygmunt; Modernity and the Holocaust, Cambridge 1989 nebo také  

Herzfeld, Michael; The social production of indifference, exploring the symbolic roots of western bureaucracy,  

Chicago 1993 
28

 Ačkoliv je slovo diskurz v posledních několika desetiletích v řadě vědeckých prací naduţíváno, nemohu se mu  

v této studii zcela vyhnout. Jestliţe vedle politické a sociální praxe zkoumám především ideová východiska a jejich  

aplikaci ve formě postojů k různým otázkám souvisejícím s menšinovou problematikou, nelze se spokojit jen  

s pojmy „přístup“, „postoj“ či „výrok“, které sugerují cosi aktuálního, moţná náhodného. Diskurz není pouhým  

výrokem nebo textem, je soustavou nebo systémem postojů a vyjádření, které dávají dohromady určitý celek. Můţe  

se přitom jednat o diskurzy svrchovaně komplexní, intelektuálně proargumentované nebo o stereotypní přejímání  

málo reflektovaných intuic. K moţnostem kritické historické analýzy diskurzů viz např. Landwehr, Achim;  

Geschichte des Sagbaren. Einführung in die Historische Diskursanalyse, Tübingen 2001, Jäger, Siegfried; Kritische  

Diskursanalyse. Eine Einführung. Duisburg 1993 a další.      
29

 K široké škále moţných definic ideologie viz Eagleton, Terry; Ideologie. Eine Einführung. Stuttgart 1993, str. 7-8. 
30

 Tamtéţ, str. 7 
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obsah ovšem závisel na řadě okolností.
31

 Sociální praxe tak spoluurčovala obsah ideologických 

východisek, v podobné míře, v jaké ideologická východiska strukturovala sociální praxi. 

Poměřování úspěšnosti fungování socialistických diktatur podle toho, nakolik se ideologické 

„záměry“ podařilo v praxi „realizovat“, je tudíţ podobně jednostranným zúţením výrazně 

plastičtější skutečnosti, jako redukce diktatury KSČ na „všemocný“ represivní aparát. Mezi 

ideologickými východisky, politickými nástroji, lidovými intuicemi a jednáním pochopitelně lze 

nacházet řadu rozporů a konfliktů, všechny tyto aspekty jsou ovšem v podobné míře 

„proměnnými“, které jsou otevřeny vyjednávání.  Charakter tohoto vyjednávání a cíle, které v 

něm sledovali jednotliví aktéři (ÚV KSČ, ministerstva, regionální funkcionáři a lokální 

veřejnost), se pokusím ukázat na příkladu vztahu k menšinám v českém pohraničí. Pokusím se 

tak proniknout do dosud nepříliš prozkoumaného terénu, jímţ je úsilí ranné socialistické 

diktatury v Československu o udrţení a získávání loajality širokých vrstev společnosti převáţně 

jinými neţ čistě represivními prostředky. 

                                                           
31

 Tento prvek byl markantní zejména v posledních desetiletích trvání sovětského modelu socialistických diktatur. K  

Tomu viz např. Yurchak, Alexei; Everything was forever, until it was no more, Princeton 2006 (kapitola Hegemony  

of form : Stalin's uncanny paradigm shift, str. 36-76) 
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2. Dosavadní výzkum a prameny 

 

Historiografie českých poválečných dějin se v posledním půlstoletí pohybovala mezi několika 

extrémy. Zatímco před rokem 1989 se kladl důraz zejména na sociální souvislosti společenských 

proměn souvisejících s budováním socializmu, přičemţ byly tyto proměny pochopitelně 

vnímány značně nekriticky, nesla se dvě desetiletí po roce 1989 ve znamení primátu politické 

historiografie období po roce 1945. K hlavním tématům tak nutně patřily a patří hlavní politická 

rozhodnutí KSČ, fungování represivního aparátu a osudy perzekuovaných obětí komunistické 

diktatury.
32

 Tento způsob politizace československých poválečných dějin zároveň přejímá řadu 

přístupů a předpokladů z dřívějších diskurzů, zejména tradiční sebestylizaci dějinné cesty české 

společnosti jako příběhu útlaku ze strany mocných, ale také marxistické přesvědčení o 

monokauzalitě dějinného procesu
33

 a s ním i stereotypní periodizaci moderních českých a 

československých dějin. Z klasických politických dějin s důrazem na represivní praktiky 

vybočují některé práce všímající si nejpodstatnějších proměn sociální struktury společnosti.
34

 Jen 

pozvolna se i v historiografii zabývající se českými a československými poválečnými dějinami 

prosazují inovativnější sociálně- a kulturněhistorické přístupy
 35

, které dosavadní 

nezpochybnitelné kauzality i dichotomický pohled na dějiny diktatury (přejímající často 

nereflektovaně totalitaristické paradigma), podrobují kritickému tázání.
36

 Přínosná je také řada 

                                                           
32

 Zde jen zlomek nejpodstatnějších prací tohoto metodologického a tematického zaměření k období 1948-1960.  

Z jiţ klasických prací např. Kaplan, Karel; Komunistický reţim a politické procesy v Československu, Brno 2001,  

Tentýţ; Největší politický  proces: M.Horáková a spol., Brno 1995, tentýţ; Tajný prostor Jáchymov, České  

Budějovice 1993, Cuhra, Jaroslav – Veber, Václav (usp.); Za svobodu a demokracii. Odpor proti komunistické  

moci, Praha 1999. Z nejnovější produkce (posledních dvou let) např.: Blaţek, Petr - Jech, Karel - Kubálek, Michal a  

kol.; Akce „K“: vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech: studie, seznamy, dokumenty, Praha  

2010, Bursík, Tomáš; Přišli jsme na svět proto, aby nás pronásledovali – trestanecké pracovní tábory při uranových  

dolech v letech 1949-1961, Praha 2009, Vaněk, Pavel; Pohraniční stráţ a pokusy o přechod státní hranice v letech  

1951-1955, Praha 2008  
33

 Pavel Kolář ukázal toto přejímání přesvědčení o nezvratné kauzalitě historického procesu na příkladu  

historiografických diskuzí o nuceném vysídlení Němců: Kolář, Pavel; Vertreibung zwischen nationaler  

Meistererzählung und Deutungspluralität, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Jg. 53/2005, Heft 10, str. 925- 

940  
34

 Kalinová, Lenka; Společenské proměny v čase socialistického experimentu: K sociálním dějinám v letech 1945-

1969, Praha 2007. Z prací Karla Kaplana pak zejména Kaplan, Karel; Proměny české společnosti 1948-1960 (část 

první), Praha 2007 
35

 Mezi významné počiny v tomto směru patří výstupy kaţdoročních konferencí mnichovského Collegia Carolina  

(viz např. Brenner, Christianne; Sozialgeschichtliche Kommunismusforschung: Tschechoslowakei, Polen, Ungarn  

und DDR, 1948-1968 – Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 22. Bis 24. Novemeber  

2002, Band 27, München 2005) nebo další práce k sociálním dějinám diktatury KSČ z okruhu historiků Collegia  

Carolina (Heumos, Peter; „Vyhrňme si rukávy, neţ se kola zastaví!“ Dělníci a státní socialismus v Československu  

1945-1968, Praha 2006, práce související s historickou reflexí v období komunistické diktatury (např. Blaive,  

Muriel; Hranice probíhají vodním tokem: odrazy historie ve vnímání obyvatel Gmündu a Českých Velenic, Brno  

2009) nebo práce k dějinám kaţdodennosti, jeţ se ale zatím většinou omezují na poslední dvě desetiletí socialistické  

diktatury (např. Brenn, Paulina; The Greengrocer and his TV: The Culture of Communism after the 1968 Prague  

Spring, Cornell 2010) 
36

 Přehled o historické literatuře k českým poválečným dějinám viz Schulze-Wessel, Martin; 

Zeitgeschichtsschreibung in Tschechien. Institutionen, Methoden, Debatten. In: Nützenadel, Alexander - Schieder , 
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studií zachycující vnitřní dynamiku socialistického hnutí a KSČ uveřejněných v rámci projektu 

„Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu“, které se snaţí zachytit 

některé myšlenkové kontinuity i proměny relativně nezávisle na tradičních „zlomových 

momentech“ českých dějin.
37

 

 

Dva hlavní tematické pilíře této práce tvoří poválečný vztah k národnostní, etnické či menšinové 

problematice a vzestup a stabilizace diktatury KSČ. Obě témata jsou mimořádně těsně 

propojena; KSČ získává masovou podporu v období nejrazantnější etnické očisty českých zemí v 

jejich tisíciletých dějinách a s problémem etnicity se nutně musí potýkat i v dalších letech. O to 

více překvapí, jak málo propojeny jsou obě tyto problematiky v dosavadní historiografii 

zaměřující se na léta 1945-1960. Rozpojenost historické literatury pojednávající tato vzájemně 

provázaná témata souvisí s dosavadním, ať uţ záměrným či nereflektovaným, přísným 

oddělováním tří poválečných let (tzv. třetí republiky) od období socialistické diktatury. 

Nejintenzivnější odborné i laické diskuze o českých moderních dějinách, o „odsunu“
38

 a o 

„komunizmu“ probíhají odděleně, vedle sebe, a jejich účastníky jsou v naprosté většině odlišní 

aktéři.  

 

Krátkému období československých dějin ohraničenému léty 1945 a 1948 byla zejména v 

posledním dvacetiletí ze strany české i světové historiografie věnována mimořádně intenzivní 

pozornost. Velké mnoţství článků a monografií k tomuto období sahá od základních 

faktografických přehledů
39

, přes dějiny jednotlivých politických stran
40

 a příslušné pasáţe 

biografií výrazných osobností aţ po práce všímající si překrývání jednotlivých ideologických 

vrstev, na něţ bylo toto období mimořádně bohaté, a konkurence veřejných diskurzů.
41

 Většina 

publikací k tomuto období trpí absencí hlubší kritické diskuze o metodologických otázkách, coţ 

vede k přejímání interpretací dobových aktérů nebo k líčení reprodukujících dichotomický obraz 

souboje demokracie s nastupující „totalitou“. Zejména práce věnující se zmíněnými 

ideologickými souvislostmi a veřejnými diskurzy od Bradley Abramse a Christianne Brenner 

                                                                                                                                                                                           
Wolfgang (hg.): Zeitgeschichte als Problem. Nationale Traditionen und Perspektiven der Forschung in Europa.  

Göttingen 2003, S. 307-327 
37

 Kárník, Zdeněk – Kopeček, Michal; Bolševismus, komunismus a redikální socialismus v Československu, svazek  

I-V, Praha 2003-2005 
38

 Odsun budu nadále pouţívat bez úvozovek, budu-li charakterizovat dobové většinové vnímání této skutečnosti.  

Jako poměrně neutrální pojem ve své analýze ovšem preferuji nucené vysídlení. 
39

 Např. Kaplan, Karel; Pravda o Československu 1945-1948, Praha 1990, Kalinová, Lenka; Východiska, očekávání  

a realita poválečné doby: k dějinám české společnosti v letech 1945-1948, Praha 2004 
40

 Např. Kocian, Jiří; Československá strana národně socialistická v letech 1945-1948. Organizace-program-politika.  

Brno 2002 
41

 Abrams, Bradley F.; The Struggle for the Soul of the Nation: Czech Cuulture and the Rise of Communism,  

Lanham (a j.) 2004, Brenner, Christiane; „Zwischen Ost und West“. Tschechische politische Diskurse 1945-1948,  

München 2009.  Významným počinem je v tomto ohledu také antologie sestavená Milanem Drápalou:  

Drápala, Milan; Na ztracené vartě Západu. Antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945-1948, Praha 2000 
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ovšem přinesly nový, analytický vhled do komplikovaného a dramatického poválečného 

období.
42

      

 

Specifickou oblastí bádání o bezprostředně poválečném období, jejíţ dosavadní zpracování je z 

hlediska této práce podstatné, představují demografické, politické a hospodářské a sociální 

procesy související s tzv. odsunem Němců a osídlováním českého pohraničí. I tyto vzájemně 

těsně související a částečně souběţně probíhající procesy byly aţ do konce devadesátých let 

zkoumány převáţně odděleně, coţ se ovšem v posledních letech změnilo. Nucené vysídlení 

Němců bylo předmětem zájmu historiků nejpozději od druhé poloviny šedesátých let
43

 a po roce 

1989 se stalo jedním z dominantních témat české historiografické produkce. Zároveň se toto 

téma pochopitelně těšilo a těší i zájmu historiků německých. V rámci pramenného výzkumu 

bezprostředně poválečných, nejnásilnějších, vysídlovacích a represivních akcí zaměřených proti 

německému obyvatelstvu českých zemí, i tzv. postupimského odsunu, jednoznačně dominuje 

úctu vzbuzující dílo Tomáše Staňka44, který se tomuto tématu v rámci archivního studia věnuje 

od druhé poloviny osmdesátých let. Přínosné jsou také některé studie Jaroslava Kučery
45

, Zdeňka 

Radvanovského
46

, Adriana von Arburga
47

 nebo Benjamina Frommera.
48

 Především němečtí a 

američtí historici, v první řadě Detlef Brandes49, ale také Eagle Glassheim
50

, z českých historiků 

pak například Jiří Pešek
51

, tento výzkum doplňují o podstatný mezinárodní (zejména 

mezinárodněpolitický) kontext a analýzu příčin nuceného vysídlení. Řada dalších, převáţně 

mladších autorů, se v diplomových pracích nebo článcích věnovala výzkumu nuceného vysídlení 

v jednotlivých regionech a doplnila tak jeho poznání o konkrétní případy lokální praxe.
52

 

                                                           
42

 Solidní přehled historiografických prací a diskuzí o období 1945-1948 poskytuje nejnověji právě Christiane  

Brenner. Viz Brenner, Christiane; „Zwischen Ost und West“. Tschechische politische Diskurse 1945-1948,  

München 2009, str. 12-20 
43

 K tomu viz Křen, Jan (vyd.); Češi, Němci, odsun, Praha 1990 
44

 Ke stěţejním patří Staněk, Tomáš; Odsun Němců z Československa, Praha 1991; Tentýţ; Perzekuce 1945, Praha  

1996; Tentýţ; Tábory v českých zemích 1945-1948, Šenov u Ostravy 1996, Tentýţ; Poválečné „excesy“ v českých  

zemích a jejich vyšetřování, Praha 2005. Společně s Adrianem von Arburgem pak Staněk v roce 2005 uveřejnil  

inovativní studii, která mění stereotypní pohled na neorganizovaný odsun: Staněk, Tomáš - Arburg, Adrian von;  

Organizované divoké odsuny? Úloha ústředních státních orgánů při provádění „evakuace“ německého obyvatelstva  

(květen aţ září 1945), in: Soudobé dějiny, roč. XII, 3-4/2005, str. 465-533 
45

 Kučera, Jaroslav; Odsun nebo vyhnání? Sudetští Němci v Československu v letech 1945-1946, Jinočany 1992.  

Tentýţ; Odsunové ztráty sudetoněmeckého obyvatelstva. Problémy jejich přesného vyčíslení, Praha 1992 
46

 Např. Radvanovský, Zdeněk; Konec česko-německého souţití v ústecké oblasti 1945-1948, Ústí nad Labem 1997 
47

 Viz pozn. 43 
48

 Frommer, Benjamin; To Prosecute or to Expel? Czechoslovak Retribution and  the "Transfer" of Sudeten ¨ 

Germans, in: Ther, Philipp – Siljak, Ana  (hg.); Redrawing Nations. Ethnic Cleansing in East-Central Europe, 1944- 

1948, Lanham aj. 1997, str. 221-240 
49

 Brandes, Detlef; Der Weg zur Vertreibung 1938-1945, München 2001   
50

 Glassheim, Eagle; The Mechanics of Ethnic Cleansing: The Expulsion of Germans from Czechoslovakia, 1945-

1947, in: Ther, Philipp – Siljak, Ana  (hg.); Redrawing Nations. Ethnic Cleansing in East-Central Europe, 1944-

1948, Lanham aj. 1997, str. 197-220 
51

 Viz Brandes, Detlef – Ivančíková, Edita – Pešek, Jiří (vyd.); Erzwungene Trennung. Vertreibungen und  

Aussiedlungen in und aus der Tschechoslowakei 1938-1947 im Vergleich mit Polen, Ungarn und Jugoslawien,  

Essen 1999 
52

 Např. Havlík, Bohumil; Odsun Němců z jihozápadní Moravy, diplomová práce ZU, Plzeň 1999, Hricová,  

Michaela; Problematika odsunu Němců a osídlování bývalého okresu Cheb v letech 1945-1948,  

diplomová práce ZU, Plzeň 1994,  Jegerová, Alena; Odsun Němců z Československa a snahy o jejich rozptýlení ve  

vnitrozemí v letech 1945-1950 na příkladu současného okresu Teplice, diplomová práce ÚJEP, Ústí nad Labem  
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Literatura o nuceném vysídlení Němců z českých zemí je dnes tak rozsáhlá, ţe se stává téměř 

nepřehlednou. Jisté vodítko můţe poskytnout jejích několik bibliografií.
53

 

 

Méně rozsáhlý, ale jiţ také poměrně komplexní, je soubor prací věnujících se osidlování českého 

pohraničí a, coţ je mimořádně podstatné pro tuto disertační práci, s tématem pohraničí po 

nuceném vysídlení Němců související politice vůči zůstavší německé menšině. Intenzivnější 

výzkum osidlování českého  pohraničí byl zahájen jiţ v sedmdesátých letech a pokračoval v 

letech osmdesátých. Značnou pozornost tehdy budili zejména reemigranti, ale i další skupiny, 

které přispívaly k jisté heterogenitě tamní nově vznikající společnosti, a také organizace 

zemědělského pohraničí.
54

 Významnou roli při výzkumu rozmanitých skupin osídlenců sehráli 

jiţ v první polovině osmdesátých let etnologové publikující své výsledky v časopise Český lid, v 

národopisné kniţnici „Etnické procesy“ nebo ve Zpravodaji Ústavu pro etnografii a folkloristiku 

Československé akademie věd.
55

 V posledních letech pak dosavadní poznatky o osidlování 

shrnují tři významné monografie – od kolektivu českých historiků (František Čapka, Lubomír 

Slezák a Jaroslav Vaculík) věnujících se tématu jiţ od osmdesátých let a od dvou mladších 

historiků z německojazyčného prostředí, Adriana von Arburga a Andrease Wiedemanna.56 Krom 

toho vyšla také řada prací týkajících se jednotlivých regionů, především výsledky výzkumu 

severočeského kontextu od Zdeňka Radvanovského
57

 a inovativní studie problematiky 

                                                                                                                                                                                           
1994, Kočová, Kateřina; Tábor ve Stráţi nad Nisou a odsun němců, bakalářská práce, ÚJEP, Ústí nad Labem 1998,  

Pavlová, Monika; Odsun Němců z Králicka po druhé světové válce, diplomová práce, MU, Brno 2007, Pokorný,  

Martin: Odsun Němců z Československa a snahy o jejich rozptýlení ve vnitrozemí v letech 1945-1950 na  

příkladu okresu Jablonec nad Nisou, diplomová práce, ÚJEP Ústí nad Labem 1994, Synáčová, Daniela; K  

problematice odsunu Němců a osidlování pohraničí - Sokolovsko v letech 1945 – 1949, diplomová práce ZU, Plzeň  

1993Vosála, Jiří: Odsun Němců z Československa a snahy o jejich rozptýlení ve vnitrozemí 1945-1950 na příkladu  

okresu Česká Lípa, diplomová práce ÚJEP Ústí nad Labem 1994 a další 
53

 Z publikovaných zejm. Rohlíková, Slavěna: Vysídlení Němců z Československa. Výběrová bibliografie literatury 

z let 1945-2001, in: Soudobé dějiny 1/2002, str. 168-186 a tatáţ; Vysídlení Němců a jeho reflexe v současných 

česko-německých vztazích. Výběrová bibliografie článků z časopisů a sborníků vydaných v letech 1990-2001, in: 

Soudobé dějiny 2/2002, 348-367. K vydání v Colegiu Carolinu připraveno také: Eliášová, Patricie – Arburg, Adrian 

von: Zwangsmigrationen in und aus dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik in den Jahren 1938-1950. 

Literatur aus den Jahren 1980-2004, in: Diskurse in den EU-Beitrittsländern Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn 

und Slowenien über die Zwangsmigrationen der Jahre 1938-1950 
54

 Slezák, Lubomír; Zemědělské osídlování pohraničí českých zemí po druhé světové válce Vaculík, Jaroslav;  

Reemigrace a usídlování volyňských Čechů, Brno 1984 
55

 Pro tuto práci byly zejména přínosné  studie Evy Davidové o Cikánech – Romech, Jany Šplíchalové o německém  

obyvatelstvu a Leoše Šatavy i historika Jaroslava Vaculíka o asimilaci volyňských Čechů. In: Etnické procesy  

v pohraničí českých zemí po roce 1945 (1-4 a sv. 1-2), Praha 1985-1986, dále Materiály k problematice  

novoosídleneckého pohraničí.sv. 5. Proměny, kterými procházely jednotlivé skupiny osídlenců v rámci lokální  

společnosti, změny jejich materiální a duchovní kultury v důsledku integrace obyvatelstva a utváření ţivota v lokální  

společnosti, Praha 1982. K problematice vztahu novoosídlenců a starousedlíků v pohraničí viz Materiály k  

problematice novoosídleneckého pohraničí.sv. 7, Praha 1983 a další k tématu osidlování pohraničí viz Materiály k  

problematice novoosídleneckého pohraničí.sv. 8, Praha 1984 
56

 Čapka, František, Slezák, Lubomír, Vaculík, Jaroslav; Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové  

válce, Brno 2005, Arburg, Adrian von; Osidlování. Die Besiedlung der Grenzgebiete der böhmischen Länder 1945- 

1950. Forschungsstand und ausgewählte Probleme. Magisterarbeit der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der  

Universität Wien, Wien 2001, Wiedemann, Andreas; „Komm mit uns das Grenzland aufbauen!“, Ansiedlung und  

neue Strukturen in den ehemaligen Sudetengebieten 1945-1952, Essen 2007 
57

 Radvanovský, Zdeněk; The Social and Economic Consequences of Resettling Czechs into Northwestern Bohemia,  

1945-1947, in: Ther, Philipp – Siljak, Ana  (hg.); Redrawing Nations. Ethnic Cleansing in East-Central Europe,  

1944-1948, Lanham aj. 1997, str. 241-262 



25 

 

Jáchymovska od Tomáše Dvořáka
58

. I kdyţ zejména ve zmíněných studiích Adriana von 

Arburga, Andrease Wiedemanna a Tomáše Dvořáka je zřejmá snaha pojmenovávat některé 

souvislosti nuceného vysídlení, osidlování a nástupu diktatury KSČ, nejedná se ještě o analýzu 

synergického efektu demografických proměn a socialistické transformace v pohraničních 

regionech českých zemí, jejíţ dopady se rozhodně neomezují pouze na období přelomu 

čtyřicátých a padesátých let. U výše zmiňovaných autorů pojednávajících problematiku 

sociálních i politických souvislostí socialistické diktatury (Kaplan, Kalinová a další) je naopak 

nápadná absence hlubší analýzy vlivu demografické, sociální a kulturní diskontinuity společnosti 

v českém pohraničí na sociální a politickou praxi. Tuto rozpojenost se daří překonat jen 

výjimečně, dosud spíše v odborných článcích neţ v komplexnějších studiích.
59

 Zmiňovaní 

mladší historici, Adrian von Arburg a Tomáš Dvořák, rovněţ přispěli k mezinárodní komparaci 

osídlování území, z nichţ bylo nuceně vysídleno německé obyvatelstvo.
60

 

 

V rámci výzkumu politiky vůči zůstavší německé menšině bylo pro tuto práci základním 

východiskem souhrnné zpracování osudů německy mluvícího obyvatelstva v českých zemích v 

letech 1948-1989 z pera Tomáše Staňka
61

. Tomuto tématu věnoval jednu ze svých studií  také 

Jaroslav Kučera.
62

 Nejcennějším zdrojem informací i zásadním vodítkem při pátrání po 

pramenech pak byla komplexní disertační práce Adriana von Arburga věnovaná české politice 

vůči německému obyvatelstvu v letech 1947 aţ 1953.
63

 Ze všech uvedených studií právě tato 

práce dosud nejúspěšněji překonává tradiční mezník, jenţ tvoří rok 1948, coţ zdaleka neplatí jen 

co do zkoumaného časového období. Arburg detailně analyzuje proměny „německé politiky“, 

pro něţ jsou v mnoha ohledech klíčová jiná zlomová data (1947, 1949, 1953) a tematizuje také 

kontinuity politické praxe mezi bezprostředně poválečnou érou a obdobím diktatury KSČ. V 

tomto úsilí, které je (v rámci širšího tematického záběru) charakteristické i pro práci, kterou 

drţíte v rukou, se jedná o dosud poměrně ojedinělý počin.
64

     
 

Pominu-li dílčí přesahy historiografie věnované osídlování pohraničí a příchodu reemigrantů, 

které vztah socialistické diktatury vůči menšinovým společenstvím většinou zpracovávají pouze 

                                                           
58

 Dvořák, Tomáš; Těţba uranu versus očista pohraničí, in: Soudobé dějiny, 3-4/2005, str. 626-671 
59

 Platilo by to například textech Eagle Glassheima (Glassheim, Eagle; Ethnic Cleansing, Communism, and  

Environmental Devastation in Czechoslowakia´s Borderlands, 1945-1989, Journal of Modern History 78, 1/2006, s.  

65-92), částečně (vedle zmíněných autorů von Arburga či Wiedemanna) i o článcích a studiích Davida Kovaříka  

(Kovařík, David; Proměny českého pohraničí v letech 1958-1960. Demoliční akce v českém pohraničí se zřetelem  

k vývoji od roku 1945, Brno 2006) nebo Tomáše Dvořáka (Dvořák, Tomáš; Těţba uranu versus očista pohraničí, in:  

Soudobé dějiny 3-4/2005, str. 626-671) 
60

 Arburg, Adrian von (usp.); Als die Deutschen weg waren. Was nach der Vertreibung geschah: Ostpreussen,  

Schlessien, Sudetenland. Hamburg 2007, Dvořák, Tomáš; Pohraničí a Ziemie odzyskane. K vybraným  

aspektům sídelní politiky v poválečné střední Evropě, in: Časopis Matice moravské CXXII/2, 2003,  

str. 447-490 
61

 Staněk, Tomáš; Německá menšina v českých zemích 1948-1989, Praha 1993 
62

 Kučera, Jaroslav; Die rechtliche und soziale Stellung der Deutschen in der Tschechoslowakei Ende der 40er und  
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ve formě jakýchsi „poúnorových výhledů“
65

, je historická produkce věnovaná národnostní, 

etnické či menšinové problematice během prvního desetiletí diktatury KSČ výrazně chudší neţ v 

případě krátkého období tří poválečných let.  

 

Prvnímu desetiletí československé socialistické diktatury je v české i mezinárodní literatuře 

věnována jistá pozornost z hlediska dobových diskuzí o socialistickém vlastenectví a burţoazním 

nacionalizmu či obecněji v rámci tázání se po moţnostech syntézy komunistické ideologie a 

tradičního středoevropského nacionalizmu malých národů. Ústřední postavou těchto studií je 

Zdeněk Nejedlý se svoji koncepcí komunistů jako dědiců nejlepších národních tradic. Nejen 

tomuto Nejedlého projektu, ale i obecnějším souvislostem střetávání dogmaticky 

internacionalistických a nacionálních momentů v rámci ideologie KSČ v padesátých letech se 

věnuje podrobná analýza v rámci směrodatného díla Waltera Kempa pojednávajícího právě 

rozpory a moţnosti syntézy komunizmu sovětského typu a nacionalizmu.
66

 Z českých autorů se 

postavě a konceptu Zdeňka Nejedlého věnuje zejména Jiří Křesťan
67

, pokusy o syntézu (či 

naopak o její odmítnutí) národních tradic a komunistické ideologie analyzuje také Petr Šámal
68

, v 

průlomové monografii o marxistickém revizionizmu se tématu rovněţ dotýká Michal Kopeček.
69

 

 

Národnostní problematika v socialistickém Československu byla předmětem odborných analýz, z 

nichţ nejvýznamnější pochází z pera Jana Šindelky
70

, jiţ od šedesátých let. Tehdy vznikající 

texty jsou pro potřeby této práce na pomezí vydaných pramenů a literatury, protoţe na jedné 

straně pojednávají tematiku s jistým odstupem, zároveň ovšem obsahují řadu ideologických 

premis, které jsou předmětem mého výzkumu. Výrazně přínosnější jsou texty z osmdesátých let, 

jeţ se většinou zaměřují (v řadě případů formou lokální nebo regionální sondy) na konkrétní 

menšinové společenství. Vedle výše zmiňovaných výsledků etnologických výzkumů adaptace 

různorodých skupin obyvatelstva v osidlovaném pohraničí a výzkumů k problematice 

reemigrantů se jedná zejména o první systematičtější zpracování přístupu k romské menšině po 

roce 1945, a to jak před rokem 1948, tak i v padesátých letech.
71
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Za více neţ dvacet let od roku 1989 vznikla pouze jediná kniţně vydaná syntéza pojednávající 

vztah diktatury KSČ k etnickým menšinám obecně; práce právního historika René Petráše.
72

 

Tato práce zahrnuje období diktatury KSČ od roku 1948 do počátku sedmdesátých let a v 

důsledku specializace autora se soustředí především (byť nikoli výhradně) na legislativní úpravy. 

I kdyţ ji chybí teoretické zakotvení a hlubší konceptualizace národnostní politiky socialistických 

diktatur, je důleţitým přehledem hlavních trendů a příslušných legislativních nástrojů. Všechny 

další vydané studie i monografie se týkají jedné konkrétní etnické menšiny či vztahu diktatury 

KSČ k ní. Vedle výše zmiňovaných (Staněk, Arburg) a některých regionálních
73

 prací k německé 

problematice se jedná například o řadu studií ve dvou sbornících k národnostní problematice a 

problémům menšin v komunistickém Československu, které sestavila Helena Nosková
74

 nebo o 

studie k řecké, maďarské, polské a slovenské menšině nebo k reemigrantům obývajícím v 

padesátých letech pohraničí českých zemích.
75

 
 

Poměrně autonomní, zároveň ale pro poznání povahy diktatury velmi přínosnou oblast výzkumu 

národnostní, etnické a menšinové problematiky tvoří literatura pojednávající vztah socialistické 

diktatury k romské menšině, která navazuje na výše zmíněné etnologické a historické výzkumy z 

období před rokem 1989. Těţiště výzkumů osudů romské menšiny a vztahu majoritní společnosti 

či politických elit k Romům ve 20. století leţí v období druhé světové války
76

 a částečně právě v 

období padesátých let, kdy je za zásadní mezník pokládán zákaz kočování v roce 1958.
77

 Dílčí 

sondy se ovšem věnují i bezprostředně poválečnému období, konkrétně příchodu prvních větších 

skupin slovenských Romů do českého pohraničí.
78

 Stěţejní syntézu k poválečným dějinám 
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Romů v českých zemí poskytující na základě pramenného výzkumu jak základní informace, tak 

některé zajímavé lokální sondy, představuje práce Niny Pavelčíkové.
79

 Poněkud odlišný 

slovenský kontext zpřístupňují především práce Anny Jurové.
80

 Pro kontextualizaci romské 

problematiky a její teoretické propojení s proměnami socialistické diktatury je zásadním 

přínosem dosud nevydaná disertační práce britské historičky Cilie Donert.
81

 Ta zároveň proniká 

do strategií romských elit, které sleduje od padesátých aţ do osmdesátých let. Všechny tyto 

studie byly mimořádně důleţité pro moji práci, v níţ jsem pokusil na základě měnícího se 

přístupu k romské problematice zejména konceptualizovat proměnu charakteru socialistické 

diktatury v druhé polovině padesátých let. 
 

I kdyţ vztah ke třem vybraným menšinám zkoumám v samostatných kapitolách, pokusil jsem se 

zejména v obecnějších částech této práce analyzovat společné rysy přístupu majoritní společnosti 

k jednotlivým menšinám, či menšinovosti (odlišné etnicitě) obecně, a prostřednictvím této 

komparace hledat obecnější aspekty charakterizující povahu a způsoby legitimizace socialistické 

diktatury. Ačkoliv se některé části mojí práce pochopitelně opírají o sekundární literaturu 

zmiňovanou v tomto přehledu, snaţím se – mimo jiné prostřednictvím hledání obecnějších 

paralel i podstatných rozdílů mezi přístupem k jednotlivým menšinám – poznání v této oblasti 

posunout o kus dál. 

 
*** 

 

Velká část této práce vznikla na základě poznatků získaných z primárních, převáţně archivních, 

pramenů. Vzhledem k poměrně širokému tematickému záběru se přitom pochopitelně nejednalo 

o několik dílčích fondů, jeţ bych mohl komplexně pročíst a vyčerpat, ale o sloţitý výběr na 

základě tematického zaměření práce. Snaţil jsem se přitom o jistou pluralitu typů pramenů, která 

zajišťuje vyváţenější pohled na minulou skutečnost neţ soubor dokumentů vzniklý činností 

jedné jediné instituce. Výběr dokumentů je ale i tak pochopitelně závislý, vedle logiky jejich 

pořizování i archivace, na tematickém záměru autora a nepřipouští tudíţ „objektivní“ 

rekonstrukci minulosti. Mnohdy překvapivá pluralita a rozporuplnost písemných pramenů ovšem 

při poctivé a kritické analýze odhalí nečekanou plastičnost minulých dějů, čímţ se původní 

tematické vymezení proměňuje a představy o moţné výpovědi se ukazují jako naivní. Právě to 

byla zkušenost napínavého dialogu s prameny, kterou jsem učinil i při bádání, jehoţ výsledkem 

je tato práce. 
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Zejména pro období let 1945-1948 je situace z hlediska archivních pramenů velmi příznivá, coţ 

pochopitelně klade o to větší nároky na výběr relevantních dokumentů. Pro období diktatury 

KSČ je výběr pramenů do jisté míry ztíţen skutečností, ţe oficiálně neexistovala menšinová 

problematika a pod pojem politiky národnostní z podrobněji zkoumaných skupin jednoznačně 

patřili pouze Němci. Kritickou práci s prameny z období diktatury navíc v některých případech 

komplikuje skutečnost, ţe její struktury se, v důsledku úsilí o jednotu a jednolitost, snaţí 

nezanechávat po sobě stopy, které by nezapadaly do propagované ideologické skořápky. Stejně 

tak nemají jednotliví lidé většinou tendenci takové texty vědomě vytvářet a vystavovat se 

potenciálnímu riziku. To ovšem zároveň neznamená, ţe by se prameny tohoto období byly prosté 

vnitřních rozporů a napětí; pouze nuance jsou často jemnější a „opoziční“ názory nejsou 

artikulovány tak otevřeně. 

  

 Celkově se jako zásadním a bohatým zdrojem archivních pramenů ukázaly fondy jednotlivých 

ministerstev a sloţek ústředního výboru KSČ uloţené v národním archivu v Praze. Ty obsahují 

nejen texty zákonů, vyhlášky, oběţníky a další normativní dokumenty centrálních úřadů, ale i 

jejich vzájemnou korespondenci a také korespondenci s krajskými a místními úřady nebo 

stíţnosti občanů. Oproti tomu bylo pátrání po dokumentech krajských nebo místních úřadů 

v krajských a okresních archivech úspěšné jen zčásti. Jejich fondy jsou často velmi výběrové a 

zachované písemnosti mnohdy zachycují pouhá finální usnesení, nikoli cestu, jeţ k nim vedla – 

ta je přitom pro plastický popis minulé skutečnosti stěţejní. 

 

Bohatým zdrojem materiálu zejména k problematice nuceného vysídlení německého 

obyvatelstva, stanovování kritérií určujících, kteří Němci smějí zůstat, státoobčanské záleţitosti, 

„cikánskou“ problematiku před i po roce 1948 jsou jednotlivé fondy archivu ministerstva vnitra, 

především AMV-dodatky a AMV-Noskův archiv.
82

 Ty obsahují vedle normativních textů a 

korespondence s různými úředními i neúředními aktéry i situační zprávy zachycující (do počátku 

padesátých let) nálady obyvatelstva v pohraničí. Řada těchto zpráv je pak uloţena ve fondech 

archivu bezpečnostních sloţek ministerstva vnitra.
83

 Ministerstvo vnitra je v kaţdém moderním 

státě klíčovou instancí, coţ platí o to více, jedná-li se o otázky státního občanství, určování 

národnosti nebo definice spolehlivosti a nespolehlivosti jednotlivých skupin obyvatelstva. 

 

Srovnatelně důleţitým zdrojem archivních pramenů jako fondy ministerstva vnitra je pro celé 

zkoumané období archivní fond Úřadu předsednictva vlády (ÚPV), v němţ se dají dohledat 

nejen jednotlivá vládní nařízení a jejich důvodové zprávy, ale i jejich postupně proměňované 

verze, jeţ dokumentují vznik norem a argumentaci jednotlivých aktérů, zejména zástupců 

jednotlivých ministerstev. Prameny tohoto typu se týkají jak všeobecně státoobčanských nebo 

národnostních záleţitostí, tak všech tří podrobněji zkoumaných skupin – Němců, Romů (cikánů) 

a do počátku padesátých let také reemigrantů. 

 

                                                           
82

 Přesné označení jednotlivých fondů, z nichţ jsem čerpal prameny pro tuto práci viz seznam archivních fondů 

v části Literatura a prameny  
83

 Nyní organizačně podřízený Ústavu pro studium totalitních reţimů. Tyto situační zprávy mi v řadě případů  

poskytli editoři připravované edice dokumentů k vysídlení Němců a proměnám českého pohraničí: Arburg,  

Adrian von - Staněk, Tomáš (ed.): Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951. Dokumenty  

z českých archivů. Protoţe nicméně ještě není zřejmé přesné umístění těchto dokumentů v jednotlivých svazcích  

edice, uvádím v poznámkách jejich původní archivní údaje, které je umoţňují dohledat v příslušném archivu.     
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Třetí zcela zásadní zdroj představují fondy uloţené před rokem 1989 v Ústavu dějin KSČ a 

Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ – zejména fondy jednotlivých sloţek ÚV KSČ 

(předsednictvo, sekretariát, pohraniční oddělení, osidlovací komise, ideologické oddělení) a 

osobní fondy Klementa Gottwalda nebo Václava Kopeckého. Z jejich pramenů se dozvídáme 

mnohé o taktických a strategických úvahách ústředních aktérů KSČ, o způsobu upevňování moci 

KSČ v jednotlivých sektorech společnosti, ale také o nadějích, s nimiţ se na orgány nebo 

osobnosti strany obraceli jednotliví občané, úředníci nebo niţší funkcionáři. O mnohém 

vypovídá i korespondence ústředních a krajských nebo okresních sekretariátů KSČ. Pro otázky 

národnostní politiky, kam přinejmenším z kompetenčního hlediska aţ do konce padesátých let 

spadala i „cikánská problematika“ je přibliţně od roku 1953 klíčové Ideologické oddělení ÚV 

KSČ. V jeho fondu se nalézají zásadní dokumenty ideologické a normativní povahy, ale i zprávy 

o situaci v terénu. Tyto prameny jsou v mnohém klíčem k roli a proměňujícím se záměrům 

strany při utváření politiky vůči etnickým menšinám v průběhu padesátých let (nejbohatší 

materiál tento fond poskytuje pro léta 1956-1960).  

 

Vzhledem k bohatství těchto klíčových skupin ústředních archivních fondů, které poskytují i 

vhled do reakcí lokálních aktérů a vzhledem ke stavu krajských a okresních archivů, resp. jejich 

fondů, jsem pro účely této práce zkoumal pouze výběrově fondy Státního oblastního archivu 

Litoměřice, zejména zápisy z jednání rady a předsednictva krajského národního výboru, pokud 

se týkaly problematiky zkoumaných skupin a dále fondy tří okresních archivů v jejichţ 

působnosti v padesátých letech ţilo vysoké procento všech zkoumaných skupin (Němců, Romů a 

reemigrantů). Konkrétně se jednalo o státní okresní archivy Most, Litvínov a Jeseník. Zejména 

v prvních dvou jmenovaných jsem nalezl cenné materiály k lokální praxi týkající se jak 

„cikánské problematiky“, tak především praxe místních úřadů v rámci dekonfiskace dříve 

německých rodinných domů. 

 

Jako přínosné se ukázaly i některé edice dokumentů, zejména edice týkající se romského 

obyvatelstva, kterou uspořádala Anna Jurová.
84

 Zároveň jsem vyuţil i některé prameny 

publikované ve formě přílohy sekundární literatury.
85

 Pro analýzu veřejného diskurzu a 

z mocenského centra šířeného étosu osidlování pohraničí, jenţ pochopitelně úzce souvisel se 

vztahem k zůstavšímu německému obyvatelstvu i s vizí splývání jednotlivých etnických či 

sociálních skupin v pohraničí, jsou vynikajícím zdrojem oficiální publikace Osidlovacího 

úřadu.
86

 Pro dobovou reflexi těchto otázek pak mimo jiné byla jako pramen zásadní i beletrie 

vznikající k tématu osidlování pohraničí od konce čtyřicátých do šedesátých let.
87

        

                                                           
84

 Jurová, Anna; Rómska problematika 1945-1967. Dokumenty. Část 1-4, Praha 1996 
85

 Například cenné prameny týkající se volyňských reemigrantů publikované Helenou Noskovou (Nosková, Helena; 

Návrat Čechů z Volyně: Naděje a skutečnost 1945-1954, Praha 1999) nebo některé prameny k problematice 

osídlování pohraničí publikované v příloze monografie F. Čapky, L. Slezáka a J. Vaculíka (Čapka, František, 

Slezák, Lubomír, Vaculík, Jaroslav; Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce, Brno 2005). 

Publikaci těchto pramenů pochopitelně předcházel subjektivní výběr ze strany příslušných editorů či autorů, proto 

pro mě slouţily pouze jako doplňkové zdroje ke stěţejnímu archivnímu materiálu dohledanému v samotných 

archivních fondech. 
86

 Jednalo se zejména o publikace vycházející v řadě „Nový domov, např. Dokončíme velké osidlovací dílo, Praha  

1946, Pojď s námi budovat pohraničí, Praha 1947, Kreysa, Miroslav; České pohraničí, Praha 1947, z dalších  

například Forman, Zdeněk, Jasný, Vojtěch, Kachyňa, Karel; Budujeme pohraničí, Orbis, Praha 1950 
87

 Ke konkrétním dílům a autorům viz část II (České pohraničí v nové době), kapitola Obraz 
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Zejména pro období, v němţ cenzura byla pouze neoficiální a tudíţ méně přísná, tedy do roku 

1948, mě zajímaly i publicistické interpretace a reakce na dění související s problematikou 

tradičních etnických menšin i návratu reemigrantů. Za tím účelem jsem systematicky pročetl a 

vyhodnotil regionální tisk různých politických proudů či zájmových skupin v severočeském 

pohraničí – Sever jako tribunu KSČ v pohraničí, Stráţ severu, vydávanou v Liberci pravicovým 

křídlem sociální demokracie a Náš hraničář jako list českých starousedlíků v pohraničí majících 

tradičně nejblíţe k národním socialistům – a to od vzniku či obnovení těchto periodik v roce 

1945 aţ do jejich zániku na přelomu čtyřicátých a padesátých let. Krom toho jsem rovněţ 

komplexně prozkoumal Osidlování, periodikum vydávané Osidlovacím úřadem, které do 

počátku padesátých let zcela zásadně formovalo diskurz nového pohraničí. Specifickým zdrojem 

poznání vnitřní dynamiky jedné ze zkoumaných skupin, volyňských Čechů, pak je periodikum 

Věrná stráţ, vydávané od roku 1946 do konce roku 1952 Svazem Čechů z Volyně. Obdobnou 

funkci plnil pro německé obyvatelstvo v padesátých letech list Aufbau und Frieden, jeho 

politická linie ovšem byla z hlediska ústředních orgánů výrazně přísněji sledována. Zejména pro 

diskuze o obecných zásadách ve věci národnostní politiky, internacionalizmu a vlastenectví bylo 

zásadní studium Tvorby, jakoţto periodika vydávaného ústředním výborem KSČ, do něhoţ 

v padesátých letech přispívaly směrodatné politické i intelektuální osobnosti spojené 

s komunistickou stranou.    

 

Spíše doplňkový, ale nezanedbatelný materiál, pro mě představují i četné rozhovory s pamětníky, 

zaznamenané v letech 2005-2010. Při vědomí veškerých rizik oral history jako metody i pramene 

rozšiřuje individuální paměť představivost, s níţ se snaţím rekonstruovat historickou skutečnost. 
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3. Použité pojmosloví  
Mezi jazykem pramenů a analytickým odstupem 
 
Práce s pojmy je vţdy riziková. Pojmy představují jediný nástroj, s jehoţ pomocí jsme ve 

vědecké práci schopni předávat informace a myšlenky našim čtenářům. Zároveň je ale pouţití 

kaţdého pojmu, ať uţ převzatého z pramenů, ze sekundární literatury nebo vyuţitého v daném 

kontextu zcela originálně, samo o sobě interpretací. Zda pouţijeme pojem vyhnání, nucené 

vysídlení či odsun, zda budeme hovořit o Němcích či německy mluvícím obyvatelstvu či zda 

bude lokálním zakotvením této analýzy pohraničí nebo jím budou Sudety, rozhodně není pouze 

otázkou stylistických preferencí. Pokud by historik měl postupovat zcela precizně, musel by 

všechny z pramenů převzaté pojmy uvádět vţdy v úvozovkách či se zkratkou tzv., zatímco 

všechny ostatní, analytické, pojmy, v textu či v poznámkách konceptualizovat. Taková poctivá 

práce, z poloviny v úvozovkách a z poloviny s mnohokrát rozsáhlejším poznámkovým aparátem 

neţ samotný text, by měla jednu nevýhodu: nedala by se číst. V praxi ve většině případů nelze 

neţ se spolehnout na základní odkazy na literaturu a prameny a na kritický úsudek čtenáře. 

Přesto se ale pokusím v tomto terminologickém úvodu alespoň načrtnout hlavní kritéria výběru 

pouţívaných pojmů a konkrétně vymezit ty nejpodstatnější z nich: pojmenování politického 

systému nastoleného v roce 1948 Komunistickou stranou Československa, pojem pro oblasti, k 

níţ se vztahují konkrétnější analýzy této práce a označení vybraných etnických menšin.
88

 

 

Při psaní této práce jsem často řešil dilema mezi dobovými pojmy, které tvoří stavební kameny 

tehdejších projevů, článků, dopisů, úřední korespondence nebo vyhlášek, oběţníků a zákonů, a 

alternativními současnými označeními. Dobové pojmy mají často nevýhodu jistého 

emocionálního, hodnotícího nánosu, který se s nimi buď pojil jiţ v době, kdy byly pouţívány 

(např. příţivníci, nespolehlivé ţivly atd.) nebo který získaly postupně, v průběhu desetiletí, jeţ 

oddělují naši přítomnost od zde popisované minulé skutečnosti (např. cikáni, očista, posudky). 

Na rozdíl od pojmů pouţívaných pro obdobné jevy v současnosti, mají ovšem tu výhodu, ţe si 

jejich emocionální a hodnotové zabarvení poměrně jasně uvědomujeme. Víme, ţe pouţíváme-li 

pojmy z pramenů, přejímáme dočasně dobové vnímání – u pojmů současných, často zdánlivě 

neutrálních, bývá hodnotící stanovisko či nepřiznané emocionální zabaravení naopak mnohdy 

nereflektované. Mojí strategií v této práci je pokud moţno čtenáře vtahovat do dobového myšlení 

a jednání, do vnitřních sporů mezi jednotlivými institucemi, mezi mocenským centrem a 

lokálními funkcionáři či veřejností. Tomu odpovídá i poměrně rozsáhlé přejímání dobových 

pojmů, bez nichţ se tehdejší myšlení a jednání nedá rekonstruovat. Zároveň se ovšem v 

obecnějších pasáţích textu snaţím o analytický odstup, jenţ si pak ţádá i jiné terminologie. 

Přítomnost jak dobových, tak i vlastních, analytičtějších, pojmů, označujících v některých 

případech jednu a tutéţ skutečnost, není projevem nerozhodnosti či nereflektovanosti, ale 

pokusem o vytvoření napětí, jeţ je pokud moţno co nejvíce otevřené tvůrčímu přemýšlení o 

minulosti.
89
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 K výměru pojmů etnicita, menšina, integrace, marginalizace a asimilace viz samostatnou část kapitoly Téma  

práce a metodologická východiska (Menšiny, marginalizace a integrace) 
89

 Na následujících stranách se budu z praktických důvodů věnovat jen třem nejpodstatnějším skupinám pojmů.  

Pouţívání některých dalších pojmů je vysvětleno v příslušných poznámkách pod čarou při jejich prvním pouţití.  
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Socialistická diktatura nebo totalitní režim?  
 

Jiţ jsem se zmínil o banální skutečnosti, ţe pouţití pojmu je interpretací. Vyloţeně 

demonstrativním příkladem této interpretativní závaţnosti zvolených pojmů je otázka označení 

politického systému, jenţ se v Československu etabloval a stabilizoval na konci čtyřicátých let. 

V české historiografii nejběţnější pojem označující období 1948-1989, totalitní reţim, přitom 

povaţuji za nevhodný. Podle obsahu, který do tohoto pojmu jednotliví badatelé vkládají, je totiţ 

buď velmi vyhrocenou interpretací znemoţňující porozumění nuancí historické skutečnosti, 

nebo, coţ je častější případ, nereflektovaným hodnotícím označením bez zřejmého obsahu.  

 

Totalitarizmus jako politická teorie má svoje kořeny jiţ v meziválečném období, přičemţ 

nejpodstatnější texty definující „totalitární vládu“ přinesla padesátá léta 20. století. I kdyţ 

původně pojem vznikl v italském kontextu (poprvé jej pouţil k označení fašistického státu jeho 

vůdce Benito Mussolini), slouţila tato doktrína v období studené války zejména k hledání paralel 

mezi německým nacizmem a stalinizmem či obecně formou vlády ve státech ovládaných 

komunistickými stranami. I kdyţ filozoficky nejkomplexnější a nejinspirativnější je rozsáhlá 

analýza totalitarizmu z pera Hannah Arendt
90

, bývá definice totalitární vlády odvozována od 

textů Carla Friedricha a Zbygnieva Brzezinského
91

, jeţ vznikaly v souvislosti s poptávkou 

americké administrativy. Ačkoliv české pojmy „totalitní reţim“ a „totalita“ jsou neologizmy, 

jejichţ teoretické vymezení je zcela nejasné, intuitivně jsou pochopitelně odvozeny právě od 

Brzezinského definice, jeţ za hlavní znaky vlády tohoto typu povaţuje dominantní vládnoucí 

ideologii s utopickými rysy, vládnoucí masovou politickou stranu, rozvinutý systém fyzického a 

psychického teroru moci vůči obyvatelstvu, jenţ zajišťují represivní sloţky podřízené příslušné 

politické straně, státní monopol masové komunikace, pouţití zbraní a bojové techniky a státní 

kontrolu hospodářství.
92

    

 

V tomto terminologickém úvodu nejde o rozřešení otázky, zda tato kritéria platí i pro 

československou realitu padesátých let a nakolik je snaha popsat nacistickou a komunistickou 

vládu v rámci jednoho konceptu legitimní. Podstatné je, nakolik jsou teorie a pojem totalitarizmu 

(a z něj odvozené deriváty) přínosné pro analýzu zde zkoumaného období českých dějin. 

Totalitarizmus zejména v podání jeho nejvlivnějších protagonistů, Friedricha a Brzezinského (a 

tím spíše v dále vulgarizovaných variantách tohoto konceptu) redukuje společnosti v příslušných 

„reţimech“ na pasivní subjekty absolutní vlády určité stranické elity a jí ovládaných represivních 

sloţek. Pokud není pouţíván jako vyprázdněná, stereotypně přejímaná formule (coţ rovněţ není 

vhodné východisko pro kritickou analýzu), vylučuje jako poměrně vyhrocený koncept aktivní 

roli společnosti, jak ve formě ostrůvků relativní autonomie, tak i (tím spíše) jako aktéra, jenţ 

můţe ovlivňovat mocenská rozhodování a v dlouhodobé perspektivě svým jednáním také 

modifikovat vládnoucí ideologii, jeţ na širokých vrstvách není zcela nezávislá. Pro historika 
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 Arendt, Hannah; The Origins of Totalitarianism, New York 1951, upravená a rozšířená německá verze viz Arendt, 

Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Franfurt am Main 1955 
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 Friedrich, Carl- Brzezinski, Zbygniev : Die Algemeinen Merkmale der totalitären Diktatur, In: Totalitarismus im 

20. Jahrhundert. Eine Bilanz der internationalen Forschung, Bonn 1999 
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 Ke genezi pojmu a teorie totalitarizmu viz Wipperman, Wolfgang; Totalitarismustheorien. Die Entwicklung der 

Diskussion von den Anfängen bis heute. Darmstadt, 1997 

 



34 

 

představuje tento koncept, a tedy i z něj odvozené pojmy, apriorní uzavírání perspektiv, jeţ se 

mohou ukázat jako plodné pro poznání charakteru daného období.   

 

Ze všech těchto důvodů je výrazně vhodnější pojem moderní diktatury, jenţ je obecnější a 

otevřenější, přitom ale nikoliv nejasný a mlhavý. Pouţití pojmu diktatura předpokládá 

principiální rozdíl mezi zkoumaným politickým systémem a moderní liberální demokracií, jenţ 

spočívá zejména v destrukci oddělení výkonné, zákonodárné a soudní moci, v centralizaci 

politické moci, v kontrole hlavních zdrojů touto mocí a ve snaze podřídit moci jednotlivé, v 

liberální demokracii  autonomní, segmenty společnosti.
93

 Diktatura je v tomto smyslu především 

definicí politického systému, aniţ by předem vylučovala různé formy reakcí širokých 

společenských vrstev, tedy jejich přetrvávající (do jisté míry) aktivní roli. Je proto konceptem, 

který mimo jiné (na rozdíl od totalitarizmu) nevylučuje odstranění nebo radikální proměnu 

takového politického panství z vnitřních příčin. Jako analytický nástroj nám tak teorie moderních 

diktatur aplikovaná na diktatury komunistických stran umoţňuje především dohledávat vnitřní 

kořeny dynamiky vývoje společností, jeţ v příslušných diktaturách ţily. Zároveň diktatura na 

rozdíl od „totalitního reţimu“ nesugeruje dichotomii vládnoucích a ovládaných, natoţ jasnou 

hranici mezi oběma skupinami. Vedle těchto analytických předností není zcela zanedbatelné, ţe 

odsouzení určité společnosti do role pasivní sluţebnice či oběti „totalitního reţimu“ předem 

odmítá moţnost, ţe lidé, kteří ji tvořili, smysluplně naplňovali svůj ţivot. Taková moţnost totiţ 

předpokládá aktivní aktéry, jimiţ jsou ovšem v přísně totalitárním smyslu pouze mocenské elity 

příslušných reţimů.
94

       

 

Komplikověnější otázkou je další charakteristika období 1945-1989 v Československu, které jej 

odliší od jiných diktatur. Nejjednodušší a zároveň hodnotově neutrálním pojmem je pochopitelně 

„diktatura KSČ“, jenţ je také jako základní terminologické vymezení pouţíván v této práci. Pro 

zpřesnění charakteru této diktatury nebo v případě potřeby zdůraznit obecnější rysy, jeţ spojují 

diktaturu KSČ s diktaturami dalších komunistických a socialistických stran, pouţívám nejčastěji 

pojmu „socialistická diktatura“, jenţ odkazuje na státní socializmus jakoţto historický výměr, 

spojující politické, sociální i ideologické aspekty příslušných politických panství, výjimečně pak 

také pojmu „komunistická diktatura“, jenţ je odvozen především od sebereflexe samotných 

mocenských elit příslušných diktatur, jeţ se povaţovaly za komunisty. Diktatura KSČ, 

socialistická diktatura či diktatura komunistická jsou pojmy s relativně jasným obsahem, 

umoţňující poměrně nepředpojatou a kritickou analýzu vzájemného potýkání různých aktérů a z 

nich vyplývajících proměn příslušných politických systémů i společností, které byly jejich 

nositeli a spolutvůrci.    
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Pohraničí nebo Sudety? 
 

Prostorem, jehoţ společnost podrobuji v této práci konkrétnějšímu výzkumu, jsou oblasti 

Českoslovensé republiky, konkrétně její české části, které byly do konce druhé světové války 

obývány převáţně německy mluvícím obyvatelstvem. Jiţ od konce 19. století a pak ve stále 

ostřejší formě po roce 1918 byl způsob označování tohoto území předmětem česko-německého 

politického boje. Oba pojmy, jeţ slouţily a slouţí k označování těchto oblastí, „pohraničí“ a 

„Sudety“, mají řadu politických konotací a byly zejména v průběhu 20. století notně 

instrumentalizovány.  

 

Český pojem „pohraničí“ (případně „české pohraničí“ nebo „pohraniční oblasti“) zdůrazňoval po 

roce 1918 sounáleţitost oblastí obývaných německým obyvatelstvem se zbytkem českých zemí a 

Československa. Zároveň ovšem pohraničí sugeruje představu relativně úzkého pásu území 

podél státní či jiné hranice. Území, které bylo takto označováno, takovým úzkým příhraničním 

pásmem nebylo; zatímco na některých místech (Domaţlicko, Náchodsko) se české „vnitrozemí“ 

dotýkalo státní hranice, území obývané většinově německým obyvatelstvem sahalo naopak aţ k 

Plzni, Rakovníku, Litoměřicím, Mělníku, Moravské Třebové nebo Novému Jičínu a tvořilo 

přibliţně třetinu území českých zemí.  

 

Po roce 1945 je pojem pohraničí ve veřejném diskurzu zcela dominantní, pouţívá se ale v 

několika významech. Vedle zmíněného „symbolického“ označení všech dříve Němci obývaných 

území se pohraničím či pohraničním území v některých případech skutečně označuje pouze úzký 

pás asi 30 km podél státních hranic. Jiţ v roce 1946 s tímto výměrem operuje především 

Ministerstvo národní obrany, které i normativně definuje zvláštní charakter tohoto území, v němţ 

má nadále panovat přísný reţim ochrany a prověřování zde usídleného obyvatelstva.
95

 Tento 

výměr „pohraničí“ se v průběhu padesátých let stává stále častějším a vzhledem k důleţitosti 

ochrany státní hranice zčásti vytlačuje původní symbolický význam – ten ale zároveň z 

veřejného diskurzu nikdy zcela nemizí. Sociolog Quido Kastner později zavedl ještě jeden, 

specifický, výměr pohraničí, kdyţ „vnitřním pohraničím“ označil oblasti těsně přiléhající k 

územím odtrţených v letech 1938-1945 od českých zemích. Tento pojem má jisté opodstatnění 

pro válečná léta (kdy se skutečně jednalo o pohraničí) a pro bezprostředně poválečné měsíce, 

kdy právě tato území byla v důsledku odchodu velké části obyvatelstva do vlastního pohraničí, 

vystavena extrénímu demografickému poklesu.
96

    

 

Původně čistě geografický pojem Sudety, označující jiţ od starověku střídavě celé české země, 

horská pásma tvořící jejich přirozenou hranici nebo jen část těchto horstev (zpravidla od 

západních Krušných hor po Jeseníky, někdy ale jen území od Děčína po Jeseníky), se během 19. 

století postupně dostával do slovníku demografů, národopisců i rakouských úředníků. Vedle 

zemí alpských a zemí karpatských se v rámci členění habsburské monarchie jako označení Čech, 

Moravy a rakouského Slezska objevuje termín země sudetské. Tou dobou uţívaný termín 

obyvatelé Sudet se s postupujícím národním sebeuvědomováním začal vztahovat výhradně na 
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německé obyvatelstvo českých zemí. Termín sudetský Němec byl poprvé pouţit roku 1866; v 

této době se jím geografové, etnologové a statistici především snaţili odlišit Němce sudetské od 

Němců alpských. Na konci 19. století o sudetských Němcích hovoří i české časopisy a české 

noviny. Počátkem 20. století se jiţ výrazy Sudety a sudetský Němec staly součástí politického 

slovníku zejména německých politiků z českých zemí. 30. října roku 1918 pak pojem sudetský 

získal i reálnou politickogeografickou náplň, kdyţ byl vyhlášen vznik provincie Sudetenland. Ta 

se rozkládala na území části rakouského Slezska, severovýchodního výběţku Čech a 

severozápadní Moravy. V politických jednáních let 1918–1919 však němečtí předáci nadále 

uţívali termínu sudetský i v širším teritoriálním významu. V období první Československé 

republiky byl termín Sudety běţně pouţíván v nejrůznějších kontextech. Stále dominantnější 

však bylo politizující zabarvení pojmu, který byl nyní jednoznačně ztotoţňován se všemi 

oblastmi českých zemí obývanými převáţně německy mluvícím obyvytelstvem. Pojem Sudety 

sice byl i ve třicátých letech součástí slovníku německých „aktivistických“ stran, zároveň se ale 

stal především nástrojem politického boje Sudetoněmecké strany a synonymem snah o odtrţení 

příslušných území od Československa a jejich připojení k německé říši. Nejen vzhledem k 

jednoznačné politické instrumentalizaci pojmu, ale i vzhledem k tomu, ţe od konce 19. století 

sugeroval etnickou kompaktnost příslušného území českých zemí, byl po roce 1945 pojem 

Sudety z českého veřejného diskurzu téměř vytěsněn. Objevoval se pouze v různých lokálních 

zprávách a stíţnostech, které chtěly zpravidla upozornit na přetrvávající „německé nebezpečí“, 

jeţ bylo s tímto pojmem asociováno.
97

 

 

Protoţe veškerá „neutrální“ označení příslušného území jsou poměrně krkolomná, je z 

praktického hlediska nutné vybrat jeden z obou v minulosti notně instrumentalizovaných pojmů. 

Ačkoliv pojem Sudety je v současnosti, v kontextu dohledávání německých tradic příslušných 

území, označením smysluplným, které obsahuje hned několik vrstev identity daných oblastí
98

, 

pouţívám jej v této práci spíše výjimečně a většinou ve spojení „někdejší Sudety“ zdůrazňujícím, 

ţe se právě v poválečných letech toto označení nepouţívalo. I v souvislosti se zmiňovanou 

snahou prostřednictvím pouţívání dobových pojmů vtáhnout čtenáře do tehdejšího způsobu 

myšlení se jeví jako vhodné pouţívat pro léta 1945-1960 naprosto dominantní pojem pohraničí a 

jeho příslušné varianty (pohraniční území, české pohraničí).   

 

 
 

Němci a cikáni 
 
Zatímco pouţívání pojmu Němec se jeví jako zcela samozřejmé, je „cikán“ pojmem 

problematickým, politicky nekorektním aţ vulgárním, jenţ má dokonce rasistické konotace. 

Přesto mají ale oba pojmy, uvaţujeme-li jejich pouţití pro označení příslušných menšin v letech 

1945 – 1960, některé společné rysy, jeţ je činí obdobně problematickým i, na druhé straně, 

obdobně smysluplným označením. Jedná se v obou případech o instrumentální pojmy vyjadřující 
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snahu mocenských elit o homogenní označení skupin, jeţ se samy jako takto homogenní vnímat 

nemusely či nevnímaly.  

 

Stovky let pouţívaný pojem Němec pochopitelně není konstrukcí roku 1945. Zároveň ale právě 

bezprostředně poválečné období (a částečně jiţ předchozí období okupace a války), je 

charakteristické tím, ţe z poznatku, zda je někdo „Čech“ či „Němec“ vyvozuje pro dané osoby a 

skupiny zcela existenciální důsledky. V kontextu těchto důsledků se pak v jazykově a kulturně 

značně promíšeném prostředí odhaluje problematičnost a často i absurdnost příslušných 

objektivizujících etnických kategorií. Příslušníci desetitisíců smíšených rodin, kosmopolitní 

aristokratické rodiny nebo většinou bilingvní Ţidé byli nyní zařazováni do jedné z obou 

kategorií, ač mnohdy pociťovali příslušnost k oběma nebo naopak ani k jedné z nich. Nesdílíme-

li primordialistický pohled, na jehoţ základě se člověk rodí jiţ jako příslušník jasně 

definovaného etnického společenství, můţeme tehdejší obyvatelstvo českých zemí definovat a 

rozlišovat například na základě mateřského či komunikačního jazyka, přičemţ se skupina 

„německy mluvících“ nemusí nutně krýt s dobovou konstrukcí „Němce“. A to ať uţ se jednalo o 

konstrukci úřední (zařazení lidí do této kategorie z hlediska státu a jeho právních předpisů), jeţ 

byla obzvlášť určující po roce 1945, nebo z hlediska subjektivního rozhodnutí (národního 

uvědomění jednotlivců). Právě z tohoto důvodu jsem ovšem v textu této studie nucen převáţně 

pouţívat právě pojem Němec. Osudy obyvatelstva českých českých zemí totiţ nebyly určovány 

tím, kdo hovořil jakou řečí, ale právě tím, do jaké kategorie z hlediska legislativy a úřadů 

náleţel, zda byl Čech (nebo obecněji občan slovanské národnosti) či Němec. 

 

Na základě výše uvedených soudobých definic etnicity je zřejmé, ţe Romové jsou, vzhledem ke 

společnému původu, tradicím (postavení rodiny a příbuzenských vztahů, pojímání času apod.) a 

sociokulturnímu systému etnickou menšinou. Jedná se ovšem o menšinu poměrně různorodou, 

coţ se mimo jiné projevuje i v tom, ţe ne ve všech případech se dá vysledovat pro většinu 

menšin charakteristické spojení společných zájmů, základní společné organizace a 

emocionálních vazeb.
99

 Tato specifičnost je dána zejména tím, ţe příslušné charakteristiky 

etnicity jsou odvozeny od moderních menšinových společenství s vlastní organizací a písemným 

charakterem komunikace, od nichţ se Romové strukturálně odlišují.
100

 

 

V evropské společnosti byla etnická skupina, jejímiţ představiteli jsou ve střední, východní a 

jihovýchodní Evropě Romové, tradičně označována pojmem „Cikáni“. Jeho původ není zcela 

jasný, pravděpodobně má ale něco společného s „nedotknutelností“ (řecky athinganos), tedy 

statutem marginalizované sociální skupiny. Toto označení je kaţdopádně etnonymní, nevychází 

z jazyka či sebereflexe samotné takto označované skupiny, a po roce 1971, kdy světový kongres 

Romů v Londýně vyzval světovou veřejnost, aby nadále před pojmem „Cikáni“ preferovala 

právě pojem „Romové“, se stal ve většině zemí politicky nekorektním. Pouţívám-li v textech 

                                                           
99

 Bell, Duran; Ethnicity and Social Change, in: Glazer, Nathan – Moynihan, Daniel P. (ed.); Ethnicity, Theory and  

Experience, Cambridge (Mass.) 1975, str. 141-174 
100

 Stručné vymezení a charakteristika spojujících vazeb a sociokulturního systému Romů v českých zemích in:  

Pavelčíková, Nina; Romové v českých zemích v letech 1945-1989, Praha 2004, str. 9-18, podrobněji v četných  

studiích Mileny Hübschmannové (viz např. Hübschmannová, Milena; Šaj pes dovakeras – Můţeme se domluvit,  

Olomouc 1998), dále např. Davidová, Eva a kol.; Cesty Romů – Romano drom 1945-1990, Olomouc 1995, obecně  

ke středoevropským a evropským Romům např. Guy, Will; Between Past and Future. The Roma of the Central and  

Eastern Europe. Hartfield 2001 



38 

 

této studie pojmu cikáni (s malým „c“), a to nejen v citátech, nejedná se o polemiku s konceptem 

Romů jako etnické či národnostní skupiny, ale o snahu reprodukovat dobové vnímání, jeţ (aţ na 

úzkou skupinu romských i neromských expertů) kladlo důraz na problematiku sociální 

marginalizace této skupiny obyvatelstva a na kočovný ţivot některých jejích příslušníků; právě 

tyto vnější znaky a problematika vzájemného vztahu majority a této menšiny byly tradičně 

obsahem pojmu cikáni, jak jej vnímala většina společnosti. V období druhé poloviny padesátých 

let pak důraz na sociální (a nikoliv etnický) charakter cikánské menšiny ještě zesílil, takţe pojem 

Rom (případně i Cikán s velkým „C“) v tomto kontextu není neutrálním označením, ale přímou 

polemikou s dobovým diksurzem. Tu je pochopitelně moţno vést či alespoň naznačit v 

obecnějších pasáţích textu, nikoliv ale v konkrétním popisu dobových pravidel, upravujících 

postavení cikánů nebo jednání místních autorit vůči nim.  

 

*** 

Mezi oběma pojmy je (vedle jejich odlišného statutu v současnosti) i z dobového hlediska jeden 

základní rozdíl. Zatímco pojem Němci byl ve skutečnosti jiţ od poloviny 19. století etnizačním 

projektem, jenţ vyvrcholil právě po druhé světové válce a jenţ postupně z mateřského jazyka i 

jednotlivých subjektivních rozhodnutí o národnostní identitě činil objektivní etnickou 

kategorii
101

, stal se naopak pojem cikán či občan cikánského původu zejména v padesátých 

letech nástrojem odpírání etnicity příslušné skupině a její redukce na sociálně vykořeněné 

občany. Pojem cikáni stvrzoval, ţe kolektivní osud v minulosti a z něj vyplývající zvyklosti a 

mentality jsou právě v tomto případě vnímány jako charakteristiky sociálního rázu, jeţ 

nezakládají právo na statut národnostní menšiny.   

 

Zatímco alternativa pojmu Němci, méně objektivizující „německy hovořící obyvatelstvo“, je 

vedle jisté stylistické krkolomnosti nevhodná proto, ţe oba pojmy se zcela nekryjí, je u pojmu 

„Romové“, jako alternativy cikánů či občanů cikánského původu, na překáţku jeho poměrně 

novodobé prosazení v rámci českého veřejného diskurzu (aţ po roce 1989). Pojem Romové je, 

stejně jako pojem cikáni nebo po roce 1948 preferovaným označením „občané cikánského 

původu“, interpretací, která dává důraz na některé aspekty identity této skupiny. Jeho pouţívání 

zejména v empiričtějších částech textu, popisujících dobové postoje k cikánům, by bylo 

výrazným pokusem o implantování kategorie, která byla naprosté většině tehdejší společnosti i 

části Romů ve zkoumaném období cizí.    

 

V souvislosti se zmiňovanou snahou vtahovat čtenáře do dobového myšlení a jednání proto ve 

většině textů oba pojmy, při vědomí jejich problematičnosti, pouţívám. Pouze ve větších 

textových celcích, v nichţ se snaţím o analytický odstup, a částečně v nadpisech, dávám 

přednost přesnějšímu vymezení „německy hovořící obyvatelstvo“ či z dnešního hlediska 

politicky neutrálnějšímu pojmu Romové, jenţ v rozporu s převládajícím dobovým vnímáním 

připomíná etnický charakter této menšiny. Napětí těchto dvojic pouţívaných pojmů v obou 

případech vytváří jistý prostor, jenţ můţe být přínosný pro kritickou analýzu dobového, ale i 

současného vnímání.         
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Červená půda s kůly a dráty chmelnic zůstala za nimi. Okresní silnice, hrbolatá štěrkem, 

stoupala a klesala po vlnách kopců. Modré závoje, rozvěšené po obzoru, se trhaly a 

vytrácely, hory se blíţily, zřetelnější kaţdou obrátkou kol. Nová, neznámá země se rodila 

před jejich očima, vystupovala zčernalá a zrůţovělá sluncem z břicha prostoru. Hýčkali ji 

ve svých pohledech, rozlehlou a neprobádanou, a všechny její zrakem dosaţitelné kouty je 

zvaly k sobě. Vidíš tam a vidíš tamhle? Louky se šplhají do strání, rozptýlené domky svítí v 

jejich zeleni a vrcholky svahů se kadeří černými lesními hřívami. Tam by se to ţilo. Tam v 

tom domku, anebo tamhle v tom. Kraj se chvěl v slunci, nadýchnutý a nehmotný v široké 

rozloze, vidina všech nevyslovených přání a nepoznaného ţivota. Jeho úbočí a doliny 

vydechovaly čistou líbeznost, hluboko pod zemí spaly zápasy a starosti.
102

 

 

Pohraničí českých zemí je dějištěm i kulisou většiny konkrétních procesů, osudů i konfliktů, 

které v této studii budou dokumentovat vztah nastupující diktatury k menšinám a menšinovosti. 

Tvoří prostředí krkolomného vzniku a nelehkého rozvoje nové společnosti, která byla prohlášena 

za jednotnou dříve, neţ se její členové vůbec mohli poznat, a také společnosti, která v odpovědi 

na nechtěnou heterogenitu přinášela nesourodost pouze jiného druhu.  

 

Z úvodního poetického popisu, který otevírá děj „kolonizačního“ románu Václava Řezáče, 

Nástup, se zdá, jako by poválečné Sudety byly jakousi bájnou zaslíbenou zemí, krásnou a 

prázdnou, která Čechům leţela u nohou podobně jako kdysi mlékem i strdím oplývající kraj leţel 

u nohou na Říp vystoupivšího praotce Čecha. Takovou zemí české pohraničí nebylo. Ostatně, i 

praotec Čech, byl-li kdy jaký, velmi pravděpodobně o zem musel krvavě bojovat s Markomany a 

Kvády, o nichţ legenda praví, ţe odtud v jakémsi náhlém hnutí mysli dobrovolně odešli ještě 

před jeho příchodem. 

 

Onen kraj, který se „chvěl v slunci, coby vidina nevyslovených přání a nepoznaného ţivota“, byl 

poměrně hustě osídlen těmi, kteří teprve měli odejít, a tak bylo zřejmé, ţe jeho kolonizace (či, v 

tehdejším vidění, rekolonizace) nebude vůbec idylická. Přesto však nebyla nouze o utopické vize 

jeho budoucnosti. V těch zprvu převládal nacionální étos, který se ovšem postupně profiloval 

nejrůznějším způsobem, podle míry provázanosti s utopií socialistickou. Tyto vize nebyly 

formulovány jen jako zástěrka tvrdé a nemilosrdné reality nuceného vysídlení a často 

chaotického a nedostatečného osídlování, byly často autentickým vyjádřením skalní víry v 

dějinnou logiku – a tudíţ i svrchovanou spravedlnost – toho, co se stalo, a především toho, co má 

následovat. Tato svrchovaná spravedlnost se dala vyjádřit různě, jako vyústění tisíciletého 

svatého boje nebo jako nezbytný krok k nastolení spravedlivého řádu. Ať uţ odvozena od 

minulosti či budoucnosti, zapadala však do dějinné teleologie, která se po válce zdála stejně 

neúprosná jako milosrdná. 

 

Realita poválečných Sudet jako by – pozorováno s odstupem historika, který nesdílí mnoho z 

myšlenkového světa současníků oněch časů, který se jim však přesto snaţí porozumět – zprvu 
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tvořila od dobových vizí zcela oddělený svět. Rétorika a skutečnost utváření nové společnosti v 

českém pohraničí po druhé světové válce jako by psaly dva různé příběhy, které se jen tu a tam 

vzájemně propojí, aby šly zase dál svoji cestou. Dobové obrazy a reflexe tohoto vývoje čerpají 

ovšem z obojího; jsou vykreslovány lidmi, jejichţ habitus vyrůstá z dobových ideálů, kteří ale 

zároveň v různé míře proţívají těţkosti osidlování a porodní bolesti nové pospolitosti. Díky tomu 

alespoň v prvních letech relativní svobody slova, byť v praxi u některých témat (odsun nebo 

vztah k Sovětskému Svazu) redukované, jsou tyto obrazy celkem pestrou paletou, co do formy i 

obsahu. 

 

V této první kapitole nejde o komplexní popis osídlování a vzniku nové společnosti v českém 

pohraničí, o analýzu nového ţivota ve městech a na venkově, stabilizace průmyslu, zemědělství a 

postupného srůstání různých skupin příchozího obyvatelstva v jednu společnost. To je téma na 

samostatnou knihu, o níţ uţ se ostatně několik historiků pokusilo.
103

 Jde o zachycení 

myšlenkového světa a sociální praxe, na jejichţ pozadí se pak utvářejí sloţité vztahy mezi 

starými a novými menšinami, mezi menšinami, většinovou společností a politickými strukturami 

nastupující diktatury. Pokusím se o takový vhled pomocí souvislostí i diskrepancí mezi 

programem, kaţdodenností a dobovými obrazy osidlovaného pohraničí.    
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1. Program 
Země šťastných Slovanů: představy o novém charakteru pohraničí českých zemí 
 
 
 

Odčiňme Bílou horu 

 
Jakkoliv česká politická reprezentace do poválečného období vstupovala s odlišnými 

představami o budoucnosti, v několika oblastech prostupovala společností i její elitou zcela 

zásadní shoda, která po jistou dobu umoţňovala společné fungování politických stran v rámci 

Národní fronty. Moţná nejpodstatnějším z těchto zdánlivě nekonfliktních okruhů či témat 

tvořících tmel české poválečné politiky byla otázka oprávněnosti zásadní proměny českého 

pohraničí. Nebylo významnějšího českého či slovenského politika té doby, který by nesouhlasil s 

tím, ţe naprostá většina německého obyvatelstva musí být kolektivně vysídlena a ţe pohraničí 

českých zemí musí být osídleno slovanským elementem. Stejně tak nebylo pochyb o tom, ţe se 

jedná o událost epochálního významu, tedy o české, a tudíţ i obecně slovanské, vítězství ve 

velkém historickém ději. Zatímco při formulování konkrétního programu a budoucí podoby 

pohraničí se jiţ začaly objevovat první, byť dílčí, rozdíly, byla legitimizace této epochální 

události záleţitostí zcela konsenzuální. 

 

Ve veřejném diskurzu se objevilo hned několik historických argumentů, které se vzájemně 

doplňovaly. Zpravidla se tyto legitimizační argumenty formulovaly i s ohledem na budoucí 

vývoj, obě agendy (legitimizaci a program) od sebe tedy jde poměrně špatně oddělit. Prezident 

Edvard Beneš, hlavní garant kontinuity státního uspořádání, se snaţil argumentovat především 

minulostí nedávnou, zhruba v následující logice: česká vstřícnost vůči Němcům nezabránila 

jejich zradě, tu Němci dokonali za války svým bestiálním chováním, nyní jiţ vstřícnost není 

moţná a neexistuje jiné řešení neţ odsun; kaţdé jiné by zakládalo nové nebezpečí. Jeho 

poválečné projevy v Brně, Plzni, Táboře, Lidicích i jinde, při nichţ tuto argumentaci dále 

rozváděl, jsou všeobecně známé.
104

 Navzdory nesporné Benešově autoritě se ovšem zdá, ţe jeho 

argumentace byla pro většinu společnosti příliš „skromná“, dala by se moţná nazvat omluvnou či 

alibistickou, určenou spíše jako vysvětlení pro západní spojence. Beneš v podstatě tvrdil, ţe 

Němce musíme nuceně vysídlit, ač bychom si přáli civilizovanější řešení, prostě proto, ţe v tuto 

chvíli jiţ jiná moţnost není reálná.  

 

Benešova argumentace se krom toho soustředila téměř výlučně na nucené vysídlení Němců; 

kolonizační či rekolonizační étos, kterého bylo třeba pro úspěšné osídlení pohraničí, si ovšem 

ţádal jiný náboj. Osidlování nemohlo být jen technickou a ekonomickou agendou, jeho úspěšný 

a rychlý průběh byl podmíněn přiţivováním atmosféry velkého historického vítězství a s ním 

souvisejícího velkého úkolu. Bylo třeba zakomponovat vysídlení Němců a především následné 

osídlování pohraničních krajů do velké celonárodní narace o tisíciletém souboji s germánským 

ţivlem, o utlačovaném národě, který se dočkal spravedlnosti.  
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Osídlení pohraničí proto je, dle dobového diskurzu, v první řadě návratem a odčiněním křivd, 

nikoliv expanzí českého národa. Pojem křivdy, kterou je konečně třeba odčinit, je zakotven 

poměrně široce. Nevztahuje se jen na středověké a raně novověké poněmčení českých lidí a 

zábor majetku nebo půdy ze strany německých feudálů, případně na pozdější koncentraci 

majetku a s ním spojené mocenské moţnosti v rukou německých kapitalistů. Českým lidem se 

dle dobové rétoriky naskytla „jedinečná příleţitost odčinit všechny křivdy napáchané na všem, 

tedy také na pojmenování měst, obcí, osad a samot, hor, řek, průmyslových závodů a dolů a 

předati ryzí místopis příštím generacím.“
105

 Například i slova jako „Altvater“ či „Karlsbad“ byla 

dekódována jakoţto křivda, z čehoţ pochopitelně vyplývaly výzvy typu: „Přičiňme se, ať brzy a 

navţdy zmizí odporná jména Aussig, Reichenberg, Altvater, ať brzy zní zde krásná řeč našich 

otců, kteří říkali těmto místům vţdy jen Ústí, Liberec a Praděd.“
106

 

 

Dle příslušného legislativního rámce bylo osídlení pohraničí souborem „všech opatření, kterými 

se podle zvláštních předpisů o tom vydaných má dosáhnouti navrácení všech oblastí 

Československé republiky původnímu slovanskému ţivlu.“
107

 Tento návrat, spojený s odčiněním 

minulých křivd a chyb, musel být v posledu odvozován od doby před samotným příchodem 

německého obyvatelstva do pohraničních oblastí českých zemí. Dobová ţurnalistika proto 

zdůrazňuje, „ţe nynější opatření při osídlování našeho pohraničí sledují snahu odčinit chyby 

Přemyslovců, kteří k nám před staletími zvali německé kolonisty, a navrátit opět českému národu 

kraje, dané mu dějinami a přírodou.“
108

  

 

Významným symbolickým centrem českých dějin, které pochopitelně v souvislosti s 

osidlováním pohraničí oţívá, je jiţ v době předmnichovské republiky velice intenzivně 

konstruovaná husitská tradice. V oficiálním časopise Osidlovacího úřadu, Osidlování, se tak 

čtenář mohl dočíst, ţe stejně  

jako tehdy hnala husitská vojska cizácké hordy ze země ven po vítězných bitvách, nad nimiţ 

ţasl celý svět, tak dnes dovršujeme po největší válce světa, co oni tehdáţ tak slavně začali. A 

co více! Dobyli jsme tohoto vítězství za pomoci a uznání téhoţ ostatního světa, který byl 

tehdy proti nám! Dobyli jsme ho nikoliv proto, ţe bychom se byli přizpůsobili cizině, ale 

proto, ţe celý svět vzal naši tehdejší myšlenku za svou. Pět set roků trvalo, neţ jsme slavně 

zvítězili v otevřeném boji.  

Podstatné ovšem bylo, ţe se nejednalo jen o ledajaké nacionální vítězství, ale ţe toto vítězství 

bylo spojeno s triumfem svobody a demokracie, kterou český národ zosobňuje. V uvedeném 

článku se proto zdůrazňuje, ţe jsme nezvítězili jen „nad Němci nebo Maďary, ale tím, ţe 

zvítězila demokratická naše myšlenka, jejímiţ jsme byli jiţ tehda nejstatečnějšími a 

nejdůleţitějšími, ale osamocenými nositeli.“ Toto vítězství se podle dobového tisku zhmotňuje i 

velice konkrétně:  

tato myšlenka vtěsnila se dne 26. května r. 1946 v maloučký prouţek papíru se jmény 

kandidátů do ústavodárného Národního shromáţdění, jmény jen a jen Čechů a Slováků. 

Ovoce naší vytrvalé a poctivé práce, našeho tisíciletého zápasu, vyšlo z uren voleb, jimiţ 
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český a slovenský lid svobodně rozhodoval o příští úpravě svého státu sám, jen on sám, od 

věků do věků pravý bojovník za pravou Svobodu.
109

  

Navázat v nacionálním i sociálním smyslu na husitské tradice se záhy ukázalo jako vhodný 

referenční rámec symbiózy poválečného nacionalizmu s idejemi radikální levice.
110

 Jeden z 

předních hlasatelů této historické narace, Zdeněk Nejedlý, pochopitelně neváhal vyuţít husitský 

étos ve svých projevech v pohraničí. „Otázku odstranění Němců z českých zemí začali u nás řešit 

uţ husité“, prohlásil například na shromáţdění v červnu 1945 v Liberci, a dodal k tomu: „My 

jsme se jejich dílu na čas zpronevěřili, ale nyní jejich práci dokonáme, a ubezpečuji vás, ţe zcela 

po husitsku!“
111

 

 

Téma návratu, odčinění a zadostiučinění se ovšem nejzřetelněji objevuje ve spojení s Bílou 

horou; zejména navrácení půdy v pohraničí do rukou českých rolníků je chápáno jako odčinění 

bezpráví, k němuţ došlo v 17. století, kdy tuto půdu zabrala zejména „cizácká“ šlechta. Jak tato 

historická „nespravedlnost“, tak i její odčinění v sobě unikátním a ve své době velice ţádaným 

způsobem propojují sociální a nacionální moment, tedy motivy, které jdou v následujících letech 

v pohraničí ruku v ruce a které se alespoň zprvu vzájemně posilují. Zároveň tak probíhají dva 

procesy: konfiskace půdy Němců, Maďarů a kolaborantů (spojená s jejím následným 

rozparcelováním na malá hospodářství a přerozdělením) a dokončení jen zčásti provedené 

pozemkové reformy, k níţ došlo po první světové válce, a která byla rovněţ legitimizována jako 

odčinění Bílé hory, na celém území republiky.  

„Dekret presidenta republiky ze dne 20. července 1945 o osídlení zemědělské půdy Němců, 

Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci“ sice 

přímo o odčinění Bílé hory nehovoří, připomíná ale, ţe ţádost o půdu si můţe podat pouze 

„příslušník českého, slovenského nebo jiného slovanského národa, státně a národně spolehlivý“ a 

ţe přednost mají zejména „uchazeči, kteří se vyznamenali a zaslouţili v národně-osvobozovacím 

boji, zejména vojáci a partyzáni, bývalí političtí vězňové a deportovaní, jejich rodinní příslušníci 

a zákonní dědicové.“ Osídlení zemědělské půdy se tak i v samotném zákonném nařízení, jehoţ 

dikce je pro ideologické a legitimizační zázemí celé akce zásadní, nedefinuje primárně jako 

nutná reforma s ohledem na fungování zemědělství v pohraničí, ale jako akt národní 

spravedlnosti. V Dekretu o vlastnictví půdy, který noví zemědělci obdrţeli z pověření ministra 

zemědělství a čelního představitele KSČ Ivana Ďuriše zpravidla ještě před volbami na jaře 1946, 

se pak odčinění Bílé hory uvádí doslovně. Text tohoto dokladu o předání půdy do vlastnictví, 

který obdrţel kaţdý obdarovaný zemědělec spolu s kusem nabytého pole, je pro dobovou 

rétoriku a legitimizaci masové konfiskace a redistribuce majetku v pohraničí na základě 

nacionálního klíče paradigmatický: 

V roce osvobození Československé republiky vyšla vláda Národní fronty okamţitě vstříc 

volání českých a slovenských rolníků a bezzemků po důsledném uskutečnění nové 

pozemkové reformy a po očistě české a slovenské půdy od Němců, Maďarů a zrádců. 

Vedena snahou vzíti jednou provţdy českou a slovenskou půdu z rukou cizáků a dáti ji do 

rukou českého a slovenského rolnictva i bezzemků – odčiniti Bílou horu a učiniti z 
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českého a slovenského pohraničí pevnou hradbu ochrany hranic státu – vláda republiky 

se usnesla na konfiskaci a urychleném rozdělení pozemkového majetku Němců, Maďarů a 

zrádců… Text dekretu pak končí apelem zdůrazňujícím, ţe je povinností nových českých 

a slovenských nabyvatelů půdy osvobozené silou zbraní Rudé armády a odbojem českého 

a slovenského lidu, aby tuto národní půdu jiţ navţdy udrţeli, ubránili ji proti všem 

nepřátelům a hospodařili na ní ku prospěchu českého a slovenského národa a 

Československé republiky.
112

 
 

V textu Dekretu o vlastnictví půdy se vedle Bílé hory objevuje další z motivů, které měly hrát 

centrální roli při formování identity nové společnosti v pohraničí českých zemí; totiţ motiv 

„pevné hradby ochrany hranic státu“. Mentalita hraničáře má v české společnosti delší tradici – v 

moderní době se objevuje v souvislosti se vznikem českých obranných spolků v oblastech 

obývaných převáţně německy mluvícím obyvatelstvem, tedy v osmdesátých letech 19. století. 

Historicky se poslání hraničáře opíralo o legendu Chodů, kteří jako stráţci hranic se znakem psí 

hlavy tvoří jedno z klíčových témat historických románů Aloise Jiráska. V souvislosti s 

programem osidlování pohraničí se začíná hovořit o starých a nových hraničářích a legenda 

„psohlavců“ oţívá v politických projevech i dobové ţurnalistice. Poslání psohlavců je ale nyní, v 

nové době, spojováno s dalšími tématy; vedle boje s vnějším nepřítelem i s očistou od nepřátel 

uvnitř národního těla a s cestou k celkově spravedlivější společnosti. Toto pochopení poslání 

nových hraničářů bylo všeobecné, nejdále šlo ovšem v rétorice představitelů KSČ, kteří se 

pokoušeli o nejednoduchou fúzi konzervativního ideálu psohlavce, původně mimo jiné ochránce 

tradičních svobod venkovského lidu, s vizí nové beztřídní společnosti. Ministr vnitra Václav 

Nosek to vyjádřil následujícími slovy:  

Budete stráţci našich hranic. Slavné tradice Psohlavců musí se rozšířit od vesnice k vesnici, 

od města k městu, co jich je v našich horách, na Šumavě a v Krušnohoří. Vím, ţe toto vše 

chápete a ţe při očistě našeho ţivota máte přísnější měřítka neţ jinde. Neboť máte i větší 

zodpovědnost před celým národem… Vaše osady musí tvořit pevný pás kolem naší vlasti, 

který nepropustí nepřítele. Vaše ostraţitost nesmí ochabovat. Za hradbou našich hor, za 

Odrou a Nisou, se rodí nový spravedlivý svět pracujícího lidu slovanských a 

východoevropských národů. Pracujeme proň ve svém kaţdodenním zaměstnání a nadto jej 

chráníme proti zlobě světa starého.
113

 

 

Celá tato historická narace neměla jen legitimizační funkci. Vyplýval z ní především příkaz 

konečně po staletích odbourat vnitřní hranici mezi pohraničím a vnitrozemím. „Odsunem Němců 

z našich pohraničních krajů a usazením a zakořeněním českého lidu zde, mělo být celé pohraničí 

organisovaně začleněno do celkové struktury našeho národa a státu, jakoţto státu Čechů a 

Slováků.“
114

  Kdysi etnická hranice se podle této interpretace stala po roce 1946 jiţ jen hranicí 

sociologickou, která – jak se optimisticky soudilo – jakoţto hranice oddělující společnosti s 

rozdílnou ekonomickou strukturou i kulturní identitou, měla zmizet během dvou, tří let. Pak uţ, 

jak soudil například autor článku Zbytečná hranice uveřejněného v Osidlování v roce 1948, bude 

zbývat jen hranice psychologická:  
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A tato poslední psychologická hranice je jiţ zcela zbytečná a neţádoucí a záleţí jiţ jen na 

dobré vůli a to především na dobré vůli obyvatelů vnitrozemí, aby se zbavili nedůvěry k 

pohraničí a aby tuto neţádoucí hranici vymýtili ze svých myslí tak, aby celý národ, ať ţije ve 

vnitrozemí, či v pohraničí, jako jeden celek pracoval na společném díle.
115

  

 

Historické vyprávění o odčinění staletých křivd, identitotvorná konstrukce nových hraničářů a 

výzvy k definitivnímu odstranění hranice mezi vnitrozemím a pohraničím ovšem ještě 

nepřinášely ţádnou jasnější představu o tom, jak se má nová společnost formovat. Tedy, pokud 

se člověk nechtěl spokojit s tím, ţe „pohraničí bude dobudováno a stmeleno v jeden nedílný 

celek s mohutným ústrojím republiky, jakmile u všech pluhů a soustruhů bude radostně pracovat 

ruka českého člověka, aţ po všech horách a údolích bude zaznívat jen česká píseň.“
116

 Ani 

naléhavá doporučení, abychom pohraničí cele a beze zbytku naplnili  

svým duchem, duchem svých dějin, coţ je duch vzájemné snášenlivosti, duch svorné práce, 

duch trvalého pokroku, duch vzájemné pomoci, duch, který tvořil a spojoval naše zahraniční 

vojáky, duch, který sjednocoval náš domácí odboj, duch sociální spravedlnosti, zkrátka duch 

demokracie a lidskosti, vedoucí ve svých konečných cílech aţ k vládě vzájemné lásky, toho 

nejvyššího a stále nejvznešenějšího základního článku ústavy příští ideální lidské společnosti, 

ale současně duch nesmiřitelného odporu proti společnému, stále číhajícímu nepříteli: 

fašismu a nacismu
117

  

nedávala ještě jasnější představu o tom, co by se s novou heterogenní společností starousedlíků a 

nově příchozích vlastně mělo stát, aby onen jednotný a společným étosem prodchnutý slovanský 

celek skutečně utvořila.  

 
 
 
Laboratoř národní a sociální obrody 
 

Pohraničí je ještě plné Němců, pohraničí je chmurné a často hrozivé – i kdyţ je pevně a 

navţdy v naší moci, pohraničí je frontou bitvy o očistu české půdy od německé havěti. 

Proto ti, kdoţ sem jdou, musí býti nejlepšími z nejlepších, dobrými pracovníky, tvrdými 

bojovníky, statečnými národovci a věrnými i nebojácnými občany republiky! 

Nepotřebujeme tu v pohraničí lidí, kteří by se hnali jako zlatokopové nikoli za zajištěnou 

prací a slušnou existencí, nýbrţ za ţivotem kořistnictví, lenošství a slabostí. Ti by tu 

nezajistili hranice státu, nepřidali dobré pověsti našemu lidu a nedodali lesku slavnému 

štítu národa – ti by tu mohli jen poškodit naši národní věc! Pohraničí je frontou práce a 

stále stupňovaného úsilí, je dnes nejdůleţitějším úsekem v budování naší nové, lidové a 

demokratické republiky. Proto voláme...k českému pomezí nejlepší syny našeho 

zemědělství, nejspolehlivější občany našeho národa i státu! Budete zde ţít ve svém a dobře 

ţít – vaším údělem bude však i nadále tvrdá práce, vaším úkolem bude věrná stráţ! V 

pohraničí jde o čest a dobré jméno našeho národa!
118
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Ing. Koťátko, sekční šéf na ministerstvu zemědělství, jenţ měl na starost právě zemědělské 

osidlování pohraničí, nepronesl řeč tohoto obsahu pouze v říjnu 1945 ve Frýdlantu, a také nebyl 

zdaleka jediný, kdo formuloval úkoly nové společnosti s touto mírou nacionálního patosu. Tento 

úředník pouze stručně formuloval to, čím byl veřejný prostor doslova přesycen; totiţ naději, ţe 

nové osídlení pohraničí nebude pouze jakýmsi technickým zaplněním vyprázdněného prostoru, 

ţe nepůjde pouze o demografický a ekonomický proces. Pohraničí, poté, co se zbaví „německé 

havěti“, musí osídlit „nejlepší z nejlepších“, lidé, kteří jsou národně a státně spolehliví, pracovití, 

uvědomělí, musí tu vzniknout společnost postavená na docela nových základech, zdravější, 

výkonnější a spravedlivější neţ jakou kdy české země zaţily. 

 

V těchto utopických vizích, kterých je v poválečném tisku a politických projevech, ale i v 

dokumentech jinak spíše úřední povahy, nepočítaných, se mísí několik motivů. Jistě podstatný je 

jiţ zmiňovaný motiv legitimizační; nucené vysídlení milionů lidí je sice, jak je z předchozí části 

zřejmé, odůvodněno historicky, skutečně ospravedlněné bude ale tehdy, kdyţ se podaří na 

uprázdněném místě vybudovat společnost postavenou na lepších, spravedlivějších základech. 

Podstatný je také v lecčems odůvodněný strach, ţe pohraničí se stane eldorádem zlatokopů, lidí 

nespolehlivých, kteří budou jen chtít rychle přijít k majetku, strach z chaosu a hospodářského 

kolapsu – případně z lidí patřících k nejrůznějším novým menšinám, kteří nebudou schopni 

vytvořit novou, od všech neduhů očištěnou společnost. V mnoha veřejných i interních 

materiálech se proto hovoří o tom, ţe se v pohraničí musí usazovat pouze lidé po všech stránkách 

prověření, „aby se nevytvořila nová menšina lidí neprověřených a nespolehlivých, jak jest tomu 

nyní.“
119

  

 

Zřejmě ještě silnější neţ tyto legitimizační a praktické ohledy ovšem byla víra ve skutečnou 

avantgardní roli pohraničí v nové republice. V první fázi šlo (po předpokládaném odsunu) vedle 

prostého zaplnění prázdného prostoru samozřejmě o očistu od všeho německého, ve smyslu slov 

prezidenta Beneše o tom, ţe „musíme republiku odgermanizovat všude a ve všem“.
120

 V této 

věci panovala shoda napříč obyvatelstvem i politickým spektrem, lišila se jen poţadovaná míra 

radikálnosti a rychlosti tohoto procesu. Toto počešťování pohraničí nebylo jen obecným heslem, 

zejména v tisku se tematizovaly různé znaky němectví, které je třeba odstranit či nějak vhodně 

přepólovat. Autoři si v této souvislosti všímali i krajinného rázu a architektury; například se 

soudilo, ţe německé stavby tvořily „přísně uzavřený celek, zvaný obyčejně starým městem, v 

jehoţ křivolakých uličkách hltají hrotité stíny arkýřů stejně nenasytně srpnové slunce, jako kdysi 

vysávali jejich majitelé v době své měšťanské slávy hospodářskou a národní potenci kraje, 

osídleného namnoze převáţně českým pracujícím lidem.“ Z toho důvodu bylo úkolem českých 

lidí v pohraničí, aby těmto  

cizokrajným prvkům [dokázali] vhodnými a nenásilnými úpravami vtisknout historicky věrný, 

ale při tom současně dokonale slovansky procítěný svéráz […] Tam, kde si osídlenci přinesli 

s sebou silné folklórové zájmy krajové, budou obytná stavení i drobné umělecko-řemeslné 

výtvory německého ducha brzy nahrazeny čistými uměleckými novotvary českými nebo 

slovanskými, jak toho počátky vidíme jiţ nyní na vesnicích osídlených hromadně Jihočechy 

nebo Volyňskými Čechy...nejvíce je třeba se obávati, aby pyšný německý duch nediktoval 
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ještě dlouho české duchovní lhostejnosti. A proto nechť si všichni naši osídlenci uvědomí, ţe 

dokud nedá kaţdý z nich něco z toho, co mu činilo jeho rodný kraj nezapomenutelným a jeho 

domov nejvzpomínanějším, do vínku svému novému ţivotu v pohraničí, dotud ţe nelze mluvit 

o úplném vítězství české přítomnosti nad německou minulostí.
121

 

 

Německou společnost, německý svéráz, německou hierarchii, disciplínu i nelidskost měla 

nahradit jakási ideální slovanská pospolitost, vyznačující se vysokou pracovní morálkou, 

solidaritou, tvůrčími schopnostmi i odvahou. Klíčovými pojmy této nové společnosti se měly stát 

jednota a spolehlivost. Jestliţe v prvním oběţníku spíše pravicové Národní jednoty pro východní 

Moravu (která navazovala na prvorepublikové prostředí integrálního nacionalizmu) psalo, ţe „od 

Radhoště k Pradědu, od Sněţníku aţ po Dunaj, vše musí být nyní cele naše a české, pevné a 

spolehlivé“
122

, byl důraz na jednotu a spolehlivost ještě jednoznačnější zejména v 

sociálnědemokratickém a komunistickém prostředí. Apel na nacionální, sociální a kulturní 

jednotu nebyl náhodný; vyplýval z vědomí značné heterogenity osídlení v pohraničí, v němţ se 

setkávali čeští starousedlíci a zbylí Němci s nově příchozími Čechy či Moravany nebo s 

reemigranty z Ukrajiny či Rumunska. Zrod jednotné slovanské společnosti českého pohraničí byl 

oslavován jako posvátná chvíle českých dějin: „Jsme hrdi, ţe my jako předvoj chápeme se pluhu 

k vyorání první brázdy na roli kolonisace našeho pohraničí“, prohlásil hned v červnu 1945 

předseda okresní správní komise na Liberecku František Svoboda,  

a jsme si plně vědomi, ţe to je práce nemalá, která si vyţádá nejen nadlidského úsilí, ale 

hlavně naprosté jednoty a sebekázně všech těch, kteří přišli, aby přiloţili ruku k dílu… V 

tento pro kaţdého Čecha posvátný okamţik...slibujeme našim hostům pro všechny příští 

časy, ţe se s úkolem na nás vloţeným vypořádáme jako praví muţi […] Jako opravdoví muţi 

po překonání obtíţí přikročíme k práci neméně odpovědné ale radostnější, práci mírové, 

práci budovatelské, abychom tak donesli planoucí pochodeň k vysněnému cíli.
123

  

Podobnými přísahami byl veřejný prostor od Chebu aţ po Ostravu zejména v létě 1945 vyloţeně 

přesycen.  

 

V souladu s mentalitou poválečné doby se jednota zároveň spojovala s antiliberálním myšlením, 

odvozujícím existenci jednotlivce od kolektivu. Nejen v propagačních článcích časopisu 

Osidlování se tak čtenář zajímající se o pohraničí dočetl mnohé o tom, ţe  

boj našeho poctivého a politického uvědomělého člověka se zlem a překáţkami a za 

zabezpečení nejen jednotlivce, ale i blahobytu národa… stále více proniká vědomí 

vzájemnosti, vědomí toho, ţe jednotlivec je závislý na celku a ţe jeho štěstí je jenom součástí 

spokojenosti kolektiva. A ten kolektiv v pohraničí utvoříme.
124

  

 

V souvislosti s proklamovanou jednotou a homogenitou
125

 se jako prvořadý úkol jevilo 

překonání rozporů mezi různými skupinami starousedlíků a lidmi nově přicházejícími do 

pohraničí. Navzdory ţivým rozporům a neporozumění mezi oběma skupinami všechny spojovalo 

vědomí, ţe „ke splnění našeho politického, hospodářského a sociálního programu nestačí síly 
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několika stovek starousedlíků a také ne několika tisíc přistěhovalců posledních tří měsíců.“ Proto 

politici, celostátní i regionální tisk občanům ukládali, ţe v pohraničí „budou muset všichni 

vytvořit jednolitou pospolitost českých hraničářů, která bude mít stejné zájmy a stejný vyšší cíl 

[…] Stranou zůstanou jen ti, kdoţ nechtějí souhlasit s ideovou náplní ţivota osvobozené 

republiky.“
126

     

 

Zatímco zmínění integrální nacionalisté, stejně jako podnikatelské nebo nepříliš početné 

konzervativní kruhy, usilovaly o pohraničí nacionálně očištěné a spolehlivé, ale sociálně svojí 

strukturou více či méně přizpůsobené předmnichovské společnosti, jak fungovala ve vnitrozemí 

českých zemí, politicky i myšlenkově dominující levice chápala důsledky dění v pohraničí v 

širších souvislostech. Právě toto porozumění pro avantgardní roli pohraničí bylo zásadní pro 

poválečnou politiku KSČ. Ani jejím představitelům nebyla navzdory internacionalistickým 

kořenům nijak cizí nacionálně vyhrocená rétorika. Klement Gottwald například v předvolebním 

projevu v Ústí nad Labem přirovnal někdejší německé Sudety k „semeništi moru“, budoucí 

pohraničí naopak k tradičně v této souvislosti zmiňované „pevné hrázi“. Odsun Němců 

označoval za úkol sice nesnadný, ale zcela zásadní. Aţ „bude republika od Němců čista, 

prohlásil Gottwald, dokáţeme světu, ţe Češi dovedou hospodařit sami, bez cizí pomoci.“
127

  

 

Zatímco ale tato nacionalistická nota velice podobně obohacovala projevy politiků jiných stran, 

dokázala KSČ mnohem lépe pracovat s hmotným i symbolickým kapitálem osidlovacího 

procesu. Na úrovni programu a vizí to bylo právě paradigma vzniku nové společnosti, které 

vhodně zastřešovalo jak všeobecně přijímanou nacionální očistu, tak i radikální proměnu sociální 

struktury. Zejména se neměl opakovat scénář prvorepublikových reforem a přerozdělování po 

první světové válce:  

V pohraničí pracuje náš poctivý lid, dělníci, rolníci, ţivnostníci, kterým moţno osidlování 

směle svěřit. Reakční ţivly šíří právě proto pomluvy, ţe osídlování se provádí poctivě, ţe 

ţádný dnes na něm nemůţe vydělávat, ţe nikdo si nemůţe vytvářet v pohraničí zbytkové 

statky, koncerny a banky.
128

   

Ve stranickém tisku se volalo nejen po rychlé a důsledné konfiskaci „všeho nepřátelského a 

zrádcovského majetku, aby v rámci očisty našeho svobodného ţivota byla definitivně vyrvána 

hospodářská a v důsledku toho i politická moc z rukou těch lidí, kteří ji proti našemu národu a 

státu v minulosti zneuţívali.“ I explicitně se (jiţ počátkem roku 1946) psalo o tom, ţe „ani 

důsledná konfiskace nás nemůţe sama ještě uspokojit. Má-li dojíti ke skutečnému znárodnění 

tohoto majetku, musíme proň vytvořiti nové podnikové formy, které by svěřili hospodářskou 

moc skutečně do rukou lidu.“
129

 

 

Stále jednoznačněji naznačovali komunisté, ţe pohraničí je jen předehra čehosi, co se musí stát v 

celém Československu. „Při osidlování pohraničí podaří se nám zlepšiti celou strukturu našeho 

hospodářství, zvýšiti výkonnost práce českých lidí tím, ţe budou pracovat v lepších poměrech, 
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ve výkonnějších závodech a za vhodnějších pracovních podmínek“, psal (vzhledem k dobově 

běţné rétorice představitelů KSČ dosud poměrně opatrně) ve stranickém tisku předseda 

Osidlovacího úřadu Kreysa ještě před volbami v roce 1946 a dodával: „To se musí projeviti ve 

zlepšené hospodářské síle celého státu a v budoucím vzrůstu blahobytu celého národa.“
130

 

Důrazněji to jen o dva měsíce později vyjádřil stranický rétor a ideolog, ministr informací 

Václav Kopecký:  

Platí-li všeobecně heslo, ţe musíme budovati republiku jako novou, ţe musíme rozvinouti 

nový ţivot národa, vypěstovat novou kulturu, nové češství a vychovati nového českého 

člověka, pak toto heslo platí plně pro pohraničí. Zde jsou pro to dány ty nejlepší podmínky 

materielní, hospodářské, sociální, politické i psychologické […] zde v pohraničí měla by býti 

vytvořena nová morálka, povýšená vysoko nad sobecky egoistický cit, vytvářející vědomí 

nového vztahu k majetku,  a sice to vědomí, ţe veškerý majetek tu v pohraničí má jakési 

národní posvěcení. Pohraničí musí jít napřed i na cestě politického pokroku. Tady v 

pohraničí můţe se nejzdárněji uplatniti ona nová demokracie, která vyznačuje demokratický 

charakter nové republiky, a to demokracie lidová. Zde v pohraničí jsou českým 

obyvatelstvem lidové vrstvy, dělníci, ţivnostníci, rolníci a inteligence, a tyto lidové vrstvy 

jsou povolány zde vládnouti a uskutečňovati lidovou demokratickou správu v nejčistším 

slova smyslu. Zde jest národ jiţ v nové podobě, jak jej chceme formovati v celé republice.
131

  

Od národního posvěcení majetku, jak je zřejmé, nebylo aţ tak daleko k nové morálce, nové 

demokracii, politickému pokroku a lidově demokratické správě v nejčistším slova smyslu. Nová 

společnost dělníků a rolníků nezatíţená tradičními vazbami a hierarchiemi se měla z pohraničí 

šířit do vnitrozemí. Právě zde, na otázce, zda má být pohraničí pouze čistším obrazem poměrů ve 

vnitrozemí, nebo zda má být jejich předobrazem, se politické a ideologické přístupy definitivně 

vyprofilovaly a rozdělily.  

 

 

   

Od programu k plánu 
 

Po velké válce si lidé zpravidla přejí klid a bezpečí a bojí se, aby nevypukl chaos. Nejinak tomu 

bylo i po druhé světové válce, a to v celé Evropě. Národy sice bojovaly za svobodu, ale pod 

dojmy války i jí předcházející hospodářské krize se lidé báli spontánního vývoje, liberální 

myšlení bylo velkou částí evropské veřejnosti po katastrofách třicátých a čtyřicátých let 

povaţováno za mrtvé. Důvěru budil ten, kdo přicházel s komplexním plánem, nikoli ten, kdo 

mluvil o neregulované soutěţi svobodných jedinců.  

 

V tradičně levicovém Československu byla toto naladění na plánování a programové budování 

nového zvlášť výrazná. Ostatně, není náhoda, ţe po roce 1948 se Československo stalo po 

Sovětském svazu první zemí, kde moc úspěšně dovršila svoji nadvládu nad ekonomikou a 

likvidaci třísektorového hospodářství.
132

 To lze vykládat jako destruktivní taţení diktátorské 

moci, dobově ale převládala nedůvěra k sobeckým a nespolehlivým jednotlivcům, kteří nikdy 

                                                           
130 

Zbytečné starosti s odsunem Němců (M. Kreysa), Sever, II/8, 26.2.1946, s.1 
131

 Ministr Kopecký ke kulturním pracovníkům v Ústí nad Labem, Sever, II/15, 16.4.1946, s.1 
132 

Více k tomu: Kaplan, Karel; Proměny české společnosti 1948-1960, část první, Praha 2007 



51 

 

nemohli s úspěchem slouţit národu tak dobře jako ekonomika řízená centrálně, experty a 

politiky.  

 

Jestliţe plánování mělo obecně dobrý zvuk, platilo to dvojnásob o pohraničí českých zemí. Pro 

nositele a propagátory budování nové společnosti bylo vyprázdněné území a společnost bez 

časem a tradičními hierarchiemi utuţené soudrţnosti přímo svůdnou příleţitostí. Naděje na 

úspěch tu byly větší stejně jako obava z chaosu a rozkladu v případě absence plánu. O tom, ţe 

„bezplánovité osidlování znamená chaos“
133

 se přinejmenším na veřejnosti nepochybovalo. Z 

výše zmíněných legitimizačních důvodů muselo být osidlování provedeno co nejzodpovědněji a 

nejsvědomitěji. Zodpovědnost a svědomitost pak v tomto kontextu znamenala nutnost 

podrobného plánu, který bude naplněním programu. Osidlování pohraničí tak bylo navzdory 

četným zádrhelům především organizovaným, centrálně řízeným procesem.     

 

Plánovat se začalo uţ v letech druhé světové války, v londýnském exilu i v Moskvě. I londýnská 

exilová vláda vycházela z toho, ţe struktura poválečného hospodářství a zejména zemědělství se 

bude od té prvorepublikové lišit – a ţe tedy osidlování pohraničí bude souviset s celostátní 

pozemkovou reformou. Svědčí o tom mimo jiné nepouţitá osnova dekretu o zemědělské 

reformě, zřejmě z roku 1944.
134

 Dokumenty o pozemkové reformě ani Košický vládní program 

ovšem osidlování pohraničí explicitně nezmiňují.  

 

Konkrétní plány na osídlení pohraničí se tak formulují aţ po ukončení války na československém 

území, a to zejména na půdě prozatímního národního shromáţdění, ministerstva vnitra a 

ministerstva zemědělství. Ministerstvo vnitra zodpovídalo především za vyřešení státní 

příslušnosti obyvatel, místní správu a otázky vnitřní bezpečnosti. Ve vztahu ke starým i novým 

menšinám v pohraničí proto hraje centrální úlohu a s jeho proměňující se politikou ve 

státoobčanských a národnostních záleţitostech se v této studii budeme opakovaně setkávat. 

Ministerstvo zemědělství zodpovídalo pochopitelně za zemědělské osídlování (tedy zejména 

přidělování půdy do správy i vlastnictví a usídlování zemědělců na této půdě). Důleţitou roli 

hrálo také ministerstvo průmyslu a obchodu, především co se týče národních správ nad 

průmyslovým majetkem a znárodňování velkých podniků. Oblasti při státní hranici pak 

podléhaly přísnému dohledu Ministerstva národní obrany.  

 

Plánování osidlování se nadále vyvíjí za trvalého napětí mezi potřebou centrálního řízení, v 

některých otázkách rozdílnými přístupy zejména čtyř zmíněných ministerstev, a samozřejmě 

spontánními (a často i nekontrolovatelnými) aktivitami občanů. Centrálním řízením na rozdíl od 

polského řešení osidlování nově získaných území není pověřeno samostatné ministerstvo, ale 

Ústřední komise pro vnitřní osídlení a Osidlovací úřad. Na nejniţší úrovni koordinují osidlování 

místní a okresní národní výbory, které v pohraničí (často nelehce) vznikají stejně jako v celém 

státě. V pohraničí, tedy v oblastech s většinou „státně nespolehlivého obyvatelstva“ (rozuměj 

Němců), vznikají navíc ještě Okresní správní komise, jejichţ členy jmenuje ministerstvo vnitra, a 

okresní osidlovací komise zřizované Osidlovacím úřadem. 
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Osidlovací úřad (resp. úřady, protoţe obdobný model vzniká na Slovensku), je zřízen Dekretem 

prezidenta republiky č. 27/1945 Sb. ze dne 17. července 1945 o jednotném řízení vnitřního 

osídlení. Tento, jiţ výše zmiňovaný, dokument je zároveň vůbec prvním legislativním krokem, 

který přímo vymezuje průběh osidlování. Jedná se více méně o technické vymezení působnosti 

jednotlivých institucí činných v procesu osidlování, tedy příslušných úřadů, komisí a 

ministerstev. Dekret tedy nepředstavuje onen tolik ţádaný plán, je spíše klasickým zákonným 

rámcem. Přesnější instrukce jiţ obsahuje Dekret presidenta republiky č. 28/1945 Sb. ze dne 20. 

července 1945 o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, 

slovenskými a jinými slovanskými zemědělci, který určuje výměru přidělované půdy i typy a 

hierarchii ţadatelů – stejně jako informaci, ţe část půdy v pohraničí bude svěřena do správy 

Národního pozemkového fondu k pozdějšímu přerozdělení. I tento dekret ale řeší jen dílčí, byť z 

hlediska stability státu zcela zásadní, záleţitost, zemědělské osidlování.  

 

Skutečný plán pro pohraničí se řeší aţ po zaloţení Osidlovacího úřadu a pro pochopení jeho cílů 

i vnitřní logiky jsou zásadní další dva dokumenty z července 1945: Programové prohlášení 

Osidlovacího úřadu v Praze
135

 a Osidlovací plán pohraničí českých zemí po odsunu Němců z 

hlediska celostátního hospodářství a obrany státu
136

. Pro programové prohlášení je 

charakteristické naprosto produktivistické myšlení; prvořadým smyslem osídlení pohraničí není 

například šíření české kultury nebo moţnost vybudovat si novou existenci v krásném prostředí, 

ale „vytvořiti všechny podmínky pro co největší produktivitu práce a budoucí blahobyt celé 

republiky.“ Proto vše musí probíhat podle plánu, efektivně, „bez zbytečného tříštění sil s pokud 

moţno co nejmenšími národohospodářskými ztrátami.“ Předseda OÚ Kreysa v prohlášení 

nenechává nikoho na pochybách, ţe osidlování nemá být pouhým zajištěním fungování na 

dosavadní úrovni, ale ţe se jedná o příleţitost, jak naplnit vizi efektivního a spravedlivého 

společenského organizmu. Osidlovací úřad se dle svého prohlášení „vynasnaţí vyuţíti nynější 

dějinné příleţitosti na naší cestě za spravedlivým společenským řádem a na cestě k vytvoření 

předpokladů k zvýšení pracovního výkonu kaţdého jednotlivce, k blahobytu a rozkvětu naší 

republiky.“ Navzdory budovatelskému étosu nového pohraničí Kreysa počítal s tím, ţe se bude 

muset „kolonistům nabídnouti lepší ţivotní standard neţ mají v zázemí.“ Osidlovací úřad 

zamýšlel občany do pohraničí nalákat, neměl však v plánu nucené přesídlování osob, i kdyţ ani 

to se ve veřejné ani interní debatě v příslušných institucích nevylučovalo zcela jednoznačně
137

. 

Za významnou sloţku plánu je uţ v programovém prohlášení povaţována reemigrace Čechů a 

Slováků z ciziny, která se zde zmiňuje jako záleţitost na obecné rovině zcela pozitivní, 

komplikovaná pouze technicky a diplomaticky.
138

       

 

Samotný osídlovací plán je prodchnut jiţ zmiňovanou legitimizační rétorikou, kdyţ se zaručuje, 

ţe „zúčtujeme jednou pro vţdy s odvěkým odpůrcem a to za cenu převzetí všech důsledků z toho 

vyplývajících. Jiţ z tohoto hlediska jsme si vědomi toho, ţe naše dílo musí býti co nejlepší a 
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nejsvědomitější.“ Zásadní je ovšem i zde vědomí historické příleţitosti vytvořit něco nového, 

lepšího, spravedlivějšího a lépe fungujícího:  

Máme nyní jedinečnou příleţitost, abychom se vyvarovali pokračování v nevýhodách a 

chybách minulosti a abychom na podkladě celostátního, širokého a ze všech hledisek 

nezávadného plánu provedli osídlení pohraničí naším lidem docela neodvisle od 

dosavadních stávajících poměrů, jen z hlediska našich vlastních celostátních a národních 

potřeb. Zmeškáme-li nyní tuto příleţitost, pak propásneme zhodnocení historické moţnosti, 

která se nám, dle zkušeností, naskýtá vţdy po 250-300 létech a neuneseme zodpovědnost 

před příštími generacemi. 

 Plán, který vzniká uprostřed léta 1945, jiţ také reaguje na situaci, jeţ mezitím nastala a jeţ měla 

k ţádanému racionálnímu, centrálně řízenému osidlování značně daleko:  

Musí přestati dosavadní naprosto neplánovité přesídlování jednotlivců (Čechů) na vlastní 

pěst do pohraničí a očekávání, ţe se prostě Němci nahradí mechanicky Čechy, aby se 

namnoze ve stejně nepříznivých poměrech, se stejnými chybami a omyly jen ve starém 

pokračovalo. 

 

Jaké tedy byly konkrétní instrukce plánu, který měl mít zásadní vliv na budoucí podobu 

společnosti i krajiny v českém pohraničí? „Účelem plánu a jeho úkolem je mimo jiné docílení 

organisovaného účelného a rychlého hospodářského spojení pohraničí s ostatním územím v 

jeden jednolitý celek – takový, jaký představují od přírody.“ Základní strategická úvaha plánu 

vychází z domněnky, ţe pro obranu státu je výhodnější, kdyţ obyvatelstva z centra směrem k 

hranicím ubývá – a ne naopak, jak tomu bylo v případě severozápadního pohraničí doposud. Plán 

proto počítá s tím, ţe řada oblastí při západní a jihozápadní hranici bude lidmi opuštěna a nebude 

doosídlovaná:  

Nechceme se dozajista obklopovati nějakou Maginotovou linií, ale máme moţnost při novém 

organisování západního a severozápadního pohraničí našich českých zemí vytvořiti si 

přírodní val, který by nás zase pomáhal chrániti proti přívalům ze západu, jako to po věky 

dělal náš historický pohraniční hvozd.  

Tak jako tak se počítá s niţším osídlením, protoţe k asi 500 000 Čechům, kteří zůstali, má přibýt 

maximálně 1 200 000 Čechů z vnitrozemí. Se zahraničními Čechy kupodivu plán (oproti 

programovému prohlášení OÚ) nepočítá.  

 

Plán rovněţ rozděluje pohraničí na několik oblastí, pro něţ určuje vţdy trochu odlišnou podobu 

nové společnosti – a také různou hustotu osídlení. V severozápadních Čechách je třeba udrţet 

průmysl, zemědělství, ovšem jen v úrodných oblastech, oblast od Krkonoš po Jeseníky a jiţní 

Morava mají být osídleny více méně v dosavadní hustotě, s důrazem a rekreační vyţití pro 

obyvatelstvo, Český les, Šumava a větší část jihočeského pohraničí mají být naopak osídlovány 

co nejméně, protoţe se jedná o „strategickou hranici prvního řádu“. Enklávy typu jihlavského 

jazykového ostrůvku (paradoxně rovněţ zahrnovány do „pohraničí“) měly být osídleny v 

dosavadní hustotě.
139

 

 

I v dalších krocích Osidlovacích komisí, příslušných ministerstev, ale i niţších sloţek aparátu, je 

velice silně cítit duch sociálního inţenýrství, jímţ bylo budování nové společnosti (dávno před 
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tzv. komunistickým pučem v únoru 1948 – a zdaleka ne jen ze strany činovníků KSČ) 

prodchnuto. Stát je často personifikován jako „starostlivý politik a hospodář“, jenţ se stará o 

řízení veškerých záleţitostí „na poli bezpečnosti mezinárodní i vnitřní, tak i na poli sociálním, 

hospodářském, politickém a kulturním, které souvisí s otázkou odsunu Němců a s osídlením 

pohraničí českým ţivlem.“ Přesto ovšem je zejména v prvních dvou letech, kdy se ještě zdá, ţe 

se pohraničí podaří úspěšně dosídlit čistě na principu motivace dobrými podmínkami a 

redistribucí Němcům konfiskovaného majetku, zdůrazňováno, ţe „se budeme snaţiti vţdy 

postupovati tak, abychom vytvořili pro pracovníky v místech, jeţ potřebujeme podle svého plánu 

obsaditi, tak vhodné ţivotní podmínky, aby naši lidé … ve vlastním zájmu do našeho pohraničí a 

do těchto pracovišť odcházeli.“ Při veškerém plánování je tudíţ zároveň moţné vykázat, ţe se 

„osidlovací politika lidové demokracie opírá se tedy zásadně o svobodnou vůli svobodného 

člověka.“
140

 

 

Jak moc je sociální inţenýrství charakteristické pro způsob řízení společnosti, dokumentuje 

například návrh na řešení problémů kaolinových dolů v karlovarském kraji po odchodu Němců. 

Ač se nepodařilo dopátrat, zda návrh byl nakonec v této promyšlené podobě realizován, je 

samotná jeho existence pro dobový diskurz velice charakteristická:    

V souvislosti s odsunem všech Němců, kteří nemají výkazy specialistů, do vnitrozemí, vzniká 

pro Vildštejnsko-sedlecké kaolinové závody velmi oţehavý problém pracovních sil […] 

navrhl jsem (proto) toto řešení: na chebský okres by byl přidělen jeden vlak s reemigranty z 

Rumunska (české nebo slovenské národnosti), pokud moţno niţší ţivotní úrovně. Na 

přechodnou dobu (14 dní aţ 4 neděle) by byli ubytováni v barákovém táboře v Novém 

Kostele, který kdysi slouţil podobnému účelu. Dozor zdravotní by provedl ONV v Chebu 

vlastními silami. Po skončení karanténní lhůty by byli dosazováni do všech obcí a osad, v 

nichţ dosud bydlí zaměstnanci Vildštejnsko-sedleckých závodů. Prakticky je to celá severní 

část chebského okresu. Těmto novým osídlencům by bylo nutno přidělovat půdu do dvou 

hektarů s vhodným domkem, aby na jedné straně je tato půda sama neuţivila a na druhé 

straně by bylo třeba, aby podstatnou část svých existenčních příjmů získávali prací u shora 

uvedených závodů. Protoţe patrně by pro 300 nebo 400 rodin nebylo dostatek půdy v tomto 

prostoru, bylo by asi nutno zmenšit rozsah oblasti spravované státními statky. ONV v Chebu 

by vítal toto řešení především z hlediska osidlovacího a státně bezpečnostního, neboť jest 

obecným tajemstvím, ţe státní statky ani do nejbliţší budoucnosti nebudou moci obsáhnout 

polní práce českými pracovními silami a všechny zahraniční síly, které dnes zde jiţ pracují, 

jsou zdrojem neustálých nepříjemností.
141

  

 

* * * * * 

Všeobecné nadšení z národního vítězství legitimizovalo v českém pohraničí (ve srovnání s 

předmnichovskou republikou) nejen dalekosáhlé demografické, ale i sociální a politické změny. 

Dění v pohraničí je v tomto smyslu avantgardou a laboratoří celostátního vývoje.  Akcent byl v 

rámci procesu osidlování a budování nové společnosti kladen na destrukci starých hierarchií a 
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partikulárních identit a na jednotu společenského organizmu, tedy na hodnoty pro další existenci 

jakýchkoliv menšin nepříznivé. Toto nepříznivé východisko podtrhoval z hlediska 

neslovanských menšin všudypřítomný akcent na osídlení výhradně slovanskými dělníky a 

zemědělci.  

 

Nerovnoměrné osídlení pohraničí a následný zánik částí kulturní krajiny není jen důsledkem 

pozdějších problémů, ţelezné opony a nedůvěry lidí k neznámému kraji. Do velké míry, jak 

ukazuje citovaný Osidlovací plán, je důsledkem cíleného, řízeného a do jisté míry racionálního 

procesu. V rámci této poválečné racionality ovšem nacionální, strategické a hospodářské zájmy 

celku jednoznačně dominují nad jakýmikoliv „měkkými“ faktory, jako je schopnost cítit se 

doma, mít k tomuto domovu vztah, umět dále zkvalitňovat ţivotní prostředí a dílčí identitu 

oblasti či dokonce chovat úctu k civilizačním stopám minulosti. Odkaz minulosti bylo naopak 

třeba vymýtit, ať uţ pro jeho německou či asociální tvář. 

 

O tom, jaký vliv měly uvedené programy a plány na realitu a jaké problémy se navzdory 

centrálně a racionálně řízenému procesu vyskytly, napoví další část. Ta zprostředkovává podoby 

kaţdodennosti osídlování pohraničí, ale také doby těsně po roce 1950, kdy toto osídlování 

oficiálně jiţ skončilo a kdy český národ měl sklízet jeho plody.      
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2. Každodennost 
Osidlování pohraničí na základě konkrétních případů a situačních zpráv 
 

Pan Rainer Saidl, který je ze smíšeného manţelství, hlásil se vţdy k české národnosti. Bylo 

tomu tak i v době okupace… Po převratu byl mu majetek zabaven a on byl označován za 

Němce, ačkoliv mu vydal předseda MNV osvědčení o národní spolehlivosti… ZNV v Praze 

dal příkaz, aby MNV vrátil majetek R. Saidlovi. Toto se však nestalo, naopak členové MNV 

spolu s občany obce Kocbeře v počtu asi 60 osob v sevřeném útvaru připochodovali na 

ONV ve Dvoře Králové n. L. Do úřadoven dostavila se tato deputace s velkým hlomozem s 

výkřiky: zde je divoký západ – vybílíme to zde – vyházíme to všechno, - jakoţ i jiné 

výhruţky, na které se vztahuje zákon o nebezpečném vyhroţování. Deputace tímto 

způsobem chtěla dosíci, aby bylo odňato státní občanství R. Saidlovi.
142

 

 

 

Počátkem roku 1947 bylo hlášeno Imrichem Dziakem na schůzi MNV v Krausových 

Boudách, ţe několik chat neobydlených a nejvýše poloţených je pravděpodobně vykradeno, 

neb jsou okna vytlučena. Případ tento však nebyl MNV v Krausových boudách hlášen SNB. 

Asi v měsíci květnu 1947 byla chata, patřící národní správou vrchnímu tajemníku ZNV 

Bedřichu Čichovi z Prahy a další chata, patřící národní správou Dr. Budařovi z Prahy, 

vyloupena… Příslušníci stanice SNB v Hoř. Vrchlabí konaným šetřením pak zjistili, ţe jako 

pachatelé těchto krádeţí přicházeli by v úvahu František Bázler, Rudolf Novotný, Aladár 

Pagač a Ladislav Knor, členové MNV v Krausových Boudách… Trestní řízení, vedené u 

krajského soudu v Jičíně proti vrch. pošt. tajemníku Jaroslavu Gürtlerovi není dosud 

skončeno. Není také vyloučeno, ţe vloupání do úřadovny MNV v Krausových Boudách je 

dílem Gürtlera, ovšem toto se mu nedařilo prokázati. V zájmu klidu v obci – který je 

nejvýše nutný, vzhledem k dvouletému budovatelskému a hospodářskému plánu – jevilo by 

se nutné, aby vrch. pošt. tajemník Jaroslav Gürtler, který jinak koná sluţbu u poštovního 

úřadu ve Vrchlabí a bydlí v Krausových Boudách, byl přemístěn někam do vnitrozemí…
143

 

 

Ani jedna z citovaných ukázek popisujících poměry v Krkonoších a Podkrkonoší nezachycuje 

případ nějak zvlášť zásadní, ani politicky ani hospodářsky. Obě však pozoruhodně vypovídají o 

atmosféře poválečného pohraničí, a to nikoli v chaotických poválečných týdnech, ale jeden či 

dva roky po osvobození. Divoký západ, jak vidno, není pouze metaforou, s jejíţ pomocí Sudety 

po roce 1945 s oblibou líčí publicisté o padesát let později; jedná se o pojem dobový, o 

uvědomovanou skutečnost. Máme tu co do činění s prostředím, v němţ se nikdo nemůţe divit, ţe 

členové místních národních výborů a obvinění či neobvinění zloději nejsou jen úzce propojeni, 

ale jsou dokonce totoţní. Pouze relativní platnost zákonů a nařízení je obecně typická pro 

poválečný čas; mnohde ale právo nahradí zvyklosti a vědomí, ţe sousedé se dlouho znají a budou 

vedle sebe zřejmě ještě mnohá léta muset ţít. Tento faktor v českém pohraničí chyběl, a tak zde 
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navzdory stovkám dekretů, nařízení a vyhlášek bylo právní vakuum zprvu téměř absolutní a 

skutečně platícími pravidly se zaplňovalo jen velmi pomalu.    

 

Na následujících stranách se pokusím zprostředkovat některé výrazné problémy a zlomky 

kaţdodennosti osidlovaného pohraničí, a to ve dvou etapách; v době masových demografických 

proměn prvních třech poválečných let a posléze v období jisté (byť jen relativní) stabilizace 

zdejší sociální struktury na samém konci čtyřicátých a v první polovině padesátých let, tedy v 

období, které je zároveň dobou nástupu diktatury KSČ. Nemůţe tu jít o komplexní popis vzniku 

struktury nové společnosti, jak jej ve svých dílech zachycují například Adrian von Arburg, 

František Čapka či Andreas Wiedemann, ale spíše o mozaiku podstatnou pro pochopení 

některých jevů, které budou provázet i vývoj postavení menšin ve zdejší či obecněji formující se 

menšinový diskurz v poválečné době.   

 

I stíţnosti občanů, policejní vyšetřování nebo situační zprávy, tedy základní prameny této části, 

jsou pouhým obrazem, nikoli skutečností samotnou. Na rozdíl od programů, cíleně budovaného 

obrazu či propagandy však zprostředkovávají skutečnost v jejích konkrétních podobách i jejích 

rozporech.   

 

 

 

Poválečná kolonizace (1945-1947) 
 

Plány na kolonizaci pohraničí byly, jak patrno z předchozí části, relativně racionální, a 

směřovaly zejména k vyrovnání demografického propadu a nahrazení stávajících pracovních sil. 

Nejprve bylo třeba obsadit veřejné úřady a dopravní podniky, pak průmyslové podniky a velké 

zemědělské závody (s přechodným ponecháním německého dělnictva), poté provést 

pozemkovou reformu, aby se předešlo nedostatku potravin v zemi a zároveň byli do pohraničí 

nalákáni zemědělští osídlenci, nakonec plán počítal s osazením ţivností a svobodných 

povolání.
144

 

 

Zprávy o kolonizační praxi svědčí o poněkud jiném procesu, neţ jaký byl zamýšlen. Zpravidla 

kolísají mezi patetickým líčením konkrétních úspěchů potvrzujících zdar velkého díla a 

tragickou obţalobou všech orgánů státní a místní správy, od ministerstev aţ po národní správce v 

těch případech, kdy starý ţivot zanikal, aniţ by byl alespoň trochu úspěšně nahrazen ţivotem 

novým. „Viděl jsem dotazníky z obcí, kde z 38 usedlostí byly jen 2 obsazeny národními správci 

a v jiném případě z 96 usedlostí ţádná“, důvěrně píše například referent Ministerstva zemědělství 

a autor mnoha oslavných článků o úspěšné obnově zemědělství v pohraničí Jiří Koťátko v interní 

zprávě Rudolfu Slánskému v srpnu roku 1945 a pokračuje:  

Budějovice odhadují, ţe jim pro jiţní cíp Čech bude chybět 7 000 uchazečů a nevěří, ţe je 

dostanou. Dokonce i Lanškroun a Jihlava pochybují o tom, ţe by bylo moţno osaditi některé 

horské kraje a vesnice, leţící uvnitř ryze českých oblastí a tvořící dosud německé 

národnostní enklávy. A tak dostáváme následující obraz: Svízelný přebytek uchazečů ve 
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výrobních rayonech a moţná ţe katastrofální nedostatek uchazečů ve spotřebních oblastech 

pohraničí.
145

  

V různých oblastech samozřejmě panovaly různé poměry; vnitrozemí přiléhající, nejúrodnější a 

výrazně urbanizované okresy se dařilo osídlit poměrně rychle. Jestliţe je něco společné celému 

pohraničí, je to rozhodně jinde nevídaná dynamika vývoje, která se v očích správních a 

zpravodajských orgánů snadno vychýlí na jednu stranu, buď k pocitu úspěšného stvořitele 

nového ţivota, nebo do hysterie a strachu z totálního rozkladu. Od počátku je přítomen 

opodstatněný strach z útěku lidí do vnitrozemí. Zejména k osidlovacímu procesu kritičtější čeští 

starousedlíci zdůrazňují, ţe do vnitrozemí neutíkají jen šmelináři a zlatokopové, jak tvrdí 

oficiální propaganda, ale ţe jsou to naopak často ti nejpoctivější, které vyhánějí semikriminální, 

chaotické poměry, drahota a neschopnost nově zřizovaných či překotně „spolehlivými lidmi“ 

obsazovaných úřadů.
146

   

 

Postupně se samozřejmě problémy diferencují podle regionů. Zatímco průmyslová města na 

severu řeší zejména kriminalitu a bytovou otázku (k tomu viz níţe), jsou základní demografické 

problémy, tedy naprostý nedostatek lidí, charakteristické pro horské oblasti, zejména na jihu a 

jihozápadě země. Jiţ v roce 1947 zprávy z pohraničí upozorňují na to, ţe území politických 

okresů Tachov, Horšovský Týn, Domaţlice, Klatovy, Sušice, Prachatice, Český Krumlov a 

Kaplice se nedaří dosídlit, ţe jsou tu celé liduprázdné osady, a ţe v těchto oblastech je kolem 

75% obytných domů prázdných.  

Budovy jsou poškozeny jednak válkou, jednak činy jednotlivých občanů, kteří se sem ze 

ziskuchtivosti dostali hned po převratu. Okna a dveře jsou rozbita, nebo vypáčena, uvnitř 

podlahy a stěny poškozeny, doškové nebo šindelové střechy probourány, nábytek rozebrán, a 

pokud zde ještě je, nalézá se v ubohém stavu.
147

  

Ačkoliv jedním z hesel tzv. odsunu německého obyvatelstva z území někdejších Sudet bylo „i 

kdyby v pohraničí měly růst kopřivy“
148

, byly rozpadající se domy a chátrající kostely po 

Němcích jiţ v roce 1947 častým předmětem kritiky. Tento stav se pochopitelně státní i místní 

orgány pokoušely řešit, praţský rozhlas dokonce vyzýval práce neschopné penzisty a nabízel jim 

v těchto oblastech domky se zahrádkami, ale pro řešení nezbytných funkcí těchto odlehlých krajů 

lesů a pastvin byli nakonec podstatnější nejrůznější reemigranti či „rozptylovaní“ Maďaři.  

 

V souvislosti s nedostatkem osídlenců překvapují časté stíţnosti na nedostatek bytů. Někde, jako 

v Ústí nad Labem, byly domy značně poničené válkou, zejména bombardováním na jejím konci. 

To však bylo v českých zemích spíše výjimečné. I jinde byly ale domy po válce v poměrně 

špatném stavu, nepřizpůsobené poţadavkům nově příchozích měšťanů. Na přelomu let 1945 a 

1946, před započetím tzv. Postupimského odsunu, se v pohraničí nacházelo více lidí neţ kdy 

předtím i potom. Od května 1945 sem totiţ přišlo zhruba 1 200 000 nových osídlenců – a většina 

Němců dosud byla ve svých domovech. Ti první, kteří obsadili významné funkce ve správě nebo 

se stali národními správci, mnohdy zabrali největší vily jen pro sebe, případně svoji rodinu. Aby 
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se uvolnily byty pro další a další příchozí, byli Němci (pokud nebyli internováni) různě 

sestěhováváni; jak ale poznamenávají autoři memoranda předsedů Osidlovacích komisí 

Karlovarského kraje, „toto stěsnávání má … pochopitelně svoje meze, i kdyţ jde o Němce.“
149

    

 

Jestliţe nedostatek lidí byl charakteristický jen pro některé regiony někdejších Sudet, chyběli 

kvalifikovaní lidé téměř všude. Týkalo se to zejména učitelů, lékařů, porodních asistentek, ale i 

dalších profesí. Velice kritizovaní byli úředníci, zejména národních výborů a osídlovacích 

komisí, krom různých obvinění ze zištných zájmů nebo přílišné loajality k určité politické straně 

právě proto, ţe řada z nich neměla dostatečnou kvalifikaci.   

 

Na venkově chyběli nejen kvalifikovaní agronomové schopní řídit větší zemědělské závody. 

Chyběla i prostá zkušenost hospodářů. Mnozí lidé, kteří mohli být dobrými zaměstnanci, nyní 

nestačili na úkoly majitele či správce usedlosti a polností. Některé alarmující případy 

neschopnosti a amatérství dokonce reprodukoval dobový tisk: „V některých obydlených 

usedlostech“, psalo se v roce 1947 v článku o Šluknovsku, „to vypadá daleko hůře, neţ kdyby 

tam nehospodařil nikdo. Není to tak dávno, co z jedné usedlosti odvedli 14 podvyţivených kusů 

dobytka, kterému ţena nechala zplesnivět osení. Dobytek musel na jatky, měl tuberkulosu.“
150

 

 

*** 

 

Protoţe zde není prostor na popisování chaosu a násilností provázející první, nejdivočejší a 

nejnásilnější fázi vyhánění Němců, je snad třeba jen připomenout, ţe pohraničí bylo v prvních 

porevolučních měsících plné nejrůznějších ozbrojených vojenských, polovojenských i jinak se 

definujících skupin lidí buď dobrodruţné povahy (revoluční gardy) nebo přinejmenším 

ovlivněných záţitky z fronty (tzv. Svobodovci). Pro vývoj a konflikty v rámci nové české 

společnosti dalších let byla ovšem mezi prvními příchozími podstatnější zcela jiná skupina osob.  

 

V paměti prvních osídlenců i vyháněných Němců hraje velice centrální úlohu fenomén národních 

správců. Národní správci byli rekrutováni z tzv. osob „státně a národně spolehlivých“ a měli 

vytvořit vrstvu lidí, kteří budou chránit nemovitý i movitý majetek „po Němcích“. Zároveň se 

počítalo s tím, ţe v budoucnu většina z nich spravovaný majetek nebo alespoň jeho část 

převezme do vlastnictví. U menších podniků a drobného zemědělského majetku byli v tomto 

bodě zajedno všechny politické strany a byli to zejména komunisté, kteří se zasazovali za rychlé 

převedení majetku do vlastnictví spolehlivých národních správců. To byl pochopitelně velice 

účelný politický tah, protoţe perspektiva vlastnictví byla pro naprostou většinu správců zcela 

zásadní (ač se národní správa oficielně skloňovala jako prvořadý vlastenecký úkol). Sporný byl 

osud středních průmyslových podniků, u nichţ komunisté na rozdíl od jiných politických stran 

rezolutně prosazovali připojení ke vznikajícím národním podnikům.  

 

První národní správci se rekrutovali z místního českého obyvatelstva, které v pohraničí zůstalo 

po dobu okupace; v létě a na podzim pak přicházeli správci ze sousedních a později i ze 
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vzdálenějších vnitrozemských okresů. V říjnu roku 1945, kdy bylo oficiálně ukončeno předávání 

zemědělského majetku do národní správy, přesáhl počet národních správců tohoto majetku  

80 000. Další desetitisíce z těchto „pionýrů osidlování“ se ujaly správy průmyslového majetku a 

větších nemovitostí.
151

  

 

Postava národního správce se pro mnoho lidí stala synonymem poválečného kořistnictví, coţ 

ovšem zdaleka není věrný obraz reality. Národní správci, jak jiţ bylo řečeno, měli zájem o 

majetek, nicméně na rozdíl od zlatokopů, kteří rychle zmizeli s ukořistěným movitým majetkem, 

měli tito lidé většinou zájem na uchování a dalším fungování materiálních hodnot, které 

spravovali.  

 

I proto, ţe poptávka záhy začala převyšovat nabídku, proběhlo od podzimu 1945 několik vln 

přezkoumávání národní a státní spolehlivosti národních správců. Jejich postavení a úloha 

vzrušovaly a budily nezměrnou závist, a tak se ze zpravodajských hlášení záhy dovídáme, ţe 

„pojmenování národní správce zůstává nadále hanlivým přívlastkem místo běţného výrazu 

nepoctivosti apod.“.
152

 V praxi byli národní správci pochopitelně lidé nejrůznějšího raţení; 

většinou takoví, kteří neměli ve vnitrozemí co ztratit, ale také nejrůznější odborníci v daných 

oborech (to se ovšem týkalo správy nezemědělského, nikoli zemědělského majetku), a tu a tam 

dokonce i nadšenci, kteří chtěli v pohraničí opravdu chránit národní majetek v chaosu 

porevolučních měsíců. 

 

*** 

 

Vztah k německému obyvatelstvu bude předmětem podrobnější analýzy v dalších částech této 

studie. V souvislosti s kaţdodenností osidlovaného pohraničí se mu ovšem nelze vyhnout; 

podobně jako se mu nemohli vyhnout tehdejší osídlenci. V letech 1945 a 1946 stála v centru 

pozornosti především otázka urychleného odsunu velké masy německého obyvatelstva, přičemţ 

se ovšem nejvíce řešilo, kdo smí nebo má zůstat. V roce 1947 pak uţ šlo zejména o způsob 

souţití s těmi, kteří zůstali, a o jejich práva či povinnosti. 

 

Podle četných dokladů, vyprávění pamětníků a stovek podrobných regionálních výzkumů se zdá, 

ţe vztah většiny českých osídlenců k někdejším německým spoluobčanům byl značně 

rozporuplný. Mísila se v něm všeobecná nenávist k okupantům, touha po odplatě za 

„mnichovskou zradu“, touha po německém majetku, vědomí historického vítězství, podezíravost, 

ale také vypočítavost (Němce je třeba před odsunem ještě vyuţít) a vědomí nezbytnosti 

některých německých pracovníků. Mnozí, zejména ti, kteří s Němci přicházeli déle do styku, pak 

vnímali i jejich těţkou situaci a projevovali soucit s konkrétními jednotlivci (coţ zpravidla nijak 

nerelativizovalo přesvědčení o nezbytnosti a správnosti odsunu).  
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Spontánní nenávist vůči Němcům se mnohdy přeceňuje. Tzv. „divoký odsun“, který se mylně 

pokládá právě za akt lidové msty, byl ve skutečnosti převáţně centrálně (byť nepřiznaně) řízenou 

akcí či přinejmenším záleţitostí prováděnou státu podléhajícími vojenskými a policejními 

jednotkami.
153

 Na mnoha místech se Češi a Němci osobně znali, coţ platilo dvojnásob o více neţ 

půl milionu Čechů, kteří zůstali během válečných let v Sudetech. Asi vůbec nejdiskutovanějším 

problémem pochopitelně byly desetitisíce smíšených manţelství, která v praxi znamenala 

dalekosáhlou příbuzenskou provázanost české a německé společnosti nejen v pohraničí. Řadu 

pout jistě přetrhala okupace, konflikty a četné přímluvy za Němce po roce 1945 však svědčí o 

tom, ţe velká část přetrvala.
154

 

 

Skutečné nálady obyvatel vůči Němcům se velmi těţko rekonstruují, protoţe i důvěrné či 

situační zprávy nebo vnitřní informace různých ministerstev jsou v tomto bodě zpravidla značně 

hodnotící, s ohledem na nacionální uvědomělost pisatele. Určitě do jisté míry platí, ţe lid 

projevoval „obavy, aby odsun nebyl zdrţován, protahován či dokonce v poslední fázi 

znemoţněn…, ţe obyvatelstvo poukazuje, ţe Němci se nedají ţádnými prostředky donutit k 

svědomité práci, i ţe rostoucí počet sabotáţí, které jsou povaţovány za dílo Němců, vyvolal 

pobouření.“
155

 Zatímco se na některých místech činily pokusy o uspořádání nejrůznějších 

protiněmeckých demonstrací, jinde se Češi za Němce přimlouvali aţ na ministerstvech. V tomto 

ohledu se od počátku dají vysledovat především dvě skupiny českého obyvatelstva, které mají 

zájem na setrvání jistého počtu Němců v republice a kteří řadě Němců skrytě či otevřeně 

pomáhají.  

 

Tou první jsou lidé, kteří se snaţí zajistit pokud moţno hladké fungování průmyslu v pohraničí. 

„Hospodářští pracovníci poukazují na to, ţe odsunem vzniknou republice nedozírné škody, 

neboť hlavně v průmyslu exportním /sklo a porcelán/ bude téměř znemoţněna další výroba“, 

tvrdí řada zpravodajů z pohraničí nejpozději od konce roku 1945.
156

 Závodní rady některých 

podniků nechtěly Němcům strhávat dvacetiprocentní sráţku ze mzdy
157

 a řada ředitelů podniků i 

národních správců byla obviněna z toho, ţe v podnicích zbytečně drţí Němce.
158

 Právě národní 

správci se velice často ocitali v řadách lidí s podobným zájmem, tedy mezi těmi, kteří v Němcích 

po jistém čase viděli spíše dobré pracovníky neţ vrahy českých lidí. Ze situační zprávy z února 

roku 1946 se tak dozvídáme nejen o četných intervencích (z české strany) za Němce, ale 

zejména, ţe jakási skupina národních správců se chystala svolat „protestní schůzi proti 

odsunu“.
159
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V Teplicích Šanově musela být během roku 1947  

znovu prověřována spolehlivost jednotlivých českých osídlenci pohraničí, neboť se v 

poslední době vyskytlo několik případů, ţe Češi napomáhali Němcům k illegálním 

přechodům hranic a byli jim nápomocni při nákupu potravin na území ČSR, případně 

tyto jim sami na zdejším území opatřovali.
160

  

Daleko častější ovšem byly milostné vztahy mezi muţi a ţenami obou národností, o nichţ se 

situační a důvěrné zprávy vyjadřovaly sice s opovrţením, zato ovšem téměř pravidelně.  

 

Zcela specifický byl vztah k Němcům mezi českými starousedlíky, kteří zůstali i po roce 1938 v 

Sudetech. I velmi protiněmecky laděná zpráva Krajské informační ústředny ministerstva 

informací z roku 1946 přiznává, ţe „s Němci sympatizuje … část lidí českého původu, kteří 

zůstali v pohraničí v době okupace“ (jejich procento je ovšem podle zprávy tak malé, ţe „nelze 

jejich mínění brát v úvahu“).
161

 Právě otázka vztahu k Němcům, odsunovaným i z různých příčin 

zůstávajících, byla jedním z hlavních třecích ploch mezi českými starousedlíky a novými 

osídlenci. 

 

Mnozí starousedlíci měli pochopitelně za manţelky Němky a naopak. Podle některých zpráv 

vyvolávalo mezi nově příchozími Čechy rozhořčení, ţe děti z takových rodin neumí pořádně 

česky. Podle jiţ citovaného zpravodaje ministerstva informací se dokonce poukazovalo „na to, ţe 

mají-li takové rodiny u nás zůstat, bylo by nejlépe, přesídlit je do vnitrozemí, kde by ztratily 

kontakt s německým ţivlem, přizpůsobily by se novým poměrům a odněmčily se“.
162

 

Starousedlíci, zejména ti, kteří strávili v Sudetech i posledních sedm let, na rozdíl od nově 

příchozích mezi Němci rozlišovali. Z toho důvodu mnohým z nich pomáhali a postupně 

zjišťovali, ţe nově příchozí jsou mnohdy větším rizikem neţ nyní opatrní Němci. Ti jim naopak 

dávali do úschovy svůj majetek, protoţe jej raději přepustili někomu, koho znali neţ anonymním 

příchozím. To vše pochopitelně budilo mezi novými osídlenci nevraţivost, závist i pohoršení. 

„Nenávist a pohrdání smíšenými manţelstvími a starousedlíky se strany novoosídlenců udávají 

souţití zdejšího obyvatelstva“, konstatoval zpravodaj SNB v Ústeckém kraji ještě v lednu roku 

1948.
163

 

 

Mnozí čeští starousedlíci patřili k aktivním bojovníkům za práva české menšiny a ve svém 

protiněmeckém boji sdíleli hodnoty s integrálními nacionalisty. Teprve nyní, kdyţ Němci byli 

poraţeni, poníţeni, postupně marginalizováni a nakonec nuceně vysídleni, zjišťovali tito lidé, jak 

moc byl jejich ţivot se zdejší německou společností provázaný, co všechno vlastně s místními 

lidmi sdíleli spíše neţ s nově příchozími. Krom toho měli mnozí starousedlíci pocit, ţe jejich 

staletý boj vyzněl jaksi do prázdna, protoţe pohraničí bylo nakonec počeštěno docela jinak neţ 

činností vlasteneckých krouţků – a je k tomu nikdo nepotřeboval. Svědčí o tom i skutečnost, ţe 

tvrdošíjně trvali na další existenci obranných jednot a matic, i kdyţ z logiky věci tato sdruţení jiţ 
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nebyla k ničemu potřebná. „Při tom poznamenáváme“, píše se ve společném prohlášení 

Národních jednot v zemi moravské více neţ rok po ukončení odsunu německého obyvatelstva,  

ţe po naší staré i nové zkušenosti je třeba odmítnouti názor a předsudek, ţe existence a 

práce Národních Jednot byla zařízena a vedena jen proti všem formám a způsobům 

germanisačního úsilí německého ţivlu… Bylo by nesmírnou škodou, kdyby … moţnosti 

veškeré duchovní činnosti byly neprozřetelně zmařeny a znemoţněny… Jsme zásadně 

proti planému vlasteneckému horování, ale zrušení Národních Jednot bychom v dnešní 

době povaţovali za velké ochuzení intensity ve všestranné práci národní.
164

  

 

Mezi starousedlíky a novoosídlenci ale panovalo napětí i z jiných důvodů neţ byl jiný poměr k 

Němcům a němectví nebo jiný vztah k šíření a kultivování národních ctností. Stáli tu proti sobě 

lidé, kteří čerpali pocit oprávněnosti k uţívání Němci zanechaného majetku z mnohaletého 

zápasu a vědomí vlastní sounáleţitosti s krajem, a na druhé straně sebevědomí kolonizátoři. 

Starousedlíci pociťovali mnohdy hořkost, ţe oni, kteří zde proţili nejtěţší doby, nesli veškerá 

rizika a tvrdě bojovali o svoji identitu, jsou nyní v pozici jakýchsi podezřelých germanofilů nebo 

dokonce kolaborantů, zatímco noví osídlenci přicházejí k prostřenému stolu a slíznou smetanu, 

tedy majetek a důleţité funkce.
165

    

 

Zatímco kolonizátoři vyčítali starousedlíkům zejména jejich styky s Němci, poskytovali sami 

širokou paletu záminek ke kritice – ať uţ se jednalo o neschopnost, neznalost poměrů a celkovou 

dezorientovanost, coţ bylo obzvlášť nápadné u těch osídlenců, kteří se ujali řízení národních 

výborů nebo různých komisí, nebo o charakter mnoha lidí, kteří do pohraničí utíkali před stíny 

vlastní mnohdy značně kriminální minulosti. Mnozí čeští starousedlíci z těchto důvodů velmi 

brzy zaujali značně rezervovaný postoj k celému osidlování a jeho neustále vykazovaným 

úspěchům.
166

 Jimi vydávaný tisk je tak výrazně kritičtější neţ většina z centra řízených 

periodik.
167

 

 

Heterogenita nové společnosti pochopitelně nekončila u Němců, starousedlíků a kolonizátorů. 

Kromě Romů a volyňských Čechů, jejichţ postavení budu podrobně analyzovat v samostatných 

kapitolách, přicházeli nebo byli do pohraničí verbováni lidé z nejrůznějších kulturních kontextů. 

Ti osídlovali především odlehlejší končiny, kam se lidem z českého vnitrozemí příliš nechtělo a 

kde bylo přesto třeba pracovních sil (zejména v zemědělství a lesnictví, někdy také v hornictví a 

dalších průmyslových odvětvích). Zda se jednalo o menšiny či nikoli, bude předmětem zkoumání 

dále, na tomto místě je ale důleţité, nakolik jejich přítomnost působila cizorodě, nakolik budili 

rozruch, podiv nebo přinejmenším zájem jakoţto specifická skupina.  

 

V dobovém tisku, literatuře i situačních a dalších interních zprávách se často hovoří o Slovácích 

v českém pohraničí. Ačkoliv během osidlování byl kaţdý, kdo chtěl v pohraničí pracovat, téměř 
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oslavován jako vlastenec a budovatel, hovoří se o příchozích Slovácích většinou podezřívavě a 

kriticky. Podle dostupných zpráv Slováci často nesdílejí potřebnou dávku odporu k Němcům, a 

tak se výrazně více neţ Češi druţí s Němci a milují s Němkami. Navíc jsou často podezříváni ze 

šmeliny. Poměr Čechů a Slováků v pohraničí se podle jedné ze zpráv „sotva zlepší, dokud 

dělníci ze Slovenska nepochopí, ţe jsou u nás doma a nikoliv v cizině a nebudou se k českému 

obyvatelstvu chovat přátelštěji.“
168

 Jako důvod přítomnosti Slováků v pohraničí mnozí vnímají 

nezdravou soutěţ o počet nových osídlenců v jednotlivých oblastech, která se vede bez ohledu na 

kvalitu. Slovákům vyčítají také bitky v hospodách a říká se, ţe se opíjejí ještě více neţ ostatní 

kolonizátoři.
169

 V okrese Aš údajně slovenští zemědělci „veškeré příjmy vydají na pálené 

lihoviny a pro děti nekoupí ani příděl čokolády, ovoce a nejnutnější ošacení“. Pracovní morálka 

Slováků zaměstnaných v tamním druţstvu v obcích Štítary a Újezd byla tak nízká, ţe jeho 

správce raději hodlal poţádat MZV o přidělení bulharských dělníků.
170

 Jen výjimečně, v 

některých zemědělských oblastech, se zprávy o Slovácích zmiňují jako o dobrých pracovnících; i 

u takových se ale často nevědělo, jak dlouho v pohraničí vydrţí – mnozí po sezóně odcházeli 

zpět na Slovensko. Ještě častěji z pohraničí prchali Maďaři, kteří sem byli nuceně přesídleni z 

jiţního Slovenska.
171

  

 

Konflikty a nedorozumění provázely také usidlování reemigrantů z dříve německých oblastí – ať 

uţ se jednalo o horníky z Porúří nebo o kladské Čechy.
172

 Jako problém vnímaly zejména 

bezpečnostní orgány fakt, ţe většina těchto lidí ovládala bezvadně německý jazyk a velmi brzy 

navázali vztahy s Němci, kteří dosud na daných územích ţili.
173

 Lidé údajně reemigranty ze 

Slezska mnohde vnímali jako „ţivly nakaţené nacismem a neštěstí pro obec, kde tyto ţivly jsou 

usazeny. Kradou, státně nespolehliví a brzy by nám zde vyrostla nová pátá kolona“.
174

 Mnozí 

reemigranti, zejména z Rumunska, Bulharska či Maďarska, působili v českém pohraničí 

poměrně exoticky, zvláště pokud neuměli česky. Z maďarských reemigrantů usídlených v okrese 

Vejprty v Krušných horách například mluvila  

velká většina pouze maďarsky, neboť jiný, zvláště slovanský jazyk neovládají. 

Reemigranté se mezi sebou velmi často hádají a vyhroţují si. Všeobecnou výhruţkou jest: 

„Ty mlč, víš, co jsi v Maďarsku dělal“. Reemigranté ţijí odlišně Čechů a Slováků. Liší se 

i názorově a o bliţší styk s Čechy neb Slováky, jakoţ i o mluvu v některém slovanském 

jazyku se ani nepokouší.
175

  

 

 

*** 
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Co přesně se v pohraničí dělo v prvních týdnech po válce uţ komplexně nikdy nezmapujeme. Ţe 

přijíţděli mladí muţi s aktovkami a odjíţděli s plnými náklaďáky a ţe lidé, kteří tu chtěli ţít, 

přicházeli většinou do jiţ prázdných domů, víme zejména z vyprávění pamětníků. Řada interních 

zpráv z let 1945 a 1946 však tyto vzpomínky jednotlivců jednoznačně potvrzuje.  

 

Prostředí někdejších Sudet tvořilo od května 1945 téměř ideální podhoubí pro kriminální činy 

jakéhokoliv druhu. Násilnosti páchané na Němcích podporovaly další trvání válečné atmosféry, 

v níţ zabití nebo okradení nepřítele není vnímáno jako něco politováníhodného či dokonce 

odsouzeníhodného. Konsolidaci a nastolení alespoň minimální právní jistoty bránila také 

existence velkého počtu paralelních bezpečnostních a správních orgánů, od revolučních gard a 

různých polovojenských jednotek, přes jednotky sovětské a americké armády, aţ po postupně 

vznikající národní výbory, sbory SNB nebo osidlovací komise. Pocit nejistoty a trvalého, často 

dost nemilosrdného, zápasu, v němţ si má kaţdý urvat co nejvíc, trval měsíce, mnohde i roky. 

Většina si na tyto poměry stěţovala. Mnohým ovšem vyhovovaly, jak potvrzují četné zprávy 

následujícího obsahu:  

Poměry v pohraničí dosud nejsou takové, jaké by měly býti. Do pohraničí se dostalo mnoho 

lidí, kteří vzhledem k svému dřívějšímu ţivotu, anebo svým skutkům, by z pohraničí měli býti 

vykázání. Tito lidé nemají zájem na tom, aby poměry v pohraničí byly dobré, nýbrţ mají 

zájem jedině na svém vlastním prospěchu.
176

 

 

Bezpečnostní orgány záhy začaly podnikat nejrůznější protiopatření, a tak někdejší hranice mezi 

Sudetskou ţupou a protektorátem stále hrála nezanedbatelnou roli. Kontroly ve vlacích a razie v 

kavárnách větších měst českého pohraničí nebyly výjimkou. Ani tak se však nedalo zamezit 

obrovským, nekontrolovatelným přesunům majetku. Na mnoha místech se ještě v roce 1947 

nedařilo zajistit veškeré budovy proti krádeţím, které často hraničily s úplnou demolicí objektu.  

 

Krádeţe v domech po Němcích a další odcizování veřejného majetku bylo často připisováno 

Slovákům, cikánům, reemigrantům, Maďarům nebo obecně cizincům. Odtud pochopitelně 

nebylo daleko k myšlence, „ţe z hospodářského i státně-bezpečnostního zájmu bylo by záhodno 

pohraničí těchto ţivlů“ (v tomto případě má autor na mysli cikány, Maďary a Ţidy ze 

Zakarpatské Ukrajiny) „zbaviti“.
177

  V dalším textu i v mnoha jiných zprávách a šetřeních je však 

přinejmenším mezi řádky naznačeno, ţe ani tím by se problém nevyřešil, protoţe největší 

skupinu zlatokopů a dalších kriminálních ţivlů tvoří Češi z vnitrozemí. 

 

Vedle násilných činů a krádeţí se samozřejmě rozmáhala i drobnější kriminalita, zejména 

šmelina. Po válce bývá těţké odlišit šmelinu od nezbytného zajišťování existenčně nezbytných 

prostředků. Pravda ale je, ţe odsun a s ním související zanechaný nebo v chvatu rozprodávaný 

majetek milionů lidí znamenal pro všechny šmelináře zlatý důl – a činil šmelináře i z lidí, kteří 

by za jiných podmínek měli k rozprodávání a pokoutnímu vyměňování předmětů všeho druhu 

daleko. Opět byli obviňováni především cizinci, poněkud neoriginálně Ţidé (kterých po pravdě v 
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pohraničí mnoho nezbývalo), Němci, kteří se údajně v některých případech snaţili část majetku 

lacino prodat, ač ten vlastně jiţ patřil československému lidu, a cizinci obecně. 

 

Navzdory všem zmíněným problémům a třecím plochám nebylo české pohraničí v prvních třech 

poválečných letech rozhodně bezútěšným a rozvráceným územím. Velká část kolonizátorů přišla 

k menšímu či většímu majetku a tito lidé mohli tak být vcelku saturováni a uspokojeni – podobně 

jako ti, kterým nový začátek v pohraničí odpomohl od starých problémů. Řada lidí se 

osamostatnila, mnozí dosud pluli na vlně euforie z moţnosti podílet se na budování národního 

státu bez Němců. Ţe se tu mnozí necítili doma a ţe hranice oddělující ještě před pár lety Sudety 

od českého vnitrozemí nadále existovala, o tom měla podat svědectví následující léta.  

 

 

 

Počátky socialistické diktatury v pohraničí: stabilizace, vylidňování, dosídlování  
 

Pokud někdo dokázal politicky zúročit velkolepý proces osidlování pohraničí a redistribuci 

gigantického majetku, která jej provázela, byla to Komunistická strana Československa. Příčinou 

bylo zejména účinné spojení nacionálního étosu s faktickou sociální revolucí, kterou v pohraničí 

přerozdělení majetku znamenalo. Ministr zemědělství Ďuriš, člen KSČ, byl podepsán na kaţdém 

dekretu o půdě, který novým osídlencům potvrzoval nabytí několika hektarů zemědělské půdy, 

pro mnohé prvního opravdového majetku v ţivotě. Ministři obrany a vnitra, oba rovněţ za KSČ, 

garantovali úspěšné provedení odsunu německého obyvatelstva a zavedení pořádku v pohraničí. 

Velká masa obyvatelstva bez tradic a zavedených majetkových i jiných vztahů byla ideálním 

potenciálním voličstvem KSČ, která s těmito lidmi sdílela étos nového začátku a revolučních 

změn. To ostatně plně potvrdily volby na jaře roku 1946, kdy zde strana docílila volebního zisku 

53% (oproti průměrným 40% v celých českých zemích). V dříve téměř čistě německých – a nyní 

tedy zcela nově osidlovaných – okresech bez výraznějšího podílu českých starousedlíků (jako 

byly okresy Děčín, Rýmařov, Teplá, Planá nebo Šluknov) se volební zisky KSČ pohybovaly 

dokonce mezi 60 a 65%.
178

 

 

Někdejší Sudety se tak staly laboratoří hned v několika rovinách. Vedle zmiňované laboratoře 

sociální revoluce, která tu do jisté proběhla jiţ před rokem 1948, to byla zejména laboratoř 

společenského organizmu, na nějţ měla KSČ rozhodující politický vliv. To hrálo roli i po roce 

1948, kdy strana získala mocenský monopol v celé zemi; zde v pohraničí proti ní, na rozdíl od 

zbytku země, nestály tradiční instituce (církve, spolky, Sokol a další) nebo byly relativně slabé. 

Chyběla zde vrstva velkých sedláků, neboť nově příchozí dostali jen drobné příděly půdy. 

Chyběly zde vztahy mezi krajem a lidmi i lidmi navzájem, které by komplikovaly utváření 

nového ţivota a nové identity. Proto mělo být v dalších letech pohraničí skutečným klenotem 

budování nové republiky, územím, kde se velké dílo nejspíše a nejdříve podaří. 

 

Budování nové identity českého pohraničí bylo poháněno odporem ke všemu, co zde přeţívalo 

ze starého německého světa, a také industriální vizí, která se soustředila zejména na 
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nejdůleţitější města.
179

 Slovy amerického historika Eagle Glassheima, bylo komunistické panství 

v českém pohraničí charakteristické „odmítnutím romanticko-pastorální německé koncepce 

vlasti (Heimat) a (zejména v severních Čechách) snahou o vytvoření regionální identity zaloţené 

na materialistické vizi zdůrazňující práci, produktivitu a industriální modernitu.“
180

  Bylo to 

pochopitelně dáno étosem socialistické diktatury jako takové, ale zároveň také úspěchy a 

neúspěchy provázejícími osidlování a obnovování funkcí jednotlivých pohraničních regionů a 

sektorů hospodářství. Zatímco průmyslová města severu se podařilo dosídlit zcela podle plánů, 

byla situace v odlehlejších horských oblastech značně odlišná.  

 

Obnova a další rozvoj průmyslu v pohraničí, zejména těţkého, byla prokazatelným úspěchem, 

jenţ se dal záhy vykazovat. V průmyslu byly ponechány desítky tisíc německých pracovníků, 

inţenýři a dělníci, tedy městští lidé, z vnitrozemí nebyli vázáni na domov tak jako samostatní 

zemědělci. Vysoká mobilita pracovních sil, příliv nových pracovníků z venkova do 

industriálních center i vysoké státní investice do průmyslu a bytové výstavby vytvářely poměrně 

záhy vhodné podmínky k ţivotu statisíců lidí, kteří dosídlili pohraniční města. Městský styl 

ţivota a průmyslová produkce, jak se ukázalo, byly snadněji přenosné do nového prostředí. 

 

Jevy provázející poválečná léta, jako zlatokopectví a další kriminalita po roce 1947, pozvolna 

ustávaly, s nastolením diktatury KSČ přestalo mít ostatně hromadění velkého majetku 

perspektivu. Potlačení politických svobod a svobody slova v pohraničí mnozí zprvu vnímali jako 

zpřehlednění prostoru a počátek éry nerušeného budování. Očista v řadách národních správců, v 

mnoha případech politicky motivovanou, postihla také řadu lidí skutečně zkorumpovaných nebo 

špatně hospodařících. Obyvatelstvo tak mnohdy kritizovalo přílišnou mírnost této akce a 

vyjadřovalo dokonce obavy, aby „postiţené nekalé a lidově demokratickému zřízení nepřátelské 

ţivly“ nezůstávaly nadále v pohraničí a nebyly tak nadále důvodem trvalého neklidu.
181

 Vcelku 

však budila poúnorová opatření v řadě nových osídlenců důvěru a naději na konsolidaci poměrů.  

 

Vysoké investice do industriálních center s sebou ovšem přinášely výrazné zanedbání jiných, 

zejména západních a jihozápadních oblastí českého pohraničí. Venkovské kraje a venkovský 

ţivot se krom toho nedal konstruovat tak snadno jako moderní industriální společnost zaměřená 

na produkci. Zejména z odlehlejších oblastí začali zprvu z přídělů půdy nadšení a nyní čím dál 

tím méně spokojení zemědělci ve velkém odcházet jiţ kolem roku 1948. Další problémy 

způsobovala postupná kolektivizace. Proti vzniku zemědělských druţstev v pohraničí neexistoval 

rozhodný odpor, obyvatelstvo, které tu k půdě nemělo vztah srovnatelný se sedláky z Vysočiny, 

reagovalo prostě útěkem domů – do vnitrozemí, na Slovensko. 

 

Přestoţe ONV činí podle společné vyhlášky ministerstva vnitra, zemědělství a práce z 

prosince 1948 proti vysidlování, osídlenci dále odcházejí. Průzkumové komise zjistily 

neutěšené sociální poměry…, které se týkají zejména těch nejodlehlejších oblastí osídlených 
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reemigranty. Nutno však podotknout, ţe pokud jde o zdravotní podmínky, bytové a 

zásobovací poměry – je situace v celém pohraničí rovněţ špatná (kromě větších míst)… O 

ukojení kulturních potřeb není moţno vůbec mluvit. Osídlenci nečtou, o knihy není zájem, 

divadlo a kino jsou pro ně nedostupné.
182

  

Tak vidí situaci v pohraničí zpráva určená pro předsednictvo ÚV KSČ v roce 1951. Příčinou jsou 

neutěšené sociální, zdravotní, školské a komunikační poměry, ale také konflikty mezi osídlenci 

různých národností a různého původu. Regionální pozorování a šetření z odlehlejších oblastí tuto 

nepěknou bilanci potvrzují.  

 

Konkrétní popisované projevy rozkladu sotva se utvořivší společnosti dokreslují atmosféru 

mnoha míst v pohraničí v první polovině padesátých let – v době, kdy masové osidlování jiţ 

skončilo, osidlovací úřady byly zrušeny a pohraničí jako zvláštní území vlastně jiţ nemělo 

existovat. Poměry, v nichţ tu řada lidí byla nucena ţít, byly primitivní i z dobového hlediska. O 

situaci osídlenců-reemigrantů v jihočeském pohraničí se v šetřeních dočítáme, ţe ţijí  

způsobem velmi primitivním, spí často po zemi. Např. v Mostkách rodila matka leţící na 

pytlích před očima pěti ostatních dětí. Některé obce jsou vzdálené od moţnosti lékařského 

zásahu aţ 30 km. Běţným zjevem je, ţe k porodům se nevolají ani porodní asistentky, často 

při porodu násilným způsobem obstarává pomoc sám manţel… Docházka dětí do škol je 

nedbalá, např. ve Slupečné 50% a ředitelka školy se obává posílati upomínky, nebo jinak je k 

docházce vybízeti, protoţe jí uţ bylo vyhroţováno. O včasné docházce do školy nelze vůbec 

mluvit, pouţívá se dětí při zemědělských pracích. V Kuří dokonce osmiletý chlapec Kutak 

dojí několik krav.
183

  

Vesnice byly často ponechány samy sobě, protoţe ani příslušní soudruzi na ONV, kteří se do 

pohraničí teprve nedávno přistěhovali, problematice zemědělství příliš nerozuměli. Katastrofální 

byl zejména nedostatek lékařů (například na Tachovsku v roce 1952 byli 4 lékaři na 17 000 

obyvatel) i porodních asistentek a s tím související úmrtnost novorozenců a kojenců (na 

zmíněném Tachovsku 124 dětí z 1000).
184

 

 

V oblastech při západní hranici rozvoj ţivota obcí a fungování zemědělství i lesnictví 

komplikovala zostřující se opatření „ochrany hranic“.   

V důsledku nedostatku koordinace práce orgánů MNO, MNB, útvaru pohraniční stráţe a 

lidové správy leţí v pohraničním pásmu tisíce plnometrů dřeva… Často je znemoţněno 

obdělání orné půdy, i kdyţ ČSSS pracovní síly v daném případě mají… Vysílání brigádníků 

je mnohdy znemoţněno tím, ţe útvary pohraniční stráţe zabírají ubikace připravené pro 

brigádníky, či zaměstnance ČSSS nebo ČSSL,  

píše se ve zprávě z Budějovického kraje.
185

 Z jáchymovska i odjinud jsou rovněţ hlášeny 

neustálé konflikty místních zemědělců s pohraniční stráţí, v nichţ PS vţdy nakonec prosadí své 

zájmy na úkor zájmů hospodářských. Do hraničního pásma, kde leţela největší část neobdělané 
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půdy příhraničních okresů, byl dovolen přístup pouze na propustky, jejichţ vydání je z 

bezpečnostních důvodů spojeno s velkými průtahy ze strany bezpečnostních orgánů.  

 

Hovořilo-li se o útěku z pohraničí, nešlo jen o pojem přenesený. Řada rodin skutečně tajně 

rozprodávala drobný majetek, aby nakonec utekly uprostřed noci zpátky do svých někdejších 

domovů. JZD se často rozpadala, protoţe z původních několika desítek zemědělců, kteří je 

tvořili, zůstávalo pět nebo osm lidí. Zbylí obyvatelé mnohdy propadali alkoholu, pili i děti. „Jest 

běţným zjevem, ţe se poţívá místními obyvateli nadměrné mnoţství alkoholu, často vlastní 

výroby, pije se i denaturovaný líh, dokonce i školní děti nosí sebou do učeben líh, který pijí.“
186

 

Zejména osídlenci ze Slovenska utíkali hromadně, často si předtím vozili materiál z „bouraček“ 

na Slovensko, kde si z něj stavěli rodinné domky, aby pak definitivně opustili české pohraničí. 

Postoj těchto lidí, kteří neměli motivaci starat se o svá dočasná obydlí, charakterizují 

zaznamenaná slova jedné ze slovenských ţen, která veřejně prohlásila, ţe „aţ chalupa spadne, 

tak půjdem“.
187

     

 

V letech 1952 a 1953 vláda podnikla nejvýznamnější pokus o řešení strukturálních problémů 

pohraničí, do nějţ byla zapojena v podstatě všechna ministerstva.
188

 Od září 1953 probíhalo tzv. 

„dosídlení pohraničí“, jehoţ úkolem bylo především nalákat do pohraničí tisíce nových 

pracovních sil do zemědělství. Další metodou vyrovnávání se s problémy venkovských a 

odlehlých oblastí pohraničí byla koncentrace obyvatel do větších obcí a postupné vylidňování 

nedávno dosídlených menších obcí, horských osad, „koutů“ a samot. Během následujících 

desetiletí jich v důsledku vylidňování i opatřeních na státní hranici zaniklo kolem tří tisíc. 
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3.  Obraz 
Osidlovací propaganda a dobové vnímání dění v pohraničí 
 

V prvních měsících po osvobození se obrazy osidlovaného pohraničí dají mnohdy těţko odlišit 

od programových dokumentů. Velmi brzy se ale začíná mluvit o prvních výsledcích a 

popsatelných stopách práce českých rukou a aktivit státní a místní správy. Obrazy osidlovaného 

pohraničí, zejména ty, s nimiţ se setkáváme v dobovém tisku a literatuře, jsou pochopitelně 

směsí euforie, optimizmu a národoveckého patosu. Kupodivu ale není nouze o kritické hlasy a 

ani poúnorová literatura neposkytuje zcela černobílý, šablonovitý obraz. Ti, kteří formovali 

povědomí o odsunu, osidlování a budování českého pohraničí, se mnohdy dotýkali i řady 

mezitím zpola zapomenutých problematických témat, byť celkové vyznění svých výpovědí 

většinou přizpůsobovali zájmům sociální skupiny nebo politických proudů, které reprezentovali. 

O dobovém povědomí o nové společnosti v pohraničí nám tyto „perokresby“ kaţdopádně poví 

víc neţ oficiální zprávy zachycující tamní kaţdodennost, jeţ se dostaly do rukou jen vybraným 

vysokým úředníkům, politickým elitám a důstojníkům SNB. 

 

 

 

Oficiálně budovaný obraz osidlování pohraničí 
 

Odsunem Němců nenastalo u nás vzduchoprázdno. Ani ne za rok hemţí se to v pohraničí 

statisíci dělných českých rukou a mozků. Netrčí v tomto území a pomezí nějaké Pompeje, ale 

rozţíhá se komín za komínem českým ohněm a rachotí stroje rozehnané českou rukou a 

českým umem. Na pozemcích i v dolech ozývá se český hlahol a pracuje český lid v rytmu 

svých kos, cepů a kladiv, rozezpívaný svou národní a sociální písní. I v kostelích a ve školách 

hemţí se česká mládeţ a připravuje se pro ţivot v nové domovině. Triumf našeho potu a naší 

práce objevuje se pozvolna světu. Pohraničí oţilo a ţije zase česky. Jest jiţ celé naše a nikdo 

nám ho nevyrve.
189

 

 

V prvních letech po válce neexistoval zcela jednotný, koordinovaný a pro všechny směrodatný 

obraz poměrů v českém pohraničí, přesto se řada politiků a úředníků ve svém líčení nového 

ţivota v někdejších Sudetech v zásadě shoduje. Jakýmsi koncentrovaným vyjádřením tohoto 

sdíleného obrazu byla slavná výstava „Budujeme osvobozené kraje“, z jejíhoţ průvodního 

katalogu pocházejí výše citovaná slova profesora Alberta Praţáka. Bylo celkem charakteristické, 

ţe výstava se zaměřila výhradně na severní pás pohraničí, od Aše po Broumov. Jedná se o tu část 

někdejších Sudet, kterou obyvatelé českého vnitrozemí poměrně dobře znali jiţ z dřívějších dob 

a kde také před válkou ţilo několik set tisíc českých starousedlíků, o část průmyslovou, se 

známými turistickými středisky, o kraje, které nebylo tak svízelné osídlit a začít si je přisvojovat. 

Jihozápadní Čechy nebo Jeseníky byly v rámci oficiálních obrazů zastoupeny výrazně méně. 

 

Zatímco vstupní část výstavy byla věnována historickému výkladu o chybách posledních 

Přemyslovců a odvěkém boji Čechů s „pronikajícími“ Němci, hned následující pavilon 
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prezentoval pod heslem „Naše výroba“ výrobky 52 jiţ znárodněných podniků z pohraničí a 

naznačoval, co bude zejména v dalších letech hrát v rámci obrazů nově osídleného pohraničí 

centrální úlohu. Celá polovina výstavy pak byla (pod hesly „Budujeme u nás“ a „Stát nás vede“) 

věnována především činnosti Státního plánovacího úřadu, Osidlovacího úřadu, Ústředí obcí, 

měst a vesnic a důkazům nejlepší „vůle vedoucích činitelů státu podporovat budovatelské 

úsilí“.
190

  

 

Institucí, která měla na starost nejen obnovení ţivota v pohraničí, ale i formování povědomí o 

něm, byl v prvních letech po válce Osidlovací úřad se sídlem v Praze. Líčení úspěchů i problémů 

osidlovací politiky na stránkách jím vydávaných publikací bylo pochopitelně podřízeno záměru 

nalákat prostřednictvím těchto textů další osídlence. Řada těchto v zásadě dost podobných textů, 

z nichţ nejobsaţnější je zhruba padesátistránková publikace České pohraničí vydaná v roce 

1947
191

, argumentuje přibliţně následujícím způsobem:  

 

Ať uţ pohraničí bude ţít jakýmkoliv ţivotem, je prvotním a nezpochybnitelným úspěchem, ţe 

vznikla pevná hráz proti germánstvu. Osidlovací politika je tu ovšem od toho, „aby současné 

generace nemusily platit podstatným sníţením své hospodářské, sociální a kulturní úrovně za své 

historické poslání, spočívající v očištění našeho státu od nepřátelských elementů, ohroţujících 

samu existenci našeho národa“.
192

 V první fázi se především informovalo o stotisícových 

přesunech slovanského obyvatelstva do pohraničí – přesunech, které nijak nezaostávaly za 

původními předpoklady. V roce 1946 dominuje jako téma úspěšný odsun Němců, a také problém 

zlatokopů a nejrůznějších dobrodruhů; o těch se ovšem píše jako o asociálních jednotlivcích, od 

nichţ je třeba pohraničí očistit, nikoli jako o charakteristickém jevu provázejícím gigantické 

přerozdělování majetku. Posléze se hovoří zejména o stovkách znárodněných a nadále 

fungujících podniků, které jsou důkazem českých schopností. Přinejmenším na stránkách 

publikací Osidlovacího úřadu byly ţně roku 1946 skvěle zvládnuté (aţ na nepatrné výjimky), 

starousedlíci dobudovávali veřejnou správu svorně s nově příchozími a ţivot se vůbec velmi 

rychle dostával do normálních kolejí. Osidlovací úřad byl s výsledky své práce natolik spokojen, 

ţe při hodnocení nezůstával jen u empirických dat, počtů fungujících provozů a nových 

osídlenců. Jiţ v roce 1947 se dovídáme, ţe „osídlenci si v novém prostředí zvykají. Vytváří si 

nový regionální patriotizmus. Lidé se cítí v osidlovaném území doma. Ve většině krajů rozlil se 

nový český ţivot širokým a klidným proudem.“
193

  

 

Často je rovněţ – jako důkaz slovanské demokratičnosti – zmiňováno, ţe milionových přesunů 

slovanského obyvatelstva jak v území našeho státu tak při reemigrační akci sahající aţ za hranice 

republiky, „bylo dosaţeno bez nucení, bez přikazování do práce a bez totálního nasazování“,
194

 

tedy zcela demokratickou cestou. Přitom se alespoň ve zprávách a publikacích Osidlovacího 

úřadu nijak netají, ţe lidé odcházeli do osidlovaného území dobrovolně zejména díky vidině 

samostatného bytu, lepšího uplatnění a sociálního vzestupu, osamostatnění a moţnost zaloţení 
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rodiny a hmotného zlepšení ţivotní úrovně. Jen v politických projevech zaznívá jako hlavní 

motivace vlastenecké nadšení lidu.  

 

Osídlovací orgány, které byly z velké části pod vlivem komunistů, měly tendenci líčit poměry v 

novém českém pohraničí nejen jako normální a zdravé, ale záhy také jako zdravější neţ jaké 

panovaly v minulosti, případně současně panují ve vnitrozemí. Tedy pohraničí jako naplněná 

vize spravedlivější budoucnosti. Jsou tu zdravější vztahy mezi lidmi, bez hierarchií a předsudků;  

ostatně do pohraničí podle těchto interpretací přicházeli především lidé touţící po poctivé práci a 

svobodné existenci. Spravedlivěji neţ dříve také měl fungovat výběr funkcionářů lidové správy i 

politických a kulturních organizací. Takto ozdravěné, „mladé, populačně silné, hospodářsky a 

sociálně zajištěné pohraničí mělo poloţit základy k lepší budoucnosti nás všech“.
195

  

 

Po nastolení diktatury KSČ se oficiální obraz pohraničí a jeho společnosti nijak dramaticky 

nemění, pouze se posouvají některé akcenty. Výklad bezprostředně poválečného období se 

politizuje; součástí ţádaného výkladu o prvních poválečných letech v pohraničí (v rámci osnov 

referátů pro schůze a veřejné projevy KSČ) se stává povídání o „zkrachovalých politických 

existencích“, které bojkotovaly budovatelské dílo v pohraničí. Skrytí i otevření kritici nešvarů 

osídlování, kapitalisté se záluskem na továrny a nejlepší vily, přisluhovači Němců a západních 

imperialistů, zlatokopové; to jsou opovrţeníhodné kategorie lidí, kteří se v rámci tohoto nového 

výkladu slévají do jedné vzájemně propojené nebo dokonce zcela identické masy lidí, kteří buď 

sami utekli, nebo musí být eliminováni. V pohraničí pro takové existence není místo.
196

  

 

Z prodluţujícím se časovým odstupem od doby, kdy v pohraničí ještě ţili převáţně Němci, jsou 

kulisy, do nichţ Češi po válce přicházejí, líčeny v čím dál tím temnějších barvách, coţ se týká i 

stavu budov a veřejného prostoru. Díky tomu je moţné interpretovat stav současný jako zásadní 

zlepšení. V oficiálním časopise Osidlovacího úřadu se v souvislosti s Krkonošskou výstavou v 

Trutnově v roce 1949 například čtenář dovídal, ţe   

ze staré rozpadávající se Faltisovy přádelny vyrostla nová moderní budova, a ţe místa, kde 

práce kdysi byla těţkým břemenem, se proměnila v radostnou přehlídku budovatelské práce 

lidu… Pod rukama tisíců brigádníků zmizely začouzené oprýskané zdi Faltisky jako symbol 

všeho zašlého v pohraničí a tyto zdi uţ se neobjeví.
197

 

 

V roce 1950 závěrečná zpráva Osidlovacího úřadu se zadostiučiněním konstatuje, ţe „mohutné 

dílo dějinného významu po navrácení všech oblastí Československé republiky původnímu 

slovanskému ţivlu je hotovo“.
198  

Budovatelský étos pohraničí v této době ztrácí svoji 

jedinečnost, i z toho důvodu, ţe se v zásadě podobným stylem začíná psát o celé československé 

společnosti. Přesto si ale téma pohraničí ponechává jistou výlučnost vyplývající z nedávných 

historických souvislostí (odsun), fenoménu západní hranice a také skutečnosti, ţe se zde 

nacházela velká část klíčového průmyslu: těţby uhlí a energetiky. 
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Právě na zvyšující se průmyslové produkci měla být vystavěna nová regionální identita českého 

pohraničí. Krásy horské krajiny, která nám teď patří, stejně jako hodnota čistého češství nyní 

ustupují poněkud do pozadí, oficiální obraz osídlených krajů se soustředí na úspěšné 

rozhojňování materiálních hodnot. Malebná údolí, hory, pohostinné zahrádky restaurací, aleje a 

zídky vyskládané z kamení v propagačních publikacích o pohraničí postupně nahradily továrny, 

doly – včetně těch povrchových – dělníci a horníci. Týká se to dokonce i publikací obrazových, 

jako například knihy Budujeme pohraničí z roku 1950. Většina fotografií s popisky o tom, jak  

v dlouhých černých jamách rvou stroje zemi její poklady, na místě zastaralých hlubinných 

dolů vyrůstá moderní povrchový důl, nebo jak v urputném boji se zemí dobývají ruce našich 

horníků uhlí – krev, která proudí v ţilách celého hospodářství,  

se týká právě zmíněných tematických okruhů.
199

 V pohraničí dle oficiální interpretace skončilo 

období osidlování a začalo období výstavby.  

Přišel veliký a slavný čas, kdy pod vedením dělnické třídy a komunistické strany socialistická 

přestavba pohraničí rychle pokračuje. Údernické hnutí a socialistické soutěţení dává hřmít 

průmyslovým gigantům a kombinátům, mobilisuje bohatství útrob země, zvyšuje výrobu a 

stupňuje blahobyt. Jednotná zemědělská druţstva dávají splývat rozdrobeným políčkům v 

nepřehledné lány, na nichţ se plně uplatňuje mechanisace – tento drahocenný dar 

znárodněného průmyslu a dělnické třídy pracujícímu rolnictvu, aby i venkovský člověk byl 

osvobozen od úmorné dřiny a vešel na cestu blahobytu. Rostou nová sídliště pracujícího lidu, 

houstne síť škol, radostně se rozvíjí duchovní a kulturní ţivot. V dřívějších krajích 

nezaměstnaných dělníků i horníků a ţivořících rolníků, v moři bídy ţen a beznaděje mládeţe, 

v krásných, ale smutných krajích nouze a stesku vytváří socialistické budování radostný a 

šťastný ţivot pro nás i budoucí.
200

  

 

 

 

Poválečné pohraničí perspektivou dobového tisku 
 

Zatímco nejpozději od léta roku 1948 v podstatě nelze vést hranici mezi oficiálně budovaným 

obrazem a obrazem mediálním, je situace prvních tří poválečných let přeci jen odlišná. Navzdory 

výše zmiňovanému konsensu všech politických proudů ohledně některých klíčových témat 

existovala v dobovém tisku široká názorová pluralita a nechyběly ani ostré spory nebo vzájemné 

útoky. Ty se pochopitelně týkaly i interpretace dění v osidlovaném pohraničí. Podstatná témata i 

odlišnosti předkládaných interpretací dokumentuji především na rozšířených denících nebo 

týdenících vycházejících v pohraničí nebo pro pohraničí. Mimo prezentované obrazy pohraničí 

zůstávají v rámci této kapitoly kritické intelektuální týdeníky či měsíčníky, jejichţ způsob 

informování byl mnohdy odlišný, ale nepříliš vlivný.
201

 

 

Od procesu osidlování neoddělitelný odsun Němců byl pochopitelně veškerým tiskem 

glorifikován jako historický čin, za nějţ budou vděčny všechny budoucí generace Čechů. Slovy 

komunistického ústeckého deníku Sever, bylo „pohraničí zbaveno páté kolony německého 
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imperializmu
202

 a dílo národní očisty naší půdy, o něţ bylo usilováno jiţ od husitských válek a 

pak po konfiskacích bělohorských, konečně slavně zvítězilo“.
203

 Nejednoznačný byl ovšem 

obraz neodsunutých Němců, který osciloval od podlých bazilišků, jeţ je třeba pouze vyuţít a pak 

se jich co nejrychleji zbavit, aţ po poctivé přátele našeho národa a dobré pracovníky.  

 

Co se týče konstituující se české společnosti v pohraničí, rozcházely se zejména interpretace 

konfliktu starousedlíků a nových osídlenců; zatímco zejména komunistická periodika o něm buď 

nepsala, nebo upozorňovala na podezřelé konání některých starousedlíků, kteří údajně brali v 

ochranu Němce, byl obraz podávaný tiskem spojeným se starými hraničářskými spolky
204

 

zásadně odlišný. Starousedlíky líčil jako marginalizované i sociálnědemokratická Stráţ severu. 

Na jejích stranách se otevřeně přiznává, ţe „bude dosti dlouho trvat, neţ nesourodý ţivel 

osídlenců bude stmelen ve společenskou jednotku ve městě i na vesnici a vytvoří si určitou svou 

tradici, která je běţná kaţdému místu ve vnitrozemí“.
205

 Zejména poslanec a redaktor listu Dr. 

Veverka upozorňuje často na jejich neradostnou a nezaviněnou situaci, přičemţ rovněţ ţádá 

důstojný ţivot, vrácení majetku a právní jistotu pro smíšená manţelství.
206

  

 

Z deníků stran Národní fronty je Stráţ severu zřejmě i nejkritičtější k průběhu osidlovacího 

procesu. Tak například jiţ počátkem roku 1946 upozorňuje na vylidňování některých právě 

osídlených obcí nebo oblastí. „Zamýšlíme se nad tím a uvaţujeme, zda bychom tak dalece mohli 

počeštit pohraničí, kdyţ první mráz zaţene naše vlastence do vnitrozemí k teplým kamnům, píše 

se v článku nazvaném Lidé se stěhují z pohraničí“.
207

  Ještě mnohem temnější obraz 

osidlovaného pohraničí podává jiţ zmiňovaný starousedlický Náš Hraničář. Zde se nekritizují 

pouze „nejednotnost, nekázeň, osobní a stranické sobectví“, ale i samotná organizace osidlování; 

problémy jsou údajně  

zaviněny počáteční amaterskou reţií, která bez programu a z neznalosti poměrů i potřeb 

zaplavila pohraničí lidmi bez pečlivého výběru. Spokojila se prostě touto záplavou v 

předpokladu, ţe obsazením všeho německého majetku národními správci a obsazením obcí i 

okresů národními výbory bude uţ pohraničí vybudováno.
208

  

Tento kritický osten se stupňuje v následujících dvou letech, kde se Náš Hraničář dostává do 

ostré opozice nejen s patosem úspěšného osidlování reprodukovaným většinou ostatních 

periodik, ale zejména s rétorikou s převládající levicovou nového začátku a spravedlivější 

společnosti. Z konzervativně nacionálních a starousedlických pozic tak Náš Hraničář líčí 

pohraničí jako v podstatě neosídlené, protoţe většina přistěhovalců zde nemíní zůstat.  

V našich pohraničních vesnicích jsou namnoze lidé, kteří nikdy neměli ţádný majetek a 

nedovedou se svěřeným hospodařit.
209

 Nelze nazvat dokončeným osídlením ani v těch 

místech, kde jsou usazeny celé skupiny lidí, jinak třeba dobrých povahově i v práci, ale 

neznalých ani naší ani slovenské řeči, třebaţe jsou našeho původu.
210
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Pisatel volající po obnovení pořádku v pohraničí dokonce v roce 1947 zavzpomíná, ţe „dokud 

zde byli Němci, ti organisovali práci a valnou část také jí prováděli“.
211

 

 

Takto negativní obraz osidlovaného pohraničí byl spíše výjimkou, o zlatokopech a nepoctivcích 

se ale psalo ve všech periodikách. Oficiální interpretace ovšem zdůrazňovala, ţe tito „špatní 

hraničáři“ z pohraničí rychle odcházejí; „vykradou se po špičkách z vesnice, s jediným úmyslem, 

aby jejich odchod nenadělal hluku. Neodevzdají hospodářství, nezaseli, jen pořádně vykradli.“
212

 

Činnost těchto lidí je prostě cosi, co provází pohnuté časy, neodmyslitelná vada na kráse – krom 

toho, se „přehmaty a podvody, jichţ se tito špatní jedinci dopouštěli, staly se ovšem předmětem 

oprávněné kritiky“. Tiskový orgán Osidlovacího úřadu v létě 1947 zdůrazňoval, ţe „činy, 

nečestnými jednotlivci spáchané, byly ovšem neobyčejně zveličeny, aţ vyrostly do onoho 

pověstného „zlatokopectví“, které dávalo špatný význam slovům „národní správce“. Tato rušná 

doba je uţ za námi… všech nepoctivých jsme se zbavili.“
213

 V rámci tohoto oficiálního obrazu 

mezi nepoctivce zpravidla nepatřili národní správci, kteří naopak „vyhráli pro národ bitvu o 

pohraničí a pro republiku zápas o počeštění jejích hranic… národ vyslal do pohraničí dobré 

hospodáře, spolehlivé vlastence a věrné občany – nadějný šik obránců půdy, odebrané cizákům a 

vrácené českému lidu.“
214

 

 

Jinde se zlatokopectví neinterpretuje jako pouhá mediální bublina a píše se o zlatokopeckém 

duchu pohraničí, v němţ znovu oţívá „protektorátní šmelinářský mor“.
215

 Kritická Stráţ severu 

vnímá zlatokopectví, nepoctivost a chybějící vztah k (nejen) materiálním hodnotám v pohraničí 

jako strukturální problém. Píše o úřednících, kteří svůj úřad vykonávali jen do té doby, neţ se 

dobře zařídili, o lidech, kteří přišli k bohatství bez práce a o trvajícím rozkrádání státního 

majetku.  

Dokud nebudou lidé bydliti a pracovati ve svém a na svém, nebudou míti ani k pohraničí ten 

pravý vztah a lásku. Pozorujeme, jak pokračuje ruinování neopravovaných domů, jak se ţije 

z podstaty, jak stát přišel o stomilionové hodnoty a přichází ke škodě stále a stále. Musíme 

znemoţniti stav, aby platilo to, co říkají mnozí: „Mně je to konečně jedno. Nic jsem do 

pohraničí nepřines, nemohu tedy o nic přijíti.“
216

 

 Jako větší problém neţ samotné kriminální činy jednotlivců vnímají redaktoři Stráţe Severu to, 

ţe „se mnohdy tyto přestupky na úkor státu kryjí i politickou legitimací“.
217

 Vzhledem k tomu, 

ţe tento deník mělo v rukou pravicové křídlo sociální demokracie, je moţné řadu těchto 

kritických naráţek interpretovat jako skrytou či otevřenou polemiku s pozitivním obrazem 

šířeným komunistickým tiskem, případně samotné praxe KSČ v pohraničí. 

 

V článcích uveřejňovaných na téma zlatokopectví v Našem Hraničáři je intenzivně pěstován 

trvající obraz dichotomie pohraničí kontra vnitrozemí. Staří a poctiví hraničáři měli údajně jiţ za 

první republiky problém s lidmi, které tehdejší správa do pohraničí posílala navzdory tomu, ţe 

právě zde byli potřeba ti nejlepší. Tato praxe je ovšem po válce mnohonásobně horší; stěhování 
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lidí s bujným trestním rejstříkem do pohraničí údajně „bylo vnitrozemím přímo podporováno, a 

to tím, ţe jim s neuvěřitelnou ochotou a rychlostí byla vystavována všechna ta potřebná 

osvědčení často jen proto, aby se jich příslušné obce ve vnitrozemí právě pro jejich nepěkné 

vlastnosti co nejrychleji a trvale zbavily.“
218

 Hraničáři varují, ţe kvůli povalečům, zlatokopům, 

kriminálníkům a alkoholikům z pohraničí odejdou poctiví lidé, „zvyklí na spořádané 

prostředí“.
219

 

 

Idealistický, budovatelský obraz nového pohraničí spojovaný především s novým začátkem a 

spravedlivější společností, jaký šířil jiţ od roku 1945 zejména komunistický tisk, se pochopitelně 

po únoru 1948 stal dominantním, ba výlučným způsobem, jakým lze o zdejších poměrech psát. 

Jakkoliv pro kaţdodennost osidlovaného pohraničí, ale ani programové zacílení nebylo nastolení 

diktatury KSČ zcela zřetelným a jednoznačným zlomem, je třeba stvrdit, ţe z hlediska plurality 

mediálně šířených obrazů a interpretací se skutečně od jara roku 1948 setkáváme s podstatně 

proměněnou situací. 

 

V budovatelském úsilí proniká naše znovuosvobozené pohraničí na čelní místo. Tisíce a 

tisíce poctivých rukou, mozků a srdcí zdolalo a zdolává tvrdou prací všechny úkoly a 

překáţky. Odvahou a vůlí začít svůj nový ţivot v neznámém prostředí a v mnohém případě 

takřka na rozvalinách, přidruţili se osídlenci k těm prvním z národa, kteří vedou a dovedou 

naši republiku k šťastné socialistické budoucnosti.
220

  

Tento obraz jiţ nebyl jedním z mnoha moţností, jak vnímat situaci v pohraničí, ale stal se 

přinejmenším ve veřejném prostoru nezpochybnitelnou daností. Psalo-li se o zlatokopectví, 

kořistnictví, korupci a zneuţívání úřední moci, pak to vše patřilo předúnorové minulosti a bylo 

„chráněno a posilováno předúnorovou reakční politikou“.
221

    

 

Obrazy dalšího budování se v zásadě smršťují na úspěchy druţstevního zemědělství a zejména 

znárodněného průmyslu, o polích, na nichţ se rodí chléb, těţných jámách a kouři továren. 

Industriální romantika nyní jiţ nejen českého, ale také plně socialistického pohraničí fascinovala. 

Tu a tam se sice píše také o kultuře a rekreaci v pohraničních horách, které si mohou konečně 

uţívat i pracující a jejich děti. Tito lidé, na které za první republiky nikdo nepamatoval, konečně 

poznávají „blahodárnou štědrost hor a v kamarádském prostředí čerpají zde v kaţdém ročním 

období novou sílu k další práci.“
222

 Obrazům pohraničí nicméně napříště vládly  

doly, cudně zakryté hustou mlhou, černí chlapci, nebojácně sjíţdějící den co den do 

prohlubně černé tmy, černé tlamy štol, které před světly kahanců se pomalu rozvírají v 

hrbovité dásně stěn, známá melodie, která nikdy nekončí – píseň továrny a lidé, kteří se celou 

noc rvou s kameny a balvany, uvolňující trať pro ranní vlaky plné odpočatých pracovníků.
223

 

 

 

 

                                                           
218 

K poměrům v pohraničí, Náš Hraničář, I/8, 27.9. 1946, 13-14 
219 

Zaveďte pořádek v pohraničí, Náš Hraničář, II/20, 24.10.1947, 2-3 
220 

Základy svobodného českého pohraničí , Osidlování, III/13, 10.11.1948, s.341 
221

 Pohraničí na nových cestách, Osidlování, IV/6, 25.7.1949, s. 166 
222 

Osidlování, III/1948, s. 547, popisek pod fotografií  
223

 Jeden den v Podkrušnohoří , Sever, IV/24, 15.6.1948, s. 3 



77 

 

Literární obrazy pohraničí na pomezí reflexe a programu 
 

Jak se vůz přiblíţil, začernala se tma za rámy vytlučených oken i v síni, před níţ leţely na 

zemi vyvrácené dveře. Jako středověký ţebrák, obnaţující své rány, návětrná strana domu 

ukázala zvětralou cihlovou zeď. Spadlá omítka leţela pod ní ve velkých plátech, jeţ ani 

bujně rostoucí jarní tráva nestačila dosud překrýt. Hromada sedlého, zčernalého hnoje se 

vršila jako temná mohyla u zadních dveří do chléva. Pozemek nebyl oplocen. Na dvorku 

zarostlém trávou se tyčily dva ke straně nakloněné kůly, jeţ kdysi slouţívaly k věšení 

prádla. Vítr povíval přetrţenými provázky u jejich vrcholků. Na jednom z nich seděla vrána 

šedivka jako černý duch opuštěnosti tohoto místa. Kdyţ se vůz přiblíţil, zdvihla se 

neochotně, vyrazila krátký skřek, a mávajíc těţkými křídly, vznesla se nad střechy chlévů a 

kůlen. 

Tímto domem se začínala obec Grün. Tvořilo ji jedenapadesát domů rozptýlených podél 

cesty, tak si podobných, jako by všechny byly postaveny současně a z jednoho a téhoţ 

materiálu, coţ ostatně bylo víceméně pravda. Jejich hrubě omítnuté zdi, nalíčené 

černošedou barvou, seděly na kamenných podezdívkách, jejich střechy pokrýval šedý 

eternit. Jenom ta šťastná okolnost, ţe byly od sebe dosti vzdáleny a nepravidelně rozhozeny 

podél cesty na zeleném pozadí lučnatých svahů, zabraňovala, aby nepůsobily příliš ponuře 

a odpudivě. Většina jich byla opuštěna a uplynulá zima i noční loupeţivé nájezdy je 

nemilosrdně poznamenaly.
224

 

 

Kdo by čekal, ţe beletrie zabývající se na konci čtyřicátých a na počátku padesátých let českým 

pohraničím, která bývá zpravidla kompletně řazena mezi budovatelskou literaturu, bude pouze 

neţivotně popisovat úspěchy lidu v procesu budování nového řádu, byl by na omylu. Autoři jako 

Anna Sedlmayerová, Bohumil Říha, Václav Řezáč, Karel Ptáčník, Helena Dvořáková a další se s 

větším či menším úspěchem snaţí skloubit programový záměr svých románů a povídek s 

autentickou a často drsnou zkušeností poválečného pohraničí, jaká promlouvá i z výše citované 

ukázky z Řezáčovy Bitvy. Obrazy někdejších Sudet a jejich nových příběhů nejsou předkládány 

pouze k poučení, ale také k uvěření.  

 

Pravda, existovaly i knihy vyloţeně programové, zejména po roce 1948, jako například příběh 

mladého páru vybírajícího si nový domov v pohraničí od Jiřiny Trojanové – příběh, v němţ se 

slovy autorky setkáváme především „s takovými lidmi, kteří se třeba těţko sţívali, těţko zvykali, 

zápasili a často ještě zápasí s těţkostmi – ale uţ si přese všechno zamilovali nový domov a 

čestně plní vlastenecký úkol dobudování pohraničí.“
225

 Pohraničí, to jsou podle Trojanové a jí 

podobných „bohaté kvetoucí kraje, spokojené domovy, šťastní lidé a pevné kolektivy na 

hranicích naší země – to je splnění vlasteneckého úkolu, ke kterému vás volá strana a vláda. A to 

je i pevnost, která chrání mír, štěstí a práci v celé naší vlasti.“
226

 Podobnou budovatelskou idylu 

bez vnitřního napětí a pokusu o zachycení autentických problémů představuje i soubor povídek 

O lidech v pohraničí od Jiřího Hadrbolce. Jednorozměrnost předkládaného obrazu pohraničí 
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značí uţ drobnost, ţe slovo Němec pouţívá výhradně v sousloví „Němec-nacista“, takţe kdyţ 

například hovoří o zbylých německých expertech v elektrárně, píše, ţe „z dřívějších dvou set 

dvaceti Němců-nacistů jich dnes zbývá šestnáct“.
227

 Jinak jsou jeho povídky plné „elektráren, 

bez nichţ není ţivota, které posílají energii červeným vozidlům na kolejích“, vdechují „ţivot do 

tisíce dílen, kanceláří, továren a škol“,
228

 rolníků, z nichţ se stávají samostatní hospodáři a 

zanedbaných vesnic a polí leţících ladem po Němcích, z nichţ teprve čeští zemědělci učinili ráj 

na zemi.  

 

Vliv těchto programových, literární ambice předstírajících, publikací na utváření všeobecně 

sdíleného obrazu poválečného pohraničí byl však poměrně malý ve srovnání s díly 

Sedlmayerové, Říhy a především Řezáče. Dokonce ani dobová kritika taková díla nepřijala zcela 

kladně, kdyţ například o dnes jiţ téměř neznámé knize Miloslava Bureše Vracející se země 

napsala, ţe autor dal sice „svému románu ethos kolektivní budovatelské práce, ţe ale přísným 

zdůrazněním záměru a pominutím oţivující drobnokresby všedního ţivota nového pohraničí 

postavy „Vracející se země“ poněkud zploštěly.“
229

      

 

Základní struktura naprosté většiny literárních obrazů nově vznikající společnosti v českém 

pohraničí je vcelku podobná. Autory fascinuje drsnost kraje, který byl vyvrácen z kořenů a nyní 

v něm musí být společenský řád teprve obnoven – nebo ještě lépe nově nastolen, tak aby byl 

lepší neţ kdy dříve. Společnost vzniká a pravidla se prosazují nikoli jako přirozený proces, ale 

spíše navzdory obtíţným podmínkám. Zejména hrdinové vůbec prvního románu o osidlování 

pohraničí, Domu na zeleném svahu od Anny Sedlmayerové, neskrývají „zklamání nad špínou a 

zločinnými pudy nových osídlenců, přišlých ze všech koutů země“
230

 ani „chamtivost lehkého 

bohatnutí, jaká zaplavila pohraničí“.
231

 Sedlmayerová vnímá tuto skutečnost jako neodmyslitelný 

průvodní jev kolonisace;  

do nových krajů se vţdy hrnou lidé, kteří na tom chtějí něco trhnout, chtějí na tom vydělat, 

chtějí si polepšit, chtějí přinejmenším změnu, jinak by se přece nehnuli. Lidé, které pálila 

stará půda pod nohama, kteří se dostali nějak do konfliktu se zákonem, se společností, kteří 

byli nějak vykolejeni, třeba bez vlastní viny, romantikové, misionáři, zkrátka dobrodruzi 

všech denominací.
232

  

Podobně i Karel Ptáčník ve svém o více neţ deset let později publikovaném románu Město na 

hranicích
233

 vnímá především nelítostné prostředí rodící se společnosti, v níţ si kaţdý chce pro 

sebe urvat co nejvíc. I Václav Řezáč přiznává, ţe do pohraničí odchází velice pestrá směs lidí,  

ţivnostníci, kteří ztratili své ţivnosti za války, malí obchodníci, jimţ zůstaly v krámcích jen 

prázdné police, jejich pomocníci, touţící po osamostatnění, neurčité existence, jeţ se 

přiţivují na kaţdé proměně ustálených řádů, lidé, kteří za sebou potřebují zamést stopu z 

neblahých okupačních let a vzdálit se na hony od místa, kde se o nich nepohodlně mnoho ví, 

ti všichni se sem valí, procházejí, čenichají a nakonec mávají dekrety a usazují se.
234
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V jeho dvoudílném románu Nástup a Bitva ovšem nepoctivci, zlatokopové a především zákeřní 

kapitalisté, kterým jde jen o majetek, figurují pouze jako jednotlivci narušující jinak 

dobromyslné společenství komunistických funkcionářů, dělníků a zemědělců. Problematické 

jevy, zlatokopectví a další kriminalita jsou ale i u ostatních autorů vnímány jako záleţitosti 

přechodné, bez trvalejších dopadů. „Nechte tuto divokou směs ţíti pohromadě generaci nebo jen 

deset let a máte z toho tak normálně spořádanou a nudně umravněnou společnost jako kdekoliv 

jinde.“
235

  

 

Ať uţ je nové společenství popisováno jakkoliv, spojujícím prvkem je skutečnost, ţe ve všech 

osídlovacích románech nakonec vystupují čeští lidé dvou kategorií; vypočítaví, kteří jdou za 

ziskem, a společnost je jim lhostejná. Tito lidé nemusí mít úmysly vyloţeně zlé, jsou prostě v 

zajetí svého třídního myšlení – jako Řezáčův Trnec, textilní podnikatel a bojovník praţského 

povstání. Kdyţ dostane továrnu do národní správy, uvaţuje charakteristicky: „Dnes národní 

správa a zítra vlastnictví. Jinak to nemůţe být. Jenom silní čeští vlastníci tady v pohraničí budou 

nejlepší hradbou proti nové německé rozpínavosti.“
236

 Na druhé straně stojí lidé zodpovědní, 

kteří chápou odchod do pohraničí jako sluţbu – nebo jej tak postupem času vnímat začínají. Ţe ti 

druzí bývají členy KSČ, není aţ tak překvapivé, ale i mezi komunisty se většinou najdou 

podvodníci a prospěcháři, coţ celý příběh pochopitelně činí věrohodnějším. Říhův příběh 

vesničanů přicházejících do pohraničí
237

 se tomuto schématu poněkud vymyká; tady se jedná o 

líčení osvobození, jeţ moţnost nového ţivota v pohraničí znamená pro vesnickou chudinu; 

záporní hrdinové se v jeho lidovém prostředí téměř nevyskytují, pomineme-li jím líčené nájezdy 

„cikánů“.      

 

Třetí kategorii lidí v pohraničí, alespoň v prvních dvou letech, tvoří Němci. Jejich situace je 

zpravidla líčena s jistým pochopením i soucitem, ale zároveň s jednoznačným vědomím 

spravedlnosti jejich nezáviděníhodného osudu. Nakonec se totiţ shodou různých náhod vţdy 

ukáţe, ţe i ti, kteří působili sympaticky a nevinně, mají nacistickou minulost – a ţe jen čekají na 

příleţitost, kdy budou moci zvrátit vývoj ve svůj prospěch. Proto s nimi nelze ţít. Výjimku tvoří 

jen jednoznační antifašisté, které ostatní Němci nenávidí, a několik apolitických ţen ze 

smíšených manţelství nebo jinak se odcizivších od svého národního společenství. Toto schéma 

je charakteristické zejména pro Řezáčovy romány, ale i pro Město na hranici Karla Ptáčníka. 

Anna Sedlmayerová zachází ve snaze o pochopení tragické situace Němců nejdále. Ostře 

kriticky popisuje chování některých příchozích z vnitrozemí k Němcům a je samotné vykresluje 

jako lidi, kteří na rozdíl od mnoha osídlenců umí pracovat. S touto empatií k někdejším 

německým obyvatelům pohraničí spojuje také vnímavost vůči chybějícímu vztahu k nově 

nabytému majetku či ke krajině:  

Vesnice, do které přišli, kraj, který je obklopil, země, na níţ pracovali, lidé, mezi něţ se jeden 

kaţdý zapojoval, všecko bylo cizí. I kdyţ nikdo z nich neměl pocitu křivdy, ţe se zmocňuje 

této půdy, protoţe všichni v sobě nesli nenávist ještě ţivou, nebylo jim dobře v domovech, 

které ještě čpěly cizím pachem. Třebas nikdo z nich nemudroval nad tím, ţe sveze úrodu, 

kterou sil někdo jiný, přece jen neměli k věcem onen teplý, vlastnický vztah, který uţ je 

láskou. Proto mohli u Břeţánků zabít a sníst svini, proto pustly zahrádky, proto nový 
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hostinský Novotný sekal březové dříví, připravené za opuštěným kolářstvím Wiesnerovým, do 

obyčejného paliva. A všichni, i ţelezničář Šimánek, kterému popravili zetě a vnuka a který k 

smrti nenáviděl všechny Němce, i on se všemi společně cítil tíhu nepozdviţených pohledů a 

mlčenlivých pokoření zbylých obyvatelů této vesnice. Proto tak často a halasně přesvědčoval 

jeden druhého: „aţ vodejdou, teprv se do toho pustíme s chutí.
238

 

Soucit s Němci nicméně Sedlmayerová prezentuje jako projev lidství, v němţ nad Němce 

vynikáme – a zároveň jako cosi, čím se nesmíme nechat zviklat. Jeden z hlavních kladných 

hrdinů Domu na zeleném svahu navzdory své rozpolcenosti ve vztahu k Němcům nakonec 

dochází k závěru, ţe „je to prostě hrozný národ. Záludný a mstivý… Budou lhát a chystat 

úklady, budou růst a sílit, budou ţivit svou vrozenou nenávist a pomstychtivost, budou to prostě 

navţdy, navţdy Němci a nikdy to nebudou lidé.“
239

  

 

Osídlení, konfiskace, vysídlení Němců a redistribuce majetku je pro autory kolonizačních 

románů z prostředí poválečného pohraničí jen prvním krokem, který sám o sobě není nutně 

spravedlivý, je pouhou nutností. Skutečný dějinný smysl mu dodává aţ revoluce sociální, 

přetavení poválečného chaosu ve spravedlivou společnost poskytující svobodu dříve 

nesvobodným a nuzným. Řezáčův hlavní hrdina, komunista Bagár, to vyjadřuje zcela explicitně, 

kdyţ po svém příchodu do pohraničí přemítá o odsunu, osídlení a další budoucnosti:  

Vystěhujeme je odtud, říkal si, mysle na Němce, o tom není pochyby a je to tak správné. Není 

to akt msty. Msta je nesmysl a není to dějinný činitel. Tady se prostě jen odehraje vrchol 

národní a počátek socialistické revoluce. Národ uplatní své právo na samostatný byt a lid na 

svrchovaný sociální řád. Tady se to bude míchat a tobě se z toho párkrát zatočí hlava, 

nepochybuj o tom. Burţoazie bude chtít dostat všechno do starých kolejí a rozšířit svůj 

majetek a svou moc o majetek vyhnaných Němců. Odpadky, o něţ nebude stát, bude házet 

smečkám chtivých chudáků, aby z nich nadělala maloměšťáky a své spojence.
240

 

 

Je pozoruhodné, ale svým způsobem i pochopitelné, ţe naprostá většina románů z prostředí 

pohraničí nepřekračuje časovou hranici února 1948. Zachycují tak výhradně nejdynamičtější 

období utváření nové společnosti, dobu plnou chaosu, napětí i násilí. Přinejmenším pro pohraničí 

platí, ţe s nástupem diktatury KSČ nastávají klidnější časy, byť zdaleka není všem dalekosáhlým 

změnám konec – zejména na venkově, kde teprve postupně dochází ke kolektivizaci spojené s 

mohutnými problémy a útěkem osídlenců do vnitrozemí. To uţ ovšem podobně jako 

nejednoduché souţití různých společenství uvnitř zdánlivě homogenní společnosti nebyly tak 

vděčné náměty na budovatelský román.  

 

Zde analyzované obrazy prvních poválečných let v pohraničí, jejichţ část byla desetiletí součástí 

povinné četby, měly evidentně zásadní vliv na utváření povědomí české společnosti o 

problematice odsunu, osídlování a opětné výstavby pohraničních krajů. Přesvědčení o 

nezbytnosti nuceného vysídlení Němců (a „národní revoluce“ jako takové) pro další pozitivní 

vývoj české společnosti a českého státu velmi pravděpodobně čerpala a čerpá řada lidí 

poválečných generací právě z nich. 
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1. Marxizmus-leninizmus, stalinizmus a etnicita 

Teror a násilí byly nereflektovaným plodem nemoţnosti odstranit napětí mezi různými 

představami o ţivotě a překonat odpor cizího. Stalinizmus proto chápu jako ideologicky 

podloţený systém násilného podmaňování cizího. Od tradičních strategií podmaňování se 

odlišoval nárokem odstranit cizí jednou pro vţdy. 

Jörg Baberowski, 2000
241

 

 

Jestliţe sovětský reţim nekompromisně odmítal individuální práva, horlivě, vědomě a 

poměrně konzistentně podporoval práva skupinová, která nebyla vţdy ve shodě s právy 

proletariátu. „První stát dělníků a rolníků na světě“ byl také prvním státem, který 

institucionalizoval teritoriální federalizmus na základě etnického uspořádání, klasifikoval 

všechny občany podle jejich, organicky pojaté, národnosti a formálně nařídil všestrannou 

podporu některých etnicky definovaných skupin obyvatelstva […] Stalinizmus ani ve své 

„vrcholné“ fázi nezastavil politiku tvorby národů, jak se nás o tom snaţí přesvědčit většina 

autorů píšících o tomto tématu. Etnicitu sice nově a jinak definoval, ale nikdy se nepostavil 

proti „leninskému principu“ rozmanitosti jako cesty k jednotě. Drasticky redukoval počet 

etnických celků, ale nikdy nezpochybnil jejich národní charakter.  

Yuri Slezkine, 2000
242

 

 

Vztah stalinizmu k národnostní problematice, etnicitě a etnickým menšinám lze interpretovat 

velmi protichůdně. Není to dáno pouze rozporem mezi ideologickým východiskem 

marxistického internacionalizmu a praxí stalinského Sovětského Svazu, v níţ lze nalézt celou 

řadu příkladu brutální represe proti etnicky vymezeným skupinám obyvatelstva nebo národním 

sekcím sovětské komunistické strany. Internacionalizmus byl všeobecně proţívanou záleţitostí 

stejně jako nutnost podpory jednotlivých národů, aby se emancipovaly se svými zvyklostmi a v 

rámci své jazykové komunity. Stejně tak ale mohla být etnicita dočasně úzce spojena s 

nepřijatelnou cizorodostí a konotována s třídním a politickým nepřátelstvím. Vztah k etnicitě, 

národnostní a menšinové otázce se navíc proměňoval v čase – jiný byl v polovině dvacátých a 

jiný v polovině čtyřicátých let. Inspiroval se marxizmem a Leninovými (spíše strategickými) 

úvahami, pro jeho podobu však byla zásadní i ruská a sovětská realita první poloviny 20. století, 

formovaná dvěma světovými a jednou občanskou válkou, všeobecně extrémně vysokou mírou i 

úlohou násilí (ze strany státu i uvnitř společnosti), překotnou modernizací a nutností integrovat 

do tvořící se socialistické společnosti velmi různorodé skupiny obyvatelstva. 

 

Formující se vztah k zůstavším i nově příchozím menšinám v českém pohraničí po roce 1945 byl 

pochopitelně ovlivňován celou řadou souvislostí specifických pro Československo a zejména 

někdejší Sudety, pro období následující bezprostředně po skončení války a okupace, následně 

pro společnost, která se v době budování socialistického státu sama teprve jako společnost 

utvářela. Navzdory těmto konkrétním souvislostem a vlivům je ideologický rozměr národnostní 
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politiky KSČ po roce 1945, stejně jako inspirace sovětskou realitou a sovětskými způsoby řešení 

národnostní otázky nepopiratelný. Bezprostředně po válce hraje i uvnitř KSČ podstatnější roli 

logika etnické očisty vyplývající z integrálně nacionalistických českých tradic a inspirovaná 

řešeními, které v českých zemích aplikoval nebo se chystal aplikovat nacionální socializmus, 

zatímco alternativní, ideologicky konzistentnější přístup se uplatňuje spíše okrajově. Od roku 

1948 je ovšem úsilí o ideologickou věrnost i v národnostní otázce zásadní součástí snah o jakousi 

„sebelegitimizaci“ ústředních aktérů KSČ; soustředění moci v jejich rukou mohou sami před 

sebou ospravedlnit především dokazováním věrnosti souboru idejí, které stály u zrodu strany. 

Teprve jejich zavádění do praxe, po vzoru Sovětského Svazu, dává vítěznému zápasu o moc 

smysl. Z tohoto důvodu je alespoň dílčí vhled do problematiky vztahu marxizmu, leninizmu a 

zejména stalinizmu k národnostní otázce klíčový pro porozumění východiskům a strategiím KSČ 

ve vztahu k (zejména etnickým) menšinám. 

 

*** 

 

Marxizmus a nacionalizmus jsou v teorii naprosto neslučitelné. Nacionalizmus vychází z 

předpokladu, ţe se lidstvo dělí do jednotlivých společenství v první řadě na základě příslušnosti 

k etnické skupině. Pro Marxe a jeho následovníky je fundamentální naopak dělení podle 

příslušnosti k sociální skupině, které vzájemně přibliţuje příslušníky stejné třídy bez ohledu na 

státní a nacionální hranice. Z nacionálního pohledu je navíc třeba stávající dělící linie dále 

prohlubovat a očišťovat jednotlivá etnická společenství od prvků, které k nim nepatří, zatímco 

marxisté chtějí fundamentální sociální rozdíly odstraňovat, k čemuţ je prospěšné zároveň (v 

dlouhodobé perspektivě) relativizovat i hranice etnické či národní. Národ byl pro Marxe plodem 

kapitalizmu, který v pravém slova smyslu ještě ve feudalizmu neexistoval
243

 – a nacionalizmus 

nástrojem burţoazie, která prostřednictvím vazby k národu vydává své vlastní zájmy za zájmy 

celé společnosti. Co se týče budoucnosti národů, hovořil Marx o tom, ţe rozdíly a hranice mezi 

nimi sice časem zcela zmizí, ţe společnost ale bude po nějakou dobu spět k socializmu 

(institucionálně) v národní formě, i kdyţ její obsah jiţ nebude ţivý.
244

 V rámci těchto obecných 

představ se ovšem Marx a Engels dostávali v posledních letech svého ţivota do četných dilemat 

tváří v tvář emancipaci evropských národů. Na jedné straně povaţovali tuto emancipaci za 

součást demokratizačních trendů, které podle obou muţů směřovaly i k socialistické revoluci. 

Zároveň ovšem v šedesátých letech dali jasně najevo, ţe za „pokrokové“ národy, jejichţ 

samostatná existence dává z hlediska dalšího vývoje smysl, je třeba povaţovat pouze ty největší, 

jejichţ společnost je plně vyvinutá a komplexní – z těch, které dosud neměly svůj národní stát 

především Němce, Italy, Maďary a Poláky. V případě ostatních etnických skupin, jako například 

Čechů, povaţovali případnou politickou nezávislost za absurdní zpomalení dějinného procesu.
245

  

 

Otázka etnicity, národní identity a národní emancipace tedy pro Marxe a Engelse nehrála 

ústřední roli. Podstatná pro ně byla pouze zjevná souvislost mezi sociálním a nacionálním 
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útlakem potvrzující tezi o moderním nacionalizmu jako nástroji burţoazie. Budoucí osudy 

stávajících státních národů jsou v Marxově pojetí nejasné. Předpokládal, ţe další modernizace se 

neponese v duchu „nation building“, ale ţe naopak význam etnických hranic upozadí. To je 

vzhledem k marxistickému výkladu dějinného procesu logické, zároveň se ale jiţ během 

Marxova ţivota začalo ukazovat, ţe tento předpoklad se nevyplňuje.
246

 Marx s Engelsem 

selektivně podporovali národní emancipaci zejména ze strategických důvodů a snaţili se tuto 

strategii uvést do souladu s teorií. Výsledkem bylo mimo jiné zmíněné rozlišování mezi 

emancipací a sebeorganizací „pokrokových“ národů umoţňující vývoj směrem k revoluci a 

socialistické společnosti a snahou o sebeurčení, která je (u menších etnických skupin) pouze 

snahou různých skupin burţoazie posílit svoji moc, aniţ by přispívala k osvobozování 

člověka.
247

 Rozporuplnost těchto postojů vyplývala ze skutečnosti, ţe sílu etnicity, národního 

uvědomění a nacionálních sentimentů otcové vědeckého socializmu podceňovali.
248

 Ti, kteří 

marxizmus později transformovali do politické praxe, proto museli právě v otázkách národů, 

národností či etnických skupin postupovat, vzhledem k Marxovu učení, více či méně hereticky.       

 

Vztah k národnostní problematice, sebeurčení, etnicitě i menšinám byl zejména mezi 

rakouskými, ale i německými marxisty na přelomu 19. a 20. století předmětem četných diskuzí, 

do nichţ začali vstupovat i vůdčí osobnosti ruských bolševiků, zejména Lenin a těsně před první 

světovou válkou také Stalin. Pro tuto studii jsou klíčové především postoje posledních dvou a 

zejména jejich transformace v politický program a politickou strategii po revoluci v roce 1917. 

Tento program i proměňující se politika vůči národům a národnostním menšinám v Sovětském 

Svazu měla na poválečné (ale jiţ i předválečné) postoje KSČ pochopitelně zásadnější vliv neţ 

teorie Rosy Luxemburgové nebo Otto Bauera.
249

     

 

Lenin byl ve vztahu k nacionalizmu, zejména k emancipaci nedominantních etnických skupin, 

především politickým stratégem. Zatímco se v teoretickém nazírání na vznik a úlohu moderních 

národů v podstatě drţel Marxova pojetí, které rozpracovával v různých polemikách
250

, projevil 

velké porozumění pro vyuţití emancipačních tuţeb etnických skupin v Rusku a později v SSSR. 

Jejich strach, zkušenost s carským útlakem i probouzející se moderní nacionalizmus bral jako 

jeden z mála komunistických vůdců velmi váţně a jiţ před první světovou válkou zastával názor, 

ţe všechny tyto naděje a sentimenty se dají vyuţít pro věc socializmu. Otázkou bylo, jak vyjít 
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těmto etnickým skupinám a jejich tuţbám vstříc a zároveň nekonzervovat rozdíly mezi nimi a 

„pokrokovými“ národy, tedy jaká míra autonomie můţe být ve svém důsledku integrativní a 

umoţní odstraňovat zaostalost i archaické hierarchie řady menšin na ruském území. Původně 

odmítal federalizmus i kulturní autonomii jako nebezpečnou střední cestu, čímţ se otevírala cesta 

ke zmenšenému ruskému státu bez menšin a řadě menších, relativně nezávislých, státních útvarů. 

Někteří bolševici proto Lenina kritizovali, ţe chce rozdrobit Rusko na malé jednotky, čímţ v 

důsledku zbrzdí modernizaci a vývoj směřující k socializmu.
251

  

 

Realita občanské války nakonec Lenina přiměla k politice, kterou sám počátkem století odmítal – 

k částečně násilnému připojení okrajových území ke vznikajícímu Sovětskému Svazu (přičemţ 

větší roli neţ snaha obnovit impérium v hranicích carského Ruska hrála zřejmě touha osvobodit 

co nejvíce lidí z područí kapitalizmu, coţ z pohledu bolševiků zvyšovalo naději na nadcházející 

světovou revoluci), a k poskytování federálního statutu i rozsáhlé kulturní autonomie 

přinejmenším některým etnickým skupinám, které tato území obývaly. Zejména dvacátá léta tak 

byla pro řadu etnických skupin na území Sovětského svazu obdobím kulturní emancipace, 

během nějţ mohly navzdory politické diktatuře moskevského centra místní elity jednat v řadě 

ohledů autonomněji neţ v dobách carského impéria. Sovětským komunistům v čele s Leninem a 

posléze Stalinem v dlouhodobé perspektivě přitom pochopitelně nešlo o posilování autonomie 

jednotlivých etnických skupin a tím i celkové diverzity; šlo naopak o strategii směřující ke 

sjednocení a srůstání toho, co bylo na první pohled nesjednotitelné – velkých národů se staletými 

historickými tradicemi a stovek etnických skupin ţijících ve značně archaických, předmoderních 

poměrech. Zároveň ale věřili, ţe cesta ke komunizmu můţe být úspěšná jen tehdy, kdyţ ideje 

pokroku a marxistická ideologie budou internalizovány širokými vrstvami obyvatelstva, k čemuţ 

nemohlo dojít v podmínkách blízkých koloniální nadvládě nad jednotlivými etnickými 

skupinami. Socialistická diktatura musela být komunikována do širokých vrstev, a to bylo moţné 

jen v rámci stávajících etnických skupin, prostřednictvím jejich mateřského jazyka a jejich 

kulturních vzorců. Proto bylo nutné podpořit jednotlivé národní školy, národní jazyky i národní 

kádry uvnitř Komunistické strany Sovětského svazu. Vztah k nedominantním etnickým 

skupinám Sovětského svazu do velké míry splýval s otázkou odstraňování „zaostalosti“, jeţ byla 

podle bolševiků plodem feudálního a koloniálního útlaku minulosti. Jediná bezpečná cesta k 

jednotě v obsahu byla v této souvislosti podle Lenina rozmanitost ve formě.
252

  

 

Hranice mezi „zaostalostí“ a jakoukoliv odlišností (zejména v sociálním ţivotě, institucionální 

struktuře či hierarchiích) nebyla ovšem jasněji definována. Cesta k civilizované společnosti 

znamenala zároveň negaci autonomní minulosti jednotlivých národů a její součástí byla v 

některých případech jiţ ve dvacátých letech likvidace starých národních elit (ve jménu cesty k 

pokrokovému socialistickému národu). V době stalinizmu, kdy se teror stal základním stavebním 

kamenem politiky integrace i emancipace a slouţil i k překonání kulturní heterogenity, pak není 

jednoduché odlišit snahu o emancipaci etnicky specifické avantgardy (tedy lokální odnoţe 
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komunistické strany) od etnických čistek. Hranice mezi podporou etnické diverzity a odporem k 

jakékoliv organizující se jinakosti a ambivalenci byla ve třicátých letech velmi křehká.
253

 

 

Stalin nicméně přejal zásadu nacionální rozmanitosti jako cesty k ideologické a sociální jednotě, 

přičemţ původně Marxovo, Leninem převzaté rozlišení mezi formou a obsahem zjednodušil na 

známou formuli „národní formou, socialistický obsahem“. Jak prohlásil ve svém projevu na 

XVI. sjezdu KSSS: 

Ti, kdoţ se dopouštějí úchylky k velkoruskému šovinismu, se velmi mýlí, domnívají-li se, ţe 

období výstavby socialismu v SSSR je obdobím rozpadu a likvidace národních kultur. Je 

tomu právě naopak. Období diktatury proletariátu a výstavby socialismu v SSSR je ve 

skutečnosti obdobím rozkvětu národních kultur, svým obsahem socialistických a svou formou 

národních.
254

   

V období stalinizmu tak sice nedošlo k fundamentálnímu rozchodu s principem podpory do jisté 

míry (při současné politické a hospodářské podřízenosti) autonomních cest ke komunizmu v 

rámci jednotlivých etnických skupin, došlo ale k závaţným změnám jak v teoretickém vymezení 

národů, tak i v politické praxi jejich uznávání. To mělo pro řadu etnických skupin drastické 

důsledky.     

 

Stalin především nesdílel marxistický, Leninem prohloubený, ale nikoli zpochybněný pohled na 

národy jako na přechodné entity, které vznikly v důsledku industrializace; o které v rámci 

osvobozování člověka v zásadě nejde, ale které je moţné jako organizační struktury i jako 

předmět tuţeb obyvatelstva dočasně strategicky vyuţít. Z většiny Stalinových stanovisek se zdá, 

ţe byl přesvědčen o přirozené, organické podstatě národů. Etnicita se ve třicátých letech stala 

základním aspektem individuální identity; kaţdý sovětský občan měl být zařaditelný do některé z 

uznávaných etnických kategorií. V zemi s oficiálně beztřídní společností, jakou Sovětský svaz 

byl nejpozději po přijetí nové ústavy v roce 1936, se pak paradoxně právě etnicita stala 

nejdůleţitější, ba svého druhu jedinou smysluplnou kolektivní identitou, která umoţňovala 

rozčlenění obyvatelstva do dílčích společenství a rozhodovala o podobě podpory (nebo naopak o 

její absenci), které se dostávalo z centra. Třídy a jejich partikulární ideologie v historii přicházely 

a odcházely, ale etnické komunity a jejich jazyky byly ze stalinského pohledu daleko trvalejší 

neţ jakékoliv formy „nadstavby“.
255

 To ve třicátých letech vyústilo mimo jiné i v extrémní 

formy etnického primordializmu – děti neruských rodičů například musely být posílány do svých 

národních (resp. menšinových) škol a to i v případě, kdy tito rodiče usilovali o rusifikaci a daleko 

raději by své potomky posílali do škol ruských. Podporována tak nebyla ani dobrovolná 

asimilace, naopak stalinský stát se jí snaţil zabránit. Tento postoj měl zabránit jakémukoliv 

nacionálnímu (především ruskému) imperializmu a zároveň dokázat, ţe v sovětské realitě není 

třeba vlastní národnost bránit. Důsledky byly ale spíše opačné – neustálá potřeba etnického 

zařazování (subjektivního i „objektivního“, vnějšími aktéry) ve státě, který se svých občanů 

                                                           
253

 O tom svědčí příklady vztahu moskevského centra k azerbajdţánské nebo estonské KSSS ve třicátých, resp. 

v druhé polovině čtyřicátých let. Viz Baberowski, Jörg; „Entweder für den Sozialismus oder nach Archangel´sk!“. 

Stalinismus als Feldzug gegen das Fremde, in: Osteuropa, Jg. 50, 6/2000, str. 617-637, Feest, David; Terror und 

Gewalt auf dem estnischen Dorf, in: tamtéţ, str. 656-671 
254

 Stalin, Josef V.; O úchylkách v národnostní otázce (Ze zprávy přednesené 27.6.1930 na XVI. Sjezdu Všesvazové  

komunistické strany bolševiků), in: Marxismus a národnostní a koloniální otázka, Praha 1949, str. 231  
255

 Více k tomu viz: Slezkine, Yuri; The Soviet Union as a Communal Apartment, in: Fitzpatrick, Sheila (ed.); 

Stalinism – New Directions, London/New York 2000, str. 313-347, zde 337 



87 

 

neustále dotazoval na jejich nacionální identitu
256

, zvyšovala důleţitost této vrstvy individuální i 

kolektivní identity, a napětí mezi jednotlivými etnickými skupinami tak přinejmenším 

nesniţovala. Vedla k neustálému ohroţení formou exkluze, vyloučení z určité etnické skupiny se 

všemi důsledky, které to pro jednotlivce nebo i skupiny obyvatelstva přinášelo.
257

 

 

Praxe „ethnic labeling“ měla katastrofální důsledky zejména pro příslušníky etnických menšin, 

které z různých důvodů nebyly uznány za samostatné národnostní skupiny, jeţ mají právo na 

kulturní autonomii a podporu emancipace ve vlastním jazyce. Jiţ ve dvacátých letech byla 

podpora národní emancipace v rámci Sovětského svazu vázána na teritorium, které tvořilo její 

institucionální a organizační rámec. Přesto se v té době centrum snaţilo podpořit emancipaci ve 

vlastním jazyce – a s ní i uznávanou samostatnou národní identitu – co největšího počtu 

etnických skupin. U těch, které netvořily většinu v ţádném konkrétním teritoriu, se pak problém 

řešil například tak, ţe jim formálně byla nějaká oblast přiřčena. Příkladem tohoto řešení byli 

sovětští Ţidé, kteří byli od konce dvacátých let oficiálně „doma“ v imaginárním „autonomním 

ţidovském teritoriu“ v birobidţanské oblasti na Dálném východě (v tomto regionu ţilo Ţidů 

přibliţně 5%). Stalin se v druhé polovině třicátých let rozhodl redukovat dříve 192 

podporovaných etnických skupin, které si měly aţ do třicátých let uchovávat svoji „národní 

formu“, v jejímţ rámci se měl uskutečňovat přechod k socializmu. To přinášelo v prostředí, kde 

asimilace větších skupin obyvatelstva byla neţádoucí, pro „neuznané“ etnické skupiny akutní 

ohroţení formou deportací, rozptylu či fyzické likvidace. Nejohroţenější přitom byly 

národnostní menšiny, které měly svůj stát mimo Sovětský svaz (Němci, Poláci apod.) a byly – 

zejména v období druhé světové války – obviňovány jako agenti cizích zájmů. Jejich pozice byla 

o to prekérnější, pokud takové menšiny sídlily u hranic se svým mateřským státem (Rumuni, 

Korejci, Finové a další)
258

 a byly vnímány jako ohroţení bezpečnosti, jeţ byla v socialistické 

diktatuře tradičně úzce vázána na neprostupnost hranic. Menšiny, které teoreticky mohly 

pěstovat styky s příslušníky vlastního etnika ţijícími v zahraničí, byly ztělesněním smrtelného 

nebezpečí a byly povaţovány za „loţiska antisovětské politiky“; bolševici měli tradičně strach z 

„imaginárního vnitřního nebezpečí, které ovšem vţdy mělo něco společného s cizinou“.
259

 

Etnické čistky a deportace, kterým padli za oběť krymští Tataři, povolţští Němci (obě skupiny 

byly deportovány na Sibiř) a přinejmenším dalších sedm větších etnických skupin, jejichţ 

autonomní oblasti byly zrušeny
260

, pochopitelně akcelerovala také válečná situace. To platí 

zejména o německé menšině, která se po napadení SSSR nacistickým Německem stala 

synonymem vnitřního nepřítele.
261
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Druhou skupinou nechráněných etnických menšin vystavených stalinskému teroru byly zmíněné 

menšiny bez vlastního území, v první řadě cikáni. Právě na jejich příkladu lze ukázat proměnu 

národnostní politiky v období vrcholného stalinizmu, která se skutečně, jak píše Yuri Slezkine, 

nedá charakterizovat jako paušální rezignace na podporu emancipace etnických skupin a její 

nahrazení represí, která ale v důsledku své selektivnosti tuto trajektorii sledovala přinejmenším v 

některých případech. U cikánského obyvatelstva přitom rozpor mezi velkorysou podporou 

„národní“ emancipace (včetně pěstování jazyka, podpory cikánské kultury apod.) ve dvacátých 

letech a odepřením národního statutu ústící v represi cikánů jako „asociálních ţivlů“ v druhé 

polovině třicátých let, souvisí i s celkovým posunem stalinizmu od emancipativní ke 

konzervativní ideologii. V té souvislosti se v rámci oficiálního stalinského diskurzu postupně 

proměnil výměr pojmu „asociálna“ – od vykořisťovatelů a „bývalých lidí“ ţijících z práce 

druhých a z nahromaděného majetku k těm, kteří stáli na okraji společnosti, banditům, drobným 

kriminálníkům, lidem bez domova. Ti, kteří byli dříve povaţováni za oběti kapitalistického řádu, 

nyní, s odůvodněním, ţe v rozvinutém socializmu jiţ lidé tohoto druhu nemají místo, získali 

nálepku „společensky nebezpečných ţivlů“.
262

 Společnost měla být z pohledu NKVD od ţivlů 

tohoto druhu očisťována preventivně, nikoli aţ ve chvíli, kdy jim bude prokázán kriminální čin. 

Právě tato myšlenková stavba „vrcholného“ stalinizmu stála za represí zaměřenou proti cikánům 

a dalším marginálním společenstvím jako lidem bez domova, kteří nemohli být nadále uznávání 

za národ ani národnostní menšinu. Podpora jejich emancipace proto byla jiţ na přelomu 

dvacátých a třicátých let zpochybněna a cikáni se postupně stali ztělesněním nepoučitelných 

narušitelů socialistického řádu, synonymem „příţivnictví“ a „obtíţného hmyzu“.
263

 Represi, 

která v některých případech měla formu lokálních etnických čistek, předcházelo ideologické 

zdůvodnění, jeţ tuto konkrétní skupinu oficiálně zbavovalo statutu etnické menšiny – podobně 

jako v případě deportací krymských Tatarů či Němců byli tyto skupiny nejprve formálně 

připraveny o právo na statut národa obývajícího autonomní teritorium.
264

     

 

„Velká vlastenecká válka“, tedy období po napadení SSSR hitlerovským Německem bývá 

spojována s oţivením ruského patriotizmu i nacionalizmu a s návratem velkých příběhů ruských 

dějin do oficiálního diskurzu. Aţ do počátku třicátých let panovala velká ostraţitost vůči 

velkoruskému šovinizmu, který byl asociován s nacionalizmem a imperializmem carského 

Ruska. Zatímco emancipace 192 etnických skupin byla podporována, v samotném Rusku neměla 

etnicita, jazyk ani ruská historie hrát ţádnou roli; to všechno se ovšem mění v letech třicátých 

(nikoli aţ za války) – Rusové se vrací jako etnická skupina s kolektivními právy, které mají 

poţívat stejně jako ostatní národy SSSR. Postupná legalizace ruské dominance v SSSR přinesla 

mimo jiné (ovšem aţ v roce 1938) povinnost výuky ruštiny jako druhého jazyka ve školách 

ostatních národnostních skupin Sovětského svazu.
265

 Zmíněná válečná vlna patriotizmu ale 
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nebyla výlučně ruskou záleţitostí; šlo především o vlastenectví sovětské, které nevylučovalo 

patriotizmus národní – a to v rámci všech oficiálně uznávaných národů Sovětského svazu. I 

„nepřátelské“ etnické skupiny pak nebyly potírány ve jménu ruského nacionalizmu, ale 

prostřednictvím podpory jiných regionálních patriotizmů; „fašističtí“ Finové byli nuceni se jako 

první jazyk učit nově kodifikované karelštině
266

, proti Rumunům, Němcům, Polákům a Ţidům v 

někdejší Bukovině a Haliči byl vyuţíván nyní silně podporovaný patriotizmus ukrajinský.
267

   

 

V Československu první poloviny padesátých let neustále jako vzor a inspirace připomínaná 

„stalinská národnostní politika“ je tak značně širokým a mlhavým pojmem. Sahala od 

poskytování rozsáhlé územní a kulturní autonomie i podpory jednotlivým etnickým skupinám, 

přes zdůrazňování etnické identity, „ethnic labeling“, segregaci a umělé udrţování hranic mezi 

jednotlivými etniky aţ po násilnou asimilaci, deportace a etnické čistky.
268

 Do československých 

poměrů byl základní koncept emancipativní sovětské národnostní politiky navíc velmi těţko 

přenositelný, protoţe jeho národnostní menšiny, na rozdíl od většiny sovětských, nebyly 

předmoderními, archaickými společenstvími, jejichţ modernizaci by bylo potřeba podpořit. 

Němci, Maďaři i Poláci patřili naopak k „příhraničnímu“ typu etnických menšin, jenţ byl v 

Sovětském Svazu na přelomu třicátých a čtyřicátých let jako pátá kolona často brutálně 

likvidován. Na příkladu rozporů ve vztahu k romské problematice je pak moţné ukázat, ţe 

českoslovenští komunisté mnohdy nevnímali časové proměny stalinské národnostní politiky 

(slouţila-li jako ideál, bylo pochopitelně vnímání jejích radikálních proměn stěţí moţné). Z 

důvodů leţících v nedávné historii, které přiblíţím na následujících stránkách, se 

Československo bránilo poskytování jakékoliv územní autonomie nedominantním etnickým 

skupinám, čímţ si i k teoreticky nejspíše definovatelnému „stalinskému řešení“, spočívajícímu v 

těsné vazbě teritoriální a kulturní autonomie, v podstatě uzavíralo cestu. Československo se i v 

době diktatury KSČ po roce 1948 definovalo jako národní stát a existenci jakékoliv autonomie 

etnických skupin vylučovalo jako ohroţení výdobytků poválečné národní revoluce. Stalinskou 

národnostní politiku tak nebylo moţné skutečně aplikovat; slouţila ovšem jako dílčí inspirace 

pro nejrůznější politické praktiky, od segregace
269

 přes nucenou či nenásilnou asimilaci aţ po 

dočasnou podporu emancipace. Výzvy k postupu „v duchu stalinské národnostní politiky“ byly 

nejčastěji vedeny snahou o legitimizaci kritiky nacionalistických opatření a postojů. V případě 

polské nebo maďarské menšiny by se pak dalo mluvit o některých prvcích podpory 

socialistického rozvoje ve formě národního společenství (podpora polských a maďarských škol a 

kulturních institucí), hranice mezi reflektovanými stalinskými zásadami a nepřiznaným 
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přejímáním politických nástrojů první československé republiky je ovšem často poměrně 

nezřetelná.
270
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2. Prvorepubliková menšinová politika a její dvojí odmítnutí v poválečné době 
 

 

 

Poválečná recepce „první republiky“ 
 

Meziválečné Československo se po roce 1989 stalo v rámci obecně sdíleného kolektivního 

historického povědomí synonymem zlaté éry a demokratické tradice, na níţ se dá stavět. Tento 

obraz „první republiky“ je reakcí na předchozí kritiku „burţoazního“ státu ze strany 

historiografie drţící se v rámci mantinelů stanovených KSČ, a také výsledkem usilovné snahy o 

konstrukci velkého příběhu národních dějin, přerušeného oběma „totalitami“. Nejde zdaleka o 

interpretaci, kterou by toto období československých dějin získalo jaksi samozřejmě či dokonce 

bezprostředně poté, co první Československá republika přestala, v důsledku kombinace vnitřních 

i vnějších příčin, existovat. 

 

Bezprostředně poválečná recepce masarykovské republiky byla nejednoznačná. Všechny 

politické proudy včetně komunistů se hlásily ke státoprávní tradici, na jejímţ základě republika v 

roce 1918 vznikla, lišily se ovšem v míře kritiky vůči jejímu politickému systému a zejména v 

interpretaci jejího konce. Vzhledem k celkovému posunu politického spektra „doleva“ se 

paradoxně největšími zastánci kontinuity mezi první a třetí republikou stali reprezentanti 

katolické pravice, tradičně kritické k Masarykovi, jeho interpretaci národních dějin i k 

„antivatikánskému“ charakteru meziválečného Československa. Levice naopak kladla důraz na 

zlomový charakter roku 1945, jenţ z jejího pohledu neměl být jen koncem období nesvobody, 

ale zároveň novým začátkem lepšího a spravedlivějšího Československa. Proměna byla 

spatřována - vedle oblasti nacionální (stát se „zbavil“ největší národnostní menšiny a je teď zcela 

„náš“) - v sociálních aspektech.
271

 

 

Komunisté, minimálně do roku 1935 radikální kritici politického směřování Československé 

republiky, pochopitelně patřili i po válce k těm, kteří jednoznačně odmítali návrat a pro něţ 

teprve rok 1945 představoval milník otevírající cestu ke skutečně spravedlivému uspořádání 

společnosti. V souvislosti s přisvojeným poválečným nacionalizmem a podílem na formování 

kultu prezidenta Beneše se ovšem zejména z taktických důvodů nemohli od prvorepublikové 

tradice zcela distancovat. Přinejmenším do doby neţ si zajistili absolutní politickou moc proto 

první československou republiku, zejména pak její prezidenty, při veškeré kritičnosti rozhodně 

nezavrhovali absolutně – a i poté se k vyloţeně radikálnímu odmítnutí odhodlávali spíše 

výjimečně. 

 

Před rokem 1948 se komunisté v souvislosti s právě zmíněným posunem KSČ snaţili zejména 

Masaryka reinterpretovat, nikoli ale odmítat. Václav Kopecký na sjezdu KSČ v roce 1946 

prohlásil, ţe  

plně oceňujeme velikou osobnost a velké historické dílo T.G.Masaryka, jejţ budeme ctíti 

jako tvůrce čs. státu a jejţ zařazujeme k velikánům našeho národa, abychom se od něho 

                                                           
271

 Více k postoji různých proudů poválečné veřejnosti a jejich reprezentantů mezi intelektuály in: Abrams, Bradley 

F.; The struggle for the Soul of the Nation, Lanham 2004 (kapitola The Battle over the Recent Past II: The First 

Republic and Tomáš G. Masaryk, str. 118-138) 



92 

 

učili, jako se učíme od nich. Přejímáme z Masaryka všechny ţivé hodnoty a především jeho 

demokratické a humanitní ideály, jeţ v nové formě uplatňujeme.
272

 

Klement Gottwald u příleţitosti desetiletého výročí Masarykova úmrtí velebil Masarykovu 

„mravní opravdovost, jeho odvahu a důslednost v boji za pravdu“, Masaryka charakterizoval 

jako velký příklad neúnavného člověka, pracujícího po celý ţivot a vyzdvihl „masarykovské 

vlastenectví práce“.
273

 

 

Tato okázale projevovaná úcta ovšem nemusela nutně znamenat respekt k předválečné republice 

jako takové. Ta byla ve stranických projevech i publicistice hned od jara 1945 podrobována 

značné kritice. Brzy se objevilo později rituálně opakované „střílení do dělníků“, byť v 

bezprostředně poválečných interpretacích do dělníků ještě nestřílel Masaryk. K traumatickým 

zkušenostem statisíců Čechů a Slováků, o něţ se nyní mohla KSČ ve své kritice opřít, patřila v 

první řadě nezaměstnanost, ale také další neblahé důsledky hospodářské krize. Nezůstalo ovšem 

u jednotlivých „nešvarů“. Meziválečné Československo se ve stranické interpretaci postupně čím 

dál tím více objevuje jako státní uspořádání, které se „odcizilo lidu“ a z něhoţ ve skutečnosti 

profitoval pouze (údajně z velké části zahraniční) „kapitál“, případně „šlechta“. Charakteristický 

je v tomto ohledu článek Gustava Bareše, ze stejného roku jako předchozí Kopeckého chvála 

Masaryka: 

Vţdyť i po dvacet let státní nezávislosti Československa měl u nás velké posice zahraniční 

kapitál, zejména německý nebo s Německem spojený, a rozhodoval o mnohých důleţitých 

věcech; národní hospodářství bylo v rukou několika bank, kartelů a trustů a tehdejší čs. 

demokracie nikdy nerozhodovala o těch nejdůleţitějších záleţitostech: kolik a co se bude 

vyrábět, jak se bude národní výrobek rozdělovat, aby měli všichni co jíst, aby nebylo 

nezaměstnaných atd. O těchto věcech nerozhodoval nikdy lid, národ – nýbrţ bankokracie, 

průmyslnická a velkostatkářská oligarchie (…) Ve vnitřním ţivotě národa to vrcholilo v 

takových zjevech jako milionová nezaměstnanost, v zahraničně-politickém ohledu to 

vrcholilo v Mnichově a v okupaci.
274

    

 

Komunisté mohli krom těchto klasických marx-leninských argumentů ve své kritice vyuţít ještě 

jedné, nikoliv nepodstatné, skutečnosti. Byli (po roce 1945) především dynamickou stranou 

mladých lidí. Z jejich pozice tak kritika českého „historizmu“, neustálého ohlíţení se do 

minulosti, působila poměrně věrohodně. Uznávali sice, ţe dějiny jsou „studnicí síly“, ale důraz 

kladli především na „hrdinskou přítomnost“ a „velkou budoucnost“, k níţ se podle nich poprvé v 

historii duše národa „směle vypjala“.
275

 Návrat do světa první republiky z tohoto pohledu prostě 

nebyl moţný, stejně jako ţádný jiný návrat. 

 

Vedle kritiky kapitalistického charakteru meziválečného Československa patřila od počátku 

zcela jednoznačně k nejvíce kritizovaným aspektům (v tomto případě nejen ze strany komunistů) 

menšinová politika předválečného státu Čechů a Slováků. Pro pochopení obsahu a proměn této 
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kritiky je třeba v krátkosti upozornit na některé aspekty prvorepublikové menšinové politiky i na 

úvahy o jejím poválečném charakteru, jak se těsně před válkou a během ní vyvíjely v domácím 

odboji a zejména v zahraničním exilu. 

 

 

 

Menšinová politika meziválečné ČSR a koncepce její proměny po roce 1938 
 

Spory o to, zda bylo meziválečné Československo národním nebo národnostním státem, se vedou 

jiţ víc neţ půl století. Zatímco například v sudetoněmeckých interpretacích převaţuje 

jednoznačný odsudek národního (českého či československého) charakteru „první republiky“, 

vymezovala se naopak řada aktérů české poválečné politiky vůči národnostnímu charakteru 

předválečné republiky, jenţ pro ně rozhodně nebyl následováníhodný. Z právního pohledu se 

kaţdopádně Československo stejně jako ostatní státy středovýchodní Evropy řadilo mezi národní 

státy, protoţe ve své ústavě uznávalo jeden státní národ (československý) a k ostatním 

národnostem přistupovalo jako k menšinám, jimţ na základě mezinárodních dohod
276

 zaručovalo 

některá kolektivní menšinová práva. Z hlediska menšin byla podstatná zejména práva jazyková, 

školská a kulturní.  

 

Je ale třeba poznamenat, ţe vedle tohoto striktně právního vymezení je moţné aplikovat i o něco 

diferencovanější pohled, jenţ si bude všímat panujících diskurzů o menšinách a menšinovosti, 

stejně jako moţností aktivní spolutvorby celostátní politiky ze strany menšin. O charakter státu 

se v tomto smyslu vedl trvalý boj, přičemţ v demokratickém spektru české politiky jeho krajní 

polohy reprezentovali Karel Kramář a prezident Masaryk. Zatímco pro prvního z nich byl 

„národní stát vyznáním víry, s kterým stojíme a padáme“
277

, vnímal Masaryk národnostní 

problematiku v moderním státě spíše jako praktickou záleţitost a kritizoval přinejmenším ta 

nařízení, která dávala primát Čechů příliš na odiv. Spor jimi reprezentovaných křídel české 

politiky se vyhrotil při projednávání jazykového zákona v roce 1920, kdy se vášnivě diskutovalo 

zejména o případnosti kodifikace „státního“ jazyka;  tedy pojmu, který za Rakouska pro němčinu 

prosazovali nacionálně orientovaní němečtí poslanci. Masaryk v té souvislosti napsal Kramářovi: 

Demokracie poloţí ...důraz na praktickou potřebu officielního jazyku a nebude 

zdůrazňovat jazyk „státní“ tak, jak se to dělalo v Rakousku, Uhrách, Rusku. 

V demokratickém státě, majícím značné národní minority, jazyky všecky jsou státními… 

Naše politika nemůţe být nacionalistická ve smyslu toho slova, jak byla v Rakousku a 

Uhersku, protoţe teď stát a jeho správu máme v rukách svých; a nemůţeme se teď 

dovolávat práva pouze národního… Národnostní princip ovšem uznáváme, ale právě proto 

jej musíme také uznat pro jiné národy.
278

  

V konečném znění zákona
279

 se nakonec objevují oba pojmy, státní i oficiální, coţ svědčí spíše o 

tom, ţe masarykovské křídlo v této věci neprosadilo svoji vizi moderní multietnické společnosti. 
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uţívat jejich vlastní jazyk před úřady a soudy, na vlastní školství a vyučování v mateřském jazyce. 
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Ať uţ byly nuance přístupu českých politických elit k menšinové problematice jakékoliv, jedno 

je jisté: na destrukci meziválečného Československa se jeho národnostní menšiny, zejména 

největší z nich, německá, podílely ve výrazně větší míře neţ menšiny jakéhokoliv jiného 

evropského státu. To bylo jistě způsobeno také řadou vnějších faktorů, rozhodně to ale nesvědčí 

o úspěchu menšinové politiky. Příčiny nespokojenosti příslušníků národnostních menšin se dají 

rozdělit na spíše psychologické, z vědomí vlastní (ohroţené) identity vyplývající odmítnutí 

integrace do nového státního útvaru, a na příčiny spočívající v sice dílčím, ale reálně měřitelném 

znevýhodnění v různých oblastech ţivota.  

 

Historické a z národní emancipace vyplývající příčiny, tedy ona první kategorie, jsou všeobecně 

známé; od zklamání z nemoţnosti uplatnit západními velmocemi přislíbené právo na sebeurčení, 

přes relativní pocit znevýhodnění oproti rakousko-uherské minulosti, aţ po strach ze ztráty 

dlouhá léta budovaných pozic a jistot. Z hlediska této studie je podstatnější druhá kategorie, která 

souvisí s národnostní, resp. menšinovou politikou první Československé republiky (obě kategorie 

splývají, protoţe pod menšinami prvorepublikové právo rozumělo zásadně menšiny 

národnostní). Její vnímání z hlediska Němců a Maďarů bylo silně ovlivněno počátkem souţití v 

novém státě, jenţ neměl daleko k občanské válce. Konflikt s Maďarskem v letech 1919-1920 

málem přerostl v ozbrojený střet a potlačení snah o odtrţení německých provincií skončilo tím, 

ţe čeští četníci 4. března 1919 postříleli v několika městech v pohraničí desítky demonstrujících, 

od dětí aţ po starce. Vztah příslušníků polské menšiny k novému státu se formoval ve stínu na 

obou stranách velice proţívaného sporu o Těšínsko, jenţ na několika místech rovněţ přerostl v 

ozbrojený konflikt.  

 

Nešlo ale jen o bouřlivé začátky. Další problematické aspekty prvorepublikové menšinové 

politiky, které nezůstaly bez váţných důsledků, budu demonstrovat zejména na vztahu k 

německé menšině, který se týká námi sledovaného prostředí českého pohraničí a který je i pro 

poválečnou reflexi prvorepublikové menšinové politiky směrodatný.    

 

V druhé polovině dvacátých let se část německé politické reprezentace v českých zemích sice 

aktivně podílí na „budování státu“, pocit křivdy a nespokojenosti zejména mezi Maďary a Němci 

ale zcela nemizí. Nejcitlivěji vnímali příslušníci obou menšin v této souvislosti zmiňovaný 

jazykový zákon, problematiku školství, zejména základního a středního, a probíhající 

pozemkovou reformu (či obecněji do pohraničí pronikající český ekonomický nacionalizmus). V 

prvních dvou oblastech se jednalo především o převrácení postavení, jaké Češi a Němci zastávali 

za Rakouska, signalizující, kdo je nyní v zemi určující silou. V případě pozemkové reformy šlo o 

politickou praxi redistribuce majetku, která byla v řadě případů nacionálně motivovaná. 

 

Jazykový zákon z 29. února 1920 v souladu s mezinárodními smlouvami zaručil menšinové 

školství i komunikaci úřadů v menšinových jazycích všude tam, kde menšina tvořila alespoň 

20% obyvatelstva. Sice předepisoval pro vnitřní úřadování „státní“ jazyk, ale trochu paradoxně 

výslovně neobsahoval povinnost úředníků či soudců tento jazyk znát, čímţ vyvolal nevoli řady 

českých nacionalistů. Němci si pro změnu stěţovali, ţe různé úřady nařízení buď nerespektují, 

nebo ţe v některých místech s menší neţ dvacetiprocentní menšinou, kde bylo zvykem úřadovat 

                                                                                                                                                                                           
Československé 
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i německy, nyní úřady předstírají, jako by němčina byla „cizí, neznámá řeč“.
280  

Jazykové 

zákonodárství bylo celkově poměrně sloţité, coţ v praxi nahrávalo preferování „státního“ jazyka 

v nejrůznějších nejasných případech. V roce 1926, krátce před vstupem německých ministrů do 

vlády, pak bylo přijato vládní jazykové nařízení, které nejednoznačné pasáţe jazykového zákona 

vyloţilo v neprospěch menšin.  

 

Školství patřilo, nejen v českých zemích, tradičně k ostře sledovanému bojišti národních a 

menšinových zájmů. Základní logika vyučovacího jazyka na školách, jaká platila v Rakousku, 

zůstala i po převratu zachována. Vyučovací jazyk se tak nadále odvozoval od poměrů v 

nejniţších jednotkách, tedy obcích, jimţ daná škola slouţila. Pro Němce pouze přibyla nutnost 

učit se také česky a Čechům teoreticky odpadla povinnost učit se německy. V praxi ale byly 

rozdíly oproti minulosti závaţnější. Praktická potřeba němčiny jako jazyka nutného pro sociální 

vzestup dříve i v národnostně smíšených oblastech motivovala Čechy k pouţívání němčiny jako 

komunikačního jazyka, a tudíţ i k posílání dětí do německých škol. Tento stav se po roce 1918 

obrátil v pravý opak a české školy tak snáze získávaly ve smíšených oblastech ţáky. V důsledku 

toho jich značně přibývalo; počet německých dětí v českých školách se do roku 1935 více neţ 

zešestinásobil.           

 

Významnou roli sehrála v tomto zápase také Česká matice školská. Jiţ za Rakouska suplovaly z 

českého pohledu nedostatečnou státní podporu obranné jednoty a matice, které pořádaly – stejně 

jako obdobné německé organizace – různé sbírky na výstavbu a provoz českých škol. Po 

převratu tyto organizace nepřestaly existovat, ba naopak nyní, se státní podporou v zádech, 

zintenzivnily svoji činnost. Českých škol v pohraničí rychle přibývalo; aţ do třicátých let sice 

stále na jednu německou třídu připadalo méně ţáků neţ na průměrnou třídu českou, Němci 

ovšem spíš neţ tuto statistiku vnímali směr vývoje, relativní proměnu. A ta byla jednoznačná. Ve 

snaze o vyrovnání školské vybavenosti jednotlivých národnostních skupin směřovaly finance 

především do jiného neţ německého školství. Jiţ během dvacátých let se tak počet německých 

základních škol zmenšil o celou čtvrtinu.
281

 

 

Postavení menšin neurčovaly jen zákony a nařízení, které se přímo zaobíraly jejich kolektivními 

právy, ale také řada norem a politických kroků, které se menšin jako specifické části 

obyvatelstva formálně netýkaly. To platí zejména o hospodářské oblasti. O míře českého 

hospodářského nacionalizmu se mezi hospodářskými historiky vedou dodnes ţivé spory. 

Přinejmenším v prvních letech se zdá, ţe větší roli neţ přímá podpora českým subjektům ze 

strany české politiky hrál celkový kontext proměny ekonomických vztahů – tedy částečné 

přerušení obchodních vazeb mezi Vídní a německými podnikateli z českých zemí, formou 

nostrifikace a oddělením čs. měny. Oba kroky poškodily Němce z českých zemí přirozeně víc 

neţ jejich české protějšky, zároveň je ale otázka, zda se dají vykládat jako nacionalistická 

                                                           
280

 Protest Svazu německých advokátů v Praze proti zbavování práv německého národa se zřetelem k  

praxi při uţívání vlastního jazyka v úředním styku, 8. dubna 1920 in: Harna, Josef, Šebek, Jaroslav; Státní politika 

vůči německé menšině v období konsolidace politické moci v Československu v letech 1918-1920, Praha 2002, str. 

207 
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 Více k tomu viz Rexheuser, Rex; Das Schulwesen der nationalen Minderheiten in Estland, Lettland, Polen und 

der Tschechoslowakei zwischen den Weltkriegen, in: Lemberg, Hans (Hg.); Ostmitteleuropa zwischen den beiden  

Weltkriegen (1918-1939) – Stärke und Schwäche der neuen Staaten, nationale Minderheiten, Marburg 1997, str. 
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opatření. Pozemková reforma oproti tomu známky přímého nacionálního zasahování do 

ekonomiky nese; to, ţe mezi postiţenými velkostatkáři a šlechtici bylo větší procento 

německojazyčných, by se tak nutně vykládat nemuselo, jedná se spíše o to, komu byly 

rozparcelované pozemky následně přidělovány.
282

  

 

Ekonomický nacionalizmus se dá demonstrovat i na chování české politiky (státní zakázky 

apod.) v období hospodářská krize, byť její výrazně drastičtější dopad na německé obyvatelstvo 

v pohraničních územích byl z velké části zaviněn strukturálními odlišnostmi (převaha lehkého a 

spotřebního, na export zaměřeného průmyslu). Tehdejší vůdčí osobnosti české politiky si 

kaţdopádně v dostatečné míře neuvědomovali, jak moc můţe jejich nedostatečné úsilí pomoci i 

německému obyvatelstvu ovlivnit jeho příští politickou orientaci. Aspekt pozitivní menšinové 

politiky, tedy uspokojování kolektivních potřeb menšin a včasné řešení jejich problémů, byl 

podceněn – stejně jako nutnost poskytování informací v jazyce menšin prostřednictvím 

masmédií, jmenovitě rozhlasu.   

 

Po „Mnichovu“ a zejména pak po vytvoření protektorátu ovšem chyby nebyly hledány v 

nedostatečnosti a nevstřícnosti české menšinové politiky, nýbrţ naopak v její přílišné 

velkorysosti. Nespokojenost a následná „protistátní činnost“ maďarské, polské a zejména 

německé menšiny, které „rozbily“ republiku, interpretoval Edvard Beneš a další aktéři jako 

zneuţití, nevděk či – nejčastěji – jako zradu. Teorie zrady nepřímo sugeruje dobrovolný svazek 

menšin s Čechy a Slováky, neboť zradit se dá jen to, co člověk či určitý kolektiv předtím přijal, k 

čemu se o své vůli zavázal. 

 

Z uvedené analýzy postupně vyplynul celkem jednoznačný závěr; jestliţe problém byl pouze na 

straně „nevděčných“ menšin, nemá další pokus o souţití smysl – alespoň ne v těch početních 

poměrech, s nimiţ se musela republika vypořádat po roce 1918. Jiţ krátce před „Mnichovem“ 

vznikaly první plány „transferu“ zhruba milionu Němců, spojené ještě s odstoupením některých 

území, s dalšími zhruba 800-900 tisíci Němci. Otázku menšin, a to nejen německé, ale také 

maďarské, bylo nutné vyřešit radikálně, inţenýrsky – to byl postoj, který během roku 1938 

postupně zaujala v podstatě celá česká politická reprezentace. Po vypuknutí války a zejména v 

důsledku jejího bestiálního vedení ze strany nacistického Německa se plány na „odsun“ postupně 

radikalizovaly, přičemţ k radikálnějším postojům tlačil Beneše zejména domácí odboj. Základní 

obrat v představách o příští menšinové politice – a odklon od základního, liberálního rámce, 

který určoval její prvorepublikovou podobu – byl ovšem učiněn jiţ  před válkou.
283

  

Proměna postojů KSČ k předválečné menšinové politice po roce 1945 
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Proměna postojů KSČ k předválečné menšinové politice po roce 1945 
 

Komunisté u kritiky menšinové politiky meziválečného Československa, kterou formulovali v 

prvních letech po válce, pochopitelně setrvali i po roce 1948. Pozoruhodné ale je, ţe se na 

přelomu čtyřicátých a padesátých let do značné míry proměnila argumentační struktura i celkové 

vyznění této kritiky. 

 

Bezprostředně poválečný postoj většiny reprezentantů KSČ, od vrcholné aţ po lokální úroveň, 

byl zcela v souladu se zmiňovanou kritikou přílišné velkorysosti meziválečné československé 

menšinové politiky, jak byla artikulována zejména Národními socialisty. Kritika se soustředila 

především na skutečnost, ţe se v praxi nejednalo o stát národní, ale národnostní. Právě to bylo 

shledáváno jako jeden z aspektů, od nějţ se poválečný stát musí definitivně distancovat, právě v 

tomto ohledu se mělo jednat o stát zcela nový a jiný. Na osmém sjezdu KSČ zazněla mimo jiné 

tato slova: 

Uskutečňujeme sen celých generací a budujeme nové Československo jako národní stát 

Čechů a Slováků, čímţ se zásadně liší od starého versailleského a saint-germainského 

Československa, které bylo státem národnostním.
284

 

 

Menšinové právo, uplatňované za první republiky, bylo shledáváno především jako zátěţ, kterou 

nová republika můţe odhodit. Argumentovalo se „duchem národní revoluce“, který dává 

českému (výjimečně se zmiňovalo, ţe i slovenskému) národu do rukou nové pravomoce -  

rozhodovat o tom, jaké podmínky pro menšiny ve svém národním státě nastaví. Nešlo přitom jen 

o „privilegia“ pro menšiny, ale zároveň o průběţnou kontrolu jejich věrnosti československému 

státu, k níţ se nyní příslušníci státního národa cítili oprávněni. Češi si tak podle těchto náhledů 

na národnostní problematiku měli nárokovat například kontrolu náplně a vyučujících vlastivědy 

na školách pro příslušníky jiných národností (zejména polské, protoţe pro německou a 

maďarskou menšinu se existence takových škol nepředpokládala). Komunisty řízené úřady se v 

letech 1945-1948 někdy dostávaly do sporů například s Ministerstvem zahraničních věcí, které s 

ohledem na mezinárodní vztahy a snad i ve snaze o hlubší kontinuitu s předválečným 

Československem prosazovalo tradiční menšinovou politiku.
285
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Řeč ministra soudruha Václava Kopeckého na VIII. sjezdu KSČ: O národní a státní ideologii  
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(Václav Kopecký), sv. 2, aj. 66  
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Paradigmatické pasáţe vyjádření: 

„R. 1937/38 jsme zajišťovali práva menšin. R. 1947 však máme zajistiti moţnosti rozvoje polským příslušníkům 

jako stát národní. V tom je zásadní rozdíl. Nemůţeme a nesmíme dnes přebírati povinnosti menšinového statutu, 
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revoluce... Není však moţno ani zřizovat ani udrţovat polské školy v místech, kde pro to nejsou zákonné podmínky, 

ani vydrţovat školy pro cizí státní příslušníky. Kdyby se tak dělo nebylo by to zajištění rovnosti mezi Poláky a 

Čechy, nýbrţ polské nadpráví, coţ by mělo v tomto citlivém pohraničí své váţné důsledky státně a národně 

politické... V ţádném případě nelze vysloviti souhlas s poţadavkem, aby dozor nad polskými školami vykonávali 

polští inspektoři... zavedením polské inspekce na těchto školách by se naprosto zjevně vytvářel na Těšínsku 
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Kromě všeobecně sdílené kritiky přílišné velkorysosti prvorepublikové menšinové politiky, která 

údajně poskytovala menšinám autonomii umoţňující přípravu protistátních akcí, se komunisté 

soustředili na odhalování údajné ekonomické moci německé burţoazie a dominantního postavení 

německého kapitálu ve dvacátých a třicátých letech v ČSR. Jakkoli se to ve světle dnes 

všeobecně známých hospodářských poměrů a problémů v meziválečném Československu můţe 

jevit jako kritika na hlavu postavená, byla ve své době do značné míry věrohodná. Zejména 

pozemkovou reformu, která byla známá jako velice korupční záleţitost a zdroj obrovských zisků, 

interpretovala jako jeden velký podvod, na němţ navzdory konfiskacím majetku některých 

německých šlechticů vydělal nadnárodní (rozuměj německý) kapitál. Především ale tato 

interpretace umoţňovala dvojí, sociální i nacionální, výklad proklamací o tom, ţe nyní všechny 

závody a půda konečně přejdou do „našich“ rukou.  

 

*** 

 

Na přelomu čtyřicátých a padesátých let, v souvislosti s formulováním nové národnostní politiky 

a s pokusy integrovat menšiny do nové socialistické společnosti
286

, se mění i hlavní 

argumentační struktura kritiky prvorepublikové menšinové politiky. Její odmítání přetrvává, 

opírá se ale nyní daleko více o kritiku „burţoazního nacionalizmu“ meziválečného 

Československa a z něho vyplývajícího hospodářského útlaku a vykořisťování národnostních 

menšin i Slováků.  

 

Uznávalo se sice, ţe menšinám byla poskytnuta některá kolektivní práva, z hlediska marxistické 

ideologie se ale logicky kritizovala formálnost takových práv, pokud nebyla zabezpečena 

skutečná sociální spravedlnost mezi příslušníky jednotlivých národností. Kritizovaný 

národnostní útlak tak byl chápán především jako útlak pracujících jiných neţ české a slovenské 

národnosti. Proto nemusela být tato argumentace v tak ostrém rozporu s dříve zdůrazňovaným 

„panstvím německého kapitálu“, jak by se mohlo na první pohled zdát. Kritika národnostního 

útlaku často splývala či volně přecházela v obecnější kritiku třídní nerovnosti: 

Československý burţoasní demokratický stát se pokoušel maskovat panství české burţoazie 

tím, ţe aspoň na oko hlásal národnostní spravedlnost… Místo rovnoprávnosti existovala 

diskriminace. Čeští kapitalisté a jejich náhončí preferovali při přijímání do práce české 

dělníky, nutíce je vstupovat do Sokola, národního sdruţení, vzdávat se revolučního boje, 

učit se nacionální zášti… Burţoasní společenský řád tenkrát na jedné straně okrádal 

pracující o lidskou a tím i národní důstojnost a na druhé straně s celým svým farisejstvím 

jim „velkomyslně“ poskytoval právo dvojjazyčnosti a podobné druhořadé „vymoţenosti“… 

Národnostní práva dávala tedy první republika svým občanům polovičatě. Jen z té méně 

důleţité jazykové a kulturní stránky.
287

  

 

                                                                                                                                                                                           
menšinový školský statut, coţ je v naprostém rozporu s národním charakterem republiky. Také by takové opatření 

vyvolalo nedozírné důsledky i u českého obyvatelstva na Těšínsku.“ 
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V některých dobových textech, zejména kolem poloviny padesátých let, se ale v rámci reflexe 

období hospodářské krize zmiňuje i měnící se poměr české a německé burţoazie v neprospěch 

německé, a také preferování českých zaměstnanců či českých podniků za strany státních orgánů. 

Tak se například v podkladech pro jednání KNV v Ostravě dočteme, ţe  

při obsazování míst v průmyslu… hrála úlohu příslušnost k politickým burţoazním 

stranám, ale hlavně národnost… Bylo tomu tak proto, ţe po roce 1930, kdy česká 

burţoasie z větší části vytlačila z vedoucích míst německou burţoasii, začalo prosazování 

občanů české národnosti na vedoucí místa.
288

 

Zejména v odbornějších dobových pojednáních o národnostní otázce z poloviny padesátých let 

se setkáme i s legitimizací nepřátelského postoje menšin vůči Československé republice.
289

 Tím 

se pochopitelně kritici prvorepublikové menšinové politiky dostávali na velmi tenký led, protoţe 

odtud bylo jen krůček k ospravedlnění postojů většiny příslušníků německé menšiny ve třicátých 

letech, a tím zpochybnění oprávněnosti „odsunu“, za jehoţ nezpochybnitelností KSČ pevně stála. 

Tomuto nebezpečí autoři zmíněných prací a rozkladů čelili dvojím způsobem; buď kritikou 

německé menšiny, která se údajně ve svém spravedlivém rozhořčení měla spojit s českými 

pracujícími, ale která se místo toho dobrovolně vrhla do náruče fašistických kapitalistů, nebo, v 

dobovém kontextu odváţným hledáním nové legitimizace odsunu. Ti, kteří zvolili druhé z obou 

řešení, zpravidla prohlubovali pragmatičtější a zároveň z marxistického hlediska konzistentnější 

pohled na „odsun“. Nevnímali jej totiţ jako spravedlivý kolektivní trest za hříchy minulosti, ale 

jako opatření potřebné z hlediska akcelerace sociální revoluce: 

Za daného poměru třídních sil v zemi a za tehdejší mezinárodní situace, kdy angloameričtí 

imperialisté počali v západním Německu rozdmychávat revanšismus, nebylo moţno v 

krátké době zfašizovanou německou menšinu převychovat v demokratickém duchu. Její 

přítomnost v zemi by jednak byla oporou reakce, jednak by české burţoazii umoţňovala 

účinně vyuţívat protiněmeckého nacionalismu jako významné ideologické zbraně proti 

komunistům, kteří by proti tomuto nacionalismu museli vystupovat. Ponechání německé 

menšiny v Československé republice by velmi znesnadnilo, ne-li znemoţnilo vítězství 

dělnické třídy nad burţoazií. Je pochopitelné, ţe řešení otázky německé menšiny odsunem 

bylo tvrdé. Postihlo i mnoho lidí, kteří se neprovinili ničím jiným, neţ ţe aktivně nebojovali 

proti fašismu.
290

   

Je ovšem třeba dodat, ţe interpretace tohoto druhu nebyly z hlediska stranických ideologů zcela 

bezproblémové a ţe například publikace, z níţ pochází uvedený citát, si vyslouţila kritické 

hodnocení ideologického oddělení ÚV KSČ právě z důvodu, ţe její autoři údajně zapomněli, „ţe 

řešení a odsun Němců byl součástí naší národní a demokratické revoluce, ţe jí dával národní 

charakter, ţe byl naprosto v souladu se zásadami proletářského internacionalismu.“
291

 

 

Jestliţe kritika národnostního útlaku a vykořisťování příslušníků menšin za první republiky byla 

do jisté míry protipólem nacionálních postojů, zastávaných i KSČ v prvních letech po válce, v 

jedné věci byla komunistická kritika „burţoazní“ menšinové politiky konzistentní. Jednalo se o 
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jednu z nejzásadnějších otázek, totiţ o protiklad jednoty a, na druhé straně, autonomie a 

izolovanosti. I kdyţ v meziválečném Československu ani největší národnostní menšiny nikdy 

nedosáhly ţádané politicko-správní autonomie, na základě mezinárodního i vnitrostátního práva 

poţívaly poměrně vysokou míru autonomie kulturní. Uvnitř maďarské, polské a především 

německé menšiny se tak odehrával vlastní, mnohovrstevnatý sociální a kulturní ţivot, jenţ se 

ţivota „státního“ národa v různých okamţicích a aspektech dotýkal, jenţ se ale mohl zároveň 

poměrně nezávisle rozvíjet.  

 

Právě tato představa státem posvěcené autonomie byla socialistickému modelu společnosti 

naprosto cizí; nebyla slučitelná s představou jednotného lidu, jenţ měl být osvobozen od všech 

bariér oddělující jednotlivé skupiny obyvatelstva. Národnostní politika nového státu měla z 

tohoto důvodu sledovat právě opačné cíle neţ za první republiky, jak to mimo jiné vyjadřují 

rozklady ministerstva vnitra týkající se německé menšiny: 

V ţádném případě nesmíme připustit, aby kterákoliv opatření, směřující k úpravě poměrů 

našich německých spoluobčanů, byla prováděna v duchu a způsobem tzv. menšinové 

politiky předmnichovské republiky. Není naším cílem německé obyvatelstvo isolovat, nýbrţ 

naopak připoutat k co nejupřímnější a nejtěsnější spolupráci s českým obyvatelstvem při 

budování socialismu.
292

 

Tato kritika autonomie menšin byla v souladu s panujícím odmítnutím autonomie různých 

společenských sektorů obecně; poskytování autonomie a nezávislosti, například v kulturní 

oblasti, bylo interpretováno jako „nezájem státu“, který nutně ústí v nezdravou „ţivelnost“, 

případně v to, ţe vše je v rukou zájmových spolků nebo soukromníků, kteří nemají ţádný zájem 

na jednotě lidu a jeho povznášení a kteří ze všeho, včetně výsostně ušlechtilých a kulturních 

záleţitostí, nakonec prostřednictvím té nejlacinější náplně učiní „výnosný podnik“.
293

 V této 

souvislosti byla právě i prvorepubliková autonomie národnostních menšin prezentována nikoli 

jako výdobytek a privilegium, ale jako důkaz naprostého nezájmu státu o budování vztahu mezi 

jednotlivými národy a o vnitřní ţivot menšinových společenstev. 

 

Charakteristický je v rámci této kritiky i postoj k prvorepublikovému řešení „cikánské“ 

problematiky. Podrobněji o tom bude ještě řeč v části věnující se právě politice vůči romskému 

obyvatelstvu (V), odmítání zákona z roku 1927 regulujícího kočovnictví je ale paradigmatické 

právě v souvislosti s negativním postojem vůči prvorepublikové menšinové politice. Vedle 

poněkud nekonzistentní kritiky odnímání dětí (které nesvědčí právě o absolutním nezájmu 

„burţoazního“ státu o výchovu a vzdělávání příslušníků menšin), se především pranýřovala 

legislativa a politická praxe trestání za přečiny, které nepředcházela jakákoliv snaha o 

porozumění, nápravu, pomoc: 

Zákon č. 117 z r. 1927 byl vlastně pokračováním všech těch mandátů, dekretů, patentů a 

reskriptů, vydávaných ještě za feudalismu. Stejně jako ony, staví se na pouhé 

administrativní stanovisko, nezajímá se o příčiny způsobu ţivota cikánů, nýbrţ postihuje 
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pouze důsledky tohoto ţivota, tzn. přestupky a přečiny, kterých se cikáni, kteří často vůbec 

nevěděli, co se vlastně od nich ţádá, dopustili.
294

    

 

Oba zdánlivě protichůdné postoje, tedy kritika prvorepublikového národnostního útlaku a 

„vykořisťování“ menšin a zároveň odmítání kolektivních menšinových práv, vyplývaly ze 

základního kréda stalinské národnostní politiky:  

Cílem marxisticko-leninského řešení národnostní otázky není oddělování národů, nýbrţ 

jejich sjednocování, dobrovolný svazek rovnoprávných národů a základě svobodné vůle a 

rozhodnutí národů, coţ podmiňuje pevnost tohoto svazku.
295

  

Diskurz, na jehoţ základě bylo moţné odmítnout menšinovou politiku meziválečného 

Československa, kaţdopádně ponechával poměrně široký prostor pro další interpretace a novou 

politickou praxi vůči menšinám, ať uţ šlo o to, jak se konkrétně projevoval zájem státu o ţivot 

menšiny a její podporu, nebo o kritéria oné „svobodné vůle a rozhodnutí“, které měly pevnost 

svazku jednotlivých národů podmiňovat. 
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3. Nacionalizmus, internacionalizmus a socialistické vlastenectví 
 

Nemůţe být revolucionářem ten, kdo není spjat se svým lidem, kdo jej nemiluje, kdo mu není 

bezvýhradně oddán.  Pouze maloměšťáčtí pseudorevolucionáři a anarchisté mohli dávat na 

odiv své světoběţnictví a ţvanit o „revolucionářích bez vlasti“. 

Karel Kosík, 1951
296

 

 

S ideou socialistického vlastenectví je nerozlučně spjata idea proletářského 

internacionalismu. Proletářský internacionalismus vyţaduje citlivý poměr k potřebám 

národních a národnostních menšin.  

       OV KSČ Karviná, 1956
297

 

 

Oficiální národnostní politiku KSČ a po roce 1948 komunistickou stranou řízené 

Československé republiky profilovaly do značné míry protichůdné ideologické, mezinárodní a 

historické souvislosti. Řadu z nich jsem jiţ popsal v předchozích kapitolách. Byl to především 

marx-leninský a posléze stalinský přístup k národnostní problematice, bezpodmínečné vymezení 

se vůči prvorepublikové, „burţoazní“ menšinové politice a zároveň populární poválečný 

nacionalizmus, jenţ si KSČ ve velké míře osvojila a jenţ jí dopomohl k získání značné části 

voličstva. Diskuze o ideologických východiscích národnostní politiky po roce 1948 přejímaly 

hlavně dobový sovětský diskurz, jejich aktéři ovšem zároveň museli počítat se specifickou 

„historickou“ zátěţí diskurzu českého, případně československého. Tomu odpovídalo 

zdůrazňování či potlačování některých aspektů přístupu k národnostní problematice. 

 

Během druhé světové války a bezprostředně po ní řada směrodatných postav KSČ přejala nejen 

agresivně nacionalistickou, protiněmeckou rétoriku, ale především tradiční vlastenecký diskurz, 

jehoţ kořeny sahají do dob národního obrození. Komunisté se profilovali především jako strana, 

která hlásá a uskutečňuje „ten nejnárodnější program“
298

. Demonstrovali tak vedle rozhodného 

spolupodílu na „vypořádání se“ s Němci také kontinuitu s tradičním výkladem českých dějin, s – 

v podstatě burţoazií nesenou – emancipací české společnosti v průběhu 19. století, částečně pak i 

s mnoha aspekty prvorepublikového myšlení o národě a jeho dějinách. Stranický ideolog a rétor 

Václav Kopecký tak v poválečných projevech spíše neţ sociální otázku a proletářský 

internacionalizmus zdůrazňoval, ţe 

všechno jest naše, všechno jest české, co patřilo dříve Němcům; všechno jest naše, co bylo 

dříve prohlašováno za německé; půda, lesy, hory, továrny, města, domy, lázně, ţivnosti, 

dílny, obchody… Zde jest vlast českého národa, v šíř i dál, aţ do těch pohraničních hor, za 

nimiţ slyšíme tlouci srdce našich pokrevných slovanských bratří, Luţických Srbů, o jejichţ 

osud se nepřestaneme starat… není jiţ německé menšiny, tak jako u nás vůbec nebude jiţ 

ţádné jinonárodní neslovanské menšiny… Nyní jest pohraničí české, české jiţ navţdy, v 
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zájmu bezpečnosti a síly nejen našeho národa, ale v zájmu bezpečnosti a síly všeho 

Slovanstva… Naše pohraničí jest zázračně počešťováno a ţije jiţ novým českým ţivotem. 

Ano! Jest to vskutku nesmírné štěstí našeho národa, naší republiky… A vzdejme uznání těm 

statisícům, těm 2 milionům českých lidí, kteří poslechli výzvy vlády a osidlovacích orgánů, 

aby tu jako dělníci, jako rolníci, jako ţivnostníci a jako intelektuální pracovníci dali základ 

prvému českému ţivotu, novému nadějnému pokolení našeho národa. A vzdejme jim nejen 

uznání, ale přejmeţ jim největší štěstí našeho pohraničí, jeţ se stalo zaslíbeným územím 

tvořivé české práce, zkušebním místem vloh českého umu, talentu českých lidí.
299

 

 

Důraz na kontinuitu a víru v zázračné schopnosti českého národa, po válce bezpodmínečně 

nutný, začal být ovšem v mnoha ohledech po roce 1948 na obtíţ. Po nabytí vedoucí úlohy ve 

státě potřebovali komunisté široké vrstvy společnosti přesvědčit o tom, ţe národnostní boj 

nemůţe být nadále nejdůleţitějším programem Čechů a Slováků. Po roce 1948 se jednalo 

především o co nejrazantnější obrat v zacílení probíhající očisty společnosti. Měla-li vzniknout 

skutečně socialistická společnost, bylo ve prospěch úspěšného boje proti třídním nepřátelům a 

politickým protivníkům třeba naopak otupit hroty tradičního nacionalizmu a integrovat do 

dynamického celospolečenského vývoje i příslušníky jiných etnik. Situaci sice, přinejmenším v 

českých zemích, ulehčovala skutečnost, ţe tradiční „nepřítel“ byl z velké části definitivně 

odstraněn z území státu, přesto však setrvačnost nacionálního vymezování jako nejpodstatnější 

vrstvy vlastní identity hrála významnou roli.  

 

Nová ideologická stavba se mohla v otázkách souvisejících s nacionalizmem a národnostní 

politikou inspirovat tradičním marxistickým přístupem, zejména ale stalinským diskurzem, který 

se zformoval v době druhé světové války. Tehdy vedení KSSS řešilo podobné problémy jako 

českoslovenští komunisté po roce 1945; muselo v lidech vybudit vlastenecký zápal a zároveň se 

ostře vymezit proti nacionalizmu jakoţto hlavnímu příznaku ideologické pomýlenosti protivníka. 

 

Identifikaci s národem nebylo v českém kontextu ani po únoru 1948 moţné zcela marginalizovat. 

To si většina československých komunistů uvědomovala – nemluvě o tom, ţe by taková 

rezignace na nacionální identitu jakoţto zásadní sloţku vlastního obrazu světa byla pro řadu z 

nich zřejmě psychologicky náročná. Nacionalizmus bylo proto potřeba spíše přeznačkovat. To, 

od čeho bylo nutné se oprostit, bylo vzhledem ke zmíněným souvislostem poměrně důsledně 

kategorizováno jako nacionalizmus „burţoazní“. Komponenty jeho definice byly převzaty ze 

stalinského diskurzu, ovšem jen do té míry, aby nezpochybňovaly nedávnou politiku KSČ.  

 

Kampaň proti burţoaznímu nacionalizmu se v Československu rozběhla na přelomu čtyřicátých 

a padesátých let a vyvrcholila v letech 1951-1952, v souvislosti s procesy s Gustavem Husákem, 

L. Novomeským a dalšími slovenskými komunisty. Kritika burţoazního nacionalizmu v sobě 

spojovala řadu významových rovin: mezinárodně-politickou (s antiněmeckým, antiamerickým i 

antijugoslávským hrotem), dějinně-politickou (vymezení se vůči menšinové a národnostní 

politice v minulosti), vnitrostranickou a antislovenskou (zmíněné obviňování slovenských 

komunistů) a v neposlední řadě také rovinu (formálně neexistující) menšinové politiky, tedy 

zároveň signál obratu k přívětivější politice vůči národnostním menšinám i kritiku jejich 

případných snah o kolektivní autonomii. Ve vztahu k tématu této studie jsou nejpodstatnější 
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poslední dvě jmenované významové vrstvy, které jsou, nikoliv náhodou, protichůdné. Navzdory 

antinacionální a k jiným národnostem vstřícné rétorice i politické praxi tak byl diskurz 

„burţoazního nacionalizmu“ promyšleně i spontánně vyuţíván v argumentaci proti ambicím 

nejen slovenských politiků, ale také národnostních menšin (Rusínů, Poláků a dalších). Právě 

jejich představitelé byli v takových případech označováni jako nositelé burţoazního 

nacionalizmu, čímţ jim zpravidla bylo znemoţněno usilovat o jakékoliv vylepšení postavení 

dané menšiny.  

 

Burţoazní nacionalizmus byl ve stranickém tisku, v dokumentech ideologického oddělení a v 

oficiálních projevech charakterizován jako taktika dřívějších politických a hospodářských elit, 

která spočívá ve zneuţití – z hlediska KSČ chvályhodné - národní hrdosti a vlastenectví lidu: 

Pod rouškou „národních zájmů“ buntovala burţoasie pracující různých národností proti 

sobě, aby tak maskovala své skutečné třídní a konkurenční cíle. Kaţdá vládnoucí burţoasie 

vyuţívala své moci k upevňování a zajišťování svých zájmů na úkor všech pracujících – 

prováděla kolonisátorskou politiku a své třídní zájmy stavěla jako zájmy celonárodní. 

Jinonárodní burţoasie rozvíjela burţoasní nacionalismus proto, aby pod rouškou obrany 

„národních zájmů“ té či oné národní skupiny prováděla nátlak na vládnoucí burţoasii za 

účelem zajištění většího podílu na vykořisťování všech pracujících – bez rozdílu národní a 

národnostní příslušnosti.
300

  

Analytičtější přístup k burţoaznímu nacionalizmu pak především zdůrazňuje, ţe se jedná o 

metodu „odlučování jednoho národa od druhého, znesváření národů a stupňování nacionální 

nenávisti mezi pracujícími masami různých národů“
301

. 

 

Kritizovanému nacionalizmu téměř ve všech textech a projevech předcházelo povinné 

adjektivum „burţoazní“, aby nevznikla mýlka, ţe by snad komunisté nabádali k rezignaci na boj 

za národní zájmy. Z tohoto pravidla sice existují výjimky, jako například článek Jana Šterna 

„Nacionalismus je velezrada“, ty ale zásadně reflektovaly sovětské diskuze, v nichţ byla kritika 

nacionalizmu fundamentálnější.
302

 Burţoazní charakter kritizovaného nacionalizmu ovšem nebyl 

zdaleka jedinou obranou proti případné kritice, která by mohla vycházet z tradičních výtek vůči 

komunistům, tedy odcizení se národu a jeho zájmům. Zcela zásadním „dialektickým 

protikladem“ kritizovaného nacionalizmu bylo socialistické vlastenectví. Jednalo se rovněţ o 

pojem převzatý ze Stalinových válečných projevů i pozdějších sovětských diskuzí, v ideologické 

konstrukci československé socialistické diktatury ovšem sehrál výjimečně významnou roli. Stal 

se zastřešujícím pojmem spojujícím pro společnost tak důleţitou kontinuitu národních dějin s 

přeznačkováním základních vztahů k zemi, státu, národu i mezinárodnímu kontextu, jaké bylo 

nutné v souvislosti s budováním socialistické diktatury stalinského typu. 

 

Pojem socialistické vlastenectví, vymezující se jak vůči burţoaznímu nacionalizmu, tak i vůči 

„měšťáckému vlastenčení“, se i v československém kontextu objevuje jiţ před rokem 1948, byť 
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spíše okrajově. Ve volbách na jaře 1948 byla kaţdá obec, v níţ nikdo neodevzdal bílé lístky a v 

níţ byl tudíţ souhlas s kandidátkou Národní fronty absolutní, vyznamenána titulem „vlastenecká 

obec“. Ten byl tou dobou ovšem zpravidla chápán v souvislosti s předchozí „národní revolucí“, 

zejména v pohraničí tudíţ nepostrádal protiněmecký podtext: 

Získání titulu „vlastenecká obec“ bude bezesporu nejvyšším, ale zároveň i nejčestnějším 

vyznamenáním pro nové hraničáře. Bude to také důkaz, ţe plně pochopili své poslání v 

osvobozených krajích, obklopených nenávidějícími a vůči českému národu zuřícími 

Němci.
303

   

 

Závazné vymezení socialistického vlastenectví, uzpůsobené pro československý, zejména český, 

kontext, pak podal ve svém později kniţně vydaném projevu z roku 1952 opět Václav Kopecký. 

V souladu s poţadavky doby jiţ protiněmecký a obrozenecký ráz vlastenectví poněkud ustoupil a 

socialistické vlastenectví nyní Kopecký definoval především v protikladu k „burţoazním“ 

nacionálním projektům minulosti i k dobovým proudům v západní Evropě a Spojených státech 

amerických. Jako vlastenecké je definováno jen to, „co lze srovnat s láskou k Sovětskému 

svazu“, čímţ novodobé vlastenectví jednoznačně nabývá nové dimenze. Je pozoruhodné, jak 

Kopecký (a další) zároveň naplňují vlastenectví novými obsahy, souvisejícími s jeho 

socialistickým charakterem, ale zároveň v tradičním duchu brojí proti „nacionální vlaţnosti“ a 

volá po „hájení vlasti proti jejím nepřátelům“: 

Československý pracující lid se dočkal splnění svých tuţeb a má vlast, které můţe nyní v 

plné štědrosti věnovat všechny horoucí city vlastenecké lásky, které nemohl projevovat 

dříve, kdyţ v republice vládli kapitalisté. A československý pracující lid si je vědom toho, ţe 

kdyţ je dnes Československá republika jeho vlastí, musí pracovat všemi silami k jejímu 

rozkvětu a síle, musí být odhodlán tuto svoji vlast hájit před všemi nepřáteli, vnitřními i 

vnějšími, a musí být hotov její svobodu, bezpečnost, nedotknutelnost bránit za cenu všech 

obětí. Toť příkaz našeho nového socialistického vlastenectví.  

Toto vlastenectví se nazývá socialistické proto, ţe se vztahuje k naší zemi jako k zemi, v níţ 

se uskutečňuje socialismus. Socialistické vlastenectví vyţaduje tedy největší zápal v obětavé 

práci na díle budování socialismu… Toto vlastenectví se nazývá socialistickým proto, ţe ho 

oduševňují všechny ideje a zásady socialismu, ideje svobody národů, idea bratrství národů, 

idea míru mezi národy… 

V duchu socialistického vlastenectví jdeme potírat všechny tendence protivlastenecké, 

nevlastenecké, všechny tendence národní vlaţnosti, všechny tendence oslabující národní 

sebevědomí; v duchu socialistického vlastenectví jdeme však potírat i všechny tendence 

měšťácko-nacionálního myšlení – všechny tendence nacionální předpojatosti a 

nevraţivosti, všechny tendence šovinismu a nacionální domýšlivosti.
304

    

 

Na krajské a regionální úrovni se pochopitelně součástí plastického pojmu socialistického 

vlastenectví mohlo stát leccos, většinou pak bylo za vlastenecký úkol vydáváno to, co bylo právě 

potřeba dělat, co nejvíce hořelo, kde bylo potřeba motivovat lidi k práci. Charakteristický je v 

tomto smyslu text referátu pro ideologickou konferenci OV KSČ v Karviné, jehoţ autor, jak se 

dá očekávat, vlastenectvím rozumí především zvýšení produkce těţkého průmyslu: 
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Chceme vlastenectví, které povede havíře do zápasu za vyuţití techniky, za zvýšení 

produktivity práce a sníţení vlastních nákladů. Chceme vlastenectví, které povede rolníky a 

hornické manţelky cestou jednotných zemědělských druţstev. Chceme vlastenectví, které 

povede kaţdého poctivého občana k aktivní tvořivé účasti nejen na výrobním ale také na 

veřejném a kulturním ţivotě země, vlastenectví, které by oţivilo a upevnilo národní výroby, 

sloţky NF, svazek dělníků, rolníků a pracující inteligence. Vlast, to je země, ve které se 

člověk narodil a kde je občanem, země, ve které se zúčastnil výrobního, politického a 

kulturního ţivota.
305

 

 

Součástí československé, zejména ale české koncepce socialistického vlastenectví, se stal 

všeobecně populární výklad národních dějin, v němţ komunisté hráli roli „dědiců všech 

pokrokových tradic“. Základní rysy tohoto výkladu opírajícího se zejména o marxistickou 

interpretaci husitství i jeho hlavní konstruktér, Zdeněk Nejedlý, jsou všeobecně známé a nemá 

smysl je zde představovat. Tato syntéza zaţité národní mytologie a marxistické teleologie 

otevřeně navazovala na českou národní mytologii, jak ji zpracoval Alois Jirásek. Právě Jirásek, 

člověk bytostně konzervativní a ve dvacátých letech poslanec za pravicovou Národní 

demokracii, se paradoxně v padesátých letech dočkal největší slávy, kterou mu zaručil právě 

Zdeněk Nejedlý. Ten si v mnoha svých textech ovšem dal velikou práci s tím, aby dokázal 

„lidovost“ nejen Jiráska, ale i dalších hrdinů českých dějin a české kultury, na něţ se mělo 

navazovat – od vojevůdce Jana Ţiţky z Trocnova přes spisovatelku Boţenu Němcovou aţ po 

hudebního skladatele Bedřicha Smetanu. Proti těmto osobnostem reprezentujícím údajně pravé 

tuţby českého lidu vznikala sice ne vţdy explicitně klasifikovaná, ale přece jen zřejmá skupina 

antihrdinů, obviňovaných z cizáctví nebo odcizení od lidu (vedle císaře Zikmunda i umírněné 

křídlo husitů, z moderní doby například Jaroslav Vrchlický, Antonín Dvořák a jiní). 

Pozoruhodná – a méně známá – je rovněţ Nejedlého interpretace první československé 

republiky. Jedná se podle něj o stát, který burţoazie ukradla lidu, jenţ si jej vybojoval – 

poţadavky ze 14. i 28. října jsou podle Nejedlého důkazem vůle lidu, který však ztratil vliv na 

směřování státu v důsledku zrady sociální demokracie. Díky ní znamenala první československá 

republika především vzestup české burţoazie, jeţ měla nyní poprvé pro své cíle k dispozici státní 

aparát. Tento vzestup ovšem také podle Nejedlého umoţnil plné rozvinutí boje „za pravou, 

lidovou, socialistickou republiku.“
306

   

 

Koncepce českých dějin, dichotomicky rozlišující skutečně „vlastenecké“ tuţby lidu a 

protichůdné tendence „odcizené“ vrstvy feudálů a později burţoazie, byla zjevným znásilněním 

Marxovy filosofie dějin, v kontextu zápasu o integraci KSČ do národního příběhu (logicky 

doprovázejícím v téţe době kulminující antinacionalistickou kampaň) ovšem velice uţitečnou 

pomůckou. Slouţila především k tomu, aby prokázala dějinnou kontinuitu a představila stranu 

jako její bytostnou reprezentantku. Dokazování vlastenectví internacionalistické KSČ a zradu 

vlasteneckých ideálů ze strany burţoazie a nacionalistické pravice zejména v první polovině 20. 

století bylo v první polovině padesátých let téměř rituální záleţitostí, která musela provádět 

kaţdý dějinný výklad. Vrcholné podoby se argumentaci tohoto druhu dostává opět v textu 
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Václava Kopeckého: 

Kdo byl skutečným vlastizrádcem po 28. říjnu 1918? Oni, představitelé čs. burţoasie, 

Masaryk, Beneš a druzí, kteří hned povolali do Československé republiky mocenské 

exponenty západních států, Francie, Anglie, Ameriky, aby se republika dostala pod jejich 

moc, anebo čs. dělníci, kteří chtěli, aby si o charakteru nového státu a o jeho osudu 

rozhodoval sám československý lid? Kdo byl vlastencem v prosinci roku 1920? Oni, kteří 

dali do dělnictva bestiálně střílet z pušek sudetoněmeckých četníků a kteří krvavě 

masakrovali revoluční hnutí dělnictva pod titulem zajištění republiky, anebo ti čs. revoluční 

dělníci, kteří jiţ tehdy chtěli, aby si Čs. Republika zajistila svou svobodu a svou existenci s 

oporou Sovětského Svazu…? A kdo byl vlastencem v dobách prvé republiky? Oni, kteří 

začali nacionálně utlačovat Slováky, upírali jim ve jménu čechoslovakismu národní 

svébytnost a nahnali tolik Slováků do náruče Hlinků, Sidorů, Tisů a Machů? Anebo my, 

kteří jsme ţádali pro Slováky plné uznání jejich nacionální svébytnosti a kteří jsme ţádali 

bratrství Čechů a Slováků na podkladě rovnoprávnosti? A kdo byl vlastencem v těch 

dobách prvé republiky, kdy šlo o to, aby vnitřek země byl očištěn od cizáckých ţivlů a 

odvěkých nepřátel našeho lidu? Oni, kteří nechali obrovský majetek cizácké šlechtě, církvi, 

německým řádům a kteří připustili, aby se v republice roztahoval mezinárodní zfašisovaný 

kapitál? Anebo my, kteří jsme ţádali nacionalisaci dolů, důsledné provedení pozemkové 

reformy a zábor půdy cizácké šlechty a církve?
307

 

Jiţ v první polovině padesátých let se sice vedly některé interní diskuze, v nichţ byla nepřetrţitá 

kontinuita mezi slovanskou demokracií, husitstvím, národním obrozením a KSČ 

zpochybňována
308

, ty ale začaly být celospolečensky relevantní aţ na samém sklonku dekády. 

 

Pokud se KSČ měla etablovat jako strana těsně spjatá s lidem a vlastí, bylo z hlediska 

stalinistické logiky třeba protivníky politiky strany a její negativní protipól – západní kapitalisty 

– rovněţ obvinit z právě opačných tendencí. Vedle burţoazního nacionalizmu je tak politika 

„západní burţoazie“, zejména v první polovině padesátých let, na první pohled paradoxně 

obviňována vedle nacionalizmu zároveň z kosmopolitizmu a beznárodnosti. Kosmopolitizmus je 

interpretován jako nutné pokračování burţoazního nacionalizmu jinými prostředky, jeţ zákonitě 

provází proměnu trhů z čistě národní v globální záleţitost, a obviňován z nebezpečného 

nabourávání „státní suverenity národů“.
309

 V oblasti hospodářské jde údajně o naprostou 

kontrolu ze strany amerických monopolů, v oblasti politické o „vytvoření všesvětového 

anglosaského impéria, novou, strašnou, fašistickou porobu“ a v oblasti kulturní o „likvidaci 

národních kultur a nastolení americké kultury gangsterů a vrahů“ a o „podřízení především 

duchovnímu panství Vatikánu“.
310

 V rámci této kritiky kosmopolitizmu jde především o jeho 

důsledné odlišení od ideje a praxe proletářského internacionalizmu, jenţ nemá být protikladem 

ţádaného vlastenectví, ale který není slučitelný ani s oddělováním jednoho národa od druhého 

(nacionalizmus), ani s jakýmkoliv pokusem relativizovat suverenitu národů (kosmopolitizmus). 
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Gustav Bareš, vedoucí kulturního a propagačního oddělení ÚV KSČ to shrnul ve svém 

programovém článku následujícími slovy: 

Internacionalismus neznamená zřeknutí se národních zájmů, není protikladem vlastenectví. 

Naopak. Skutečné vlastenectví a proletářský internacionalismus – to jsou dvě stránky jedné 

mince. Proletářský internacionalismus, opřený o stalinské zásady národnostní politiky 

znamená, ţe je moţno a nutno na podkladě rovnoprávnosti národů vytvořit takové 

podmínky, ţe zájmy národů nebudou stát nepřátelsky proti sobě, ţe je moţno dosáhnout 

pokojného souţití národů.
311

  

 

Ideologie národní suverenity, socialistického vlastenectví a proletářského internacionalizmu tak 

v období, které je pro tuto studii klíčové, vykazuje všechny aspekty stalinského diskurzu. Je v ní 

obsaţena idea jakési středové pozice (socialistické vlastenectví), která odmítá úchylky a extrémy 

(ţivelný nacionalizmus i beznárodovost), a také několik kombinací dichotomických protipólů 

dobra a zla (socialistické vlastenectví x burţoazní nacionalizmus, socialistické vlastenectví x 

kosmopolitizmus, proletářský internacionalizmus x kosmopolitizmus, proletářský 

internacionalizmus x burţoazní nacionalizmus). V neposlední řadě je také odhalena totoţnost 

obou zdánlivě odlišných podob „zla“ - ţe tedy kosmopolitizmus je v podstatě jen „přelakovaný“ 

nacionalizmus. 

 

Popsaná ideologická konstrukce byla samozřejmě pro účely praktické politiky různě ohýbána a 

přizpůsobována. Jak byla vyuţívána v politice vůči Němcům, Romům nebo dokonce volyňským 

reemigrantům přiblíţím v následujících částech této studie. Nyní bych se proto zastavil pouze 

krátce u příkladu politiky vůči polskému obyvatelstvu na Těšínsku, Ostravsku a Karvinsku, v 

jejímţ rámci se zejména s burţoazním nacionalizmem operovalo poměrně intenzivně. 

 

V roce 1950 došlo v organizaci KSČ Ostravského kraje k ostrému střetu mezi zastánci široké 

podpory emancipace polské národnostní skupiny a stoupenci integrace a, v dlouhodobé 

perspektivě, nenásilné asimilace obou národnostních skupin, české a polské. Hlasatelem 

polských zájmů se v krajském výboru KSČ stal Pavel Cieslar, jenţ dosavadní politiku KSČ vůči 

Polákům na Těšínsku (omezující se více méně na podporu polských mateřských škol a 

zájmových organizací) nazval „politikou uplatňovanou v indiánské rezervaci“. Spor byl oţehavý 

a záhy bylo nutné jej řešit i na ÚV KSČ. Pavel Cieslar svůj zápas proti linii strany prohrál a v 

roce 1950 „nebyl prověřen“.  Jiţ zmiňovaný Gustav Bareš následně charakterizoval roztrţku 

právě s pouţitím ideologické konstrukce burţoazního nacionalizmu: 

Je přirozené, ţe tato protistranická, burţoazně-nacionalistická platforma nemá nic 

společného s marxismem a je v přímém rozporu se stalinskou národnostní politikou. Pokus 

o otočení kola dějiny o sto let zpět, poţadavek „organisování národa“ a „probouzení jeho 

národnostního uvědomění má všechny rysy Bauerovy „národnostní autonomie“ a můţe mít 

ten důsledek, ţe v zájmu mezinárodní i vnitřní reakce rozpoutává znovu národnostní 

rozeštvávání na Těšínsku a ohroţuje zdárně se vyvíjející Československo-polské sblíţení.
312
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Jednotlivé aspekty kritiky burţoazního nacionalizmu se v průběhu padesátých let pochopitelně 

proměňovaly. Zatímco vyuţívání diskurzu v politice vůči národnostním menšinám (ať uţ v 

integrativním nebo naopak restriktivním smyslu jako například ve zmíněném případu Cieslar) 

spíše ustupovalo, dostával se vedle mezinárodního kontextu do středu pozornosti také česko-

slovenský vztah.
313

 Navzdory těmto posunutým akcentům se ovšem ve sledovaném česko-

polském potýkání na Těšínsku setkáme s aplikací konceptů burţoazního nacionalizmu a 

socialistického vlastenectví i v druhé polovině padesátých let.  

 

Kritika burţoazního nacionalizmu je na Těšínsku i po roce 1956 aplikována oboustranně. V 

některých stranických dokumentech (zejména vyšších stranických grémií a ideologického 

oddělení ÚV KSČ) je tematizován problém nacionalizmu českého, který se na celém Ostravsku 

prý projevoval řadou protipolských praktik a vystoupení. Čeští občané údajně  

upírají polským spoluobčanům právo pouţívat své mateřštiny. Poţadují, aby mluvili jen 

česky, a „kdyţ se jim to nelíbí, ať se vystěhují“. Nesprávné a nacionalistické jsou i ty 

názory, které tvrdí, ţe polský národnostní problém u nás neexistuje, protoţe prý stejně 

všichni občané polské národnosti dovedou mluvit česky. Nedoceňuje se zde zvláštní 

citlivost příslušníků národnostních skupin zejména v otázkách uţívání mateřštiny.
314

 

Zároveň jsou ovšem z „hříchu“
315

 burţoazního nacionalizmu obviňováni i příslušníci polské 

národnostní skupiny. Ideologové z ÚV KSČ a především pak místní čeští komunisté ostře 

kritizují teorii dvou vlastí, tedy tvrzení, ţe „občané polské národnosti mají vlast materiální - ČSR 

a vlast duchovní – Polsko.“ Zmíněná teorie, podporovaná částečně některými polskými 

tiskovinami
316

, relativizovala princip naprosté loajality občana ČSR vůči státu, v němţ ţije a 

pracuje, a tak i princip socialistického vlastenectví a „morálně politické jednoty lidu“
317

. Z toho 

důvodu byla na všech úrovních potírána. 

 

Diskuze o proletářském internacionalizmu, burţoazním nacionalizmu, kosmopolitizmu a 

socialistickém vlastenectví se dnešnímu čtenářovi mohou jevit jako od reality odtrţené 

opakování bezvýznamných floskulí. Jak ukazuje tento krátký exkurz, stejně jako politická praxe 

vůči jiným menšinovým skupinám, tvořila ideologická konstrukce postoje vůči národnostní 

problematice zásadní rámec, z něhoţ byla odvozována a prostřednictvím nějţ byla především 

legitimizována politika KSČ vůči menšinovým skupinám. Bez znalosti tohoto rámce nelze dané 

politické praxi zcela porozumět. 
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4. Očištěná společnost 
Kontinuity politické praxe v poválečném Československu 

 

Velké myšlenky často stojí u zrodu velkých zločinů. Jen málokterá velká myšlenka se ve 

chvíli, kdy se má slovo přetavit ve skutky, ukáţe jako zcela nevinná. Některé myšlenky jsou 

ale zcela neuskutečnitelné, aniţ by přitom praskaly kosti. Mezi těmito pak na prvním místě 

stojí idea čistoty.
318

  

 

Očistu společnosti, případně čistky v různých institucích a společenských sférách, spojujeme 

běţně s diktaturami, jeţ mají totalitární ambice. Jsou projevem teroru, slouţí k likvidaci nebo 

zastrašení ideologických a politických nepřátel, jako předpoklad pro tvorbu loajálního kolektivu. 

V případě nacistické ideologie je princip očisty jako nezbytného mechanizmu zcela zjevný; 

rasová čistota se stala základním kamenem jinak poměrně chabé ideologické stavby německého 

fašizmu a její praktické uskutečňování zřejmě nejdémoničtější kapitolou v dosud známých 

dějinách lidstva. Komunizmus charakterizuje německý historik Gerd Koenen jako utopii 

očisty
319

, přičemţ právě neustálé očišťování společnosti i její avantgardy, strany, od domněle 

nepřátelských a škodlivých elementů (spojené s vizí utuţeného, ideálního společenství) povaţuje 

za zcela konstitutivní prvek přinejmenším prvních desetiletí sovětské socialistické diktatury.   

 

Nástroje, jeţ moderní diktatura pouţívá, ovšem jen zřídkakdy sama vynalezla; bývají pouhým 

dotaţením, přetvořením či odlišným zacílením elementů, jimiţ disponuje nebo které legitimizuje 

moderní společnost jako taková. Tedy společnost charakteristická trvalým bojem se vším 

neznámým či špatně zachytitelným a touhou po pořádku, jasném řádu, klasifikaci a 

definovatelnosti. Nečistota jakéhokoliv druhu se v moderní době jeví jako neslučitelná s 

kulturou. Ideál čistoty, aplikován na společnost, počítá s tím, ţe je třeba věci a lidi přesazovat na 

místa, na která z hlediska vyššího plánu patří, na která by se ovšem bez vnějšího působení 

nemuseli sami dostat. Některé věci, modely chování, lidé, etnické kořeny či způsoby socializace 

se ovšem nehodí nikam, v čistých a utuţených společenstvích různého druhu pro ně prostě není 

místo. Jinými slovy, moderní společnost posedlá pořádkem a čistotou nutně produkuje odpad, 

jímţ se stává vše, co je s ideálem čistoty zcela neslučitelné, co nás tudíţ ruší a má být efektivně 

odstraněno. V národním státě jsou to všechny cizí, nenárodní elementy, v ideologicky jednotné 

společnosti budovatelů nového řádu všichni příznivci řádů starých, případně i nedostatečně 

nadšení budovatelé toho stávajícího.
320

  

 

Na příkladě poválečného Československa, jmenovitě pohraničí českých zemí, je moţné 

konkrétně ukázat, ţe diskurz očisty je záleţitostí výrazně komplexnější neţ abychom jej mohli 

klasifikovat jako pouhou ideologickou komponentu a následně praktický mocenský nástroj 

diktatury jakéhokoliv druhu. Ţe se přinejmenším v českém prostředí mechanizmus očisty nerodí 
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jako produkt diktatury KSČ, ale ţe se diktatura KSČ etabluje krom jiného díky poptávce 

prostředí, přesyceného touhou po očistě.   

 

Myšlenka nuceného vysídlení německého obyvatelstva, masové osidlování pohraničí i následně 

realizovaný komunistický projekt se v Československu etablují a realizují v atmosféře dosud ţivé 

válečné zkušenosti. Tedy v prostředí, jeţ mnohé vede k hledání revolučně jiného a zároveň 

definitivního řešení uspořádání společnosti a světa vůbec. A také v prostředí poznamenaném 

radikalizací politické praxe, několikanásobnou mobilizací mas za různými účely i sociálním 

přeskupováním, prodchnutým vírou v nutnost úplného podřízení ţivota jednotlivce vyššímu 

společenskému nebo politickému subjektu. Étos neustálého boje, jenţ zná jen poraţené a vítěze – 

a nikoliv všestranně přijatelné souţití různých entit – má výrazně delší ţivot neţ válka sama.  

 

Druhá světová válka jako by zanechala na všech stranách výhradně oběti, a tudíţ ohromnou 

akumulaci nároků, pocitu, ţe vlastní představy a tuţby musí být nyní konečně splněny (ať to 

stojí, co to stojí). „Reformistickým“, „liberálním“, „korektním“ řešením nebývají takové doby 

právě nakloněny. Nejen v českém pohraničí, ba nejen v Československu, tak k charakteru 

očekávání poválečné společnosti patřila především nedůvěra ve vývoj ponechaný jaksi sobě 

samotnému a s ní spojená touha zastavit konečně neustálé proměny s nejistým vyústěním a 

zajistit ve světě pořádek, který bude schopen vzdorovat všem příštím ohroţením. Oba dva v 

těchto tuţbách zakořeněné projekty, nacionální a socialistická revoluce, záhy přinesly příliš 

mnoho obětí, utrpení a ztrát, neţ aby bylo záhy moţné uznat, ţe plán se nedaří plnit, protoţe není 

reálný nebo ţe dokonce celý projekt je problematický.  

 

Odpovědí na potíţe všeho druhu v takových případech sice můţe být dočasně zdůrazňování 

sloţitosti procesu a odkládání slíbených plodů úspěchu, postupem času ale pouze svalování viny 

za neúspěch na jakési nepřátelské, nečisté síly. Tváří v tvář velkým vizím, které se příliš 

neohlíţejí na individuální osudy, jeţ se octly pod koly do budoucnosti se řítícího vozu, se touha 

po očistě rodí při prvních nezdarech. Ostatně, jestliţe je třeba, aby se konečně zrodila 

spravedlivá společnost, je zřejmé, ţe ne všichni členové té stávající budou moci být její součástí.  

 

Volání po očistě je druhou stranou mince budovatelského optimizmu, nezbytná součást 

inţenýrského přístupu ke společnosti. Rodí se z rozporu mezi snem o vybudování harmonického 

a spravedlivého společenství a krajně neharmonické reality. Právě v případě osidlovaného 

pohraničí se obojí – program a realita – lišily téměř jako den a noc. Vysněné odstranění 

odvěkého nepřítele, dosaţení nacionálního ráje, ve spojení s racionálním, sociálně progresivním 

osidlovacím plánem muselo, viděno dobovou optikou, vést ke spravedlivému uspořádání 

pozemských věcí. A přece, k rozhořčení mnohých, tu vládly spíše nezvladatelný chaos, odcizení 

a atomizace.  

 

Očista je v jádru polemikou s právním státem garantujícím kaţdému občanovi zaručená práva aţ 

do odsouzení k tomu oprávněným soudem. Cílem právního státu je stíhat ty, kteří porušují 

zákony, cílem revoluční očisty je sjednocený kolektiv prostý všech potenciálně nespolehlivých 

elementů. Za tím účelem je dovoleno zákony nejrůznějším způsobem ohýbat, nově tvořit, 

případně ignorovat. Tento způsob utváření a regulování ţivota společnosti pochopitelně 

nevylučuje přehmaty a nikdy nemůţe stanovit přesné hranice ţádané „čistoty“. Logickou 
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součástí tak jsou nejrůznější intervence, mocnější aktéři jsou nuceni „chránit své lidi“, kteří jim 

jsou následně zavázáni, slabší zase hledat své „patrony“.   

 

Jiţ před rokem 1948 je v českých zemích charakteristické, ţe očistné záměry stojí nad 

nezpochybnitelností právního státu a mantinelů, které právo politickým činitelům dává. Zároveň 

se ovšem udrţuje zdání zákonnosti. Velice běţně se proto při plánování různých lokálních čistek, 

zejména v pohraničí, na ministerských poradách řeší problém, ţe „v našem právním řádě není 

ustanovení, o které by bylo moţno zamýšlené přemístění [nucené vysídlení nespolehlivých 

obyvatel z oblasti při státní hranici] opříti“.
321

 Zpravidla má tento problém dvě různá východiska 

– buď legislativní odbor předsednictva vlády najde moţnost, jak zamýšlenou akci přece jen 

navléknout na některý ze stávajících zákonů, nebo se vytvoří nové legislativní opatření. Tato 

praxe v zásadě trvá i po nastolení diktatury KSČ. 

 

Očišťování je nutně spojeno s „odstraněním“ či „zmizením“ nečistých. Likvidace parazitů, 

vykořisťovatelů, pijavic, zkorumpovaných kapitalistů, škodlivých elementů a podezřelých ţivlů 

byla od počátku základním stavebním kamenem představy osvobození proletariátu, jak ji chápali 

ruští bolševici
322

 (a po roce 1929 i KSČ). Navzdory odlišnému zaměření prvotní poválečné 

očisty ovládala jiţ po roce 1945 český veřejný prostor podobná terminologie. V oficiálních 

dokumentech, v tisku i v různých publikacích se psalo o odstranění, likvidaci nebo vysídlení 

„asociálních elementů“
323

, „nekalých a nepřátelských ţivlů“
324

, nejčastěji pak zrádců, nepoctivců 

a škůdců národa. Druhou stranou mince byla, jako při kaţdé očistě, moţnost rychlého sociálního 

i ekonomického vzestupu jiných aktérů, která za daných okolností přispívala k legitimizaci 

celého procesu.  

 

„Očišťovacích akcí pohraničního území“
325  

proběhla v prvních poválečných letech celá řada a 

zdaleka za nimi nestála jen jedna specifická skupina politických aktérů. Je-li očista 

legitimizována usilováním o kvalitu a zejména soudrţnost společnosti jako celku, stává se 

pochopitelně „odpadem“ vše, co se do takového celku odmítá nebo z nějakých důvodů ani 

nemůţe integrovat. Německé a maďarské obyvatelstvo bylo právě takovou neintegrovatelnou 

entitou. Velkolepé etnické očišťování republiky od Němců (zamýšlený, leč mezinárodně 

neprosaditelný byl tentýţ postup i u maďarského obyvatelstva) mělo všestrannou podporu a jeho 

cíl, republika zbavená této nebezpečné menšiny, legitimizoval princip očisty jako takový. Tedy 

princip, jenţ byl v daném případě uplatněn v krystalicky čisté podobě; kdo z Němců nechtěl být 

zařazen mezi nečisté, kteří musí být odstraněni, musel aktivně intervenovat – například prokázat, 
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ţe bojoval proti nacizmu a byl nacistickou mocí perzekuován. Očista jako princip získala 

jednoznačně pozitivní náboj.   

 

Příkladů rétoriky a praxe etnické očisty v souvislosti s nuceným vysídlením a konfiskací 

německého i maďarského majetku je tolik, ţe by vydaly na samostatnou knihu. Od textu 

příslušných prezidentských dekretů, které o Němcích a Maďarech pojednávají zásadně jako o 

kolektivních kategoriích určených k exkluzi, přes jednotlivá nařízení, aţ po četné rezoluce s 

výzvami vládě, „abyste pokračovali neochvějně v započatém díle očisty Československé 

republiky od Němců a Maďarů, aby československý lid klidně mohl jíti za svou denní prací“
326

 

nebo články o zvítězivší „národní očistě naší půdy“, o níţ „bylo usilováno jiţ od husitských 

válek“.
327

 Pro tuto studii je ale ještě zajímavější, jak se očista etablovala jakoţto způsob řešení 

problémů i s těmi Němci, kteří v českých zemích z různých důvodů směli nebo (jako odborníci) 

museli zůstat.
328

   

 

V těchto případech pochopitelně argumentace byla o něco sloţitější, protoţe šlo o lidi, kteří jiţ 

byli jednou uznáni za čisté nebo alespoň (v případě nepostradatelných odborníků a smíšených 

manţelství) ne tak nečisté, aby museli sdílet osud miliónů svých soukmenovců. Argumentace 

nacionálně uvědomělých kruhů, ale v mnohých případech například i Ministerstva národní 

obrany proti těmto lidem, byla v zásadě dvojí. Zejména v době probíhajícího odsunu se snaţila 

zpochybnit kategorie určené k setrvání v pohraničí vůbec nebo alespoň přílišnou šíři těchto 

kategorií. Například ve společné rezoluci ţádaly Svaz osvobozených politických vězňů, Svaz 

národní revoluce a Čs. obec legionářská, „aby odsun Němců… nebyl brzděn ţádostmi závodních 

rad o jednotlivé německé odborníky nebo i celé jejich kategorie. Pokud jde o německé 

antifašisty, protestujeme proti zneuţívání tohoto pojmu… Československé státní občanství, 

nechť je uděleno co nejmenšímu počtu německých antifašistů a to po přesném prozkoumání 

všech dokladů za kontroly veřejnosti.“
329

 Častější a po ukončení organizovaných odsunů jediný 

moţný způsob poţadované očisty pohraničí od zbylých Němců, vycházel z přesvědčení, ţe 

pohraničí z „důvodů vojensko-politických vyţaduje, aby bylo osídleno českým obyvatelstvem 

naprosto spolehlivým“
330

, a tedy, aby zejména nečeské obyvatelstvo, včetně německých 

antifašistů, bylo vysídleno do vnitrozemí, a tak odstraněno alespoň z nového slovanského 

pohraničí. K artikulaci tohoto přesvědčení slouţily mnohdy i podněty překvapivě neurčité a se 

záleţitostí zůstavší německé menšiny nesouvisející, coţ ovšem nebylo v rozporu s vládnoucí 

atmosférou nacionální očisty. Příkladem takové sofistikované argumentace můţe být článek o 

poţárech publikovaný v ústeckých novinách Sever, vydávaných KSČ:   

Nepřetrţité poţáry v pohraničí… vyvolávají pochopitelný rozruch mezi veškerým českým 

obyvatelstvem. Tento rozruch je tím větší, protoţe lze oprávněně soudit, ţe kdyţ uţ ne 

všechny poţáry, aspoň některé z nich byly zaloţeny a ţe jde o organisované ţhářství… 

Všichni čeští obyvatelé pohraničí jsou si vědomi, ţe jde o národní majetek, tedy majetek 

nás všech. České pohraničí, které má příleţitost sledovati činnost Němců, kteří u nás 
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zůstali, nechť jiţ jako tzv. nepostradatelní specialisté nebo antifašisté, stále se domáhá 

jejich odstranění… Oprávněné podezření, ţe jde v pohraničí o organisované ţhářství, 

volání českého lidu po odstranění všech Němců a přesídlení smíšených manţelství do 

vnitrozemí ještě zvýšilo. Soudíme, ţe v zájmu bezpečnosti státu nemůţe a nesmí býti tento 

hlas českého pohraničí přehlíţen.
331

  

Šíření obdobných názorů mělo úspěch. Co se týče nuceného vysídlení části zůstavších Němců do 

vnitrozemí, nezůstalo pouze u rétoriky.
332

  

 

Kolem roku 1948, v době, kdy jiţ pohasla naděje na další vlnu kolektivní očisty pohraničí od 

Němců, soustředili se ti, kterým předchozí očistné kúry v tomto směru byly málo radikální, na 

případy konkrétních osob. Z různých příčin pak ţádali, aby tomu či onomu bylo zpětně odňato 

přidělené státní občanství, coţ otevíralo dveře ke konfiskaci rodinného domku, odnětí a likvidaci 

případného rodinného podniku a v některých případech rovněţ k odsunu do vnitrozemí.
333     

 

Téměř „baumanovsky“
334

 modelové je všudypřítomné pohoršení nad jedinci a skupinami osob, 

jejichţ etnická identita není zcela jednoznačná. V českém tisku vycházely články ostře 

napadající všechny, kteří v předcházejících letech nezachovali věrnost českému národu; často 

ovšem autoři neměli na mysli případy kolaborantů, ale spíše starousedlíky z pohraničí, jejichţ 

nacionální identita byla – v důsledku smíšených manţelství a dalších komplikovaných 

příbuzenských svazků – poněkud ambivalentní. Postoj k těmto lidem charakteristicky vyjadřuje 

ironický článek Wenzel Rzehak se zase hledá
335

. Postava původně Čecha Václava Řeháka, jehoţ 

manţelka je Němka, je tu vylíčena jako prototyp chameleóna, který vlastně neví, kdo je. Za 

okupace si jako Wenzel Rzehak myslel, ţe je Němec, ale Němci jím pohrdali.  

Našel se aţ pátého května ve čtyřicátémpátém roce. Opět jako Čech Václav Řehák. Pak 

ale přišli jacísi sekáči z protektorátu a vytáhli se na něho… Naloţili na vagon nejen jeho, 

ale všechny Němce ze vsi a poslali je do rajchu. A tam se teď Rzehak Wenzel dovolává 

svého českého původu a mermomocí zpátky. Zase hledá sám sebe a nepřejte si, aby se 

ještě jednou našel v Československu!    

 

Toto opovrţení smíšené se strachem z lidí nejednoznačné identity nenašlo pochopitelně své 

vyjádření pouze v kritických článcích. Byly jim prodchunty diskuze předsednictva vlády i 

korespondence mezi ministerstvy. Nešlo jen o řešení jednotlivých případů, ale celých skupin lidí 

takto „nespolehlivých“. Například obyvatelé jihočeského Vitorazska byli hned v květnu 1945 

jako Němci divoce vyhnáni do sousedního Rakouska, aby se pak zjistilo, ţe stovky z těchto 

vyhnaných se hlásí k české národnosti a v jinak německém prostředí si udrţují slušnou znalost 

češtiny. Musel jim být povolen návrat, ale jako s německým prostředím příliš sţití Češi nebudili 

u státních orgánů důvěru. Proto se „dne 14. června 1946 se konala v ministerstvu vnitra porada o 
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přesídlení nespolehlivého obyvatelstva české národnosti z Vitorazska do jiných krajů Čech.“ 

Nakonec pro ně ministerští úředníci nalezli „vhodné“ ubytování v okresu Teplá, kde se lidé z 

Vitorazska měli záhy chopit práce jako námezdní dělníci v zemědělských provozech. Celá akce 

byla poněkud cynicky „prováděna pod zorným úhlem, ţe v úvahu přicházející osoby se podrobí 

dobrovolnému přesunu. V případě opačném zařídí ministerstvo vnitra případně v dohodě s 

ministerstvem národní obrany, aby přesun z hlediska státní bezpečnosti mohl být proveden.“
336

    

 

Podobně problematické bylo i obyvatelstvo Hlučínska a českého Těšínska. V těchto krajích byla 

národnostní situace tak komplikovaná, ţe pokusy o konstrukci nějakého modelu očisty, který by 

neznamenal ztrátu „české krve“, ale který by zároveň jednou provţdy oddělil zrno od plev, 

ztroskotaly. Obyvatelstvo Hlučínska bylo českými úřady povaţováno jiţ za první republiky, 

většinou proti jeho vůli, za české – a po válce tato tradice ze strany státu pokračovala. To se 

ovšem nelíbilo řadě místních českých vlastenců, kteří v nesčetných článcích vyzývali k radikální 

očistě regionu.
337

 Zejména Těšínsko se svojí česko-německo-polskou identitou se vymykalo úsilí 

vlády „o vyčištění československého území od ţivlů národně a státně nespolehlivých“. Všech 87 

obcí těšínského pohraničí bylo uznáno za národnostně natolik ambivalentní, ţe některé návrhy 

povaţovaly za („z hlediska národní a státní bezpečnosti“) nutné  „dočasné jmenování správních 

komisí. Správní komise by mohly býti postupně rušeny, jakmile by byl zjednán spolehlivý 

přehled o počtu obyvatelstva republice věrného, jeţ zaslouţí, aby si v místních národních 

výborech samo spravovalo své záleţitosti.“
338

  

 

Velké problémy způsobovali rovněţ reemigranti, zejména ti z německy mluvících oblastí, kteří 

se mezi sebou pochopitelně domlouvali německy.
339

 Byli předmětem neustálých útoků a stíţností 

ostatních osídlenců, čehoţ si hojně všímali i pisatelé situačních zpráv z pohraničí. Na 

ministerských poradách se v této souvislosti na jednu stranu standardně upozorňovalo, ţe je třeba 

přísného „prověřování, aby v pohraničí se nevytvořila nová menšina lidí neprověřených a 

nespolehlivých“, zároveň šlo ale přece jen o lidi českého původu, takţe bylo „třeba pamatovati 

na to, ţe se nyní jedná o záchranu lidí pro náš národ. V budoucnosti totiţ nebude lze prováděti 

menšinovou politiku, takţe přísné stanovisko by znamenalo ztrátu mnohé české krve.“
340

 

 

Etnický náboj očisty se pochopitelně nevztahoval výlučně na Němce nebo Maďary, jak se o tom 

ještě podrobněji zmíním v části věnované poválečného přístupu k menšinám. V souvislosti s 

„cikány“, údajně „metlou venkova“, Ţidy ze Zakarpatské Ukrajiny a dalšími cizinci, 

doporučoval předseda parlamentní komise pro otázky osídlení a předseda Osidlovací komise ÚV 

KSČ Dr. Steiner,  
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aby otázka očisty pohraničí od nejistých ţivlů byla řešena ve spolupráci s Ministerstvem 

národní obrany… Nyní, kdyţ jsme se v pohraničí v hlavních rysech zbavili Němců, jest 

toto provedení otázkou více neţ akutní a myslím, ţe ve spolupráci s MNO se i nedostatek 

technických sil lehce vyřeší.
341

  

Přinejmenším stejně aktuální bylo v roce 1946 vyčištění jiţní Moravy od cizího elementu, který 

představovali Chorvaté na Mikulovsku, a to nejen pro autora článku Proveďme očistu republiky 

do důsledků. Ještě jedna otázka dosud nevyřešená
342

, jenţ vyšel v sociálnědemokratickém Právu 

lidu a jenţ volal po rychlém vysídlení těchto údajných kolaborantů a jejich nahrazení 

reemigranty české krve, „bojovníky partizánské brigády Jana Ţiţky z Jugoslávie“. Otázka očisty 

jiţní Moravy od ambivalentního chorvatského obyvatelstva zaměstnávala několik ministerstev a 

příslušné místní i zemské úřady více neţ dva roky. 

 

Republika neměla být očištěna jen od Němců, ale také od všech jejich „přítelíčků“ a 

„germanofilů“, tedy zejména lidí, kteří jednotlivým vyháněným a terorizovaným Němcům po 

květnu 1945 pomáhali nebo se jich zastávali proti vůli hlasatelů tvrdé odplaty. Výzvy k očistě od 

těchto „germanofilských ţivlů“ byly často skrytým či otevřeným útokem na starousedlíky, kteří 

proţili v pohraničí válku, mezi Němci měli své známé, a pro něţ tudíţ německé obyvatelstvo 

nepředstavovalo anonymní fašistickou masu. Z pohledu zejména nových osídlenců bylo 

především třeba, aby „český ţivel plně ovládl pohraniční území republiky a odstranil z něj 

všechny zbytky nacismu“ (rozuměj němectví), k čemuţ bylo třeba „přispění všech vlastenců bez 

rozdílu politického přesvědčení, i tzv. Starousedlíků“. Bohuţel, právě mezi nimi se ale najdou 

takoví,  

kteří svévolně špiní i ničí vlasteneckou práci druhých. Tito lidé jsou nebezpeční škůdci 

celého národa. Pozor na ně… Tito lidé (a není jich málo) jsou formálně vřazeni do řad 

českého národa, ale v jádru zůstali Němci. Vyvíjejí germanofilskou politiku v 

pohraničním pásmu čs. státu. Vědomě rozbíjejí jednotu Čechů přistěhovalých a 

starousedlých… Nesmíme podceňovat toto nebezpečí!
343

  

Z dobrého vztahu k Němcům byli obviňováni často národní správci; příčina spočívala většinou v 

tom, ţe na jimi spravovaném majetku pracovali mnohdy ještě mnoho měsíců Němci, s nimiţ tito 

správci trávili mnoho času a občas se s nimi i lidsky sblíţili (někdy se v této konstelaci rodily i 

většinou českého obyvatelstva příkře odsuzované milostné vztahy). Kritika takových poměrů 

byla bez ohledu na politickou orientaci ostrá, vyzývající nejen k nejběţnější dobové formě očisty 

(odstranění těchto lidí z pohraničí), ale i k brutálnějším řešením:  

Tito „také Češi“ jiţ asi zapomněli na dobu okupace a teror Němců a neuvědomují si, ţe 

svým chováním budí veřejné pohoršení. V usnesení lučanské odbočky NJS se praví, aby 

byli tito přítelíčkové Němců oznámeni a veřejně pranýřováni. Zejména není myslitelné, 

aby lidé, kteří udrţují milostné poměry s Němkami, byli národní správci. Také v tomto 

směru je nutno provést řádnou a bezohlednou očistu.
344
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V tomto případě je mimo jiné pozoruhodné, ţe k pranýřování vyzývá stará hraničářská Národní 

jednota severočeská, tedy organizace českých starousedlíků v někdejších Sudetech. 

 

Jestliţe „bezohlednou očistu“ republiky od Němců, zamýšlenou očistu od Maďarů a částečně 

také od dalších etnicky odlišných, nespolehlivých a pochybných skupin, si jen málokdo dovolil 

veřejně zpochybňovat či kritizovat, bylo tomu přece jen jinak u vypořádání se s vlastními lidmi – 

ať uţ výše zmiňovanými „přítelíčky“ Němců nebo, zejména, s individui obviněnými z provinění 

proti národní cti na základě prezidentského dekretu o potrestání nacistických zločinců, zrádců a 

jejich pomahačů
345

, tedy se zrádci a kolaboranty z doby válečné.  

 

Pochopitelně i v tomto případě převaţovaly divoké výzvy k radikálnější očistě, jejíţ stoupence 

pohoršoval v podstatě kaţdý osvobozující rozsudek k tomuto účelu zřízených lidových soudů. 

Například společná rezoluce všech politických stran Národní fronty z Valašského Meziříčí 

odsoudila všechny advokáty, kteří před lidovými soudy dokázali nevinu svých klientů. Takoví 

lidé údajně „provádí obhajobu takovým způsobem, který se neshoduje se ctí českého právníka. 

Český advokát má v první řadě dbát o očistu národa.“ Mělo by jim proto být „zakázáno ihned 

další zastupování před Lidovými soudy“ měli by být „pohnáni za svoji činnost, která se 

nesrovnává se ctí českého právníka, k zodpovědnosti“.
346

 Střet reziduí právního státu a očistné 

mašinérie nemohl být charakterizován výstiţněji. 

 

Během roku 1946 si ovšem řada lidí začala uvědomovat, ţe hranice mezi ţádanou očistou a 

vyřizováním si účtů nebo politickým bojem mezi přívrţenci různých politických stran jsou velice 

nezřetelné. Autor nikoli zcela ojedinělého kritického článku K provádění očisty
347

 připomínal, ţe  

nacistické pojetí spravedlnosti a odplaty je nám cizí. Nacistická právní praxe totiţ 

dovozovala, ţe je nutno postihnout třeba i více nevinných, jen kdyţ ţádný vinník neunikne 

trestu. Naše pojetí práva však, které je v souhlase s právním cítěním většiny 

civilisovaných národů světa, vychází ze stanoviska, ţe je lépe v pochybnosti raději 

pardonovat několik vinníků, neţ odsoudit nevinného.  

Ţe tak mimochodem nepřímo označil kolektivní vysídlení Němců za metodu nacistickou, autor 

neřešil, ve svém článku se zabýval pouze uplatňováním „očisty národního ţivota od zrádců a 

kolaborantů“.  I tak byly hlasy jako tento, jenţ otevřeně přiznával, ţe jsme „zaţili příliš mnoho 

různých samozvanců a gestapáckých napodobitelů, kteří s klidným srdcem dávali svůj souhlas k 

omezení lidské svobody ve velkém i v případech zcela pochybných a ani formálním zákonem, 

ani přirozeným zákonem revoluce neodůvodněných“, podstatným (byť ne aţ tak vlivným) 

korektivem panujícího diskurzu.  

 

V souvislosti s očistou od kolaborantů se přinejmenším častěji neţ u jiných očistných kúr 

upozorňovalo na nespravedlnosti mající za důsledek odsouzení drobných viníků a ponechání lidí 

skutečně profitujících z nacistické okupace v různých funkcích nového státního aparátu či na 

jiných lukrativních pozicích. Základní dokument dokazující v tomto ohledu dostatečnou čistotu a 

umoţňující vykonávání vyšších funkcí, osvědčení o státní a národní spolehlivosti, byl 
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pochopitelně předmětem nejrůznějších politických obchodů. Krom toho si vydání takového 

dokumentu ţádalo jistý čas, coţ platilo i o zaloţení samotných očistných komisí, které jej 

vydávaly. To činilo velké problémy, protoţe například v létě 1945 většina institucí o svých 

zaměstnancích oficiálně nevěděla, zda jsou národně, občansky a politicky spolehliví.
348

 Z toho 

důvodu se začaly zakládat nejrůznější dílčí „oddělení revoluční očisty“, čímţ se celý systém 

znepřehledňoval a otevíral korupci všeho druhu. Spolehlivost vyšších státních zaměstnanců 

musel dokonce na základě usnesení vlády z 29. ledna 1946 před jejich jmenováním prošetřit sám 

ministr vnitra, který ještě v roce 1947 odmítal na této praxi cokoli měnit.
349

       

 

Tradičním aspektem ideologie čistoty a pevného řádu, jaký měl být v Československu po válce 

nastolen, je – vedle jiţ zmiňované jednoty uvnitř – pochopitelně také zajištěná hranice proti 

vnějším nepřátelům. Oba tyto aspekty jsou skutečně základními pilíři budování nového 

pohraničí. Nic z toho, co zůstalo „uvnitř“, nemělo být nezávislé, autonomní vůči celkovému 

záměru, jednotnému kolektivu. Aby takové jednoty bylo moţno dosáhnout a zejména aby jí bylo 

moţné dlouhodobě udrţet, bylo ovšem třeba oddělit vnější od vnitřního. Jako legitimizační 

argument poslouţila především všeobecně přijímaná nutnost zabezpečení obrany státu. Hranice 

jako prostor špatně průchozí, střeţený, kontrolovaný těmi nejposlušnějšími, se začala budovat jiţ 

dlouho před únorem 1948. 

 

Jestliţe pohraničí mělo být osídleno spolehlivými občany slovanské národnosti, pak to dvojnásob 

platilo o prostorech bezprostředně přiléhajícím ke státním hranicím. Zejména Ministerstvo 

národní obrany „v zájmu obrany státu“ jiţ od léta 1945 a intenzivně pak během roku 1946 

naléhalo,  

aby v pohraničních okresech… byli usidlováni nejspolehlivější občané české neb jiné 

slovanské národnosti, kteří by nejen v míru, ale hlavně v případě obrany státu byli 

spolehlivým ţivlem a oporou jak z morálního tak i hospodářského hlediska na pohraniční 

čáře.  

 Nespolehlivé občany jest třeba z prostoru pohraničních odsunout a usídliti je ve  

vnitrozemí. Z těchto důvodů MNO má vyhraţené právo přezkoušeti spolehlivost usedlíků 

v dotyčných pohraničních prostorech… Styční důstojníci MNO u ministerstev předloţí… 

návrhy se ţádostí o okamţitý přesun dotyčných nespolehlivých ţivlů… Poněvadţ se jedná 

o výsostný zájem státu, jest nutno postupovat… velmi rigorosně.
350

 

Tento názor se setkal s plným pochopením vlády a během roku 1946 a 1947 byl skutečně uveden 

do praxe systém prověřování osob, kteří obývali oblasti při státní hranici. V důvodové zprávě k 

zákonu o zřízení pohraničního pásma se argumentuje skutečností, ţe pohraniční oblasti jsou 

vystaveny „rušivým vlivům“, při nichţ narušovatele zhusta podporují místní lidé. „Těmto 

zjevům nutno učinit přítrţ… je nutno sáhnouti k opatřením, jimiţ by byli z celního pohraničního 
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pásma odstraněni všichni ti, kdoţ nejsou dostatečně dbalí svých povinností k státu.“ Jak je 

zvykem při téměř jakékoliv očistě, dodává se i v tomto případě, ţe „opatření tato budou zajisté 

uvítána převáţnou většinou obyvatelstva v této oblasti, poněvadţ tím bude zajištěna i jejich 

vlastní bezpečnost.“
351

  Vytipováním a nahlášením osob potenciálně národně nespolehlivých 

byly v pohraničních okresech pověřeny různé místní orgány. Ty si ovšem očistné záměry 

ministerstva vyloţily po svém; jejich zprávy byly natolik kusé, ţe je mnohdy jako relevantní 

nemohl přejímat jinak přísné očistě pohraničí velice nakloněný hlavní štáb MNO. V roce 1947 

proto upozorňoval národní výbory v pohraničních oblastech, ţe důvody jako „líný, nespolehlivý“ 

nebo jen „nespolehlivý“ nebo „pytlák nespolehlivý“ ještě k vysídlení příslušných osob nestačí.
352

    

 

Pohraničí jako dějiště gigantické redistribuce majetku bylo po roce 1945 především krajem, kde 

se bez velké námahy dalo zbohatnout. Míra tohoto zbohatnutí se u různých osídlenců značně 

lišila, stejně jako ochota vyváţit nově nabytý majetek sluţbou vlasti v pohraničních krajích. 

Disproporce mezi realitou, tedy příchodem statisíců sociálně slabších občanů doufajících v 

materiální i společenský vzestup, a reprodukovanou idylou pravých vlastenců a hraničářů po 

čase vyústila ve všeobecné znepokojení. Pohraničí začalo být nazýváno divokým západem, 

řadou obcí se osídlenci prohnali jako divoká smršť, místo aby tu zakotvili. Přitom šlo o to, 

budovat právě v pohraničí společenství těch nejlepších z nejlepších, prostředí „stoprocentně čisté 

od nespolehlivých ţivlů“.
353

 Vinu za nelibý stav bylo třeba uvalit na – v porovnání se zástupy 

poctivců a vlastenců – menšinu podvodníků, asociálů, zlatokopů a vypočítavých sobců. Na 

mušce byli rovněţ národní správci, z nichţ údajně mnozí „v národní a mravní zkoušce 

neobstáli“.
354

 Takto označenou skupinu jednotlivců je moţné stigmatizovat a vytouţené dobré 

společenství následně od vyvrhelů očistit. „Z řad národních správců musí s konečnou platností 

zmizet všichni ti šmelináři a nepoctivci“.
355

 „Šmelináři“, tedy lidé věnující se různým drobným 

obchodům s majetkem, vlastně také mohli za špatný stav pohraničí;   jsou to tudíţ „záškodníci, 

které je nutno postavit na roveň zrádcům. Neboť provádí zradu na našem hospodářství a 

zásobování. Jsou to ţivly, které musí být vyhoštěny jednou provţdy z pohraničí.“
356

 Stejně tak 

podnikatelé, kteří zaměstnávají Němce, nebo správci a majitelé menších přidělených továren, 

zacházející necitlivě s dělníky z vnitrozemí. A moţná i mnozí další.  

 

 Postupně se tak roztáčela spirála „očišťování pohraničí od asociálních elementů, které zde 

mnohdy hledaly svoje neblahé uplatnění“.
357

 Stav pohraničí ovšem zůstával problematický, 

místy neutěšený, coţ paradoxně přispívalo nikoli k hledání strukturálně jiných řešení, ale k 

radikalizaci diskurzu (a mnohdy i praxe) očisty. V prvních letech po válce se étos vybraného 

společenství týkal do velké míry pouze části země, díky tomu bylo stále moţné zavrţené, kteří 
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neprojdou jednotlivými vlnami očisty, posílat do vnitrozemí. Otázkou bylo, co se s nimi stane, aţ 

se kolektiv začne utuţovat i tam. 

 

Skutečnost, ţe diskurz očisty byl v letech 1945-1948, v éře tzv. demokratické třetí republiky, 

zcela legitimizován, pochopitelně neznamená, ţe se postupem času neproměňoval. Jiţ před 

rokem 1948 jsme byli svědky určitých posunů v definici „nečistoty“ určené k odstranění – od 

jednoznačně etnické konotace poválečného čištění republiky přes české přisluhovače, 

„přítelíčky“ Němců, lidi s nejasnou či úřadům nebo sousedům nesrozumitelnou etnickou 

identitou aţ po nejrůznější asociály, zlatokopy, šmelináře, sobecké existence a obecně lidi 

nespolehlivé. 

 

Po roce 1948 následovaly další posuny diskurzu očisty; od jednotlivých škůdců, kteří škodí svým 

sobectvím a nerespektováním pravidel společného budování, se definice „nečistých“ přesouvá 

stále více k sabotérům a třídním nepřátelům; kapitalistům, velkostatkářům, vesnickým boháčům, 

burţoazii a reakcionářům vůbec. Nyní jiţ jde o likvidaci staré sociální struktury jako takové. Ani 

to pochopitelně není záleţitost zcela nová a neznámá; snahy o legitimizaci této hluboko jdoucí 

likvidace starého jakoţto nutné součásti vybudování nové, zdravější a spravedlivější společnosti 

jsme právě v pohraničí svědky jiţ v předchozích letech. 

 

Rétorika očisty a její legitimizace se po únoru 1948 nemění nijak radikálně. V programovém 

časopise Osidlovacího úřadu vychází záhy tou dobou prohlášení sdělující, ţe „akční výbor 

Národní fronty si vzal za úkol jednak odstraniti všechny dosavadní brzdy úspěšné osidlovací 

práce, jednak bdít v budoucnosti nad čistotou úřadu, odkrývat a odstraňovat včas všechny 

rozvratníky a sabotéry.“
358

 Jsou to vlastně staré známé cíle, jen slovo sabotér se po únoru 

pouţívá výrazně hojněji. Jedná se o pojem vyuţívaný s oblibou v Sovětském Svazu, zejména v 

prvních letech po říjnové socialistické revoluci. Sabotér, jak známo, je slovo převzaté z válečné 

terminologie; je roven zrádci, kterého se ve válce sluší popravit. Druhá zaznamenatelná změna 

souvisí s centralizací tisku a utuţením cenzury; v novinách tak nadále nevycházejí jen obecné 

výzvy k očistě různého rázu, ale zároveň seznamy jmen těch, kteří by co nejdříve měli být nebo 

kteří jiţ byli odstraněni:  

Akční výbory napravují rychle to, co bylo zanedbáno v době, kdy na vedoucích místech 

stáli lidé, kteří trpěli, ba někdy dokonce i podporovali záškodníky a reakční elementy... 

Advokát dr. Křídlo, známý z varnsdorfské stávky, musí opustit do týdne město, právě tak 

bezpečnostní referent MNV Bajer a známí a hlasití zastánci reakce Eminger, Zelený, 

Nový, Štros, Plesinger a jiní. Zajištěni byli také bývalý továrník německé národnosti 

Schmitzer a Němec Phal.
359

  

Jména konkrétních osob se začínají objevovat i v titulcích článků, jako třeba Rozbiječ 

odborářské jednoty, továrník Ouhrabka, zajištěn.
360

 

 

Z těchto jmenných seznamů jiţ čiší atmosféra nastupující diktatury. Jinak ale zůstává základní 

struktura argumentace i praxe podobná. Nespolehliví lidé, brzdící osidlování, asociální sobci, 
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jsou nečistými ţivly, případně pijavicemi a upíry, před nimiţ je třeba se mít na pozoru. „Jestliţe 

někdo nesouhlasí s cestou, kterou nastoupila zdrcující většina národa, ten nemá místa v 

pohraničí, v bezprostřední blízkosti hranic.“
361

   Odsun, vysídlení, přesídlení, jako základní 

způsob řešení problémů s nespolehlivými, zrádci a rozvraceči, zůstává. V přednáškách a 

instruktáţích navíc po celé republice členové strany sice připomínají, ţe „nadále musíme věnovat 

plnou pozornost očistě všeho ţivota v pohraničí“, zároveň ale ujišťují, ţe v tom „nebudeme 

přehánět a vyloučíme jakékoliv osobní zásahy“.
362

 Ani oblíbený etnický moment očisty 

přinejmenším v prvním roce po nastolení diktatury KSČ nemizí; nadále se apeluje na „národní 

hrdost a vlastenecké cítění občanů“, kteří jsou vyzýváni, aby provedli „dokonalou, důslednou a 

definitivní očistu od všech vnitřních i vnějších pozůstatků po německých okupantech – našich 

odvěkých nepřátelích!“
363

 Právě v tomto ohledu se politika strany ovšem začíná v polovině roku 

1949 postupně měnit. Analýza této proměny bude obsahem některých dalších částí této kapitoly.   

 

Ve stalinských třicátých letech vykazovaly opakující se vlny očisty charakter kumulativní 

radikalizace; čím více se země čistila od škůdců a nepřátel, tím více se objevovalo nových, dosud 

nepoznaných nepřátel – a tím radikálněji bylo nutné proti nim postupovat. Ve zvyšující se 

radikálnosti a komplexnosti očisty spočívala jediná pádná odpověď na otázku, proč společnost, 

stát a hospodářství navzdory neustálému utuţování a exkluzi nezdravých elementů nefungují, jak 

by měly. Tato radikalizace se v poválečném pohraničí nedostavila; po likvidaci jasně 

definovaného nepřítele, zdejšího německého společenství, byla navzdory kontinuitě diskurzu 

očisty v praxi násilná exkluze nepřátel a škůdců brzděna současně vyvíjenou snahou po 

stabilizaci zásad právního státu. Tato snaha v mnoha ohledech trvá i po únoru 1948, zčásti ovšem 

pouze formálně. Neudrţitelná ideologie tří poválečných let, která chtěla vyhovět jak touze po 

pevném řádu spojeném s neustálým očišťováním od nezdravých jevů, tak i snaze udrţet si 

alespoň určitou míru liberálních politických svobod, v roce 1948 definitivně padla. Kyvadlo se 

vychýlilo jednoznačně na stranu čistoty, na úkor svobody. Nebylo to ale vychýlení náhlé ani 

prudké. 

 

Metody očisty se v první polovině padesátých let v lecčems vrací k metodám uplatňovaným v 

prvních dvou letech po válce proti německému obyvatelstvu a lidem provinivším se údajně 

„proti národní cti“; jedná se o konfiskaci majetku (a jeho znárodnění nebo zdruţstevnění), 

násilné metody marginalizace a exkluze, případně o internaci v pracovních táborech a vězeních i 

o popravy. Veškeré metody uplatňované nově konstituovanou diktaturou česká společnost, a 

zejména společnost v pohraničí, poměrně nedávno zaţila, a to nejen jako útlak ze strany 

okupantů (to by samo o sobě mohlo vést k jisté imunizaci vůči uplatňování těchto metod), ale 

jako z dobového hlediska spravedlivý nástroj vlastního, demokratického politického systému 

namířeného proti těm, kteří do nové společnosti z mnoha důvodů nemohou patřit, tedy v první 

fázi proti německému obyvatelstvu. Pouze s tím rozdílem, ţe tato bezprostředně poválečná 

perzekuce německé menšiny přinesla mnohonásobně vyšší počet obětí na ţivotech neţ procesy a 

internace padesátých let. 
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 Dobudujeme naše pohraničí. Osnova a materiál pro veřejné schůze a besedy v pohraničí, sbírka referentského  

materiálu pro schůze a veřejné projevy KSČ č. 5, Praha 1948, str. 12 
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 Tamtéţ, str. 11 
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 Proveďte očistu od všech pozůstatků po Němcích, Osidlování, III/2, 25.5.1948, s.63 
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5. Proměny vztahu k menšinám v českém pohraničí po roce 1945 
 

 

 

Tradiční i nové menšiny v českém pohraničí a formující se vztah k nim (1945-1948) 
 

Jsou tu Češi, Slováci, Volyňští Češi, Bulhaři, Rumuni, Němci a cikáni. Tato směs 

příslušníků různých národností, a jejich dosavadní způsob ţivota, vyvolává v četných 

obcích a osadách nepříznivé poměry. Pořádek zde udělati je velmi důleţitou povinností.
364

 

 

Proklamovaným cílem nuceného vysídlení Němců z českých zemí a dosídlení pohraničí bylo 

znovuzískání těchto území pro slovanské obyvatelstvo a etnická homogenita, která měla jít ruku 

v ruce se zmenšením sociálních rozdílů. Tato proklamovaná homogenita ovšem nemohla být 

přinejmenším v první fázi dosaţena uţ vzhledem k heterogenitě původu nového obyvatelstva 

pohraničí, jak je zjevné jiţ z předchozích částí této studie.   

 

Osobám, spadajícím pod ustanovení § 1 [tedy občanům německé a maďarské národnosti], 

které prokáţí, 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, zachovává se československé státní 

občanství.
365                                                                   

  

Zatímco tito tzv. antifašisté a jejich rodiny měli být podle daného dekretu prezidenta republiky 

jedinou skupinou sudetských Němců, kteří směli zůstat, netvořili nakonec zdaleka většinu z 

oněch více neţ 200.000 Němců, jeţ i po roce 1947 pobývali v Československu. V českém 

pohraničí jich po roce 1947 zůstalo kolem 25.000. Mezi občany, kteří nebyli vysídleni, tedy 

patřili v daleko větší míře jedinci ze smíšených rodin (zejména ţeny a děti v případech, kdy otec 

rodiny byl Čech) a tzv. specialisté, lidé, kteří byli z hospodářského hlediska (tedy v jednotlivých 

důleţitých provozech jako byly sklárny, doly a další) nepostradatelní. Vysoké počty německých 

specialistů byly často trnem v oku v té době velice nacionálně uvědomělým českým médiím, 

která za přidělování velkého mnoţství speciálních legitimací pro tyto experty často kritizovala 

místní orgány. Z mnoha svědectví je zřejmé, ţe specialisté nejen ţe mohli, ale v praxi dokonce 

museli setrvat v místě svého bydliště – ač by někteří z nich, vzhledem k tomu, ţe jejich přátelé a 

většina příbuzných byli vysídleni, bývali raději „šli do odsunu“. Část Němců byla posléze, často 

aţ po roce 1948, „odsunuta“ do vnitrozemí – aby tak Němci nikde netvořili kompaktnější 

skupinu a mohli se tak snáze asimilovat.
366

 

 

                                                           
364

 NA, AÚV KSČ, f. 23 (Osidlovací komise), aj 297, Zpráva o současných ţivotních poměrech našeho pohraničí na 

Šumavě, 10. října 1947 
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 Ústavní dekret presidenta republiky č. 33/1945 Sb. ze dne 2. srpna 1945 o úpravě československého státního     

občanství osob národnosti německé a maďarské národnosti 
366

 Více o tom viz část IV (Neţádoucí a přece potřební) 



123 

 

Jak známo, poţadavek Československa na transfer slovenských Maďarů se nakonec do protokolu 

Postupimské konference nedostal a později jej spojenci – i vzhledem k často násilnému a 

nehumánnímu charakteru nuceného vysídlení Němců – jiţ neakceptovali. Na základě dekretů 

prezidenta republiky však byli Maďaři zbaveni občanství, a tak i veškerých práv. Vedle výměny 

několika desítek tisíc z nich za Slováky ţijící v Maďarsku a politiky reslovakizace se tak mohla 

začít praktikovat i politika tzv. vnitřní kolonizace. Tím se měly takříkajíc zabít dvě mouchy 

jednou ranou – jednak plán zapadal do záměru očistit jiţní Slovensko od maďarského ţivlu a 

zároveň přispíval ke zvyšování počtu pracovních sil v někdejších Sudetech. Do pohraničí 

českých zemí tak bylo během tří měsíců (listopad 1946 - únor 1947) pod nátlakem a různými 

výhrůţkami přemístěno přibliţně 45 000 Maďarů. Ti byli aţ do jara roku 1948 nuceni k setrvání 

na základě příslušného dekretu prezidenta republiky o pracovní povinnosti. Značná část z nich se 

po uplynutí této maximální lhůty, po kterou příslušný dekret umoţňoval nutit lidi k práci v místě, 

a za podmínek, jeţ si dotyční nevybrali a nepřáli, individuálně vrátila na jiţní Slovensko.  

 

Mezi lety 1948-1950 přicházeli do českého pohraničí Řekové a Makedonci, kteří utekli po 

prohrané občanské válce; zřejmě vůbec nejexotičtější dosídlenci. Jako první dorazily transporty 

dětí, které byly umístěny ve speciálně zřízených domovech, většinou v objektech po vyvlastněné 

a vyhnané německé šlechtě či burţoazii. K prvním štacím tak patřily zámky v Lesné u 

Varnsdorfu, v Kyselce u Karlových Varů, v Loučné u Šumperka či v Chrastavě u Liberce. 

Rodiče, kteří dorazili o něco později, byli umístěni převáţně v okresech Bruntál, Jeseník a 

Šumperk, částečně také v okrese Trutnov. Jen v dvacetitisícovém Krnově ţilo v polovině 

padesátých let 2.500 Řeků. Tito řečtí komunisté byli většinou zařazeni do práce jako lesní nebo 

průmysloví dělníci.  

 

Z nacionálně ideologického, ale zejména hospodářského a demografického zájmu, jiţ během 

příprav transferu německého obyvatelstva a osídlení pohraničí za druhé světové války vyplynula 

nutnost přemístit do někdejších Sudet různé skupiny emigrantů, tedy lidí, kteří v průběhu staletí 

odešli z českých zemí a Slovenska, ale zachovali si do jisté míry svoji soudrţnost a vztah k 

bývalému domovu (to samozřejmě u mnohých platilo jen teoreticky). Jednalo se zejména o 

Čechy, kteří odešli do části Ukrajiny a východního Polska, jeţ se nazývá Volyně, o Čechy a 

Slováky usazené v Rumunsku, Maďarsku a v severní Jugoslávii, ale také o Čechy z 

Podkarpatské Rusi, ze Slezska, o vídeňské Čechy, emigranty do Německa, Francie a dalších 

zemí.  

 

V letech 1945-1946 probíhala reemigrace samovolně a nebyla ještě státem organizována. V této 

fázi přijíţděli do někdejších Sudet zejména potomci českých evangelíků z polského Zelova a 

vídeňští Češi. Krom toho byli demobilizováni vojáci z volyňské oblasti, jejichţ rodiny se ovšem 

ještě zdrţovaly na území Sovětského Svazu. Zprvu přicházeli i emigranti z Francie, Belgie či 

dokonce Spojených států, ale výměry přidělované půdy (zpravidla 13 ha) se zejména americkým 
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krajanům zdály příliš malé, a tak jejich zájem brzy ustal. Celkem v této fázi přibylo do 

Československa, a to zejména do pohraničí českých zemí, 64.000 novousedlíků.  

 

14. října 1946 byl zřízen reemigrační odbor ministerstva sociální péče a začala organizovaná 

etapa reemigrace. V letech 1947-1950 se do Československa stěhovali především volyňští Češi, 

kteří tvořili vyspělé zemědělské obyvatelstvo a Češi a Slováci z Rumunska a Maďarska, většinou 

drobní zemědělci či nemajetní průmysloví dělníci, nepříliš vzdělaní a do značné míry  

akulturovaní v rumunském prostředí.  

 

Volyňští Češi představovali z hlediska československých úřadů nejvýznamnější skupinu 

reemigrantů. Jednalo se o asi 40 000 lidí (včetně vojáků Svobodovy armády), jejichţ předkové se 

v 2. polovině 19. století usadili v úrodných rovinách Volyňské gubernie na západní Ukrajině.
367

 

Tyto lidi, kteří si i po sedmdesáti letech na Ukrajině udrţeli svůj jazyk, zvyky a způsob 

hospodaření, nebylo těţké získat; krátce, ale se vší brutalitou, zaţili stalinský teror a proto, kdyţ 

byla příleţitost, masově vstupovali do Svobodovy armády, aby se dostali domů do 

Československa. Ti, co bydleli za hranicí gubernie Volyně, na níţ se vztahovala mezistátní 

dohoda umoţňující přesídlení, se po válce narychlo stěhovali na její území. Za svoje sluţby v 

zahraniční armádě byly Volyňským Čechům slíbeny příhodné podmínky při usídlování v českém 

pohraničí. Konflikty, které příchod těchto vlastenců, sedláků, a také výrazně náboţensky 

profilovaných komunit pochopitelně musel v pohraničí vyvolávat, budou předmětem podrobnější 

analýzy.
368

 

 

Druhá významná skupina, Slováci, Češi a Rusíni z Rumunska, na rozdíl od volyňských Čechů 

nebyla v situaci, kdy by si mohla klást nějaké podmínky. Slovenské, případně české vesnice byly 

roztroušené po rumunských Karpatech, a tak této skupině chyběla jednotnější organizace. Čeští 

agitátoři z Československé přesídlovací komise Oradea-Mare jim naslibovali, ţe půjdou do 

lepšího, a tak prostě šli. Pochopitelně – to, ţe nejedou na Slovensko, odkud jejich rody 

pocházely, se rumunští Slováci, kteří tvořili největší část této vlny „reemigrantů“, dozvěděli 

nejdříve ve vlaku.  Desetitisíce těchto lidí (jen Slováků ţilo v Rumunsku okolo 50 000, přičemţ 

není jasné, kolik přesně jich přesídlilo do Sudet) byly rozvezeny do Jeseníků, do zapadlých koutů 

jiţních Čech a jiţní Moravy a do pustých oblastí západočeského pohraničí. Dostali většinou 

pouhé 3 hektary půdy, přičemţ se počítalo s tím, ţe se z nich stanou lesní dělníci. Někteří později 

odešli pracovat do severočeských továren.  

 

                                                           
367

 K zajímavostem patří skutečnost, ţe mezi reemigranty po roce 1945 bylo několik set starých lidí, kteří se narodili  

ještě před odchodem této skupiny na Volyni, tedy v Čechách či na Moravě. Pro tyto lidi se jednalo o skutečný návrat  

domů. 
368

 Podrobně k adaptaci a interakci s touto specifickou skupinou obyvatelstva viz část VI (slovanští bratři nebo 

nespolehlivé ţivly?) 
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Podle oficiálních československých dokumentů z roku 1950 přesídlilo, počítáme-li i optanty z 

někdejší Podkarpatské Rusi, do Československa 202.526 někdejších českých a slovenských 

emigrantů. Jejich naprostá většina se usídlila v někdejších Sudetech.  Připočítáme-li k tomuto 

číslu kolem 200.000 zůstavších Němců, několik desítek tisíc Maďarů, zhruba 20.000 Řeků, 

150.000 – 190.000 Slováků a desetitisíce východoslovenských Romů, kteří se v prvních letech 

po válce stěhovali za prací do českého pohraničí, zjistíme, ţe příslušníci těchto etnicky a kulturně 

odlišných skupin tvořili přibliţně třetinu společnosti někdejších sudetských území, která koncem 

března 1947 čítala podle údajů ústředních osidlovacích orgánů 2 496 836 obyvatel.
369  

 

Ani v bezprostředně poválečném období se vztah k menšinám a menšinovosti v českém 

pohraničí nedá jednoduše definovat a paušalizovat. Lišil se pochopitelně u jednotlivých 

menšinových skupin a roli pro jeho formování a podobu hrály také sociální, regionální a 

politické faktory. Lišily se postoje českých starousedlíků, nových osídlenců, místních a 

centrálních úřadů. Specifický byl vztah k německé menšině, jehoţ některé kontury jsem 

analyzoval jiţ v části „Očištěná společnost“ a jemuţ se budu podrobněji věnovat v následující 

kapitole. Byl pochopitelně více neţ obecnějšími faktory vztahu k menšinám a menšinovosti 

diktován historicko-politickým kontextem, tedy dlouhodobým napětím mezi českou a německou 

komunitou v českých zemích, traumatem Mnichova a proţitou nacistickou okupací. Pro povahu 

bezprostředně poválečného postoje k menšinám jsou však neméně charakteristické i reakce na 

ostatní „cizorodé“ skupiny, které se v českých zemích a zejména v pohraničí začaly v důsledku 

mohutných poválečných přesunů obyvatelstva, kdy bylo jen na území Čech a Moravy v pohybu 

zhruba 5 miliónů lidí, objevovat. Někteří z těchto lidí, jako malá skupinka česky i německy 

mluvících Ţidů, se vraceli, většina z nich se ovšem v prostředí českého pohraničí ocitala jako 

element zcela nový.  

 

V předchozí kapitole jsem se zmínil o „očistných“ prvcích formujícího se vztahu k menšinám, 

nyní jde ale o to, zachytit jemnější kontury a odlišnosti, jak se projevovaly ve vztazích mezi 

různými menšinovými skupinami a centrálními úřady, místními správními a bezpečnostními 

orgány i „obyčejnými“ sousedy, tedy lokální veřejností. Šlo ve velké většině o vztah trojího typu: 

obecnou nedůvěru vůči etnicky a kulturně se odlišujícím se skupinám, různě artikulovanou 

slovanskou vzájemnost, jejíţ integrální součástí byl vyhrocený antiněmecký či antimaďarský 

nacionalizmus, a v neposlední řadě o technokratický, nacionalistické vášně často tlumící přístup, 

vyplývající zejména z pragmatických ekonomických ohledů.
370

 Všechny tři typy postojů je 

moţné nalézt na všech úrovních, od centrálních politických aktérů a institucí aţ po místní správu 

a jednotlivé občany. Krajně podezřívavý, aţ hysterický postoj ke všemu cizímu je ale 

charakteristický především pro místní prostředí, pro dobová média a před rokem 1948 pro 

předvolební či obecně politické kampaně; centrální instituce, stejně jako hospodářské subjekty, 

naopak vykazují snahu o pragmatičtější postoje, která je krom zmíněných hospodářských 
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 Tento údaj uvádí: Čapka, František-Slezák, Lubomír-Vaculík,Jaroslav; Nové osídlení pohraničí českých zemí po 

druhé světové válce, Brno 2005, str. 188 
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 Tato typologie pochopitelně odpovídá jen v hrubých rysech a řada přístupů se z ní můţe vymykat. Příkladem 

můţe být vztah k řeckým komunistickým imigrantům, který vycházel zejména z ideologické spřízněnosti a z 

mezinárodních souvislostí 
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argumentů někdy odůvodňována i ohledy na zahraniční veřejnost. Zajímavé ale je, ţe případy, 

které z tohoto základního schématu vybočují, nejsou zcela výjimečné. 

 

*** 

 

Pokud bychom se pokusili v dokumentech z prvních poválečných let vyhledat pojem, který se 

nejčastěji objevoval v souvislosti s menšinami, národnostními či jinými, zcela jistě by se jednalo 

o „nespolehlivost“. Vyuţití kategorie nespolehlivosti se v československé legislativě ovšem 

neobjevilo poprvé aţ po válce; pojem tzv. státně nespolehlivých osob do zákonodárství ČSR 

poprvé zavedl zákon o obraně státu z roku 1936.
371

 V zákoně sice stálo, ţe „důvodem označení 

za osobu státně nespolehlivou nemůţe být nikdy příslušnost k určitému jazyku, náboţenství nebo 

rase“, ale v praxi se ukázalo, ţe pro některé úřední instance to byla právě národnost, která tvořila 

prvotní rozlišovací kriterium mezi státní spolehlivostí a nespolehlivostí.
372

 Oslnivá kariéra 

kategorie „nespolehlivých“ v poválečné době pak pochopitelně souvisela s interpretací 

„historické zkušenosti“ s česko-německým souţitím, které vyústilo v „Mnichov“. Tato 

interpretace byla záhy vtělena do často frekventované věty „V našem státě není místo pro 

menšiny, které by znovu zradily.“
373

 Nespolehlivost jako základní atribut menšinovosti ve 

značné části společnosti pak po válce brzy získala obecnou platnost, a to v podstatě na všech 

úrovních politického a společenského ţivota – tato paralela promlouvá alespoň v prvních dvou 

aţ třech poválečných letech z ministerských diskuzí a vyhlášek stejně jako ze stíţností předsedů 

národních výborů či sousedů.  

 

K nejvýraznější koncentraci diskursu „nespolehlivých“ dochází všude tam, kde se jedná o hranici 

(případně v širším smyslu pohraničí) a tudíţ obranu a bezpečnost státu. Z centrálních úřadů je z 

toho důvodů reprezentantem krajně podezřívavého přístupu k menšinám zejména Ministerstvo 

národní obrany, jehoţ hlavní argument zní ve všech případech stejně: v zájmu obrany státu je 

zcela nezbytné, aby z blízkosti státních hranic byli vysídleni všichni nespolehliví občané. Vedle 

jasně kriminálních ţivlů se nutně jedná o všechny občany jiné neţ české (výjimečně slovenské) 

národnosti, ale často také o reemigranty, jejichţ minulost a politický profil nejsou dostatečně 

známé. Do uvedených akcí se následně zapojují i další úřady, zejména ministerstvo vnitra. 

 

Zcela klasický je v tomto ohledu výše letmo zmiňovaný případ obyvatel některých obcí na 

Vitorazsku, kteří, ač šlo většinou o lidi hovořící česky, byli nejprve divoce vyhnáni do Rakouska 

a po návratu roztříděni na národně spolehlivé a nespolehlivé. Důvodem bylo jejich, zčásti 

vynucené, přihlášení se k německé národnosti po roce 1938. „Nespolehliví“ byli nuceně 

vysídleni do jiných oblastí Čech, vzdálenějších od státní hranice. Charakteristická je na celé 

záleţitosti „Společná prosba o udělení milosti ve věci národnosti“, v níţ příslušní občané 

přijímají logiku, podle níţ se „špatná“ národnost staví na úroveň kriminálního činu, za nějţ je 

moţné pouze prosit o odpuštění a milost.
374

 Ministerstvo vnitra celou záleţitost uchopilo jako 
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precedens, pro nějţ bylo třeba zvolit i v jiných případech aplikovatelný postup. Potíţe, které zde 

měly příslušné orgány s vysidlováním státně nespolehlivých a bezpečnost státu ohroţujících z 

Vitorazska, se podle úředníků ministerstva „staví v cestu nutnému vyčištění pohraničí od 

nespolehlivých ţivlů i na jiných místech našeho pohraničí.“
375

 

 

Svým způsobem obdobný byl případ Chorvatů (nebo Charvátů) na Mikulovsku, kteří splňovali 

hned několik předpokladů, jaké i u jiných skupin obyvatelstva vedly k podezření z 

nespolehlivosti. Vzhledem k tomu, ţe po generace ţili mezi Němci a ţe s německou správou za 

války do jisté míry spolupracovali, bylo moţné je obvinit z kolaborace, vlastnili zemědělský 

majetek, o nějţ byl po válce zájem, a především obývali několik obcí těsně přiléhající ke státní 

hranici. Úřady v tomto případě ale nepostupovali tak unáhleně jako na Vitorazsku. Do 

chorvatských obcí byli v roce 1946 dosazeni vládní komisaři (zmocněnci zemského národního 

výboru). Ti postupně roztřídili obyvatelstvo do tří skupin, nazvaných pracovně „Němci“, 

„kolaboranti“ a „nezávadní“.  Na urychlené vysídlení prvních dvou skupin do vnitrozemí sice 

naléhalo ministerstvo obrany, které organizovalo reemigrační akci českých příslušníků 

jugoslávské partyzánské skupiny Jana Ţiţky z Trocnova právě v jihomoravských chorvatských 

obcích, celou věc ale pozdrţel odpor českých starousedlíků, zejména místních funkcionářů Čs. 

strany lidové, a také poněkud cynický kalkul ONV v Mikulově: 

Poněvadţ by opatření proti provinilým Charvátům bylo nutno provádět uprostřed ţní, byla 

obava, ţe obyvatelstvo neprovede ţňové práce. Proto ONV v Mikulově… od zveřejnění 

podrobností usnesení rady ZNV v Brně z 30. 6. 1947 a od jeho provedení prozatím upustil 

a uvaţuje se o jeho realizaci na podzim.
376

 

I kdyţ se nucené vysídlení nakonec týkalo pouze 311 z přibliţně 2000 Chorvatů v příslušných 

obcích, je soustředěný tlak ministerstva obrany, vnitra a obvodního národního výboru 

významným dokladem o postoji reprezentantů poválečné správy a politiky k menšinám a 

menšinovosti. 

 

Ministerstvo obrany v zájmu obrany státu ostře sledovalo a kritizovalo nebezpečí vzniku 

kompaktnějších menšinových společenství nejen v bezprostřední blízkosti hranic, ale i v šířeji 

vymezeném pohraničí. Na podkladě zpráv získaných od svých styčných důstojníků tak například 

ministerstvo během roku 1947 upozorňovalo na alarmující koncentraci reemigrantů a „cikánů“ v 

pohraničí. Největší nebezpečí podle těchto zpráv spočívalo právě v tom, ţe tito podezřelí lidé 

jsou 

místo rozptylování ve vnitrozemí dirigováni do míst největší potřeby pracovních sil v 

pohraničí, takţe vznikají cizojazyčné ostrovy, jako např. v Oloví – maďarský, v Nejdku 

německý a na falknovsku cikánský. Důsledek jest, ţe nedojde vůbec k asimilaci těchto 

sloţek, nebo aţ po velmi dlouhé době… V zájmu obrany státu jest nanejvýše ţádoucí, aby 

kompetentní činitelé tuto závadu co nejdříve odstranili.
377

  

 

Obdobných problémů si všímaly zejména různé bezpečnostní a zpravodajské sloţky, jejichţ 

úkolem pochopitelně bylo upozorňovat na potenciální nebezpečí. V některých případech byla 
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dostatečným důkazem nebezpečnosti právě zvýšená koncentrace etnicky, kulturně nebo jazykově 

se lišících skupin, zejména pokud tyto měly tendenci uchovávat si vlastní identitu. Kdyţ si 

například slovenští Maďaři, nuceně přesídlení za prací na Ústecko, povolali z Dubovce 

katolického kněze, který Maďarům kázal maďarsky, vzbudilo to značné pobouření – navzdory 

tomu, ţe dotyčný měl povolení arcibiskupské konzistoře. Příslušný zpravodaj, odvolávaje se na 

pohoršení českého obyvatelstva, došel k závěru, ţe  

jde o záměrně vedené akce k udrţování národního vědomí Maďarů sem odsunutých, a ţe 

povolováním maďarských bohosluţeb v ryze českých krajích byl by vlastně účel sledovaný 

přesídlením Maďarů mařen.
378

 

 

Případy vznikajících ostrůvků tvořených lidmi, kteří nemohli snadno splynout s místní (většinou 

nově příchozí) českou většinou, budily mnohde pohoršení samy o sobě, případů, kdy tyto obavy 

artikulovaly zpravodajské a bezpečnostní sluţby nebo vyšší státní úředníci bez dalších 

argumentů bylo (se zmíněnou výjimkou Ministerstva národní obrany) ovšem poměrně málo. 

Většinou bylo třeba přece jen blíţe charakterizovat příčinu podezření a nedůvěry. S menšinami 

tak byly asociovány různé problematické jevy, jimiţ tehdy pohraničí trpělo – šmelina, pašeráctví, 

nekontrolovatelná fluktuace a další semikriminální a kriminální jevy. Paradigmatický je v tomto 

ohledu dopis poslance a předsedy parlamentní komise pro otázky osidlování Bedřicha Steinera, 

jednoho z nejvlivnějších aktérů zodpovědných za průběh osidlování pohraničí, ministrovi vnitra 

Noskovi z listopadu roku 1946. Steiner ve svém dlouhém dopise mimo jiné píše:  

Do pohraničí s řádnými osídlenci se nahrnula řada lidí neznámých, státně i politicky 

neprověřených, kteří z důvodů politické bezpečnosti i obrany státu, nemají v pohraničí 

skutečně své místo. Jedná se hlavně o cizince nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří sídlí 

převáţně kolem lázeňských měst nebo v nich samých… Poslední dobou celé západní Čechy 

jsou ohroţeny metlou venkova, tj. cikány. Tento kočovný ţivel není nikým kontrolován a má 

velmi čilé styky se sousedícím Německem. Tito cikáni ohroţují v mnohých případech i naši 

vnitřní bezpečnost a vydávají se za tzv. reslovakizované Maďary. Současně s nimi 

přicházejí do pohraničí skuteční Maďaři, neznalí naprosto českého nebo slovenského 

jazyka a jejich hlavním úkolem je výměna zboţí za šmelinářské ceny a pašování. Kromě 

toho moţno pozorovati v pohraničí velký příliv Ţidů ze Zakarpatské Ukrajiny. Jsou to lidé, 

kteří mají nepřátelský postoj k Sovětskému Svazu a z důvodů územních změn zejména 

přecházejí nyní k nám, ač nemají… právo opce… Doporučoval bych, aby otázka očisty 

pohraničí od nejistých ţivlů byla řešena ve spolupráci s MNO [Ministerstvem národní 

obrany]… Nyní, kdyţ jsme se v pohraničí v hlavních rysech zbavili Němců, jest toto 

provedení otázkou více neţ akutní a myslím, ţe ve spolupráci s MNO se i nedostatek 

technických sil lehce vyřeší.
379

        

 

Tato míra domnělé propojenosti kriminality s fenoménem menšin byla ovšem i úředníky 

ministerstva vnitra přijímána kriticky. V odpovědi na Steinerův dopis připomněl například Dr. 

Novotný z referátu B ministerstva vnitra, ţe kriminální ţivly se rekrutují ve stejné míře z masy 

                                                           
378

 AMV-P, 304, sg. 304-194-4, fol. 26-27, Zpravodajské hlášení – Ústí nad Labem, 5. dubna 1947 
379

 NA, f. 850 (AMV_Nosek), k. 16,  čj. 1606/46, Dopis poslance ÚNS Dr. Steinera Ministrovi vnitra V. Noskovi, 

18. listopadu 1946 



129 

 

českého obyvatelstva a ţe tudíţ problém není moţné řešit odstraněním uvedených menšinových 

skupin z pohraničí.
380

   

 

Dobová hlášení bezpečnostních sloţek ovšem jako by podporovala Steinerovu interpretaci; i v 

nich je ovšem zřejmé, ţe ve své většině vycházejí z intuice, nikoli z přímých důkazů; odvolávají 

se zpravidla pouze na pocity české většiny nebo pohoršení obyvatelstva. Mezi nejčastější 

argument patří pracovní nekázeň. Podle dotyčných hlášení z různých oblastí tak „cikáni do práce 

nosí sebou hudební nástroje a místo práce si vyhrávají“, ale také Maďaři, Bulhaři, Rumuni 

(zřejmě se jedná o reemigranty) mají podle hlášení „špatnou pracovní morálku“. Zejména 

Rumuni a Bulhaři jsou v několika hlášeních obviňováni z neúnosných finančních poţadavků. V 

oblastech větší koncentrace „cizinců“ navíc údajně stoupá kriminalita, coţ je pochopitelně 

připisováno na vrub právě příslušníkům těchto skupin.
381  

Jako kriminálníci ve zprávách 

bezpečnostních orgánů často figurují „jihoslovanští příslušníci“, aniţ by bylo upřesněno, zda se 

jedná o reemigranty nebo jugoslávské pracovní síly. Ať uţ tak či onak, jsou kolektivně 

obviňováni z provozování černého obchodu s potravinami.
382

 Maďaři, nuceně přesídlovaní do 

českého pohraničí, se na mnoha místech stávají hromosvodem všeobecné nespokojenosti. V 

některých policejních zprávách se jako důvod častých útěků Maďarů z míst, do nichţ byli 

přiděleni na práci, i skutečnosti, ţe se „ukázali jako nevalný pracovní element“, celkem otevřeně 

uvádí fakt, ţe uţ „nemohou tak jako tak nic ztratit“.
383

     

 

Uvedené nešvary se často uvádějí také v případě Slováků, coţ se můţe jevit jako překvapivé v 

kontextu rétoriky národního státu Čechů a Slováků a spolupráce i rovnoprávnosti obou národů.                             

Slováci stejně jako ostatní „odlišující se“ spoluobčané často upadají do podezření, ţe mají 

„špatnou pracovní morálku“. Poměr Čechů a Slováků byl na mnoha místech velmi napjatý; 

hovořilo se o odstupu, ale na některých místech také o nenávisti. Konflikty ústící aţ ve fyzické 

násilí kaţdopádně nebyly výjimkou. Čeští usedlíci vyčítali svým novým slovenským sousedům 

značnou fluktuaci i neustálé návštěvy dalších příbuzných ze Slovenska. Někteří údajně „svévolně 

nebo z hrubé nedbalosti“ pálili, ničili nebo poškozovali státní majetek, tj. nábytek a jiné věci 

z různých konfiskovaných domů po Němcích“
384

. Z těchto zpráv by nezasvěcený čtenář mohl 

získat dojem, ţe Češi takové nepřístojnosti zásadně nepáchali. Objevovaly se také tradiční výtky 

a předsudky vůči Slovákům: 

Jsou mezi nimi i osoby nepoctivé, jeţto jejich příchodem se začínají mnoţiti trestné činy 

proti bezpečnosti majetku. Někteří z nich hodují značně alkoholu. Jinak se Slováci hodně 

                                                           
380

 NA, f. 850 (AMV-Nosek), k. 16, Informace pro pana ministra k dopisu poslance ÚNS Dr. Steinera ze dne 

18.11.1946 (původce: Dr. Novotný, odbor B)  
381

 Např.: „Ve zdejším jsou zaměstnáni Bulhaři, Ukrajinci, Maďaři a cikáni. Jejich pracovní morálka jest nízká. 

Většina krádeţí spáchaných ve zdejším obvodě se připisuje na vrub těmto příslušníkům, takţe pracovním nasazením 

jejich značně stoupla zločinnost v celém kraji.“ In: AMV-P, 304, sg. 304-174-4, fol. 103-107, Situační přehled z 

prostoru útvaru SNB Karlovy Vary, říjen 1947. Podobně také viz AMV-P, 305, sg. 305-121-3, fol. 42-62, , Různá 

zpravodajská hlášení velitelství SNB o chování různých skupin osídlenců, 27. ledna 1947,  AMV-P, 304, sg. 304-

194-4, fol. 64-66 Měsíční přehled zpráv (Ústí n.L. - oblast SNB), 7. září 1947 a další 
382

 AMV-P, 305, sg. 305-121-3, fol. 42-62, Různá zpravodajská hlášení velitelství SNB o chování různých skupin 

osídlenců, 27. ledna 1947 
383

 AMV-P, 304, sg. 304-194-4, fol. 64-66, Měsíční přehled zpráv (Ústí n.L. - oblast SNB), 7. září 1947 
384

 AMV-P, 304, sg. 177-2, Liberec, Zpravodajské poznatky – hlášení, 14. března 1947 



130 

 

přátelí s Němci - antifašisty - a je podezření, ţe s nimi provozují černý obchod, hlavně s 

máslem a vejci.
385

 

Vedle očekávatelného pašeráctví a alkoholizmu je pozoruhodná také výtka přátelství s Němci, 

jeţ se ve zprávách o Slovácích rovněţ objevuje častěji. Slováci Němcům vedle zmíněného 

opatřování potravin údajně také napomáhali k „ilegálním přechodům státních hranic“, a, coţ 

čeští sousedé evidentně neradi viděli, stýkali se s ţenami německé národnosti.
386

 

 

Jestliţe poměr ke Slovákům byl spíše ambivalentní, je vztah bezpečnostních sloţek, místní 

správy i občanů k imigrantům z bývalé Podkarpatské Rusi skutečnou esencí podezřívavosti a 

ukázkou diskurzu ztotoţňujícího jinakost a nesrozumitelnost cizího s nespolehlivostí. Podle 

jedné z charakteristických zpráv Zakarpatští Ukrajinci  

udrţují mezi sebou trvalé spojení přesto, ţe jsou od sebe
 
značně vzdáleni (…) přesto, ţe 

jsou příslušníky východní čsl. armády, nelze jim zcela důvěřovati. Jejich stálý styk a 

tajemné počínání utvrzuje domněnky, ţe inklinace k západu a ostrý odpor k východu z nich 

činí sloţku, jaká byla za první republiky sloţena z příslušníků ukrajinské emigrace. Jako 

ukrajinští emigranti pracovali pro Německo, budou Zakarpatští Ukrajinci, kterým jest zde 

rovněţ poskytnout asyl, pracovati pro jiné státy na úkor ČSR. Příznaky této práce nelze 

zatím zjistiti, ale dá se z různých známek předpokládati.
387

 

 

Poláci na rozdíl od Bulharů, Rumunů, Maďarů nebo Slováků v českém pohraničí netvořili 

novou, neznámou a z tohoto důvodu podezřelou skupinu obyvatel. Přesto se i oni často stávali, 

zejména na Těšínsku, terčem nevybíravých národoveckých útoků. Jejich kontext byl oproti 

novým menšinám o poznání více historicko-politický, zčásti pak i mezinárodněpolitický, 

výsledek, tedy nedůvěra přecházející v nevraţivost aţ nenávist, ale v mnoha případech podobný. 

Ambivalentní vztah k Polákům dokumentují četné stíţnosti psané v poměrně nenávistném duchu, 

nezapomínající ovšem zdůrazňovat vzájemnou příbuznost mezi Čechy a „bratry“ Poláky.
388

 

Vedle lokálních stíţností na to, ţe si „poláci dělají, co sami chtějí“ a výzev, ţe je třeba poţadovat 

od vlády „přestěhování všeho polského od nás pryč“, protoţe na hranicích nesmí být „ţádný 

národ cizí, jenom čechoslovák“
389

, se v prvních poválečných letech česko-polský vztah v 

několika případech vyhrotil natolik, ţe se stal celostátně proţívanou politickou záleţitostí. To se 

týkalo zejména různých pokusů o obnovu polské obdoby Matice školské (Macierz szkolna), proti 

němuţ úspěšně bojovala zejména Slezská matice osvěty lidové v Těšíně
390

. Jedním z 

nejvyhrocenějších případů česko-polského nepřátelství bylo i pozastavení vyučování na polské 
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škole v Horní Lutyni, ke kterému po protestech českých občanů (vinících Poláky mimo jiné ze 

spolupráce s Němci za války) přikročilo Ministerstvo školství a osvěty pod vedením národního 

socialisty Jaroslava Stránského. Atmosféru ve smíšených česko-polských oblastech dokreslují 

mimo jiné i hesla, která se v rámci zmíněných protestů objevovala, například „ať raději udělají z 

Horní Lutyně Lidice, ale dveře polské školy neotevřeme“
391

. Komunisté se snaţili drţet mimo 

česko-polské národnostní třenice, a pokud do nich vstupovali, pak zpravidla na straně Poláků. To 

mělo celou řadu důvodů; krajskou organizaci KSČ ve Slezsku tvořili společně Češi i Poláci, 

přičemţ aţ do roku 1950 v ní propolské síly měly důleţité slovo, velkou část polského 

obyvatelstva v ČSR tvořili havíři a další sociální vrstvy, o jejichţ přízeň se KSČ opírala, a v 

neposlední řadě patřilo Polsko čím dál tím jednoznačněji do „tábora socialismu“. Proto se i v 

Horní Lutyni KSČ postavila za polskou školu; a proto také protestující české obyvatelstvo 

veřejně vyhroţovalo, ţe udělá „z Horní Lutyně koncentrák pro komunisty a Poláky“
392

.   

 

Zcela specifická a nelehká byla po válce situace navrátivších se Ţidů. Čelní političtí aktéři, 

nejvýrazněji pak představitelé KSČ, se pochopitelně distancovali od jakéhokoliv antisemitizmu. 

Řada významných osobností komunistické strany pocházela z ţidovských rodin a strana 

skutečně neměla sebemenší důvod k recepci rasové nenávisti. Naopak, socializmus měl podle 

stranických ideologů ţidovskou otázku definitivně vyřešit v duchu humanizmu – mimo jiné i 

proto, ţe s potlačením třídních rozporů zmizí i hlavní argument antisemitských štvanic, jenţ 

stavěl na skutečnosti, ţe řada Ţidů patřila k vrstvě bohatých podnikatelů a finančníků. Podstatné 

ale mělo být, zda ţidovští občané „svou prací a svým chováním sami vyvrátí předsudky a dokáţí, 

ţe občané ţidovského původu jsou rovnocennými spolupracovníky při výstavbě lidové 

republiky“.
393

 Vedle této jiţ známé argumentace (pozitivní vztah k menšině podmíněn její 

rezignací na nezávislý rozvoj) spočíval pro komunisty hlavní problém ve vztahu k ţidovské 

menšině, ve zkratce řečeno, majetek. Neochota jakýkoliv majetek vracet do soukromých rukou 

proti sobě v řadě případů postavila vracející se ţidovské podnikatele a komunistické úředníky. I 

jejich zásluhou se restituce ţidovského majetku neustále odkládaly a komplikovaly, takţe do 

února 1948 byl majetek vrácen pouze ve třech z celkem 16 tisíc případů. 

 

Jak je zřejmé i ze zmíněné majetkoprávní problematiky, byla lokální praxe vůči příslušníkům 

ţidovské menšiny často v rozporu s ideologickými proklamacemi. Ani česky mluvící ţidé 

přeţivší holokaust (nebo vracející se z exilu) neměli vţdy na růţích ustláno. Zejména tam, kde 

jejich majetek mezitím připadl do českých rukou. Nápisy „Pryč se Ţidy“ v ulicích českých měst 

nebyly v poválečných letech výjimečné, byť se je české úřady snaţily likvidovat a vyšetřovat 

jejich autorství.
394

  I česky mluvící Ţidé byli často obviňováni z němectví, protoţe část téměř 

kaţdé ţidovské rodiny většinou hovořila jidiš nebo německy, a dalo se tak dokázat, ţe ten či 

onen příbuzný posílal děti do německé školy, korespondoval s německými podnikateli nebo s 

úřady v němčině a podobně. O postojích řadových úředníků k navrátivším se Ţidům svědčí 

například následující stíţnost Pavla Nettla z Trutnova: 
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Při odevzdání ţádosti o vydání osvědčení o státním občanství dostal jsem se do kontroverze 

s kancel. oficiantem panem Holinou Aloisem, úředníkem Okresní správní komise v 

Trutnově. Tento pán mně vytýkal, ţe jsem v roce 1938 korespondoval s okresním 

hejtmanstvím v jazyce německém a na mou námitku, ţe na tom nemůţe se nic závadného 

spatřovat, odpověděl výslovně: „Co ţid, to Němec, ţid a Němec je totoţný.“ Dále tvrdil, ţe 

99% trutnovských ţidů byli Němci…. Posléze vmísila se do hovoru kancelářská síla slečna 

Janečková, která na mou námitku, zda je panu Holinovi známo, ţe 60% zahraničního 

vojska byli ţidé, prohodila, ţe tito to s idealismu nedělali, nýbrţ z toho důvodu, aby se opět 

dostali k svému majetku, a ţe neexistuje ţid nemajetný.
395

 

 

Situace Ţidů, kteří se v meziválečném období hlásili k německé národnosti, jichţ se z 

koncentračních táborů a emigrace do českých zemí vrátilo asi 7 500, byla ovšem ještě výrazně 

problematičtější – nevraţivost vůči nim se zdaleka neomezovala na dílčí lokální vrstvy, byla 

konstitutivní i pro přístup národních výborů, bezpečnostních orgánů či vrcholné politické 

reprezentace. Kaţdý, kdo mluvil německy, Ţidy nevyjímaje, musel nutně spadat do kategorie 

nespolehlivých – těch, které je třeba přinejmenším prověřit. 

 

Tak to alespoň platilo minimálně do července roku 1945, tedy po celé období nejnásilnější 

pomsty na německy mluvícím obyvatelstvu, v období, kdy bylo za spoluúčasti státních orgánů 

divoce vyhnáno několik set tisíc někdejších německých občanů Československa. Teprve v 

červenci byla vydána první nařízení upravující, ţe i Ţidé, kteří se hlásili k národnosti německé 

nebo maďarské, mají za jistých okolností právo, aby byli vyňati z „odsunu“. I poté ovšem stálo 

Ministerstvo vnitra pevně na stanovisku, ţe  

osoby ţidovského vyznání německé národnosti je pokládat za osoby státně nespolehlivé, 

pokud neprokáţí politickou nebo rasovou persekuci a také svoji věrnost demokraticko 

republikánské státní myšlence Československé republiky.
396

 

Tuto věrnost bylo německy socializovaným Ţidům často zatěţko prokazovat, ba mnozí z nich 

mohli být naopak obviněni z „germanizační“ činnosti (například podnikatelé, kteří ve dvacátých 

a třicátých letech přijímali přednostně německy mluvící zaměstnance). Takové obvinění stavělo 

německy mluvící Ţidy zcela na roveň ostatním Němcům, a to i poté, co vstoupilo v platnost 

Usnesení předsednictva vlády ze 14. prosince 1945, které i německy mluvícím Ţidům přiznávalo 

československé státní občanství, ovšem právě pouze tehdy, pokud „nemaďarizovali nebo 

negermanizovali“. Tuto „výjimku“, která byla na úkor německy mluvících Ţidů uplatnitelná v 

celé řadě případů, pak zcela explicitně formuluje a zvlášť sofistikovaně legitimizuje dodatek k 

výnosu Ministerstva vnitra ze 13. září 1946: 

Národ český odmítá rasistické odlišování těchto ubohých obětí nacistické persekuce od 

ostatních nár. příslušníků, kteří přeţili hrůzy koncentračních mučíren a zavrhuje kaţdou 

diskriminaci ve směru rodového původu, náboţenského vyznání a mateřského jazyka a z 

toho plynoucí odlišné posuzování… jako pozůstatek nacistické ideologie… Osobám 

„ţidovského původu“ německé a maďarské národnosti, u nichţ bude prokázáno, ţe 

nezachovaly věrnost Československé republice, nebo, ţe se germanisací neb maďarisací 
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provinily proti národu českému nebo slovenskému, nelze ani zachovati čs. státní občanství  

/§2 dekr. č. 33/45 Sb./, ani jejich majetek vyjmouti z konfiskace podle § 1 odst. 4 dekr. č. 

108/45 sb.
397

 

V praxi šlo zpravidla o to druhé – tedy o otevření cesty ke konfiskaci nemalého majetku, která 

byla v řadě případů v zájmu státu nebo různých vysoce postavených osob.  

 

Zatímco úřední postoj k německy mluvícím Ţidům se vyvíjel od ignorování problému, přes 

nedůvěru směrem k selekci loajálních a neloajálních, byla sociální praxe ještě výrazně 

problematičtější, o čemţ svědčí řada drobnějších kauz a stíţností. Největší a nejprůkaznější z 

těchto případů, varnsdorfská stávka a zestátnění továrny německy mluvícího Ţida Emila Beera, 

dávno před rokem 1948, je mezi historiky daného období všeobecně známý. S Beerovým 

příběhem se proto čtenáři mohou podrobně seznámit jinde.
398

 Na celé věci je z našeho pohledu (v 

rámci analýzy vzájemné konotace menšinovosti a nespolehlivosti) podstatné, ţe jako záminka 

pro konfiskaci jeho továrny se uváděla, vedle „asociálnosti“ (míněn byl jeho údajně 

vykořisťovatelský vztah k zaměstnancům), především skutečnost, ţe „národnost E. Beera jest 

sporná“ a ţe ONV Varnsdorf má jakési důkazy, „ţe posílal děti do německých škol, němčina je 

jeho řečí společenskou i obchodní“.
399

 Na protesty Rady ţidovských náboţenských obcí pak 

úřady odpovídaly způsobem, který je pro vztah k ţidovské menšině po válce více neţ 

charakteristický: 

Podotýkáme, ţe podle restitučního zákona je soud ve svém rozhodování vázán rozhodnutím 

příslušného ONV o otázce, zdali ţadatel o restituci jest státně spolehlivý. Tuto vlastnost 

nelze zaměňovati za trpění pod persekucí.
400

   

 

Explicitněji neţ v úřední korespondenci vyjadřuje vztah k německy mluvícím Ţidům dobová 

publicistika. Zpravidla i pisatelé kritických článků, osočujících německy mluvící Ţidy, 

zdůrazňují, ţe v ţádném případě nemají antisemitské úmysly a ţe nechtějí přehlíţet skutečnost, 

ţe „máme mezi ţidy dobré Čechy, kteří se dovedli bít za naši svobodu“
401

. Výpověď obdobných 

článků byla většinou následující: 

V Československu píšeme slovo „ţid“ s malým „ţ“… V Československu jde pouze o otázku 

Čech a Slovák, či Němec a Maďar. O nic jiného. Ovšem, přihlásil-li se ţid k národnosti 

německé, musí nastoupit tutéţ cestu jako kaţdý jiný občan německé národnosti.
402

 

 

Tón zmíněných textů ovšem nebyl vţdy takto „diplomatický“. Tak tomu nebylo ani v 

nejrozsáhlejší publicistické diskuzi na téma německy mluvících Ţidů, která probíhala na 

                                                           
397

 NA,  f. 850 (AMV-Nosek), k. 254, Osoby okupanty povaţované za osoby ţidovského původu (pokyny pro 

zachování čs. občanství nebo povolování vystěhování) – dodatek k výnosu MV z 10.9., jímţ bylo nařízeno, aby 

osoby ţidovského původu nebyly zařazovány do transportů určených k odsunu, 13. září 1946 
398

 Více o tom např. Sedlák, Petr ; Poté – Postoj a přístup k ţidům v českých zemích po druhé světové válce (1945-

1947/1953), Disertační práce, FF MU, Brno 2008 
399

 NA, AÚV KSČ, f. 100/24 (Klement Gottwald), k. 49, aj. 872, fol. 558, Zpráva ZNV o Varnsdorfském případu, 

bez datace  
400

 NA, AÚV KSČ, f. 100/24 (Klement Gottwald), k. 49, aj. 872, fol. 548, Odpověď kanceláře předsedy vlády,  12. 

března 1947 
401

 O našich Ţidech, Náš Hraničář, I/5-6, 23.8.1946, str. 11 
402

 K otázce ţidovské. U nás jde jen o to, zda jsi Čech, Slovák, či Němec a Maďar, Stráţ severu, I/114, 11.10.1945, 

str.1 



134 

 

stránkách sociálně demokratické Stráţe severu a postupně i v dalších listech. Šlo o případ 

jakéhosi Samuela W., přičemţ celou debatu rozpoutal rozhořčený text, jehoţ pisatel, Jiří Tomeš, 

si mimo jiné stěţoval, ţe 

v Matouškově ulici v Liberci mají ţidé svůj svatostánek. Dobře. Ten můţe u nás mít kaţdá 

náboţenská obec neb organisace. Při vycházení ţidovských věřících 25. 9. 1946 o 12 hod. 

ze synagogy však člověk nevěděl, zda je na náměstí Bedřicha Velikého v Berlíně nebo v 

osvobozeném a „navţdy českém Liberci“. Jen samá němčina a maďarština, ale slovo česky 

nebo slovensky slyšet nebylo.
403

  

Článek dále naznačoval, ţe pokud se dotyční jiţ zotavili z válečných útrap, měli by Liberec 

opustit, ţe se ale zřejmě – jak to u Ţidů bývá – budou spíše snaţit přijít k nějakému majetku. 

Jedna osoba z onoho kritizovaného „hloučku“, Samuel W., kupodivu na článek o dva dny 

později zareagovala – krátkou ironickou poznámkou, ţe němčina je docela praktická řeč, protoţe 

s češtinou člověk dojde nejdál do Ţitavy. Reakci Stráţ severu uveřejnila a Samuel W. se stal 

hromosvodem nevybíravých útoků českých vlastenců. V dalších reakcích, které se přenesly i do 

jiných tiskovin, se hovořilo o nutnosti „odstraňování plevele z pohraničí“ nebo o tom, ţe „ţidům 

rázu Samuela W.“ je „jejich hmotný prospěch docela zřejmě nad národně-státní“
404

 I autor 

úředního hlášení, varujícího v souvislosti se zmíněnými články před vzrůstajícím 

antisemitizmem, apeloval, ţe je třeba brát „pobouření“ váţně a ţe „jest nutné, aby proti těmto 

osobám, které nejsou nikde zaměstnány a ţiví se jedině šmelinou, příslušné úřady podnikly 

nějakou akci.“
405

 

 

Jestliţe v Československu ze zmíněných 7500 německy mluvících Ţidů nakonec zůstalo jen 

necelých 500, nebylo to způsobeno pouze tím, ţe řada z nich měla jiţ z předválečného období 

kontakty do jiných evropských i mimoevropských zemí nebo ţe odcházeli do Palestiny pomoci 

při budování ţidovského státu. Všeobecná nedůvěra ze strany české společnosti, spojená s 

osočováním z němectví i s konkrétní perzekucí, především konfiskací majetku, sehrály zřejmě v 

jejich rozhodování o budoucnosti zásadní úlohu.   

 

S diskurzem nespolehlivostí a všeobecnou nedůvěrou je velmi těsně spjat i dobový proticikánský 

diskurz, o němţ bude podrobněji řeč jinde. V některých dobových textech byla ovšem 

proticikánská rétorika těsně spjata právě s rétorikou protiţidovskou. Menšiny se v této 

souvislosti stávaly synonymem plevele, smetí či parazitů. Jedním takovým textem naši analýzu 

první ze třech dominantních přístupů k menšinové problematice zakončíme: 

Poznamenat je nutno, ţe příslušnost k ţidovské národnosti není ţádnou náhradou za důkaz 

československé spolehlivosti, ani u těch ne, kteří se nehlásili k Maďarům nebo Němcům při 

sčítání lidu, nýbrţ k národnosti ţidovské. Vţdyť v samé Praze také oni udrţovali ţidovské 

bohosluţby… Na Slovensku pak a Podkarpatské Ukrajině (tu zvláště) bylo jich víc neţ dost, 

kteří mluvili řečí našeho tamního lidu leda, kdyţ museli pro svůj vlastní prospěch. A také ti 

se pokoušeli usadit se u nás: nevím, pokud se jim to podařilo… bylo by jen třeba uveřejnit 
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jména všech těch, kterým se to podařilo, aby naši lidé… mohli posoudit, co jsou zač, aby se 

odloučily plevy od zrna, povázka od pšenice (…). 

S cikány však je věc jiná. Ty nutno prostě odmítat… my musíme raději dnes neţ zítra 

vyklidit z pohraničí cikány naprosto a do jednoho, zvláště uváţíme-li, ţe i jinak je tam ještě 

pořád hodně smetí, které se tam naprášilo odjinud a které také musí být odklizeno raději 

dnes neţ zítra.
406

  

 

*** 

 

Diskurz všeobecné nespolehlivosti menšin – stejně jako z něj vyplývající politická i sociální 

praxe – byl přinejmenším v prvních dvou poválečných letech zcela dominantní. Přesto je ale 

třeba alespoň krátce zmínit i oba alternativní postoje, které rovněţ hrály nezanedbatelnou roli. 

První z nich je kladení důrazu na slovanskou vzájemnost. Tento přístup s předchozím, pravda, v 

řadě případů splývá, a to všude tam, kde se jedná o neslovanské menšiny, zejména Němce a 

Maďary. Zároveň ale klade jiné, ba opačné akcenty u otázek reemigrantů, pracovních sil z 

jihoslovanských zemí, Poláků či Slováků. Je to přístup, jenţ nutně neztotoţňuje jinakost s 

problematičností, nespolehlivostí a nedůvěrou a v jehoţ rámci je větší důraz neţ na toto 

negativní vymezení se vůči jinakosti poloţen na pozitivní výměr slovanské budoucnosti. 

 

Dobová legislativa definovala osídlení pohraničí jako soubor „všech opatření, kterými se podle 

zvláštních předpisů o tom vydaných má dosáhnouti navrácení všech oblastí Československé 

republiky původnímu slovanskému ţivlu“.
407

 Vychází se tak z interpretace, podle níţ i 

pohraniční oblasti, ač před příchodem Němců neosídlené, jaksi přirozeně patřili Čechům (nikoli 

tedy jen českému králi) nebo přinejmenším slovanským etnickým skupinám. Konstituce 

poválečného Československa jako státu bytostně slovanského, je proto do značné míry 

interpretována jako návrat ke kořenům, jako spravedlivá restituce. Podobná historická logika 

jako v případě Němců pak byla přinejmenším publicisticky pouţívána i vůči maďarskému 

obyvatelstvu. I to údajně ve slovanském Československu nemělo své „přirozené“ místo: 

Ostatně Maďaři jsou vůbec cizím ţivlem, který se neorganicky vetřel do střední Evropy 

násilnickým nájezdem. Panovačnými svými zvyky a názory ukázali se pak vlastně prvými tu 

fašisty, kteří zůstali této své tradici věrní přes všechny ohromné převraty myšlenkové a 

politické po první i po druhé válce světové.
408

 

 

Především z hlediska komunistů byl diskurz slovanské vzájemnosti ještě více neţ s minulostí 

spjat s budoucností. Z geopolitického pohledu se totiţ slovanství dalo do velké míry ztotoţnit s 

přimknutím se k Sovětskému Svazu a integrací do jeho sféry vlivu. Pochopitelně, s drobnými 

komplikacemi, jako právě v případě maďarském nebo v souvislosti se zaloţením německého 

socialistického státu. Obě tyto důleţité skutečnosti ovšem začaly hrát větší roli aţ po roce 1948. 

Z hlediska marxizmu pochopitelně neexistovalo pro étos slovanství ţádné opodstatnění, 

komunisté ovšem obratně vyuţili starší interpretace (Palackého slovanská demokracie apod.) pro 

legitimizaci východní politické orientace. I z tohoto důvodu (integrace do velké slovanské 

socialistické rodiny) to byli právě komunisté, kteří záhy po roce 1945 prosazovali vstřícnou 
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politiku vůči polské menšině na Těšínsku.  

 

Všeobecná shoda panovala, pokud šlo o glorifikaci „posunu hranice Slovanstva“ směrem na 

západ, tedy na linii Odra-Nisa-Krušné hory-Šumava, tedy v českém případě ztotoţnění etnické 

hranice s hranicí státní. Slovanství bývá v dané souvislosti často poněkud nelogicky nazýváno 

„národností“, přičemţ se můţeme pouze domnívat, proč tomu tak je. V úvahu připadá 

zdůraznění sounáleţitosti se Sověty, případně Poláky nebo pokus vyhnout se dosud ještě ne zcela 

dořešené problematice čechoslovakizmu (teorie jednoho národa oproti později dominantním 

chápání Čechů a Slováků jako národů dvou). O osídlování pohraničí se tak můţeme dočíst: 

I kdyţ nepovaţujeme ještě odsun Němců za skončený, můţe se kaţdý poctivý Slovan právem 

radovati nad skutečností, ţe jiţ dnes jest prakticky západní hranice Čech a Moravy 

ethnickou západní hranicí Slovanstva proti germánskému moři. Země česká a moravsko-

slezská stává se územím skoro ryze českým… Dnes jen asi 3% obyvatelstva naší republiky 

jsou jiné neţ slovanské národnosti. Pohraničí, kde se za okupace udrţelo jen asi 15% 

českého a slovenského obyvatelstva, je nyní jiţ více neţ z 91% slovanské.
409

 

 

Slovanství jednoznačně reprezentují ve stejné míře Slováci i Češi, v rámci tohoto diskurzu jsou 

tedy Slováci, včetně těch, kteří přesídlili za prací do českého pohraničí, vnímáni vyloţeně 

pozitivně. Zejména v komunistických, ale i v dalších novinách probíhá v letech 1946-47 tisková 

kampaň, která má za cíl zlepšit image Slováků pracujících v českých zemích. Články zřejmě 

reagují na negativní ohlasy přicházející z regionů, od národních výborů i ze zpráv 

bezpečnostních sloţek – obdobné těm, které jsme zmiňovali v předchozí kapitole. Proto se píše o 

tom, ţe 200 000 Slováků, kteří (počátkem roku 1947) pracovali v českém průmyslu a 

zemědělství, pomáhá plnit dvouletku. Autoři článků přiznávají, ţe Slováci si někdy těţko 

přivykají novému prostředí, ale zdůrazňují, ţe jako slovanští bratři obětavě nahrazují odsunuté 

německé pracovní síly.
410

 

 

V souvislosti s glorifikací slovanství se setkáme s velice pozitivním vztahem k reemigrantům, 

kteří se jako slovanští bratři vracejí do vlasti, jeţ je potřebuje. U řady z reemigrantů, jako 

například u volyňských Čechů, bylo slovanství nepopiratelné – ať uţ se jednalo o lidi, jeţ si 

udrţeli českou identitu nebo o ty, kteří se ukrajinizovali a popřípadě přijali pravoslaví. Problém 

ovšem nastával u reemigrantů a repatriantů z německy mluvících oblastí – z Kladska, ze Střelína, 

z Ratibořska, z Porúří, z Vídně. Úřady zastávaly často poměrně „liberální“ stanovisko, jeţ bylo 

odůvodňováno právě úkolem získat pro naši zemi co nejvíce lidí slovanské krve. Jiné uţ to bylo 

na lokální úrovni – místní byli často překvapeni, ţe místo Čechů přicházejí z ciziny lidé mluvící 

německy, ať uţ se jednalo o německé manţelky reemigrantů nebo o samotné reemigranty, kteří v 

druhé či třetí generaci byli socializováni zcela německy. Tito lidé proto mnohdy měli veliké 

problémy se sháněním bydlení a mnozí z nich se znechuceně vraceli tam, odkud přišli; do Vídně, 

do Kladska či dokonce do Německa.
411

 

 

Obecně se dá říci, ţe étos slovanství hraje roli především na úrovni politické rétoriky, tedy v 

politických projevech, případně v rámci důvodových zpráv příslušných zákonů, v ministerských 
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debatách a zejména v propagandistických materiálech. Na regionální a lokální úrovni, tváří v 

tvář reálným potíţím, podezřením, xenofobii nebo třeba prostým komunikačním potíţím, se jiţ 

odkazy na abstraktní slovanský étos objevují ve výrazně menší míře. 

 

*** 

 

O duchu sociálního inţenýrství byla jiţ řeč v předchozí části této studie.
412

 Zde se proto omezím 

na několik poznámek týkající se jak role ekonomických faktorů, tak právě konstruktivistického 

přístupu ke společnosti v přístupu k menšinovým skupinám v českém pohraničí. Stranou 

ponechám otázku „německých specialistů“, které se budu podrobněji věnovat v následující 

části.
413

   

 

Rozsáhlé přesuny obyvatelstva po roce 1945 způsobovaly, vedle utrpení násilně vysídlených 

skupin obyvatelstva a individuálních problémů dobrovolně migrujících, řadu obtíţí i pro 

fungování hospodářství a státní správy. Snaha o alespoň částečnou nápravu takových potíţí 

neměla sice většinou nic společného s empatií vůči postiţeným, mnohdy se ale v praxi dostávala 

do rozporu s rigidním uplatňováním perzekuce a nucených migrací. Hraje proto významnou 

úlohu i pro praktické uplatňování politiky vůči menšinám v pohraničí.   

 

Nejcharakterističtější je v tomto ohledu území bezprostředně přiléhající ke státní hranici, z 

hlediska Ministerstva národní obrany jednoznačně zóna, z níţ bylo třeba vysídlit všechny 

nespolehlivé občany. Při heterogenitě obyvatelstva právě těchto oblastí a jeho značné fluktulaci, 

do této skupiny mohla spadat dosti velké procento obyvatelstva, coţ ohroţovalo samotnou 

existenci daného regionu jakoţto fungujícího socioekonomického organizmu. Naléhání na 

ponechání přinejmenším části obyvatelstva určeného k „odsunu“ či „rozptylu“ v takových 

případech vychází většinou původně z průmyslových nebo zemědělských podniků, které se 

dostávají do sporu s nařízeními centrálních úřadů i se společenským naladěním. V různé míře se 

následně těchto ţádostí ujímá lokální a regionální správa. Ta ovšem v pohraničí v prvních 

poválečných letech často ještě není příliš seznámena s místními problémy, coţ má za důsledek 

poměrně značnou loajalitu vůči nadřízeným orgánům a zejména stranickým sekretariátům. 

 

Exekutiva rovněţ v hospodářských záleţitostech není zcela komisní, coţ se týká nejvíce různých 

případů německých odborníků. Spíše se do konfliktů dostávají jednotlivá ministerstva (např. 

Ministerstvo práce a Ministerstvo národní obrany) nebo jednotlivé odbory mezi sebou. V 

souvislosti s tzv. očišťovací akcí pohraničního území dokonce ministerstvo vnitra muselo 

zakročit ve prospěch zaměstnanců, kteří měli za manţelky Němky – místní bezpečnostní sloţky 

postupovaly příliš radikálně a posílaly takové lidi do vnitrozemí navzdory tomu, ţe slouţili 

desítky kilometrů od státní hranice. 

 

V řadě případů úřady konkrétní demografické a hospodářské problémy vzaly na vědomí aţ v 

době, kdy byly masivní přesuny obyvatel nezvratné – případně byl etnický, nacionálně očistný 

charakter určité akce natolik nezpochybnitelný, ţe tato politická praxe nemohla být pozastavena 

či proměněna ani tváří v tvář funkčním problémům, které způsobovala. V takových případech 
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přicházely různé odbory s plány vyloţeně inţenýrskými – šlo o to, jak dané problémy vyřešit 

dalšími restriktivními opatřeními, poskytnutí různých výhod některým skupinám obyvatel, 

případně pak kombinací několika (zpravidla nucených) přesunů různých skupin obyvatel. To byl 

zejména případ politiky vůči maďarskému obyvatelstvu, jehoţ část (asi 45 000 lidí) byla během 

let 1946-1947 nuceně přesídlena z jiţního Slovenska do českých zemí. Následně byla jejich 

pracovní povinnost v českých zemích několikrát prodlouţena, a kdyţ to jiţ (na přelomu let 1947 

a 1948) nebylo legislativně moţné, prováděla se za pomoci nejrůznějších opatření tzv. politika 

„zakořenění Maďarů“.
414

 Ještě v roce 1947 byly ale plány ohledně přesídlení Maďarů výrazně 

velkorysejší, neţ jak odpovídalo nakonec realizovaným opatřením. Skutečně pozoruhodné 

inţenýrské plány v této věci nám odhaluje reemigrační smlouva s Jugoslávií. Touto 

charakteristikou konstruktivistického přístupu k menšinové problematice si dovolím krátkou 

studii k třetímu ze zmíněných přístupů zakončit:   

V nejbliţší době bude totiţ ze Slovenska do zemí České a Moravskoslezské přesídleno asi 

200 000 osob maďarské národnosti, zejména z jiţního Slovenska, tj. z nejúrodnějších krajů. 

Ukázalo se, ţe takto vylidněné kraje nebude moţno znovu zalidnit vnitřní kolonizací pro 

nedostatek vhodného lidského materiálu, ani Slováky z Maďarska, neboť tito budou 

usídleni na usedlostech Maďarů, kteří pojedou výměnou za ně do Maďarska. Za tohoto 

stavu věci klade Osidlovací úřad pro Slovensko velký důraz na reemigraci Slováků, 

zejména z Jugoslávie. Slováci v Jugoslávii jak politickým zaměřením, tak odbornou 

zemědělskou kvalifikací poskytují vhodný ţivel pro osídlení těchto Maďary opuštěných, 

politicky a z hlediska obrany státu exponovaných krajů.
415

 

 

 

 

Proměna a nevítaná kontinuita v období budování diktatury KSČ 
 

Období budování socialistické diktatury v Československu přineslo nezanedbatelné změny i pro 

jeho menšiny. Tyto změny ovšem nebyly iniciovány okamţitě po únorovém převratu; minimálně 

do poloviny roku 1949 se politika vůči menšinám nesla v podobném duchu jako v prvních 

poválečných letech a i poté se změny prosazovaly jen velmi pozvolna. V průběhu celých 

padesátých let pak řada lokálních aktérů zůstávala mentálně zakořeněna v poválečném radikálně 

nacionalistickém myšlení. Vznikaly tak četné konflikty s ústředními státními i stranickými 

orgány, které se (ať uţ ve shodě s ambicemi menšin nebo proti jejich vůli), zejména v první 

polovině padesátých let, snaţily o integraci oficiálně uznávaných národnostních skupin v 

Československu v duchu „stalinské národnostní politiky“.     

 

*** 

 

Ţe se minimálně první rok po nastolení diktatury KSČ nesl ve znamení represivní nacionalistické 

politiky, dokládá řada probíhajících akcí i tón většiny diskuzí o národnostní problematice. V 

úřední korespondenci se nadále psalo o pohraničí jako o „vyčištěných územích“ nebo o 
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„navrácení zgermanizovaných území slovanskému ţivlu“
416

 a na schůzích předsednictva vlády se 

hovořilo o nutnosti „očisty“ mezi Poláky
417

 a reemigranty. Ţádosti uprchlíků z Kladska a odjinud 

o přidělení státního občanství bylo podle přípisů ministerstva vnitra třeba posuzovat „s největší 

opatrností, výběrově a po pečlivém zjištění, ţe ţadatel splňuje všechny podmínky… z hlediska 

státně bezpečnostního.“
418

  Stejně tak pokračovaly výše zmiňované akce proti chorvatskému 

obyvatelstvu; na podzim roku 1948 se dokonce prosadil v porovnání s předchozími měsíci 

represivnější postup proti těmto obyvatelům několika jihomoravských obcí – poté, co Státní 

bezpečnost předchozí pokusy o přesídlení označila za nedostatečné.
419

  

 

Zřejmě největší a zároveň poslední z poúnorových akcí v duchu „národní revoluce“ je druhá vlna 

nuceného přesídlování Maďarů z jiţního Slovenska do českých zemí – velkoryse naplánovaná, 

ale nepříliš úspěšná „akce Jih“. Vycházela z předpokladu, ţe Maďary je potřeba postupně 

rozptýlit a „reslovakizovat“, případně jinak asimilovat. Tisícům Maďarů byl navíc v předchozích 

letech bez náhrady konfiskován majetek, aniţ by se takový postup vţdy mohl opřít o platné 

právní normy. I z toho důvodu slovenské úřady usilovaly o co nejrychlejší „odsun“ postiţených 

co nejdále od obcí, v nichţ se dosud doţadovali svých práv. Jejich co největší počet tak měl být 

nasazen na práci mimo jiţní Slovensko, částečně i v českých zemích. Ještě v létě 1949 se tak pod 

názvem „Acia Juh“ plánovaly nucené přesuny zhruba 15 000 Maďarů do českých zemí
420

; 

nakonec byl přesun realizován jen u desetiny z původního počtu rodin. Důvodem byly obavy z 

vnitrostátních i mezinárodních dopadů takto otevřené diskriminace maďarské menšiny. Tyto 

obavy lze v diskuzích o „maďarské otázce“ zejména v předsednictvu ÚV KSČ vysledovat jiţ od 

léta 1948, tedy dávno před „akcí Jih“.
421

 Právě v říjnu 1949, kdy do českých zemí odjel první 

transport s 1500 Maďary vysídlenými v rámci zmiňované akce, vedení KSČ definitivně dospělo 

k závěru, ţe plošná diskriminace na základě příslušnosti k národnosti není moţné nadále 

praktikovat a 13. října byl celý projekt na pokyn předsedy vlády Širokého zastaven. Oficiálním 

odůvodněním zrušení akce byla výtka, ţe nebylo „politicky správně postupováno, zejména, ţe 

odsun nebyl prováděn z hlediska třídního… odsun nepostihl boháče a velké zemědělce tak, jak 

bylo zamýšleno, nýbrţ dělníky a malé domkáře“.
422

 Proti soudruhům zodpovědným za akci bylo 

dokonce zavedeno disciplinární řízení po stranické linii.
423

 Průběh i rozpačité zrušení akce 

plasticky ukazuje kontinuitu diskurzu očisty, ale zároveň také postupnou proměnu skupin, jeţ 

patří mezi její adresáty.  
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 K tomu viz např. NA, AÚV KSČ, f.  02/1 (předsednictvo), k. 2, aj. 128, str. 8-11, Rozprava předsednictva ÚV 
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Jak se dá ukázat i na zrušení popisované „akce Jih“, je nejpozději od poloviny roku 1949 odklon 

od represivní politiky a radikálně nacionalistické ideologie prvních poválečných let 

nezpochybnitelný, a to na všech úrovních – od ideologie, přes politiku ústředních stranických a 

státních orgánů aţ po konkrétní politickou praxi, která se dotýkala příslušníků jednotlivých 

menšin. Vedle pragmatických (snaha o zapojení všech občanů do pracovního procesu, a tak do 

„budování socializmu“) a ideologických (socialistický internacionalizmus) příčin hrály svoji roli 

jistě i mezinárodněpolitické souvislosti, tedy existence sovětského bloku. Uklidnění vztahů mezi 

Československem a jeho socialistickými sousedy, NDR, Polskem a zejména Maďarskem s sebou 

přinášelo i tlak na zlepšení pozice příslušných menšin. 

 

Tento všudypřítomný trend pochopitelně neznamená, ţe by lidé hlásící se k jiné neţ české nebo 

slovenské národnosti nebyli vystavováni represi; tato represe ale nejpozději v průběhu první 

poloviny padesátých let přestává být nacionálně legitimizována. V některých případech se tento 

obrat dá jistě vnímat pouze jako zastírací manévr, ţivot příslušníků menšin se ale v důsledku 

těchto změn rozhodně proměňuje. Vědomí, ţe politický systém odmítá diskriminaci z důvodu 

národnostní, jazykové či kulturní odlišnosti, dává těmto lidem do rukou podstatný nástroj 

vyjednávání. Mění se tak nejen jejich pozice a strategie, ale časem nutně i pozice lokálních 

institucí, které mohou být z vyšších míst kritizovány, pokud jejich opatření lze interpretovat jako 

nacionálně či dokonce rasisticky motivovaná. 

 

Na rozdíl od předválečného, ale i bezprostředně poválečného období, s jeho dekrety a dalšími 

nařízeními dotýkajícími se bezprostředně ţivota neslovanských i jiných menšin, je přístup jiţ 

stabilizované socialistické diktatury
424

 k menšinám na základě legislativy a dalších pramenů 

normativní povahy daleko hůře zachytitelný. Téma zároveň přestává být jakýmsi vývěsním 

štítem politiky, jak tomu bylo v prvních poválečných letech „národní revoluce“. Příčinou tohoto 

ústupu z legislativy i z politických proklamací je v prvních měsících a letech po „únoru“ 

především nejistota ohledně dalšího postupu, později potom jednak obava z delegitimizačního 

potenciálu integrativní politiky vůči menšinám, stejně jako marx-leninská víra v pokles 

důleţitosti národnostní problematiky, k němuţ má dojít v důsledku přechodu k beztřídní 

společnosti. Nic z toho ovšem neznamená, ţe by menšinová politika nepřestala zaměstnávat 

četná grémia a komise od centrální aţ po obecní úroveň. Řada rozhodnutí se v souvislosti s 

absencí závazné obecnější legislativy formuluje na niţší úrovni státní správy, v rámci krajských, 

okresních i místních národních výborů nebo jednotlivých organizací KSČ; mnohdy ad hoc, jako 

reakce na konkrétní sociální praxi. Zároveň se různé otázky týkající se menšin snaţí upravovat 

několik ministerstev (od vnitra přes národní bezpečnost a národní obranu aţ po ministerstva 

školství, sociální péče nebo kultury). Zpočátku mezi jejich postupy neexistovala jakákoliv 

institucionalizovaná koordinace, coţ ústilo v nejrůznější nesrovnalosti přerůstající někdy v 

konflikty.  

 

V letech 1952-1953 sice byly „v krajích, okresech a obcích, kde ţijí ve větším počtu osoby jiné 

neţ české nebo slovenské národnosti a kde je nutno zajišťovat jejich klidné a nerušené souţití v 

duchu zásad proletářského internacionalismu“
425

 zřízeny koordinační komise pro národnostní 
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Stabilizací mám na mysli rok 1949, kdy je dokončen zápas s největšími politickými odpůrci a změny prosazované 

socialistickou diktaturou pronikají hlouběji do společenského organizmu  
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NA, f. 850/3 (AMV-dodatky), k. 1284, Národnost-všeobecně, Směrnice pro činnost komisí pro národnostní 
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otázky, ty ovšem podléhaly jednotlivým národním výborům a jejich působení tak bylo lokálně 

omezené. Ministerstvo vnitra proto ještě v roce 1954 upozorňovalo na skutečnost, ţe „práce mezi 

národnostními skupinami a mezi cikány nebyla a dosud není plánovitá a systematická, řeší se 

pouze případ od případu a je zcela nedostatečná.“
426

 Aţ v této době se začíná uvaţovat o 

moţnostech koordinace národnostní politiky v celostátním měřítku. 

 

Chaos, vnitřní rozpory a nutnost spontánních rozhodnutí na niţší úrovni jsou charakteristické 

zejména v prvních přibliţně pěti letech po „únoru“. Jak jiţ bylo naznačeno, byla absence 

základní koncepce i rámcové legislativy moţná ještě závaţnější neţ špatná koordinace. Ústava z 

9. května 1948 problematiku národnostních menšin vůbec nezmiňovala. Prvorepublikové 

menšinové zákonodárství bylo zároveň nejen právně zrušeno, ale jako „burţoazní“ a „čistě 

formální“ zcela zavrţeno.
427

 Menšiny, zejména národnostní, se tak ocitají v jakémsi právním 

vakuu. Vedle ustupující represe se dokonce prosazují některá opatření napravující dřívější křivdy 

nebo rušící nejnápadnější diskriminace.
428

 Absence právních norem, které by předchozí období 

jednoznačně uzavíraly, ale příslušníky menšin zároveň stavěla do psychologicky těţké situace. 

Nikde nebylo zaručeno, ţe se stávající trend nemůţe otočit, ţe tedy opět nabytá práva a základní 

míra lidské důstojnosti nejsou pouze projevem přechodné, taktické liberalizace. 

 

Pozoruhodná je skutečnost, ţe právě v tomto období neexistující koncepce, chybějící legislativy 

a mnohdy chaotické praxe politiky vůči menšinám přece jen dochází k zásadnímu posunu. Tato 

proměna byla ze všech zde analyzovaných důvodů pro současníky většinou sloţitě zachytitelná. 

Z historického odstupu ovšem můţeme její počátky sledovat v četných diskuzích zejména ve 

vrcholných grémiích KSČ, jejichţ základní tón se od léta 1948 začíná měnit. Charakteristické je 

v tomto smyslu vyznění ţivých debat kolem zákona o nabývání státního občanství, které se vedly 

od ledna do dubna 1949. Předsednictvo ÚV KSČ, jakoţto rozhodující grémium politické moci, 

se postavilo proti tradičně nacionálnímu postoji Ministerstva vnitra a zaujalo vcelku jednoznačné 

stanovisko: nabývání občanství na základě národnostním je politicky nepřijatelné, občanství má 

být nadále definováno na základě bydliště a současného stavu. Pro další přístup k národnostní 

problematice, ale i k problematice různých skupin reemigrantů, je paradigmatický zejména 

výsledný text důvodové zprávy k zákonu: 

V době Mnichova a potom za okupace byly ve státním občanství provedeny takové zásahy, 

ţe prakticky je občanství všech našich obyvatel nějakým způsobem dotčeno… k provedení 

důkazu o státním občanství je třeba dokladů velmi starých, jichţ opatření způsobuje značné 

obtíţe, nebo které často není vůbec moţno získati. Aby bylo moţno tyto obtíţe odstranit tím, 

ţe by přímo ze zákona bylo rozhodnuto o státním občanství těch, kteří nesporně patří do 

našeho národního společenství, ministerstvo vnitra navrhlo řešení na podkladě české a 

slovenské národnosti… Avšak toto jednostranné řešení je politicky nepřijatelné a proto 

právní rada vrátila návrh ministerstva vnitra k přepracování. Za daného stavu není však 

moţno provést jiné principiální řešení zákonem, který by dával moţnost odpoutat se od 

                                                                                                                                                                                           
otázky, bez datace [1951] 
426

 NA, f. 850/3 (AMV-dodatky), k. 1287, sl. Národnostní věci (1954), 7.července 1954  
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starých úprav a nově vymezit okruh dnešních obyvatel… Z těchto důvodů jeví se býti 

nejvhodnější tento postup:  

Nevyřizovat zatím zákonem vůbec otázku, kdo je a kdo není dnes státním občanem. Učinit 

na základě dosavadního právního stavu jen radikální opatření administrativní k usnadnění 

provádění důkazu o státním občanství. Tato opatření by spočívala v tom, ţe by výnosem 

ministra vnitra byl dán národním výborům pokyn, aby na místo vyţadování dokladů 

zásadně se spokojovaly čestným prohlášením o všech okolnostech rozhodných pro 

posouzení státního občanství. Písemné doklady by pak národní výbory ţádaly jen tam, kde 

by vznikla pochybnost nebo podezření.
429

 

Řešení zůstalo v půli cesty a jiný neţ etnický princip státního občanství nebyl jednoznačně 

formulován. Zároveň byla ale stávající praxe zhodnocena jako „nepřijatelná“ a na rozdíl od 

předchozí úpravy z dubna 1948 se jiţ nevyţadovaly věci typu „přiměřené znalosti 

československé vlastivědy“ nebo záruka, ţe se ţadatel „usadí v prostředí, které přispěje k jeho 

přilnutí k půdě“.
430

 Navrţené „administrativní opatření“ znamenalo definitivní odklon od 

nacionálního vymezení národního společenství kodifikovaného dekrety prezidenta republiky.  

 

Přinejmenším v legislativním smyslu je odklon od organického nacionalizmu charakteristického 

pro poválečná léta dokončen o rok později, v rámci sčítání lidu. Průvodní materiály ke sčítacímu 

archu zdůrazňovaly naprostou svobodu rozhodování v otázce, k jaké národnosti se občan hlásí, a 

sčítací komisaři byli důkladně poučeni, ţe „nikdo, jehoţ prostřednictvím se sčítání provádí… 

nesmí tedy působit na sčítané osoby, aby uvedly jinou národnost, neţli tu, pro kterou se samy 

svobodně rozhodly“. V samotném sčítacím archu pak byla národnost definována jako 

„příslušnost k národu, s jehoţ kulturním a pracovním společenstvím je sčítaný vnitřně spjat a k 

němuţ se hlásí.“
431 

Podobně symbolickou tečkou za poválečnou perzekucí lidí lišících se svým 

jazykem, zemí původu, národností či kulturním společenstvím, v němţ byli socializováni, je 

zrušení vydávání osvědčení o státní a národní spolehlivosti. Tento dokument v prvních letech po 

válce rozhodoval o osudech statisíců občanů; o tom, jestli jim bude vrácen jejich majetek, jestli 

mohou zastávat různé funkce, jestli mohou zůstat ve svém bydlišti v pohraničí nebo budou 

vysídleni do vnitrozemí, jestli jim můţe být přidělena národní správa. V červnu 1951 definitivně 

přestává být relevantním a nadále se nemá vůbec vystavovat – s odůvodněním, ţe tento „způsob 

posuzování státní spolehlivosti odporuje dnešní etapě vývoje a nemůţe vyhovět ani dnešním 

zásadám kádrové politiky.“
432

 

 

Během let 1950-1953 se nový poměr k menšinám stává náplní nejrůznějších školení a přednášek 

určených například pro členy národních výborů. Jejich součástí jsou rozsáhlé historické exkurzy 

o souţití s různými menšinovými skupinami, zejména Němci a „cikány“, stejně jako obecné 

proklamace. Z těch jsou zásadní dva hlavní argumenty; ţe „druţbu národů nelze zabezpečit 

pouze rovností právní a politickou, ale… je třeba odstranit nerovnost hospodářského a kulturního 
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vývoje národností“
433

 a ţe „diskriminace z národnostních důvodů jakéhokoliv druhu je nutno 

bezpodmínečně odstraňovat“, coţ se mělo týkat i „bezdomovců“, tedy občanů bez čs. státního 

občanství
434

. 

 

Vedle dokladů o celkové změně menšinového diskurzu, jakými jsou právě různá školení 

pracovníků na regionální i místní úrovni nebo přednášky určené zejména pro stranické schůze, 

můţeme konkrétní změny sledovat v tomto období – i vzhledem k zmiňované absenci obecnější 

koncepce – spíše u postavení jednotlivých menšin. K nejcitelnějším změnám přitom 

pochopitelně dochází u německé (těm se budeme věnovat v části IV), ale také u maďarské 

menšiny.  

 

Z hlediska přístupů k menšinové problematice jsou charakteristické právě změny vztahu k 

Maďarům v letech 1951 a 1952.  Příslušníci maďarské menšiny sice obdrţeli státní občanství jiţ 

v roce 1948, řada z nich ovšem byla nadále nuceně drţena mimo své původní bydliště, zbavena 

majetku a podobně. V roce 1951 se KSS rozhodla ke komplexnějšímu řešení maďarské 

problematiky – moţná i v souvislosti s tím, ţe někteří její protagonisté byli tou dobou obviněni z 

burţoazního nacionalizmu. Zajímavé je, ţe v diskuzích a následných nařízeních zdaleka nešlo 

jen o odstranění stávajících diskriminací, ale především o faktickou integraci Maďarů – tedy 

jejich pracovní, školské a bytové záleţitosti – a také o jejich podíl na státní správě, tedy 

zapjování do národních výborů na všech úrovních. Zaměstnavatelé a lokální úřady byli vyzýváni, 

aby kvalifikované maďarské pracovní síly nadále nenutili vykonávat těţké práce v dolech a jinde 

a aby jim stejně jako všem ostatním občanům s příslušnou kvalifikací umoţnili vykonávat 

odpovídající práci. Zásadní bylo odmítnutí dalšího pouţívání kategorie „nespolehlivého 

obyvatelstva“ pouze na základě odlišné národnosti. To byl definitivní rozchod s poválečným 

menšinovým diskurzem – alespoň na vrcholně politické a legislativní úrovni.
435

 

 

Okolo maďarského zastoupení v národních výborech se strhl velice ostrý souboj mezi 

místopředsedou vlády Širokým, jenţ si přál například účast maďarského zástupce v některých 

výborech jako pravidlo, a ministrem vnitra Noskem, jenţ tvrdil, ţe takové nařízení by bylo 

„porušením ústavní občanské rovnoprávnosti“ a mělo by dokonce „charakter diskriminace“
436

. 

Široký naopak takové postoje povaţoval za čistě formalistické a navrhovaná opatření vnímal 

jako cestu k nápravě dosavadní diskriminace a nedostatečné integrace, tedy jako „praktické 

uskutečňování leninsko-stalinské národnostní politiky komunistické strany“, které v ţádném 

případě nemůţe být protiústavní.
437

 V příslušném usnesení vlády ovšem nakonec zůstal pouze 

apel na zapojování maďarských kádrů do budovatelské práce a zejména do národních výborů, 
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nikoliv Širokým navrhované exaktní pravidlo o maďarském zástupci v KNV Nitra nebo 

Košice.
438

  

 

Maďarská menšina (aţ na její malý zlomek rozptýlený ve čtyřicátých letech do českého 

pohraničí) pochopitelně není v centru našeho zájmu, diskuze okolo ní jsou ale svědectvím o 

celkovém posunu – od odstraňování diskriminací a rétorického zdůrazňování rovnoprávnosti a 

proletářského internacionalizmu ke konkrétním legislativním krokům a zájmu o reálný stupeň 

integrace menšin do společnosti a jejich podílu na správě i politické moci.      

 

Navzdory uvolnění, které bylo patrné pro většinu příslušníků menšin, existuje řada případů 

svědčících o pokračující perzekuci nebo dokonce zhoršení situace danné menšiny oproti 

bezprostředně poválečným létům. Jak jsme se jiţ zmínili, existoval proti rušení poválečných 

diskriminačních nařízení a začleňování příslušníků různých menšin do společnosti odpor 

zejména na místní úrovni. I lokální úředníci nebo místní organizace KSČ si ale uvědomovali, ţe 

nemohou vyţadovat pokračování „národní revoluce“ a otevřeně artikulovat úmysl udrţovat 

příslušníky menšin v postavení občanů druhé kategorie. Proto se argumentovalo nepřímo, ať uţ 

kriminálním charakterem příslušné skupiny, tradičními bezpečnostními ohledy (státní hranice), 

asociálním chováním nebo třídním sloţením jejích příslušníků. Otázka bezpečnosti hranic 

sehrála významnou úlohu pro další nucené vysídlování Chorvatů z jihomoravských obcí v roce 

1951. Častým argumentem pro dílčí postihy a odkládání rušení různých diskriminačních nařízení 

bylo – nejčastěji u Maďarů a Němců – protistátní smýšlení příslušníků menšin. To mohlo být 

charakterizováno jako revanšistické, burţoazně nacionalistické nebo prostě antisocialistické či 

antikomunistické.  

 

Zejména v letech 1952 a 1953, kdy docházelo k výraznému zlepšení pozice německé menšiny, 

zesíleným pokusům o její integraci a nakonec k plošnému udělení státního občanství všem 

zůstavším Němcům, se ve zprávách krajských a niţších národních výborů i bezpečnostních 

sloţek objevují četná upozornění, ţe Němci se staví nepřátelsky k československému státu i 

socialistickému zřízení – charakteristická je v tomto ohledu například zpráva o provádění 

národnostní politiky v ústeckém kraji: 

Většina občanů německé národnosti aţ na výjimky i přes to, ţe ţádali a přijali čsl. státní 

občanství, nemá dosud ujasněn svůj poměr k lid. dem. ČSR jako společné vlasti na 

podkladě proletářského internacionalismu a stále ţije pod dojmem a myšlenkou menšinové 

politiky. I kdyţ nutno se domnívat, ţe přijetím čsl. státního občanství zaujali stanovisko 

společné vlasti s ostatními národnostmi v ČSR a i kdyţ své státoobčanské právo v 

některých pro jejich osobu výhodných případech např. dekonfiskacích apod. trvale 

uplatňují, staví se aţ na ojedinělé výjimky vesměs negativně k účasti v politickém ţivotě a 

správě státu. Ve své většině cítí se být nikoliv občany ČSR se všemi právy a povinnostmi, 

ale spíše příslušníky cizího státu... ţijícími na území ČSR... ve svém soukromí isolují se 

převáţně od českého obyvatelstva, vyţívají se společensky, kulturně a politicky sami mezi 

sebou a v některých případech vyhrocuje se tento postoj i v národnostní spory.
439
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Autoři zprávy sice uznávají, ţe určitý podíl na popsané situaci mají i místní Češi, přičemţ ovšem 

neopomenou zdůraznit, ţe se jedná zejména o skupinu volyňských Čechů, kteří jsou 

nacionalisticky zaloţení – čímţ se de fakto vypořádají s další, byť nikoliv etnickou – menšinou 

(a zároveň prokáţí, ţe sami nejsou motivováni „burţoazním nacionalizmem“, jenţ naopak 

kritizují). Této taktiky se, jak jiţ bylo výše zmíněno, často vyuţívalo pro legitimizaci zákroků 

proti nepohodlným a příliš aktivním menšinám nejen z řad reemigrantů a Němců, ale v ještě větší 

míře proti polské menšině na Těšínsku, Karvinsku a Ostravsku. Obvinění z (polského) 

burţoazního nacionalizmu se v tomto případě nevyhlo ani čelným představitelům krajské 

organizace KSČ, v čele s Pavlem Cieslarem.
440

 

 

Polákům stranické orgány i zprávy pro ministerstva vyčítají neznalost pokrokových myšlenek, 

nevyřešené vzpomínky a oţivování starých křivd, ale také činy v opilosti, které mají nacionální 

podtext. Ve zprávách bylo často kritizováno polské učitelstvo, které údajně „bylo vţdy nositelem 

nacionálních myšlenek“ a které má „bezdůvodný strach, aby měli dostatek dětí ve školách“. 

Krom toho se kritizují i polské divadelní scény, které si údajně udrţovaly velký počet 

návštěvníků díky tomu, ţe „demonstrativně dokazovali polskou soudrţnost“.
441

 Právě vztah k 

polské menšině v leckterých momentech i v první polovině padesátých let připomíná menšinové 

zápasy v meziválečném Československu. 

 

Ačkoliv většina negativních postojů k menšinám byla v první polovině padesátých let 

artikulována „zezdola“, tedy na lokální a regionální úrovni, a vyšší orgány se snaţily různými 

způsoby nacionální nenávist tlumit, existovaly významné výjimky. To především v případech, 

kde byla diskriminace a represe důsledkem mezinárodněpolitické pozice Československa, tedy v 

podstatě tehdy, pokud vyplývala z politiky Sovětského Svazu. To se v Československu týkalo 

rusínské a zejména pak ţidovské menšiny. Ani v těchto případech importované diskriminace 

menšin ale nebyla její legitimizace nacionální. 

 

Rusínskou národnost Sovětský Svaz, a v důsledku toho ani Československo, neuznávaly. 

Důvodem bylo zejména taţení proti řecko-katolické církvi, která měla být plně nahrazena církví 

pravoslavnou a která zároveň tvořila identitotvorný prvek rusínské etnické skupiny. Na 

východním Slovensku byli v souladu se sovětskou politikou řeckokatoličtí kněţí nuceni ke 

konverzi, a pokud tak neučinili, byli buď uvězněni, nebo rozptýleni, převáţně do Čech.
442

 

Rusínština nebyla uznávána jako jazyk a stejně jako v Sovětském Svazu úřady (vcelku úspěšně) 

usilovaly o ukrajinizaci příslušné menšiny. Očividná diskriminace náboţenské skupiny byla v 

socialistické diktatuře kaţdopádně snadněji legitimizovatelná neţ diskriminace z národnostních 

důvodů.  

 

Rovněţ všeobecně známá antisemitská kampaň první poloviny padesátých let měla svůj původ v 

sovětské politické praxi, jejíţ příčiny dosud nejsou zcela zřejmé, ale jistě souvisí s jednoznačnou 

prozápadní orientací státu Izrael, jehoţ vznik původně Sovětský Svaz podpořil. V 
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komunistických stranách celé středovýchodní Evropy byli Ţidé zastoupeni výrazně 

nadproporcionálně a v rámci ţádané očisty těchto stran tak představovali „vhodnou“ cílovou 

skupinu. Na rozdíl od Rusínů zde nehrálo téměř ţádnou roli náboţenství, ale podobně jako u 

zmiňovaných případů polské menšiny nebo volyňských čechů se v podstatě jednalo o obvinění z 

burţoazního nacionalizmu, za jehoţ projev byl pokládán sionizmus (a v důsledku tedy i podpora 

státu Izrael).
443

 Navzdory zdůrazňovanému rozdílu mezi hlásaným antisionizmem a na druhé 

straně nepřípustným, rasovým antisemitizmem, byla v praxi postihována řada Ţidů, kteří se 

sionizmem nesympatizovali. Státní bezpečnost vypracovávala seznamy o rodinných vazbách 

osob ţidovského původu a stovky Ţidů byly uvězněny.
444

 Kontinuity antisemitizmu lze sledovat 

napříč různými politickými systémy, v případ bezprostředně poválečného období a let 

padesátých je z tohoto ohledu charakteristický. Politická praxe exkluze a perzekuce zůstává, 

legitimizace se ovšem posouvá od „asociálnosti“ a „národní nespolehlivosti“ k „sionismu“ a 

„mezinárodnímu spiknutí“.   

 

*** 

 

Mezi lety 1952 a 1954 zvolna končí revoluční fáze budování diktatury KSČ, charakteristická na 

jedné straně násilným, otevřeně represivním, řešením problémů, zároveň ale také usilovnou 

snahou o emancipaci dosud utlačovaných, kterým měla nyní být vrácena lidská důstojnost. V 

otázce menšin můţeme v následujících letech sledovat částečný návrat; sice nikoliv k menšinové 

politice meziválečného Československa, ale rozhodně k tradičnějším, administrativním řešením. 

Zejména je to patrné u romské problematiky, které bude věnována jedna z následujících částí 

této studie. Na jedné straně trvá boj proti diskriminaci z národnostních důvodů, zároveň ale 

částečně mizí emancipativní étos, snaha o výchovu a podporu příslušníků dosud „zaostalých“ 

menšin. Do popředí se dostává daleko více otázka, nakolik ta či ona skupina narušuje či 

nenarušuje pořádek, jestli její příslušníci dodrţují pracovní závazky, obecně, jestli s těmi, kteří z 

nějakého důvodu „nejsou jako my“, nejsou problémy. 

 

Tato doba je zároveň charakteristická určitým ustálením „národnostní“ politiky a pokusy o 

přinejmenším střednědobé koncepce – byť ani v druhé polovině padesátých let zcela nemizí 

nutnost řešit některé problémy a konflikty s menšinami ad hoc. Právě snaha o kodifikaci pokud 

moţno exaktních pravidel a jejich efektivní aplikaci ve společnosti je, vedle neúspěchu 

některých odváţnějších projektů předchozího období a celkovým oslabením revolučního étosu, 

zřejmě důleţitou příčinou zmiňovaného „konzervativního“ obratu v politice vůči menšinám.  

 

Jiţ kolem roku 1952 si ústřední stranické i státní orgány začínají uvědomovat problém chybějící 

koncepce „národnostní politiky“. V materiálech ministerstva vnitra se začíná hovořit o tom, ţe 

ústava z roku 1948 zanedbává problematiku národnostních menšin a ţe vedle odstraňování 

„přeţitků burţoazního nacionalismu“ je bezpodmínečně nutné „upraviti provádění národnostní 

politiky stanovením vůdčích zásad pro všechny úseky lidové správy“
445

 a národní výbory jsou 
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nabádány k tomu, aby i na lokální úrovni systematicky odstraňovaly všechny projevy 

diskriminace – tak, aby se „příslušníci národnostních skupin… u nás cítili doma, jako 

rovnoprávní občané a plně se zapojili do budování socialismu“
446

 Zřejmé ale je, ţe pokyny 

národním výborům ani dočasně fungující koordinační komise problém nevyřeší. Obsáhlá zpráva 

o situaci občanů jiných národností z roku 1954 konstatuje, ţe 

Komunistická strana Československa se dosud všeobecně národnostní otázkou 

nezabývala… V důsledku tohoto nedostatku není vývoj jednotlivých národnostních skupin v 

ČSR rovnoměrný a stejný. Ve vývoji občanů jednotlivých národnostních skupin jsou 

podstatné rozdíly, protoţe v kaţdém kraji i okresu je jejich hospodářský a kulturní rozvoj 

jinak zajišťován a řízen. Krajské a okresní stranické orgány a orgány lidosprávy řeší 

národnostní otázku nezávisle na sobě a vysvětlují si zásady naší národnostní politiky podle 

svého. Není pak divu, ţe v takových poměrech se v jednotlivých národnostních skupinách 

ještě stále udrţují projevy burţoasního nacionalismu a různé úchylky v řešení národnostní 

otázky.
447

  

Během dalších let se proto jakýmsi neformálním ústředím základní koncepce národnostní 

politiky stává Ideologické oddělení ÚV KSČ, které shromaţďuje zprávy o všeobecné situaci 

národnostních menšin i jednotlivých kauzách, zadává si různá šetření a připomínkuje předlohy 

projevů nebo vycházející texty k národnostní problematice. 

 

Jestliţe po roce 1953 postupně z politického diskurzu v národnostní problematice mizí 

„překonávání diskriminací“, dominantní v předchozích čtyřech letech, neznamená to, ţe by se 

povaţoval za dokončený také boj proti „burţoaznímu nacionalismu“ v myšlení lidí, ať uţ Čechů 

nebo příslušníků různých menšin, které podle některých rozkladů ideologického oddělení 

zneuţívaly velkorysou politiku socialistického státu.
448

 Vedle kontinuity vymaňování se z vlivu 

nacionalizmu se nyní více prosazuje akcent na jednotu socialistické společnosti občanů, kteří 

mají rovná práva, ale také stejné povinnosti právo dodrţovat. Řešení „národnostní otázky“ jiţ 

není vedeno především snahou osvobodit různé skupiny od útlaku předchozích etap 

společenského vývoje, ale je  

podřízeno hlavnímu úkolu: dovršit výstavbu socialismu. K dovršení tohoto cíle je nezbytné 

další upevnění morálně politické jednoty všeho pracujícího lidu. Proto je nutné plně 

podporovat všechno to, co napomáhá tuto jednotu utvářet a upevňovat.
449

 

Morálně politická jednota obnáší stejné „právo na práci a na spravedlivou odměnu za práci“
450

, 

ale také pozitivní vztah k práci a dodrţování socialistické zákonnosti ze strany příslušníků 

menšin.  
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Tyto posuny nejsou čistě rétorickou záleţitostí. Nejznatelnější dopady má tento konzervativní 

obrat, zjednodušeně vyjádřeno od emancipace k dodrţování pořádku, na řešení „cikánské 

otázky“. Ţe právě v této době dochází k definitivnímu rozhodnutí o charakteru romské menšiny, 

která nemá být nadále povaţována za menšinu národnostní, není náhoda. Řada plánů na podporu 

rozvoje specifické romské kultury je právě po polovině padesátých let zastavena a vývoj vrcholí 

v roce 1958 zákazem kočování. Příslušné orgány sice zdůrazňují odlišnost od prvorepublikového 

přístupu, podobnost s dřívějšími administrativními opatřeními (oproti vizím nenásilné i násilné 

převýchovy dominujícím v letech 1950-1953) však je zřejmá. Za podstatnější neţ odstraňování 

negramotnosti nebo vnitřní proměna je postupně povaţováno vzdorování úředním pokusům o 

regulaci ţivotního stylu, fluktulace nebo drobná kriminalita.
451

 

 

V druhé polovině padesátých let se i nadále setkáváme jak s xenofobními a radikálně 

nacionalistickými postoji (zejména na niţších úrovních správy a mezi občany), tak i s 

emancipačním a antidiskriminačním étosem, zároveň ale můţeme sledovat pokusy oba tyto póly 

smířit. Činí se tak především prostřednictvím zdůrazňování pro všechny závazné zákonnosti a 

jednoty socialistické společnosti. Tam, kde nestačí zdůrazňování těchto hodnot, zasahuje 

socialistická diktatura prostřednictvím administrativních opatření, která znovu přináší i 

represivní postupy vůči národnostním a jiným menšinám. Do jisté míry tak slábne vlastní marx-

leninský emancipační étos, byť se většina opatření nedá klasifikovat jako vyloţeně nacionálně 

motivovaná. Spíše se jedná o snahu bezodkladně (a nikoliv zdlouhavou cestou ideologické 

převýchovy) řešit problémy, které vznikají na základě odlišných modelů chování, 

charakteristickou pro většinu stabilizovaných diktatur. 

  

*** 

 

Při veškeré pozornosti, která byla v této analýze věnována postupnému zmírnění národnostního 

útlaku a diskriminace příslušníků menšin po roce 1949, je třeba rovněţ na závěr připomenout 

podstatný rys diktatury KSČ, který ji s bezprostředně poválečným obdobím spojuje a který je 

charakteristický jak pro ranou dobu „budování socialismu“, tak pro období po stabilizaci 

diktatury. Je to představa společnosti, jeţ má tvořit jednotný, organický celek a nepřípustnost 

autonomie dílčích společenství v rámci celku. Nacionalistická i marx-leninská ideologie 

přistupuje k autonomním entitám uvnitř státního společenství (ať uţ národního nebo beztřídního) 

jako k prvkům, které narušují architekturu celého systému a jsou zdrojem potenciálního 

ohroţení. Proto na základě obou těchto přístupů musely jednotlivé politické establishmenty 

odmítnout prvorepublikovou menšinovou politiku. 

 

Důsledky a konkrétní praxe vyplývající ze zmíněného nastavení jsou při tomto shodném 

východisku ovšem různé. V systému socialistické diktatury přinejmenším u těch menšin, které 

jsou uznány za národnosti, mizí diskriminace na základě individuálního přihlášení se k nim. 

Nehrozí (alespoň v československém kontextu) kolektivní nucené vysídlení případně jiná forma 

etnické čistky. Přesto se menšinám dostává jen minimální moţnost rozvíjet vlastní kolektivní 

identitu jinak neţ jako záleţitost čistě jazykovou, často dokonce pouze estetickou a folklórní. 

Stát, potaţmo socialistická společnost, má právo na „výchovu“ příslušníků menšin k loajálnímu 

občanství, ať uţ v souladu nebo proti vůli těch, jichţ se výchova má týkat. 
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Jak dokládá řada opatření i zápisů z diskuzí, hledaly stranické i státní orgány po celá padesátá 

léta vhodné formy podpory příslušníků menšin ve snaze čelit „přeţitkům burţoazního 

nacionalismu“, které by se drţely v hranicích „bratrské spolupráce při výstavbě socialismu“. 

Rozhodně přitom nemělo jít o pouhé pěstování „klidného a nerušeného souţití osob různé 

národnosti“
452

, ale o postupnou marginalizaci distinktivních znaků původní menšinové identity a 

jejich překrytí společným socialistickým habitem. 

 

Tato strategie se pochopitelně nedotýkala jen klasických národnostních menšin, jakými byli 

Maďaři, Ukrajinci, v námi konkrétněji sledovaném pohraničí Poláci nebo Němci, ale také menšin 

na pomezí národnostních a sociálních nebo náboţenských skupin, tedy Ţidů nebo Romů. U 

posledně jmenovaných, stejně jako u různých kulturních a historických entit, jakými byli 

například reemigranti, byly jakékoliv specifické kolektivní projevy vnímány s ještě větším 

despektem; zatímco pro národy předpokládala stalinská teorie vzájemné splynutí a propojení aţ v 

dlouhodobém horizontu, měla u všech těchto skupin, jejichţ partikulární menšinová identita byla 

vnímána jako pouhý neblahý důsledek dějinného procesu, asimilace proběhnout záhy. 

Komunisté ji v těchto případech vnímali jako formu nápravy a osvobození od důsledků 

dřívějšího útlaku, nikoliv jako potlačení práv na rozvoj svébytné identity, jak vynucenou 

asimilaci vnímá člověk socializovaný v liberálně demokratickém systému. 
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Neţádoucí a přece 

potřební 

 

 

 
Proměny marginalizačních a integračních strategií na 
příkladu německé menšiny (1945-1960) 
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V červnu 1945 se Arthur Lipschitz s Bohumilem Trubačem, můj ţidovský tatínek a český 

strýc, sbalili a jeli do Rázové za naší německou babičkou, Czesch Oma. Tehdy uţ nějak 

probleskovalo, ţe se počítá s odsunem. Jo, „odsun“, to bylo takové nejšetrnější 

pojmenování a ani nevzbuzovalo hrůzu, která pak následovala. Jeli tedy do Rázové a 

snaţili se nějakým způsobem zvládnout situaci. Tím, ţe se obstarávala různá potvrzení, 

jak se Czesch Oma za války chovala, jak pomáhala, jak byla protinacisticky zaměřená. 

Snaţili se o to i u Tante Ema, která byla taky naladěná protinacisticky, i u další tety. 

Nakonec to ale u těch tet vzdali a chtěli před odsunem zachránit aspoň Czesch Oma. 

Hlavní argument ze strany orgánů, které o tom rozhodovaly, ale zněl: „Coţe, vy, jako 

Ţid, který přišel z koncentračního tábora, se zastáváte Němců?“ Proti takovému 

argumentu byl vlastně obyčejný člověk bezmocný. A tatínek neměl ţádné další kontakty 

nebo moţnost někde výš intervenovat. 

 

Problém byl hlavně v tom, ţe i můj tatínek byl, stejně jako maminka, německého původu. 

S tím se nedalo nic dělat a oni měli asi do roku 1947 sami potíţe se svým státním 

občanstvím. Přestoţe jsme pak od roku 1938 byli občany Protektorátu Čechy a Morava. 

Neţ se tohle všechno uznalo, trvalo to skutečně dva roky. Z toho, co měl tatínek dostat 

zpátky po svých rodičích, nedostal nic: jeden malý domeček mezitím zchátral a spadl a 

ten druhý přestavěli nacisté na kino. Byl to arizovaný majetek, který po válce propadl 

konfiskaci a měli jsme utrum. 

Z vyprávění Liselotte Ţidové
453

 

 

Liselotte Ţidová, rozená Lipschitz, pochází z německojazyčného prostředí Bruntálska. Její 

maminka byla německá katolička, tatínek německojazyčný Ţid. Odtrţení Sudet a válka rodinu 

poprvé rozdělily; větší část ţidovského příbuzenstva nepřeţila. Některé vazby ale zůstaly 

zachovány. Například babička z maminčiny strany, v úryvku zmiňovaná „Czesch Oma“, posílala 

tatínkovi pravidelně balíčky do Terezína. Po válce se karta obrátila a pronásledována byla 

především neţidovská část rodiny. Díky své ţidovské identitě nakonec mohli Lipschitzovi zůstat, 

aniţ by se ovšem domohli svého majetku nebo vynětí příbuzných z odsunu. Oba rodiče paní 

Liselotte se stali součástí radikálně zmenšené německé menšiny v českých zemích a doţili 

v Olomouci.     

 

Příběh paní Liselotte je unikátní, zároveň ale v kontextu poválečného Československa v mnohém 

charakteristický. Často mimořádně sloţité předivo vzájemně se překrývajících i si konkurujících 

identit se během války a v ještě větší míře po ní stalo rozhodujícím faktorem pro vztah státu 

k jeho občanům. Za tím účelem musely být tyto často nejednoznačné identity radikálně 
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zjednodušeny a v mnoha případech v podstatě nově konstruovány. Osudy, jako ten rodiny 

Lipschitzů, dávají nahlédnout do logiky této objektivizující konstrukce identity pro státoprávní 

účely. Navzdory řadě výjimek a ne právě jednoduchému klíči k výběru těch, kteří směli zůstat, i 

kdyţ se povaţovali nebo byli povaţováni za Němce, určovala po roce 1945 základní postoj státu 

(tedy apriorní důvěru nebo naopak nedůvěru) jedna základní otázka: patříš k českému nebo 

k německému národnímu společenství? Lipschitzovi nebyli součástí českého národního 

společenství. Jak trefně poznamenává paní Liselotte: „s tím se nedalo nic dělat“. Proto své právo 

na existenci v obnoveném československém státu museli nejprve dokázat.   

 

Radikální konstrukce jednodimenzionální etnické identity nebyla novinkou roku 1945. Do 

poloviny 19. století většinově národnostně nevyhraněná společnost českých zemí k ní směřovala 

jiţ minimálně sto let. Touha po definitivním a jednoznačném oddělení obou etnik se vyostřila ve 

třicátých letech 20. století; právě na ní byl ostatně postaven úspěch SdP, jejíţ vůdci věděli, ţe 

vytouţenému oddělení musí předcházet zjednodušení a jasné ukotvení identity: „Jsi Němec, nebo 

jsi jen osoba mluvící německy? Nepřihlásíš-li se k SdP, vyřazuješ se dobrovolně z německého 

národa! Tedy ano, nebo ne?“
454

 Po válce pak touha po oddělení došla svého definitivního a 

nevratného naplnění. Československá legislativa i právní praxe přijala nacionálně socialistickou 

logiku etnické selekce
455

, přičemţ kriteria byla posunuta ještě dále směrem k objektivnímu 

stanovování národnosti, které si nyní plně osoboval československý stát. Osob mluvících 

německy se jiţ nikdo neptal; nejpozději nyní se stali Němci, se všemi důsledky.
456

 Touha – ze 

strany státu a české majority – po zřetelném oddělení pak přinejmenším ještě několik let 

formovala ţivoty i té části německy mluvícího obyvatelstva, která z různých důvodů nebyla 

nuceně vysídlena. Vedle majetkoprávní problematiky to byla právě tato touha, která stála za 

neochotou úřadů vracet československé občanství těm, kteří nebyli integrální součástí českého 

národního společenství. 

 

Strategie „etnizace“, která vytváří a udrţuje skupiny lidí, pro něţ na základě jejich národnosti 

platí jiná pravidla neţ pro ostatní, strategie, v jejímţ důsledku úřady úzkostlivě střeţily, aby 

nedošlo k přiblíţení či dokonce záměně jednotlivých etnických kategorií, se po roce 1948 

dostává do otevřeného rozporu s vládnoucí ideologií i praktickými potřebami socialistické 

diktatury. Marxistické pojetí národnostní a menšinové problematiky, jakkoli proměnlivé, 

kaţdopádně nikdy nepřestalo pojímat národnost jako kategorii, jejíţ oddělující potenciál má být 

postupně překonáván, a to jak ve vnitrostátním, tak mezinárodním kontextu.
457

  Vzhledem k 

tomuto postoji a vzhledem ke snaze odstraňovat sociální rozdíly i autonomii jednotlivých 
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sociálních skupin se poválečné pojetí „německé otázky“ záhy stalo jedním z výrazných 

problémů, který bylo nutno řešit. Nejednalo se pochopitelně jen o problém ideologický; německé 

pracovní síly tvořily v některých okresech důleţitou sloţku fungování hospodářství a otázka 

jejich loajality či neloajality k socialistickému státu byla i vzhledem k jejich moţným kontaktům 

překračujícím západní hranici mimořádně důleţitá. Z těchto příčin iniciovaná proměna politiky 

vůči německé menšině, jejíţ konstrukci, izolaci i diskriminaci KSČ předtím (aţ do roku 1949) 

z větší části podporovala, v sobě zároveň skýtala riziko ohroţení legitimity v důsledku 

zpochybnění obrazu KSČ jako hybné síly poválečné národní revoluce.  

 

Vedle samotné konstrukce etnické hranice (jejíţ podobu nejlépe odhalují diskuze o sporných 

skupinách) to bude právě tento konflikt - mezi touhou po permanentní národní očistě a 

internacionalistickým garantováním rovných práv bez ohledu na národnost -  jenţ bude 

předmětem analýzy v této části práce. Jedná se konflikt, který se (s největší intenzitou mezi lety 

1949 a 1953) odehrával zejména mezi mocenským centrem a lokálními aktéry, ale jehoţ 

konkrétní projevy pochopitelně odhalují více neţ dvě fronty. Tak jako i v dalších kapitolách 

věnovaných vztahu k jednotlivým skupinám obyvatel, zde nejde o popis osudů dané menšiny ani 

o chronologické vyprávění jednotlivých politických kroků, které vymezovaly její postavení, ale o 

to, ukázat pluralitu, konkurenci a vzájemné prolínání panujících představ a identifikovat aktéry, 

kteří se tyto představy snaţili převést do praxe.  
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1. Kdo smí zůstat? 

Politické, etnické a hospodářské faktory utváření minimalizované německé menšiny 

 

V kaţdém národě jsou národní charaktery a národní prostitutky. I kaţdý němec je buď 

národním charakterem, nebo národní prostitutkou. Národní chrakterní němec nemůţe být 

„loyálním“ k svému otevřenému národnímu nepříteli. Pro tuto „loyálnost“ tedy zbývají 

jen německé národní prostitutky […] Byli-li všichni němci pro Hitlera /a to byli, dokud to 

dobře šlo/ nebo snad někteří z nich „úchylní“ proti němu, je pro naše chápání němců 

nerozhodné. To je jejich vnitropolitická záleţitost a ne naše. Pro nás jsou a zůstanou 

všichni jen němci, našimi 1000letými úhlavními nepřáteli, katy a lupiči, kteří do jednoho 

vţdy pracovali v těsné spolupráci proti nám […] Velké státy němce vyhnaly, nemůţeme si 

je tedy nechávat my. Musíme přestat být mostem pro jejich zradu, nechceme-li znamenati 

v dějinách Slovanstva semeniště a líheň další německé zrady a jimi podněcovaného 

rozvratu mezi bratrskými slovanskými národy. A proto se všemi němci ven. 

Anonymní pamflet, zřejmě 1945
458

 

 

O protiněmecké pamflety pochopitelně nebyla po květnu 1945 nouze. Atmosféra byla prosycena 

touhou po pomstě i strachem z toho, ţe se ani tentokrát nepodaří národní vítězství zajistit na 

věky. Panovala všeobecná obava, aby se nezmeškalo „nic, co by nám budoucnost neodpustila“, 

aby potomci jednou nevyčítali válečné generaci, „proč ţe tehdáţ jsme se nezbavili Němců-

rozvratníků, kdyţ jsme k tomu měli příleţitost tak výjimečně výhodnou“. „Právo a moţnost 

odsunouti z našeho státu Němce a Maďary“ tak bylo zároveň prezentováno jako morální 

povinnost, která nesmí být relativizována pragmatickými zájmy nebo falešným soucitem.
459

 

Bezpodmínečný souhlas s tím, ţe Němci musí být vyhnáni, spojoval nejen všechny politické 

strany, ale i naprostou většinu občanů české národnosti různého vzdělání, původu i různé míry 

odboje, proţitého utrpení, pasivity či kolaborace v době války.  

 

Zabýváme-li se vztahem majoritní společnosti k zůstavší německé menšině, je pochopitelně 

základní otázkou, kdo se vůbec v poválečném Československu stal z vůle obnoveného státu 

Němcem. Jakékoliv výjimky (formující budoucí minimalizovanou německou menšinu) totiţ 

mohly být definovány aţ s vědomím toho, kde leţí hranice oddělující od sebe Němce 

(„neobčany“) a plnoprávné občany Československa. Je poměrně překvapivé, jak málo byla 

ústřední otázka, kdo je vlastně Němec, v době, kdy se od ní odvíjelo vše ostatní, reflektována.  

 

Základními dokumenty konstruujícími kategorii Němce a upravujícími jeho postavení 

v poválečném Československu, jsou všeobecně známé dekrety prezidenta republiky. Ty sice 

nijak neupravují samotný odsun, ba ani se o něm nezmiňují, zároveň ovšem část obyvatelstva 
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zbavují základních občanských práv, coţ byla nezbytná podmínka k vyhoštění ze země, případně 

další manipulaci s těmito lidmi ze strany státu.  

 

Podle dekretů prezidenta republiky týkajících se konfiskace majetku „Němců“, je za „osoby 

národnosti německé třeba povaţovati osoby, které při kterémkoliv sčítání lidu od roku 1929 se 

přihlásili k německé […] národnosti nebo se staly členy národních skupin nebo útvarů nebo 

politických stran, sdruţujících osoby německé […] národnosti“.
460

 Pokud se tedy některá osoba 

léta hlásila k české národnosti a v jednom ze sčítání se, ať uţ z jakýchkoliv důvodů, přihlásila 

k národnosti německé nebo pokud se dokonce k německé národnosti nikdy nepřihlásila, ale stala 

se například členem některého německého kulturního sdruţení, mohla být povaţována za 

„Němce“. Tato extrémně široká definice „němectví“ není, jak tvrdí někteří badatelé
461

, zaloţena 

čistě na etnickém nacionalizmu; zahrnuje totiţ i jedince českého původu a jazyka, které se 

povětšinu svého ţivota cítili jako Češi, ale z politických či jiných důvodů se ve třicátých letech 

rozhodli podporovat konstituující se německé národní společenství. Jedná se tedy spíše o 

„etnizaci“ subjektivních a politických rozhodnutí jednotlivců učiněných v minulosti. 

 

Celou věc pak velice komplikuje skutečnost, ţe udělení či neudělení československého státního 

občanství se odvíjelo od jiných kritérií, neţ jaká určovaly konfiskační dekrety. Aniţ by příslušný 

dekret týkající se úprav státního občanství blíţe definoval německou národnost, hovoří na jedné 

straně o tom, ţe se neudělení či ztráta občanství nevztahuje na osoby německé národnosti, které 

se v době „zvýšeného ohroţení republiky“ přihlásily za Čechy nebo Slováky a naopak se 

vztahuje na Čechy a Slováky, kteří se „v době zvýšeného ohroţení republiky ucházeli o udělení 

německé nebo maďarské státní příslušnosti, aniţ k tomu byli donuceni nátlakem, anebo 

zvláštními okolnostmi.“
462

 Zde je v podstatě logika etnicity ve smyslu genetické dannosti 

teoreticky narušena ještě výrazněji; zároveň se ovšem součástí určení národnosti stává 

rozhodnutí úřadů nacistického Německa o udělení německé národnosti, čímţ se etnicita ve 

smyslu „krve“ oklikou opět vrací do hry. 

 

Jiţ zmíněný rozpor a neúplnost definice národnosti, případně podmínek pro ztrátu nebo nenabytí 

občanství vytváří několik kategorií obyvatel s různým stupněm diskriminace či různou mírou 

odnětí základních právních jistot, které v moderním státě zakládají důstojnost člověka. Tato 

komplikovaná situace posiluje zejména pravomoce ministerstva vnitra, ovládaného od května 
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1945 KSČ, které mělo příslušné kategorie nadále zpřesňovat a které rovněţ řešilo sporné 

případy. Během srpna 1945 pak ministerstvo vnitra skutečně zpřesnilo definici „Němce“, která 

se měla kromě kritérií uvedených v příslušných dekretech odvíjet od široké palety dalších 

subjektivních rozhodnutí v minulosti (škola, do níţ příslušní občané posílali své děti, spolková 

činnost…), ale i od záleţitostí danými osobami jen těţko ovlivnitelnými (posilující opět etnicko-

genetickou selekci), jako byla komunikační řeč nebo „původ z rodičů určité národnosti“.
463

 

 

Rozhodující (byť nikoliv výlučnou) podmínkou pro zařazování lidí „do odsunu“ bylo neudělení 

či odepření československého státního občanství. Určení hranice mezi občany a „neobčany“ bylo 

dáno celým souborem mimořádně komplikovaných kritérií, přičemţ základním východiskem 

bylo stanovisko, ţe ke ztrátě či neudělení občanství stačilo prokázat neloajalitu českému 

národnímu společenství v jednom z těchto mnoha kritérií. Tato ustanovení nejsou esencí 

tradičního jazykového nacionalizmu, ale především snahou o co nejdůslednější očistu od všech, 

kteří se během posledních patnácti let v jakýchkoliv kritériích odcizili nedefinovanému češství. 

Tato mnohovrstevnatá neloajalita dostala ovšem název „Němec“, který z ní vzhledem k běţnému 

středoevropskému chápání tohoto pojmu učinil kategorii etnickou. Etnizace odlišnosti a 

politického jednání v minulosti se o několik let později stala zásadním problémem v ideologické 

stavbě socialistické diktatury – jak o tom bude řeč dále. Jestliţe principiální problém s etnizací 

měl nastat aţ na samém konci čtyřicátých let, vyskytly se problémy dílčí (ale nikoliv 

nevýznamné) prakticky okamţitě. Tyto problémy se týkaly nemoţnosti v praxi udrţet 

jednoznačnost ostré hranice oddělující nově konstruovaná etnická společenství, ale i potřeby 

ponechat v Československu některé osoby, které v rámci této konstrukce spadaly jednoznačně do 

kategorie „němectví“. 

 

*** 

 

Nemoţnost ostrého řezu i různé ohledy a potřeby znamenaly zásadní trhlinu v otázce vysídlení 

Němců, která jinak téměř všechny aktéry české a slovenské národnosti spojovala. Někteří si 

uvědomovali, ţe vysídlit ze země odváţné bojovníky proti nacizmu z německých řad by přece 

jen neslouţilo dobré pověsti, zejména v zahraničí. České a německé společenství bylo navíc po 

staletích natolik hospodářsky i příbuzensky provázané, ţe absolutně čistý, chirurgický řez prostě 

nebyl moţný – tedy alespoň pokud se neměla zhroutit některá odvětví hospodářství a násilně od 

sebe odlučovat manţelé nebo rodiče a děti. Tyto skutečnosti přiváděly v letech 1945-1946 

příslušné politické aktéry a úředníky do nemalých dilemat. Rozhodnutí, která musela být 

z povahy věci kompromisní, pak pravidelně rozhořčovala místní obyvatelstvo a jeho lokální 

politické představitele. Čelní politici se proto snaţili obyvatelstvo uklidňovat poukazy na 

bezprávné postavení Němců, kteří budou moci zůstat a kteří by tak ve své většině měli být pouze 
                                                           
463
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vyuţíváni jako pracovní síly, bez moţnosti vlastní seberealizace či rozvíjení své identity. Tak 

například i první poválečný předseda vlády, v národnostních otázkách spíše umírněný sociální 

demokrat Fierlinger, prohlásil, ţe 

oné nepatrné německé menšině však, která tu zůstane, nemůţeme poskytnout ţádných 

menšinových práv […], chceme jí však umoţnit takový ţivot, abychom od ní mohli 

poţadovat plné pracovní výkony v těch oborech, kde je potřebujeme. Tak nejlépe 

dokáţeme, ţe jsme v právu, kdyţ ţádáme, aby naše půda zůstala navţdy jenom česká.
464

 

 

Diskuze o velikosti a povaze minimalizované německé menšiny, která měla být vyňata z odsunu, 

kaţdopádně vnášely trhlinu do jinak tak důleţitého souznění v postoji k německé problematice. I 

kdyţ v této studii jde především o vztah k jiţ konstituované německé menšině, jsou jednotlivé 

postoje, reakce veřejnosti i konflikty týkající se samotné konstrukce této menšiny podstatné pro 

pochopení pozdějších proměn marginalizačních a integračních strategií.
465

  

 

Důsledný integrální nacionalizmus, který promlouvá z pamfletů, jako je ten citovaný v úvodu 

této kapitoly, nebyl většinovou záleţitostí. Argument „genetického“ nepřátelství obviňuje, 

jakkoli absurdní se to můţe jevit, německé antifašisty z přetvářky, případně dokonce 

neloajálnosti k vlastnímu národnímu společenství. Tento postoj, jehoţ účelem je odůvodnit, proč 

musí „ven“ všichni Němci včetně rozhodných odpůrců nacizmu či vězňů koncentračních táborů, 

ovšem zároveň nebyl omezen na anonymní muţe či ţeny z lidu. Velmi podobně argumentovali i 

lidé z okruhu prezidenta Beneše a Národně socialistické strany, například novinář Jan Herben.
466

 

Samotný prezident Beneš, ačkoliv v prohlášeních určených světové veřejnosti připouštěl, ţe aţ 

půlmilionu (!) loajálních Němců bude dovoleno zůstat
467

, přiţivoval doma nejradikálnější 

postoje různými prohlášeními, v nichţ například zdůrazňoval, ţe „[německý] národ přestal být 

v této válce uţ vůbec lidským, přestal být lidsky snesitelným a jeví se nám uţ jen jako jediná 

velká lidská nestvůra. Tento národ musí stihnout za to všechno veliký a přísný trest.“
468

 Většina 

politicky činných osobností se ovšem snaţila ve veřejnosti (zejména mezi obyvatelstvem, které 

do roku 1938 neţilo v těsném kontaktu s Němci) rozšířenou krajní polohu vycházející 
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z genetického či absolutně kolektivního pojetí německé bestiality přece jen relativizovat, coţ 

v dobovém kontextu ovšem nebylo moţné jinak neţ za soustavného zdůrazňování přání, aby 

Němců v Československu zůstalo co nejméně. 

 

Postoje vůči mnoţství a kategoriím Němců vyňatých z odsunu se nedají rozčlenit na základě 

paušálních kritérií jako je politické stranictví nebo pozice v sociální hierarchii. Z čtyř českých 

politických stran povolených v poválečném Československu měla své rezolutní antiněmectví 

relativně nejlépe historicky a ideologicky podloţené Národněsocialistická strana, která se 

nemusela „potýkat“ s dědictvím internacionalizmu ani univerzalistického katolicizmu. V praxi to 

ovšem byli mimo jiné národně-socialističtí ministři Ripka a Stránský, kteří se zasazovali za 

zvýšení kvót německých specialistů v různých odvětvích, kteří měli být vyňati z odsunu.
469

  

Představitelé ostatních tří českých stran Národní fronty se naopak museli o to více snaţit, aby 

vyvrátili podezření z přílišné tolerance vůči Němcům nebo nedostatečně národního charakteru. 

To se v největší míře týkalo KSČ jako jediné politické strany, která ve svých řadách před válkou 

měla jak Čechy, tak Němce.  

 

Představitelé KSČ, stejně jako sociální demokraté, pociťovali jistou solidaritu s německými 

levicovými antifašisty, aniţ by ovšem byli ochotni pro ně riskovat ztrátu vlastní legitimity, 

budované zejména v případě KSČ v prvních měsících po válce důsledně na nacionalistickém 

étosu. Na rozdíl od osobností z okruhu národních socialistů ale komunisté neodůvodňovali svůj 

zásadně kladný postoj k co nejdůslednějšímu odsunu „geneticky“, tedy nepřekonatelným 

antagonizmem, jehoţ nevyvratitelné kořeny tkví v samotné německé povaze. Komunisté od 

počátku dávali celkem jasně najevo, ţe skutečný důvod, proč je potřeba, aby zbylá německá 

menšina byla co moţná nejmenší, tkví spíše v budoucnosti neţ v historické spravedlnosti, tedy 

spíše v nutnosti „národní“ revoluce, která má umoţnit revoluci „sociální“.
470

 Němce jakoţto 

nepřítele pak spojovali především s nadvládou německého kapitálu a s pozicí Němců na vyšších 

příčkách sociální hierarchie;  tedy s jejich rolí vykořisťovatelů „českých lidí“. Dá-li se vůbec 

hovořit o specificky „komunistické“ verzi legitimizace bezpodmínečného odsunu, pak ji zřejmě 

nejpregnantněji shrnul Václav Kopecký ve svém dlouhém projevu o národní a státní ideologii 

nového Československa: 
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Hlásáme a uskutečňujeme ten nejnárodnější program. Stali jsme se uznanou stranou 

národní. Byli jsme ostatně vţdycky národní stranou v ryzím smyslu toho slova, neboť jsme 

odevţdy spjati s lidovými kořeny národa […] Napravujeme osudné chyby minulosti a 

vyháníme Němce z naší české vlasti. Vrátili jsme českému národu celou jeho odvěkou 

domovinu i s těmi nejkrásnějšími pohraničními oblastmi […] Uskutečňujeme sen celých 

generací a budujeme nové Československo jako národní stát Čechů a Slováků, čímţ se 

základně liší od starého versaillského a saint-germainského Československa, Které bylo 

státem národnostním. Uskutečňujeme tento nejnárodnější program jako komunisté, kteří 

vţdy hlásali internacionalismus […] Zdůrazňujeme, ţe naše nesmiřitelné stanovisko není 

výrazem nějaké rasové zášti, ale je plodem našich tragických zkušeností. Je totoţné se 

zájmy naší slovanské solidarity, se zájmy svobody a pokroku.
471

  

 

Ačkoliv se tedy dají vysledovat jisté rozdíly v základní argumentační struktuře, je míra 

prolomení všeobecného odporu k ponechání byť minimálního počtu Němců v republice spíše neţ 

na politické orientaci závislá na osobním přesvědčení jednotlivých aktérů a zejména pak na 

jejich konkrétní roli v organizmu poválečné české společnosti a jejích politických instancí. 

Skutečnost, ţe mezi nejdůslednější odpůrce ponechání většího počtu Němců v republice patřili 

ministr vnitra Václav Nosek nebo ministr národní obrany generál Ludvík Svoboda, tak, jak se 

zdá, souvisela především s jejich rezorty, pro něţ zůstavší Němci představovali komplikace 

v podobě „nespolehlivých elementů“ poblíţ státní hranice. 

 

„Výjimky“, o jejichţ ponechání v Československu se v prvních dvou poválečných letech vedly 

ostré spory, se dají z hlediska způsobu jejich ospravedlňování rozčlenit na tři základní skupiny. 

Jediný důvod, který byl proklamován oficiálně (i do zahraničí), by se dal označit za „zdání 

spravedlnosti“. Vycházel ze stanoviska, ţe Němci jsou sice kolektivně vini za „mnichovskou 

zradu“ a útrapy Čechů za války, ţe ale někteří přece jen aktivně prokázali svoji věrnost 

republice, případně natolik trpěli pod nacistickou hrůzovládou, ţe by jim měla být poskytnuta 

moţnost zůstat (pokud ovšem uvedené skutečnosti sami prokáţí). Kategorie, která se takto 

konstruuje, bývá nazývána „antifašisté“, ale zčásti se uvedená, na ruby obrácená, spravedlnost 

(dokazování jakési aktivní neviny) mohla týkat například i Ţidů hlásících se před válkou 

k německé národnosti. Druhým důvodem je „respekt k rodinnému poutu“ (přičemţ se myslí 

rodina v nejuţším slova smyslu, tedy manţelé a jejich děti), jenţ v řadě případů znemoţňuje 

ostrý řez oddělující osoby spadající do konstruovaného společenství „Němců“ od osob patřících 

podle stejných kritérií do českého národního společenství. Třetím důvodem je pak to, co Emilia 

Hrabovec nazvala jako „hospodářský kalkul“
472

. 
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Respekt k rodinnému poutu? 

 

Nelze ovšem poţadovati, aby zde mohli zůstati i ti Němci a Maďaři, kteří se exponovali 

proti českému nebo slovenskému národu, jen z toho důvodu, ţe jejich manţelkou je Češka 

nebo Slovenka. Jest pak věcí jejich ţen, které mají volbu mezi vlastí a mezi manţelem, pro 

jaké řešení se rozhodnou. Rozhodnou-li se, ţe opustí svůj rodný kraj a budou následovati 

v odsunu dobrovolně svého muţe, musí nésti i důsledky s tím spojené, a nelze v tomto 

směru činiti výtky našim úředním orgánům a našemu postupu. 

Ministr vnitra Václav Nosek, leden 1946
473

 

 

Kruté ultimátum, o jakém v případě manţelek aktivních stoupenců nacizmu hovořil ministr 

vnitra Nosek, totiţ nutnost rozhodnout se „mezi vlastí a mezi manţelem“, nebylo ani 

v bezprostředně poválečné době akceptováno jako základní princip vyřešení otázky smíšených 

manţelství. Obecně, na základě Postupimské dohody (která stanovila jako odsunovou jednotku 

celou rodinu) a také s ohledem na české členy příslušných rodin, převáţil respekt k rodinné 

vazbě mezi manţeli (a jejich dětmi), coţ vedlo k nutnosti velkou část smíšených manţelství 

ponechat v Československu. Skutečnost, ţe směli zůstat, na druhou stranu nijak automaticky 

nezakládala jejich zrovnoprávnění. 

  

Takto pojatá otázka smíšených manţelství bytostně nabourává základní strategii nacionální 

očisty v Československu po květnu 1945, totiţ důslednou etnickou selekci obou konstruovaných 

kategorií Čechů a Němců. Zatímco antifašisty i pracovní síly vyňaté z odsunu z ekonomických 

důvodů bylo moţné celkem jednoznačně vnímat jako sice ponechanou a tolerovanou, ale 

zároveň cizorodou, mimo národní společenství vyčleněnou kategorii, smíšená manţelství 

podrývala základní paradigma. Právě proto, ţe souvisí se samotnou moţností etnické konstrukce 

a selekce, pojednávám je ze tří uvedených problémů jako první (byť chronologicky se dříve 

diskutovaly spíše obě další kategorie). Kromě smíšených manţelství odhalovala vnitřní 

rozpornost politicko-historicky legitimizované, ve skutečnosti ovšem etnické očisty téţ kategorie 

německy mluvících Ţidů
474

 a někteří reemigranti z německojazyčného prostředí
475

. Vzhledem 
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k jejich počtu to byla ale právě smíšená manţelství, která nejvíce komplikovala důslednou snahu 

po „chirurgickém“ oddělení německého etnika v prostoru českých zemí od společenství českého 

(či obecněji „slovanského“) a v podstatě podrývala konstrukci nacionálního společenství jako 

oddělené a objektivně vymezitelné entity. 

 

Z prvních poválečných norem týkajících se ztráty československého občanství a utvářejících tak 

společenství bezprávných a bezprizorních jednotlivců určených k vysídlení se zdá, jako by 

smíšená manţelství buď neexistovala, nebo jako by neměla být ţádnou překáţkou pro odsun 

těch, kteří byli označeni za Němce.  Pokud se smíšená manţelství v dokumentech objevují, pak 

spíše mimoděk, bez patřičné definice, například kdyţ dekret č. 33 mluví o „manţelkách a 

nezletilých dětech československých státních občanů.“
476

 Hlubší diskuze o jejich osudu začala na 

všech úrovních, od ministerstev přes stranické sekretariáty aţ po publicistiku, aţ během podzimu 

1945. Především v první polovině roku 1946 se snahám o vynětí smíšených rodin z dosahu 

protiněmeckých opatření, které by poskytly definitivní ochranu před odsunem i dalšími 

konfiskacemi, snaţil zabránit zejména ministr vnitra Nosek.
477

 To mohlo mít osobní nebo 

rezortní příčiny, zároveň je ale pravda, ţe KSČ obecně zastávala ke smíšeným rodinám spíše 

nepřátelštější postoje. Důvody byly zřejmě politicko-taktické. V pohraničí, kde byla KSČ 

především stranou nových osídlenců, tou dobou zuřil o osud smíšených rodin ostrý spor. Proti 

navrhovaným opatřením, například rozptylu těchto rodin mimo pohraničí, se stavěli především 

staří „hraničáři“ – voličský potenciál Národně socialistické, případně Lidové strany.  

 

Na rozdíl od úřadů a nových osídlenců vnímali starousedlíci odsunované a diskriminované 

Němce (ač jejich osud všeobecně většinou rovněţ chápali jako výraz spravedlnosti) jako lidi 

s příběhem; a to příběhem, jejţ v řadě případů dobře znali a jenţ pro ně ve sporných případech 

hrál roli: 

Ţena je rozená Němkyně a vdova. Její muţ, Čech, zemřel před časem. Vzala si jej jako 

vdovce a vychovala jeho malé děti, tak, ţe např. syn byl v zahraniční sluţbě za války. A 

protoţe se dosud nevrátil, spravuje jeho majetek a stará se o jeho věci ona, takto 

nevlastní matka, s péčí, ţe ţádná jiná by to nemohla dělat lépe. Ale pro lidi, kteří byli 

hezky za větrem, kdyţ ona za první republiky proţívala těţkosti ţivota našich lidí mezi 

                                                                                                                                                                                           
také k Rakušanům a Švýcarům), k politicko-publicistickým diskuzím okolo německymluvících ţidů dále  Brenner, 
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476

 Ústavní dekret presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945 o úpravě československého státního občanství osob 

národnosti německé a maďarské, §4  
477
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roku 1947 postavení smíšených rodin, v nichţ byl německé národnosti muţ, výrazně horší neţ jak tomu bylo u rodin  
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Němci, a kteří tedy nemají potuchy o tom, co a jak – je „Němkyní“ a sahá se na majetek, 

který ona spravuje pro syna, na jehoţ návrat čeká.
478

 

 

Řada starousedlíků, jejichţ rodiny ţily v pohraničí jiţ několik generací, měla sama 

v příbuzenstvu nějakého Němce anebo přinejmenším vnímala smíšené rodiny v kontextu 

nevyhnutelné provázanosti české a německé společnosti. V časopise „Náš hraničář“, jenţ byl 

tribunou právě starousedlických kruhů, vyšlo během let 1946 a 1947 několik článků, které se 

s různou mírou odvahy (neboť k volání po ponechání Němců a dokonce po zlepšení jejich 

postavení byla odvaha potřeba) stavěly za zrovnoprávnění smíšených maţelství. Jejich autoři 

především, v rozporu s převládajícím diskurzem absolutní segregace, upozorňovali, ţe ve spleti 

sloţitých národnostních poměrů a vztahů mezi lidmi mluvícími německy a česky „je spravedlivé 

a naprosto nestranné řešení jednotlivých případů velmi ztíţeno.“ Z toho důvodu vyzývali 

k obezřetnému řešení „bez nemístné zaujatosti, tak, abychom napravili záměrné poněmčování 

našich lidí v pohraničí a umoţnili, aby ti, kdoţ byli větším či menším násilím českému národu 

odcizeni, mohli se vrátit zpět do řad uvědomělých českých občanů.“
479

   

 

Starousedlíci kritizovali „neznalost poměrů“ ze strany národních výborů a jejich funkcionářů 

(tedy osídlenců, kteří přicházeli do pohraničí), která vedla v některých případech i k tomu, ţe do 

odsunu byly zařazovány osoby české národnosti.
480

 Argumentace ztrátou české krve byla 

přesvědčivá a hrála (na rozdíl od ohledu na individuální důstojnost) značnou roli i v ústředních 

debatách při ministerstvu vnitra a jinde. Samotná legislativa, která během roku 1946 jen velice 

zvolna odstraňovala diskriminaci členů smíšených rodin povaţovaných za Němce, ale i českých 

ţen německých manţelů
481

, byla předmětem kritiky jen výjimečně.
482

 O to více kritizovali „staří 

hraničáři“ praxi národních výborů, které údajně nerespektovaly ani platné normy včetně dekretů 

prezidenta republiky. „Rozhodují, bohuţel, nezřídka lidé nemohoucí pochopiti duši starého 
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hraničáře […], to jsou přímo srdcervoucí zjevy, jeţ pochopiti můţe jen ten, kdo ţil v pohraničí a 

poznal poměry za delší dobu.“
483

 

 

Zřejmě právě tento odpor tradičních hraničářů v pohraničí (a zároveň četné stíţnosti na počet 

smíšených manţelství z řad nových osídlenců, kteří byli přítomností německy mluvících 

obyvatel v pohraničí často zaskočeni), utvrdil zejména KSČ v jejím restriktivním přístupu ke 

smíšeným manţelstvím. V jejím severočeském deníku Sever se tak od roku 1946 začaly 

objevovat články vyjadřující údiv nad „troufalostí zůstavších Němců“, obviňující Čechy 

přimlouvající se za důstojné podmínky pro smíšená manţelství z toho, ţe jako „nebezpeční 

škůdci celého národa […] svévolně špiní i ničí vlasteneckou práci druhých“
484

 , a během roku 

1947 také texty vyzývající k odsunu národnostně smíšených do vnitrozemí
485

. Tyto postoje 

v době, kdy se smíšené rodiny nacházely v právně značně nejasném postavení (minimálně do 20. 

prosince 1946),  ještě zvyšovaly pocit ohroţení. Pohraničím se šířily zprávy o tom, ţe všechny 

smíšené rodiny budou zbaveny národní správy i většiny majetku a poslány do vnitrozemí.
486

   

 

O kompromisní přístup ke smíšeným manţelstvím se snaţila zejména sociálnědemokratická 

strana, v jejímţ libereckém periodiku se objevilo několik článků nabádajících k umírněnému 

postupu, ale zároveň k rozlišování mezi tolerovatelnými a netolerovatelnými smíšenými 

manţelstvími.  Rozlišovat se mezi nimi mělo na základě toho, „jak se český ţivel v podobném 

svazku uplatňoval v normálních poměrech a zejména za okupace“.
487

 Klub poslanců sociální 

demokracie za smíšené rodiny (v souvislosti s obavami z odejmutí národní správy a nuceného 

vysídlení do vnitrozemí) také intervenoval u předsedy vláda Klementa Gottwalda.
488

   

 

I kruhy, které se zastávaly smíšených manţelství, stejně jako postupného zrovnoprávnění 

partnerů české národnosti a „úlev“ pro jejich německé členy, většinou zdůrazňovaly rozdíl mezi 

poţadovanou základní právní ochranou a problematičtějším vrácením státního občanství (které 

z člověka definitivně činilo plnoprávného člena nové české společnosti). I redakce Našeho 

hraničáře, která se otevřeně stavěla za autory volající po „lidském“ přístupu ke smíšeným 

manţelstvím, zdůrazňovala, ţe jí nejde o relativizaci hranice mezi oběma národnostmi. Základní 

princip prvotní etnické segregace, tedy ţe je třeba jasně označit Němce, jejichţ spolehlivost se 

následně musí různými způsoby prověřovat, nebyl zpochybněn.  
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Zároveň se ale pod podmínkou asimilace („je naše věc postarat se, aby děti z těchto manţelství 

byly vychovávány po našem“
489

) připouštělo postupné zrovnoprávnění. Vedle obav ze „ztráty 

české krve“ se argumentovalo i lidskou důstojností všech příslušníků takových rodin, byť se 

z pochopitelných důvodů zdůrazňovalo především utrpení českých partnerů. Udělení státního 

občanství německých partnerů mělo být odvozováno od toho, „jak se budou chovat“
490

, nikoliv 

od dalších zkoušek jejich etnické příslušnosti ve smyslu jazyka a původu. Základy opatrně 

integrativní politiky tak byly (alespoň co se týče smíšených manţelství), s podporou českých 

starousedlíků v pohraničí a zejména části elit mající blízko k lidové straně, poloţeny jiţ v roce 

1947
491

 - aniţ by to ovšem v té době pro členy takových rodin znamenalo jakoukoliv existenční 

jistotu.   

 

 

 

Zdání spravedlnosti 

 

Otto Tögel ze Šternberku byl roku 1921 spoluzakladatelem místní organizace Komunistické 

strany. Bezprostředně po okupaci Sudet v roce 1938 jej zatklo Gestapo a byl odeslán na nucené 

práce do Opavy. Po propuštění se zapojil do odbojového hnutí a mimo jiné zachránil ţivot 

českému občanovi. Dva měsíce ve svém bytě skrýval malíře Miloše Souška, který předtím 

spáchal atentát na nacistického krajského vedoucího Hantschela ve Šternberku, čímţ malířovi 

pravděpodobně rovněţ zachránil ţivot. Po osvobození ţádal Tögel o udělení československého 

státního občanství. Po dlouhých průtazích obdrţel od Ministerstva vnitra výměr, jímţ se jeho 

ţádost zamítala; do čtyř dnů po doručení výměru měl být Tögel vysídlen. Zůstal, protoţe právě 

tou dobou spojenci shodou okolností ukončili přijímání hromadných transportů z českých 

zemí.
492

 Tögelův příběh je jen jedním z mnohých. 

 

Němečtí antifašisté byli jedinou skupinou německého obyvatelstva, o jejímţ vynětí 

z protiněmeckých opatření jiţ od jara 1945 – alespoň na nejvyšší politické úrovni – nebylo 

váţnějších pochyb. Edvard Beneš se o statisících antifašistů zmiňoval ve svých rozhovorech pro 

světové agentury
493

 a o výjimkách pro ně hovoří i příslušné dekrety o konfiskaci majetku nebo o 

úpravě státního občanství. Přesto nakonec oficiálně uznaných antifašistů zůstalo 
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v Československu pouhých 6000
494

, tedy méně neţ 4% všech zůstavších Němců a zhruba 0,2% 

z celkového počtu německy hovořícího obyvatelstva předválečného Československa. I 

v kontextu obrovské popularity Henleinovy SdP v druhé polovině třicátých let se jedná o číslo, 

které naprosto neodpovídá mnoţství Němců, kteří se Sudetoněmeckou stranou nesympatizovali, 

ba ani těch, kteří proti ní (a proti nacizmu) aktivně vystupovali. Marginalizace aktivních 

antifašistů přitom nekončila vysídlením naprosté většiny těchto lidí; v jistém ohledu pokračovala 

hluboko do padesátých let. 

 

Pro pochopení formování vztahu vůči zůstavší německé menšině je důleţité odpovědět na 

otázku, co československé politické elity na konci války přimělo ke stanovení „výjimky“ pro 

antifašisty a, coţ je ještě naléhavější, jaké důvody naopak vedly k tak obrovské redukci jejich 

počtu i k dalším politickým opatřením umenšujícím jejich vliv a význam. Tyto důvody je třeba 

hledat nejen v kontextu politické strategie (zejména KSČ) na centrální úrovni, ale i na základě 

veřejného diskurzu a reakcí i představ lokální veřejnosti. 

 

 „Nikdy jsem si nepřál, aby řádní Němci, kteří s námi o demokracii bratrsky bojovali a 

demokracii věrni zůstali, byli hnáni do situace tragické.“
495

 Takto zdůvodňoval podporu 

ponechání menší části německého obyvatelstva v Československu Edvard Beneš, přičemţ se 

zpravidla zmiňoval o 20% loajálních Němců. To více méně odpovídalo i onomu necelému půl 

milionu Němců, o nichţ Beneš mluvil ještě v létě 1945.
496

 Vedle zbytků autentické solidarity s 

„demokratickými Němci“, jeţ byla ovšem váţně narušena konfliktem s Wenzelem Jakschem a 

dalšími představiteli německé sociálně demokratické strany, hrála ústřední roli pro Benešovy 

postoje snaha legitimizovat odsun před zahraniční veřejností jako potrestání skutečných viníků. 

V létě roku 1945 se totiţ jiţ jednalo spíše o proklamace, které měly vzhledem k vymezení pojmu 

„antifašista“ značně daleko. Jestliţe právě Edvard Beneš a jemu blízcí národní socialisté zcela 

jednoznačně mluvili o čistě národním státu bez menšin, jenţ jako jediný můţe do budoucna 

zajistit udrţitelný mír a stabilitu, bylo jim zřejmé, ţe půl milionu protinacisticky zaměřených 

Němců, společně se stovkami tisíců smíšených rodin a nepostradatelných pracovníků, by 

takovéto plány mohlo ohrozit. Navíc panoval strach z příliš širokého pojetí antifašizmu, s nímţ 

by mohli být identifikováni všichni sudetští Němci, kteří nebyli aktivními nacisty. Kategorie 

antifašistů (uţ sám pojem je pochopitelně problematický) tak byla od počátku definována velice 

exkluzivně. Především pak musel kaţdý, kdo byl pokládán za Němce, na rozdíl od Čecha, svůj 

aktivní boj proti nacizmu prokázat, coţ ve většině případů bylo velice obtíţné či zcela nemoţné. 
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Skutečnost, ţe na vynětí aktivních odpůrců nacizmu z protiněmeckých opatření panovala v rámci 

Národní fronty poměrně široká shoda, potvrzuje i fakt, ţe se tato zásada objevuje v jednom 

z prvních výnosů ministerstva vnitra, pouhý týden po osvobození Prahy. Paradoxně se jedná o 

jeden z mála dokumentů ústředních orgánů, který zcela v revolučním duchu pouţívá slovo 

němec s malým n, coţ bylo jinak zvakem spíše v dokumentech místních úřadů či rozhořčených 

dopisech občanů. Zde ještě ministr vnitra hovoří o „antinacistech a antifašistech“, zároveň ovšem 

dává jasně najevo, ţe za takové budou povaţováni „zejména komunisté a socialisté, jejichţ 

členství jest uznáno.“
497

 Pojem antinacista pak postupně mizí z veřejného diskurzu a preference 

pojmu „antifašista“, jehoţ kořeny tkví v marxistickém výkladu evropského „fašizmu“, rozhodně 

není náhodný. Pro nečleny německých socialistických stran bylo nadále uznání jejich případného 

odporu proti nacizmu krajně obtíţné. Mimo jiné také proto, ţe další normy v průběhu roku 1945 

nabízely celou škálu definice antifašizmu, oscilujících mezi všemi, kteří byli po Mnichovu 

diskriminováni a, na druhé straně, pouze aktéry ozbrojeného boje proti nacizmu.
498

 Zřejmě 

nejvelkorysejší vysvětlení pojmu „antifašista“, které je k nalezení v archivu pohraničního 

oddělení ÚV KSČ, například uvádělo jako důvody k vynětí z protiněmeckých opatření - vedle 

věznění v době německé okupace či členství v československé nebo spojenecké armádě - i 

zběhnutí z německé armády, ukrývání ilegálního materiálu, varování ohroţených osob, aktivní 

projevování protifašistického smýšlení, podporování vězňů koncentračních táborů, rozšiřování 

odposlouchaných radiových zpráv z ciziny i prostou loajalitu k boji československého lidu za 

svobodu nedoprovázenou ţádnou další aktivitou v případech, kdy taková aktivita nebyla moţná 

„pro stáří nebo těţkou chorobu“.
499

 Závazné dekrety prezidenta republiky (týkající se konfiskací 

a státního občanství) oproti tomu definují kategorii Němců vyňatých z protiněmeckých opatření 

jen velmi obecně, jako osoby, „které se aktivně zúčastnily boje za zachování celistvosti a 

osvobození Československé republiky“
500

, případně jako osoby, „které prokáţí, 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.“
501

 Veškeré normy se shodovaly jen v jednom: věrnost a antifašistický charakter musí 

kaţdý Němec sám aktivně prokázat. Základní princip odejmutí občanských práv a následného 

nuceného vysídlení jako právního aktu vyplývajícího z objektivně stanovené etnicity tak nebyl 

nijak narušen – antifašisté představovali pouhou výjimku, která panující diskurz legitimizovala 

tím, ţe budila zdání spravedlnosti a jisté blahosklonosti.    
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Zmíněná nejednoznačnost nicméně dávala velké pravomoci do rukou místních a okresních 

orgánů (například v záleţitostech konfiskace zemědělského majetku příslušný dekret přímo 

pověřuje rolnické komise, aby určily skutečné antifašisty, v jiných případech měly tuto 

pravomoc většinou okresní národní výbory), které většinou neměly zájem ponechávat ve svém 

obvodu větší počet Němců. Řada těchto orgánů navíc nerespektovala ani tu nejpřísnější definici 

antifašistů, o čemţ svědčí četné stíţnosti Ministerstva vnitra.
502

 Při pokusech o odvolání pak 

pochopitelně mohli najít zastánce spíše lidé organizovaní v levicových stranách neţ izolovaní a 

mimo své působiště neznámí odpůrci nacizmu. Odvolání ovšem v řadě případů, které se staly 

obětí „divokého odsunu“, bylo tak jako tak pouze teoretickou moţností. 

 

Jiţ od léta roku 1945 se rozpoutala poměrně široká kampaň zaměřená proti německým 

antifašistům – či, jak řada periodik vytrvale psala, „tzv. antifašistům“. Na ministerstvech se 

vršily petice a pamflety českých vlastenců ţádajících vypořádání s německým národem jako 

takovým a obviňujících německé sociální demokraty i komunisty z toho, ţe se „všichni zřekli 

své samostatnosti, svého stranictví a dobrovolně vzali na sebe chomout Hitlerův!“ Občané ţádali 

odsun do posledního Němce, „dokud jsou skleslí a dokud cítí poráţku.“
503

  

 

Z politických aktérů s kampaní rezonovala především Národně socialistická strana, která se 

zásadně stavěla proti zvláštním pravidlům pro, jak rovněţ psali lidé z jejího okruhu, tzv. 

antifašisty. Místní tisk (různé politické orientace) varoval před příliš širokým vymezením 

kategorie antifašistů a nabádal okresní národní výbory k velké přísnosti a výběru pouze těch, 

kteří si to skutečně zaslouţí.
504

 Informátoři jednotlivých politických stran a bezpečnosti si ve 

svých přípisech rovněţ stěţovali, ţe „tzv. antifašisté“ nenosí bílé pásky (coţ ovšem na základě 

příslušných norem nemuseli), ţe se antifašistické legitimace „vydávají bez velkých obtíţí“ a ţe 

tzv. antifašisté pak mohou „prováděti i státu nepřátelskou činnost“
505

. Neutrálnější zpravodajové 

pak přinejmenším zmiňovali, ţe „antifašisté jsou všeobecně odmítáni. Volání po přísném 

ověřování ţádostí o čsl. státní občanství je všeobecné.“
506

 Rozhořčení působila zejména na 

Karlovarsku, kde do srpna 1945 působily spontánně ustavené antifašistické výbory, skutečnost, 
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ţe „Němci měli posuzovat Němce“
507

. V jinak spíše nacionálně umírněné Stráţi severu 

vycházely (vedle článků obviňujících konkrétní antifašisty z neloajálního chování v minulosti)
508

 

seznamy lidí, kteří obdrţeli antifašistickou legitimaci s následující výzvou: 

Kdo by z veřejnosti měl proti některé z těchto osob námitky, nechť tyto podá písemně 

úřadu národní bezpečnosti, odd. „Antifa“ v Liberci […] Současně se upozorňují občané 

české národnosti, aby ve vlastním zájmu upustili od intervencí a přímluv za osoby 

německé národnosti a nevystavovali jim různá doporučení a potvrzení lehkomyslně a bez 

náleţitého uváţení.
509

 

Poslední věta svědčí o tom, ţe se někteří Češi evidentně za antifašisty přimlouvali, v atmosféře 

kampaně proti nim to ovšem vyţadovalo jistou odvahu.  

 

I poměrně úzce vymezená definice antifašistů, jakou závazně stanovil dekret č. 33 z 2. srpna 

1945, tedy nepřerušená věrnost Československé republice, jeţ musela být prokázána ozbrojeným 

bojem nebo utrpením v koncentračním táboře, umoţňovala značně různorodý výklad (zvláště 

kdyţ bylo moţné se odvolávat na různé směrnice a oběţníky ministerstva vnitra, které nabízely 

jiné, většinou širší, definice). Jiná, přísnější, pravidla navíc platila pro konfiskaci zemědělského 

majetku, o nějţ přišla i část jinak uznaných antifašistů.
510

 Ani uznaní antifašisté pak neměli 

volební právo. Antifašisté se tak během roku 1945 rozdělili hned do několika skupin, které byly 

v různé míře diskriminovány. Počet lidí vyňatých z protiněmeckých opatření z důvodů jejich 

protinacistického postoje byl téměř absolutně v rukou československých orgánů, stejně jako 

jejich další selekce – rozhodovali jednotliví funkcionáři od místních národních výborů a různých 

lokálních komisí aţ po ministerstvo vnitra. Ti byli vázáni pouze nejasnými pravidly a zároveň 

ovlivňováni panující atmosférou, celostátní i v rámci regionu, kde působili. Tato skutečnost 

otevírala velký prostor pro korupci a systém protekcí, zároveň ale také pro politické spory mezi 

politickými stranami, ministerstvy či centrálními a lokálními aktéry. Pro pozdější postavení 

aktivních antifašistů a vztah socialistické diktatury k nim je pochopitelně podstatné, jaké postoje 

v těchto zápasech zaujímala KSČ, případně její jednotliví protagonisté. 

 

Pro sociální demokraty a komunisty představovala problematika německých antifašistů od 

počátku krajně rozporuplnou a obtíţnou agendu. Starší členové obou stran měli dlouholeté vazby 

na své německé spolubojovníky, kteří v řadě případů trpěli pod nacistickým terorem více neţ oni 

sami; být Němcem a přitom internacionálním socialistou se v diktatuře NSDAP neodpouštělo. 

Po válce oslabená ČSSD ovšem nechtěla dále podrývat vlastní pozici zásadnějšími intervencemi 

ve prospěch německých soudruhů 

 

                                                           
507

 Němci měli posuzovat Němce, Svobodné slovo západního pohraničí, 14.8.1945, in: NA, AÚV KSČ, f. 19/8  

(pohraniční oddělení), a.j.88 
508

 Např. Ověřujte svědomitě spolehlivost Němců, Stráţ severu, I/176, 28.12.1945, str. 2 
509

 Kdo dostal antifašistickou legitimaci?, Stráţ severu, I/81, 1.9.1945, str. 2 
510

 Srovnej definice Němců vyňatých z příslušných opatření v dekretech č. 12/1945, 33/1945 a 108/1945 



169 

 

Zcela specifická byla situace KSČ, která byla jedinou skutečně internacionální stranou 

meziválečného Československa; její německá sekce přitom byla vůbec první komunistickou 

organizací na území ČSR, která se odštěpila od sociální demokracie (ještě před vznikem samotné 

KSČ). I díky německým soudruhům byla KSČ od roku 1921 nejpočetnější komunistickou 

stranou mimo Sovětský Svaz.
511

 V moskevském exilu se v KSČ udrţelo několik významných 

funkcionářů německé národnosti, v čele s Karlem Kreibichem. KSČ měla nemalý a autentický 

zájem o ochranu svých lidí, zároveň si ale většina jejích členů nepřála, aby tito lidé díky svému 

velkému počtu v budoucích letech komplikovali situaci uvnitř strany. Opatrnost navíc posilovala 

snaha dokázat českému obyvatelstvu, ţe internacionální charakter KSČ je minulostí a ţe KSČ je 

opravdovou stranou národní revoluce. O tom, ţe opatrnost v tomto smyslu nebyla jen 

alibistickým postojem, kterým KSČ ospravedlňovala své radikální antiněmectví, svědčí i 

stíţnosti občanů z míst, kde komunisté chránili „své lidi“ před odsunem a pomáhali jim 

k československému občanství: 

Pane ministře! Ptáme se, co je s němci? V novinách čteme, ţe mají odjíţdět po 6000 

denně! Pospěšte si s tím, nemusíte čekat, aţ bude po volbách, aby ještě odvolili 

s komunisty a soc. demokraty! Je to ale svinstvo! Němci jsou chráněni komunistickou 

stranou a soc. demokratickou. Plná pusa „pryč s němci“ a zatím se s nimi bratříčkují.
512

    

 

Případy, kdy se KSČ dokázala zastat „svých lidí mezi Němci“, nejsou jen projevem 

„partyzánských“ akcí jednotlivců, kteří by se snaţili uchránit před odsunem své německé známé, 

soudruhy z předválečné doby. Jiţ v létě 1945 zřídila KSČ při ÚV tzv. Pohraniční oddělení, které 

mělo pod vedením německého komunisty Kurta Babela za úkol chránit zájmy německých 

komunistů z Československa. Jiţ 25. srpna 1945, krátce po vzniku oddělení, jeho pracovníci 

apelovali na ministra vnitra, aby zjednodušil prokazování antifašistické minulosti německých 

občanů (a ti tak nemuseli předkládat „aţ 10 různých úředních dokladů“) a aby antifašisté 

dostávali včas předběţné legitimace.
513

 Pohraniční oddělení zasílalo například jiţ uznaným 

německým antifašistům pokyny ke kandidování do okresních výborů Antifa.
514

 Během roku 

1946 se oddělení rovněţ začalo zabývat budoucností zmenšené německé menšiny. V té 

souvislosti vypracovalo oddělení významné memorandum, které představuje mezník 

v poválečném zacházení s Němci v ČSR a které o několik let předstihlo svou dobu. V době, kdy 

byla většina zůstavších Němců povaţována především za cosi mezi levnou pracovní silou a 

nebezpečím, které je nutné neutralizovat (nejlépe přesunem do vnitrozemí), navrhuje pohraniční 

oddělení ÚV KSČ následujícící:  
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Způsob stálého omezování, šikanování, po případě pronásledování není udrţitelný na 

dlouho […] Je proto nemoţné, pokračovati v dosavadních opatřeních proti Němcům, 

nýbrţ je ţádoucí, usnadnit dobrovolnou asimilaci oněch Němců, kteří zachovali věrnost 

Československé republice a kteří se chtějí dobrovolně a rádi začleniti do budovatelského 

díla na výstavbě lidově demokratické republiky. Dáti jim moţnost, aby prací osvědčili své 

poctivé své poctivé snaţení […] Vyţaduje to určité předpoklady: 

Přiznání čs. státního občanství 

Vzbudit zájem o český kulturní ţivot a začlenění 

Umoţnit školení a zdokonalování v různých jazykových kurzech 

Povolit dětem návštěvu českých škol 

Zajistiti sociální předpoklady pro nerušenou práci 

 Zkrátka je třeba umoţnit a zpřístupnit dobrovolnou asimilaci a neznechucovat ji 

neslovanským občanům.
515

 

      

Memorandum ţádající integraci zůstavších občanů německé národnosti (jakoţto podmínku jejich 

postupné asimilace) ovšem vzniklo za velice specifické situace, která v lecčems charakterizuje 

vnitřní rozpory vzniku nové německé menšiny v ČSR. Dilema mezi solidaritou k bývalým 

spolubojovníkům a na druhé straně strachem z nařčení ze zrady na českém národě a napomáhání 

Němcům se sociální demokracie i KSČ rozhodly řešit především motivováním antifašistů k 

„dobrovolnému“ vysídlení. Právě příprava a provádění tohoto vysídlení pak, včetně související 

agitace mezi Němci, byla ve skutečnosti hlavní činností Pohraničního oddělení. Velká část 

antifašistů byla jiţ během roku 1945 připravena o část nebo i většinu svého majetku a nuzný 

ţivot jim ještě ztěţovala naprostá existenční nejistota ohledně jejich budoucnosti 

v Československu; nesměli volit ani být voleni a i v dalších ohledech byli občany druhé 

kategorie. Většina z nich z toho důvodu volila právě „dobrovolný“ odchod, jenţ po dohodě 

s představiteli sovětského i amerického okupačního pásma Německa proběhl za o něco 

důstojnějších podmínek neţ odsun ostatních Němců z Československa. Tisíce Němců, kteří by 

při striktním výkladu příslušných dekretů neměli šanci získat statut antifašisty, se navíc takto do 

kýţené kategorie mohlo zařadit; brzy se proslechlo, ţe místní i nadřízené orgány postupují (s 

vidinou urychlení odsunu) u Němců usilujících o zařazení do antifa-transportů o poznání 

liberálněji neţ u těch, kteří by snad chtěli zůstat v ČSR.  

 

Nakonec tak bylo do konce roku 1946 prostřednictvím „dobrovolných“ transportů vysídleno 

zhruba 100 000 německy hovořících občanů, kteří byli (částečně právě pod podmínkou odchodu) 

uznáni za antifašisty.
516

 V listopadu 1946, po naplnění odsunových kvót v sovětské zóně a poté, 
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 NA , AÚV KSČ, f. 19/8 (pohraniční oddělení), a.j. 19, Memorandum „Umoţnění asimilace neslovanským 

občanům – věrným přátelům českého národa a lidově-dem. republiky“, 6. prosince 1946 
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Odhady celkového počtu vysídlených antifašistů také viz Staněk, Tomáš; Odsun Němců z Československa  

1945-1947, Praha 1991, str. 283 
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co americká zóna odmítla přijímat další Němce z Československa, zůstávalo v zemi (na základě 

údajů pohraničního oddělení) - kromě desetitisíců dalších Němců - kolem 20 000 (5 aţ 6 tisíc 

rodin) německých antifašistů, většinou členů obou levicových stran, kteří měli zájem o 

„dobrovolné“ vysídlení. Během listopadu 1946 bylo téměř všem těmto lidem, ve strachu z příliš 

velkého počtu zůstavších antifašistů, odebráno osvědčení o prozatímním československém 

státním občanství. V příloze k výše citovanému memorandu pohraničního oddělení se 

naléhavými slovy připomíná, ţe tito antifašisté „musí nositi bílé pásky, zaměstnavatel jim sráţí 

20 procent ze mzdy, dostávají německé potravinové lístky, bývají vystěhováni ze svých bytů, 

ztrácejí svůj movitý i nemovitý majetek a jsou vyňati ze všech občanských práv.“ Podle 

pracovníků pohraničního oddělení bylo alarmující, ţe „nacisté s průmyslovými legitimacemi 

poţívají stejných práv jako Češi, zatím, co němečtí antifašisté jsou postaveni na roveň 

nacistům.“
517

 Ze skutečnosti, ţe uznaných antifašistů zůstalo v Československu podle pozdějších 

údajů pouze kolem 6000, se dá usuzovat, ţe volání pohraničního oddělení ÚV KSČ nebylo 

vyslyšeno. Přelom roku 1946 a 1947 byl poznamenán nelibostí ze zastavení transportů a 

v důsledku toho se nesl převáţně v duchu návratu k represivní politice vůči německému 

obyvatelstvu. O tom, na jakých premisách se tato politika zakládala, jaké měla důsledky a jaké 

budila reakce, bude řeč později.  

 

KSČ se jako celek nijak výrazně nesnaţila bojovat za zájmy německých antifašistů a především 

podporovala jejich „dobrovolné“ vysídlení. Tento svůj postoj prezentovala nejen jako snahu 

zbavit české země co největšího počtu Němců, ale rovněţ jako výraz odpovědnosti vůči novému 

Německu, které bude prověřené antifašisty potřebovat.
518

 Zároveň ale řešení této problematiky 

svěřila za tím účelem při ÚV zřízenému pohraničnímu oddělení, jehoţ vedením pověřila 

německé soudruhy. Jejich postoje nebyly pouze výrazem snahy do jisté míry chránit své 

antifašistické soukmenovce;  díky své dvojí identitě dokázali na konci roku 1946 formulovat 

politickou vizi, která předznamenávala budoucí politiku socialistické diktatury. Na širší uplatnění 

tohoto integračního kurzu si ale zůstavší antifašisté – stejně jako všichni ostatní neodsunutí 

Němci – museli ještě minimálně tři roky počkat.       
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Nepostradatelní? 

 

Ještě jsme s Němci pořádně nehnuli, a uţ můţeš zrovna čichat, jak to bude dopadat. Kolik 

našich lidí začne křičet, abychom je tady nechali, protoţe nikdo nenahradí jejich 

pracovní sílu. A kdo bude křičet nejvíc? Zrovna ti, co si mysleli, ţe celá národní revoluce 

má spočívat v tom, ţe zkonfiskované německé fabriky vrazíme do rukou českým 

továrníkům. Dejte nám fabriky a nechte nám tu Němce, my uţ si s nimi poradíme. 

Darebáci. […] Co říká národ o Němcích? Chce, aby odešli. Zeptej se, koho chceš, a 

uslyšíš stejnou odpověď. Zradili jednou, zradí podruhé, vţdycky.
519

 

 

Otázku „nepostradatelných odborníků“ představuje Václav Řezáč ve svém nadmíru vlivném 

románu Nástup jako problém českých kapitalistů, kteří si chtěli ponechat schopné a po válce 

především mimořádně levné německé pracovní síly a kteří v této věci šli proti zájmům národa i 

hlavnímu záměru osídlovacího procesu. Pro tuto studii je důleţité odpovědět na otázku, kteří 

aktéři a z jakých důvodů ve skutečnosti prosazovali setrvání německých pracovních sil a jaké 

argumenty pro a proti se v diskuzích nejčastěji objevovaly. Vzhledem k tomu, ţe 

„nepostradatelní odborníci“ nakonec tvořili zhruba třetinu všech zůstavších Němců v českých 

zemích
520

, je také podstatné odpovědět na otázku, jak se stalo, ţe tyto pracovní síly nebyly 

vyuţity pouze dočasně a jací lidé vlastně tvořili tuto svým způsobem privilegovanou část nové 

německé menšiny, s níţ musela majorita i politické elity diktatury KSČ během padesátých let 

hledat modus vivendi.      

 

Především severní a severozápadní oblast někdejších Sudet byla do druhé světové války 

nejdůleţitějším průmyslovým regionem českých zemí. Aţ do podzimu 1945 bylo v pohraničí 

zaměstnáno více lidí v průmyslu neţ ve vnitrozemí. Ještě v létě toho roku, v době, kdy byli 

německy mluvící obyvatelé po desetitisících vyháněni ze svých domovů, zde jen v průmyslu 

stále pracovalo přibliţně 200 000 Němců.
521

 Nejen ekonomům
522

, ale i řadě politiků bylo 

nejpozději od června 1945 zřejmé, ţe rychlý a dramatický úbytek německých pracovních sil by 

mohl znamenat naprostý kolaps pro některá odvětví průmyslu – zejména hospodářsky zcela 

zásadní těţbu uhlí a dále pro textilní, sklářský nebo keramický průmysl – ale také ohroţení pro 

fungování zemědělství. Tyto úvahy se jiţ počátkem června odrazily v oběţníku Ministerstva 
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vnitra
523

, jenţ upozorňoval na nutnost vynětí pracovníků v některých odvětvích a specialistů 

z protiněmeckých opatření.  

V létě roku 1945 se ovšem veškerá „ochrana“ německých pracovníků povaţovala za dočasnou 

záleţitost, jeţ ostatně v řadě případů splývala s nuceným nasazením Němců na práce, často 

mimo jejich domovy (včetně vnitrozemí). Tehdy se zrodivší pojem „nepostradatelných 

odborníků“ do jisté míry zastíral pravou podstatu věci – vedle skutečných specialistů totiţ 

většina nepostradatelných vykonávala těţké práce v různých průmyslových odvětvích (skutečně 

nepostradatelní byli zejména horníci), v zemědělství a lesnictví a jejich postavení nemělo daleko 

k nuceně nasazeným. Pragmatická snaha vyuţít co nejvíce německých pracovních sil předtím 

neţ odejdou, se překrývala s povědomím o nutnosti některé z těchto pracovníků ponechat 

v jejich zaměstnání (a tedy v českých zemích) blíţe neurčenou, kaţdopádně ale (z dobového 

hlediska) nepříjemně dlouhou dobu. 

 

Důleţitost německých pracovních sil a touha vysídlit pokud moţno všechny Němce se 

z pochopitelných důvodů začaly dostávat do vzájemného konfliktu aţ při plánování 

organizovaného odsunu na konci roku 1945. Nyní jiţ bylo třeba konkrétní osoby osvobodit od 

odsunu nebo jim přinejmenším poskytnout odklad na neurčitou dobu. Problém nastal, kdyţ 

jednotlivá ministerstva a další úřady začaly sčítat potřebné německé pracovní síly ve svých 

oborech, aby nakonec došly k závratným souhrnným číslům okolo půl milionu 

„nepostradatelných odborníků“ (včetně rodinných příslušníků). Většina ministrů i jejich 

podřízených, náměstků nebo členů příslušných komisí, se nacházela ve vnitřním konfliktu své 

odborné kompetence (z níţ vyplývala snaha ponechat v rámci podniků spadajících do danného 

rezortu co nejvíce německých pracovních sil) a, na druhé straně, vnitřního přesvědčení nebo 

politicko-ideologického závazku, tedy přesvědčení o nutnosti vyuţít dějinnou chvíli k co 

nejdůkladnější nacionální očistě. Dramatická jednání vlády, intervence náměstka ministra vnitra 

Kučery, děsícího se statisíců v zemi ponechaných Němců, a důkladné přehodnocení celého plánu 

jsou výjimečně ţivým svědectvím o rozpolcenosti politických aktérů. Nejpozději v březnu 1946 

se začala v korespondenci na nejvyšší úrovni objevovat hrozba „páté kolony“ a maximální počet 

ponechaných německých odborníků byl sníţen na 60 000 osob (s rodinnými příslušníky tedy asi 

180 000 osob).  Během léta 1946 se pak postupně ve vládě prosadila interpretace (zejména díky 

ministru vnitra Noskovi), ţe se pro takto vysoký počet odborníků počítalo s odkladem, nikoli 

s definitivním vynětím z odsunu.
 524

 Jiţ v květnu ostatně začalo Noskovo ministerstvo mezi 

oběma kategoriemi rozlišovat, kdyţ ve „směrnici o úlevách pro některé osoby německé 

národnosti“ důrazně upozornilo, ţe na rozdíl od německých horníků a nepostradatelných 

zaměstnanců v dalších průmyslových sektorech má být odsun zaměstnanců v zemědělství „toliko 

odloţen a bude proveden postupně pokud moţno aţ po skončení letošních ţňových a ostatních 

                                                           
523

 Pokyn Ministerstva vnitra z 8.6.1945, viz Staněk, Tomáš; Odsun Němců z Československa 1945-1947, Praha 

1991,  str. 155 
524

 Podrobně k tomu in: Arburg, Adrian von; Zwischen Vertreibung und Integration. Die tschechische  

Deutschenpolitik 1947-1953. Disertační práce, FSV UK, Praha 2004, str. 91-104 



174 

 

sklizňových prací“
525

. S blíţícím se ukončením hromadných transportů se vláda rozhodla čelit 

tlaku na další výjimky a oproti plánovaným 60 000 počet ponechaných „nepostradatelných“ 

německých pracovních sil sníţit zhruba na třetinu tohoto počtu. To se také nakonec, díky 

dodatečným revizím legitimací německých specialistů během celého roku 1947, povedlo
526

. 

 

Vztah mezi centrem, lokální veřejností a zaměstnavateli ve věci „nepostradatelných odborníků“ 

kaţdopádně nebyl tak jednoduchý, jak jej v souladu s pozdější interpretací KSČ charakterizuje 

Řezáčův hlavní hrdina Bagár. Jiţ od léta roku 1945 se vláda i ministerstvo vnitra naopak snaţili 

uchránit důleţité německé pracovníky od protiněmeckých opatření. Tento trend ještě zesílil 

během prvních měsíců hromadných odsunů, kdy vláda například nařídila přidělit legitimaci 

nepostradatelných odborníků 21 000 německým horníkům,
527

 kdy bylo na centrální úrovni 

rozhodnuto o „odkladu“ odsunu řádových sester německé národnosti pracujících 

v nemocnicích
528

 a dalších skupin osob pracujících v průmyslu nebo lesnictví. Krom těchto 

rozhodnutí ministerstvo vnitra i další ústřední úřady navíc energicky intervenovaly na národních 

výborech a – i telefonicky - u přednostů oblastních osidlovacích úřadoven v případech, kdy 

údajně docházelo k zařazování německých „specialistů“ do odsunu.
529

 Právě tyto místní orgány 

totiţ byly nejradikálnějším hybatelem bezpodmínečného odsunu a na mnoha místech se snaţily 

postavit příslušná ministerstva před hotovou věc.
530

 Při veškeré rozpolcenosti si naopak ústřední 

orgány uvědomovaly klíčovou roli některých německých pracovních sil a byly ochotny nejen 

tolerovat jejich vyreklamování z odsunu, ale v řadě případů takový postup autoritativně stanovit 

či se ohradit proti jeho nedodrţování. Pochopitelně – většina těchto kroků probíhala interně, po 

komunikačních kanálech státní správy (vláda, ministerstva, národní výbory, osidlovací 

úřadovny), aniţ by jednotlivé politické strany vynětí německých odborníků z odsunu, natoţ 

kroky ke zlepšení jejich existenční situace jakkoli propagovaly a hlásaly do světa.         
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 V druhé polovině roku a především v listopadu a prosinci 1946, kdy vláda ve strachu z „páté 

kolony“ začala nejprve velice striktně posuzovat ţádosti o vynětí specialistů z odsunu a následně 

dokonce provádět revizi jiţ vydaných legitimací
531

, se pak skutečně dostavuje i cosi jako konflikt 

mezi zaměstnavateli a vyššími státními orgány. Skupina osob a institucí, které v této době (a také 

později, během roku 1947) intervenují za německé odborníky, je ovšem velice heterogenní (od 

prostých občanů prostestujících proti odsunu německých lékařů aţ po lokální funkcionáře mající 

na starost hospodářské záleţitosti) – a soukromí majitelé jsou v ní spíše marginální. Jak vyplývá 

z různých stíţností i z ohrazení ministerstva vnitra, patřili mezi hlavní zastánce ponechání 

specialistů „národní správci a ředitelé státních podniků“, kteří, například podle jedné ze 

situačních zpráv SNB 

nechápou správně dnešní situaci a odsunu posledních zbytků Němců se snaţí se z důvodů 

pohodlného úřadování a hladkého chodu podniku zachrániti pro podnik Němce, aby 

podnik neztrácel čas a finančně se nezatěţoval zapracováním českých sil, při čemţ se 

úmyslně odvolávají na dvouletý plán a předstírají, ţe ho nebudou moci splnit, jest-liţe ten 

neb onen Němec, bude odsunut. Někdy dochází při kontrole dotčené komise se řediteli 

znár. podniku i k nechutným scénám, ţe se ředitel zapomene a vytýká veřejně, ţe
 
pijany a 

metaře nemohou předělati jako náhradu za odsunuté N
i
ě

i
mce, které tímto způsobem 

povyšuje nad naše příslušníky.
532

   

Za německé pracovníky se mnohdy přimlouvali i vysoce postavení politici, například poslanci, 

s vazbou na ten či onen region, kteří se snaţili o zachování prosperity „své“ obce či „svého“ 

kraje. V intervencích se pak často objevují charakteristiky jednotlivých německých odborníků, 

které svědčí o dobové představě „slušného Němce“, jenţ do budoucna nepředstavuje nebezpečí – 

člověka politicky neangaţovaného, izolovaného od svých soukmenovců a soustředícího se jen na 

vlastní práci, kterou kvalitně odvádí.  

 

S reálnou situací, charakteristickou pragmatickými dohodami mezi zaměstnavateli a jejich svazy, 

ústředními orgány a nakonec i „nejzásadovějšími“ zástupci lokálních úřadů, kontrastuje nevole 

části obyvatelstva. Proti ponechání německých pracovníků protestovaly například závodní rady 

podniků, odborové organizace či různé skupiny českých zaměstnanců, kteří si od odchodu 

Němců slibovali sluţební postup nebo kteří přinejmenším pociťovali jako nespravedlivé, kdyţ 

Němci i po válce zůstávali například na lépe placených místech neţ oni sami. „Ţádáme, aby ke 

kaţdému jednání o nějaké úlevy byli zváni vţdy znalci našeho prostředí, neb nemuţem trpěti by 

dnes bylo přiznaváno občanství těm kteří jiţ častokráte sklamali“, psali například zástupci 

Závodní rady jámy Trojice ve Slezské Ostravě ministru vnitra Noskovi ve svém protestu proti 

„osvobozovacímu řízení v otázce němcu“.
533

 Zejména během zimy a jara 1946, kdy se chvíli 

zdálo, ţe vláda připustí setrvání poměrně velkého mnoţství německých pracovníků, se čeští 

zaměstnanci snaţili upozorňovat na to, ţe právě „nepostradatelní“ (ve stíţnostech psáno zásadně 
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v úvozovkách) v jejich závodě patřili „mezi nejfanatičtější stoupence nacismu“
534

. Protesty proti 

ponechání „sebemenšího počtu Němců“ opět operovaly oblíbeným příměrem „páté kolony“. 

Uměřenější pak ţádaly alespoň ukončení udělování státní příslušnosti a její nahrazení pouhým 

„povolením k pobytu“, které bude moţné zrušit, jakmile dotyční uţ nebudou potřeba.
535

 V tom 

smyslu se o Němcích uvaţovalo v podstatě jako o nevolnících, jejichţ páni je nasazují na práci, 

ale také drţí na určitém místě nebo jim naopak přikazují odejít. Ministerstva, která ve stejnou 

dobu – interně – sloţitě kalkulovala s počty potřebných odborníků, pochopitelně odpovídala v 

„národním duchu“: „Mohu Vás ujistit, ţe ministr vnitra nedopustí, aby německá pátá kolona 

zůstala v Československé republice… dobře víme, jak se nacisté a Němci dovedou i dnes 

přetvařovat“.
536

 Rozčarování občanů, zaměstnanců i zástupců řady organizací mohlo hrát na jaře 

roku 1946 závaţnou roli. Tlak zdola pravděpodobně přispěl k postupné redukci počtu 

„nepostradatelných odborníků“, k níţ právě v této době ústřední politické instituce dospěly.   

 

 Vlnu pobouření krom toho doprovázela a stimulovala především ostrá mediální kampaň proti 

„tzv. nepostradatelným odborníkům“. Do této kampaně se z legitimizačních důvodů zapojil 

prakticky veškerý tisk politických stran, které ve vládě v tichosti ve větší či menší míře 

organizovaly odklad německých pracovníků z odsunu či jejich úplné vynětí. Noviny 

přinejmenším ujišťovaly o tom, ţe kaţdý německý odborník bude muset projít řadou kontrol, při 

nichţ bude jeho nepostradatelnost a zároveň spolehlivost prověřena, případně obviňovaly 

národní správce a další činitele z protěţování Němců a předstírání jejich nepostradatelnosti.
537

 

Řada „nepostradatelných odborníků“ byla jmenovitě nařčena z nacistické minulosti, případně 

byli tito lidé obviňováni z toho, ţe ve skutečnosti nemají ţádnou odbornou kompetenci.
538

 Ve 

zprávách o přidělení legitimací německým odborníkům byl lid ujišťován, ţe se jedná o dočasné 

opatření a ţe cílem je, aby „tito nepostradatelí byli brzy postradatelní“
539

. V souvislosti 

s případnou dočasností německých pracovních sil se pak objevila řada článků, jejichţ autoři se 

naopak přimlouvali za ponechání nikoli odborníků, ale především těţce pracujících Němců, 

ovšemţe jen dočasně, přičemţ schopnost odvádět práci pro český národní stát měla být hlavním 

kritériem časného nebo naopak pozdního odsunu:  

Nejdřív všecky ty Grétky a Hildegardy, které nepracují, staré i mladé, s dětmi i bez nich, 

které jen připravují naše ţeny a děti o hezkou porci potravin, jichţ se nám dosud 

nedostává. Zač je zde budeme stále ţivit? A ty muţské aţ po nich. Aţ tu prací napraví, co 

sami způsobili.
540
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Ještě více neţ v interních jednáních na ministeriální úrovni byla právě ve veřejných debatách 

otázka ponechání německých pracovníků předkládána jako mravní problém. Z dnešního pohledu 

absurdně převrácené morální dilema proti sobě stavělo absolutní likvidaci německé menšiny 

(jako nejmorálnější postoj, jenţ odpovídá výjimečné příleţitosti k takovému historickému činu) a 

pragmatické ústupky ve snaze neuškodit fungování hospodářství, které vedly k vynětí některých 

Němců z odsunu (jako postoj nemorální a počtářský).   

 

Vedle Němců určených k odsunu (kteří nemohli být odsunuti kvůli zastavení transportů do 

americké zóny), to byli právě nepostradatelní němečtí zaměstnanci, kteří do budoucna měli tvořit 

nejen relativně velkou, ale v některých regionech také poměrně koncentrovanou skupinu 

zůstavších Němců. Na rozdíl od antifašistů to navíc byli lidé různé politické orientace, byť se 

většinou rekrutovali z řad kvalifikovaných dělníků. Byli to lidé, kteří si mnohdy záhy přáli 

odejít, a nebylo jim to umoţněno. Potenciál nespokojenosti tak byl mezi nimi relativně veliký; 

přitom to byla právě tato skupina zůstavších Němců, o jejíţ rychlou integraci a o jejíţ udrţení 

stála etablující se socialistická diktatura po roce 1948 vůbec nejvíc, zejména z praktických, ale i 

z ideologických důvodů.  

 

 

 

Nová pátá kolona? Reakce na zůstavší Němce v pohraničí po zastavení hromadného 

odsunu 

 

České obyvatelstvo pohraničí instinktivně cítí, jakým nebezpečím je v pohraničí zbytek 

německé páté kolony
 
 

Deník Sever, září 1947
541

 

 

Na přelomu listopadu a prosince 1946 byla ukončena hlavní fáze odsunu. Československé úřady 

počítaly s tím, ţe od jara 1947 budou transporty do amerického pásma Německa pokračovat a ţe 

bude vysídleno ještě alespoň 100 000 ze zhruba 270 000 Němců (z toho asi 220-240 tisíc 

v českých zemích)
542

 pobývajících dosud v Československu. Během zimy se však ukázalo, ţe 

Američané jiţ nechtějí či nejsou schopni přijmout ţádné další hromadné transporty. Nadále 

docházelo k předávání válečných zajatců, slučování rodin, „dobrovolným“ vysídlovacím akcím 

antifašistů a dalším odchodům drobnějších skupin německého obyvatelstva, všechny tyto akce 

ovšem v následujících dvou letech sníţili počet Němců v českých zemích „pouze“ na 165 000 
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lidí uváděných na počátku roku 1949
543

. Především vzhledem k tomu, ţe nejvíce 

„nepostradatelných odborníků“ pracovalo v hornictví, utvořilo se jakési jádro zůstavší německé 

menšiny zejména v severozápadních Čechách (okresy Sokolov, Loket, Most, Teplice, z dalších 

„hornických“ okresů například Trutnov – v kaţdém z těchto okresů zůstávalo mezi 5 a 10 tisíci 

obyvatel německé národnosti). Především zaměstnanci v textilním a sklářském průmyslu pak 

zůstali v okresech Jablonec nad Nisou nebo Liberec (celkem 15-20 000 lidí), lesníci, textilní 

dělníci a poměrně velká skupina obyvatel určených k odsunu potom v moravských okresech 

Jeseník a Šumperk.
544

 

 

Jiţ v průběhu roku 1947 se nejprve čelní politici, postupně pak celá společnost, začali 

vyrovnávat s představou, ţe Němci, kteří z různých důvodů dosud nebyli odsunuti, 

v Československu jiţ zůstanou. Reakce majoritní společnosti byly značně různorodé – od 

pragmatického zvaţování moţností asimilace, přes snahy o rozčlenění na spolehlivé a 

nespolehlivé, aţ po nacionalistickou hysterii kombinovanou s voláním po rozbití jakýchkoli 

vazeb mezi Němci, jejich rozptýlení do vnitrozemí a po další represi. Právě v těchto „lidových“ 

reakcích, v mediálním tlaku i ve snaze vytěţit z „německé otázky“ další politický potenciál tkví 

jeden z klíčů k vysvětlení další vlny represivních protiněmeckých opatření v letech 1947-1948 i 

neochoty zůstavší německé obyvatelstvo rychle integrovat či alespoň formálně zrovnoprávnit.    

 

Přítomnost Němců v pohraničí jest stále faktorem, který naše osídlence pobuřuje, jak z 

důvodů národních, tak i z příčin jiných. Němci se chovají takřka všude provokativně, 

udrţují styky s říší (písemné i osobní), ve většině závodů jsou preferováni, ač jejich 

výkony klesají. V továrnách mají nejlepší místa a vedoucí závodů z pohodlí nedávají 

moţnost českým lidem k zapracování. Kryjí se zelenými legitimacemi specialistů, ač 

převáţná většina (vyjma těţby uhlí) odborníky nejsou. V celém pohraničí jest dnes slyšeti 

heslo: Zbavte nás Němců. České ţeny uvádějí časté případy rozvratů rodin ochotou 

Němek a mnoţí se případy sňatků českých muţů s Němkami.
545

 

Stíţnosti na Němce, uváděné v této zprávě o poměrech v pohraničí vzniklé na základě poznatků 

poslanců KSČ, jsou pro první rok po ukončení hlavní fáze odsunu zcela charakteristické. 

Jednotliví občané, zaměstnanci závodů i autoři nejrůznějších situačních zpráv si stěţují 

především na „stále sebevědomější, drzejší a provokativnější“
546

 chování Němců. Ze všech 

těchto zpráv, pamfletů, dopisů a stíţností se ovšem zdá, ţe uvedené „problémy s Němci“ svědčí 

spíše o rozhořčení českého obyvatelstva z prostého faktu, ţe se ještě dva roky po válce musí 

potkávat s Němci, ţe tito Němci jsou zaměstnáni v českých závodech; a to především, kdyţ nyní 

hrozilo, ţe tito lidé jiţ nebudou odsunuti. Konkrétnější popis projevů zmiňované drzosti nebo 

                                                           
543

 NA, f. 850/3 (AMV-D), k. 1282, Přehled obyvatel německé národnosti v ˇČeskoslovensku, 15. února 1949 
544

 NA, f. 850/3 (AMV-D), k. 222, po úbytku a přesunech způsobených dílčími odsuny během let 1947-1948 a  

rozptylem do vnitrozemí viz NA, f. 850/3 (AMV-D), k. 1282, Přehled obyvatel německé národnosti v 

Československu, 15. února 1949 
545

 NA, AÚV KSČ, f. 100/24 (Klement Gottwald), sv. 45,  a.j. 852, str. 119-126, Zpráva o poměrech v pohraničí 

sestavená na základě poznatků delegací poslanců KSČ ve dnech 1.-3. září 1947 
546

 AMV-P, k. 304, sign. 304-192-6, sv. 130, Zpravodajské hlášení, T
i
eplice-Šanov, 15. září 1947 



179 

 

stále „odváţnějšího“ chování totiţ příslušné dokumenty většinou neposkytují. A pokud ano, pak 

je řeč především o tom, ţe mezi sebou mluví německy, „ač česky mluviti umějí“
547

. Na mušce 

byli často, stejně jako v citované zprávě, němečtí odborníci a vůbec otázka zaměstnávání Němců 

– i proto, ţe mnozí ředitelé podniků tyto disciplinované a levné pracovní síly údajně preferovali 

před českými pracovníky. Jiné zprávy ovšem potvrzují, ţe Němci byly „vyhledávaným 

pracovním elementem“ zejména proto, ţe vykonávali „nejhrubší práce, které by ţádný Čech 

dělat nechtěl“
548

. 

 

K relativně závaţnějším výtkám,  neţ ţe Němci spolu mluví německy nebo ţe jsou zaměstnáváni 

českými zaměstnavateli,  patřila obvinění, ţe udrţují styky s odsunutými krajany a „pomáhají 

jim od nás do Německa odvlékat náš národní majetek“
549

. Pobouření českých občanů 

způsobovaly také případy Němců, kteří se odmítli smířit s rolí pouhých pracovních sil a chtěli se 

zapojit do ţivota ještě jiným způsobem:    

Němci a antifašisté, kteří jsou dosud u nás zaměstnáni jako specialisté, domáhají se vstupu 

na zábavy a ohraţují se tím, ţe se na ně nevztahují vydaná omezení pro Němce. Za práci, 

kterou vykonávají, mají prý práv, aby se mohli účastniti zábavy a rozptýlení v kultůrních 

podnicích všeho druhu. České obyvatelstvo přijímá tento poţadavek Němců nevraţivě a na 

mnohých místech s odporem.
550

 

Ne vţdy zůstalo pouze u odporu – přítomnost Němců na zábavách nebo v hospodách 

způsobovala v některých případech takové pobouření, ţe opět docházelo k násilí; takové večery 

občas končily hromadnými rvačkami, násilnosti v některých případech měly i dohru v podobě 

trestných výbrav do domovů německy mluvících obyvatel, kde pak byli Němci biti a týráni.
551

 

Jinde byli Němci naopak kritizováni za to, ţe se straní české společnosti, hovoří jen se svými 

soukmenovci a vůbec „ţijí uzavřeně mezi sebou“
552

. O zvýšené ostraţitosti místních orgánů vůči 

německému obyvatelstvu svědčí i některé pozoruhodné případy, jako kdyţ například bezpečnost 

v Chodově na Skolovsku vyšetřovala případ, kdy starší Němci, antifašisté, chovali (jiţ od dob 

první republiky) poštovní holuby.
553

  Komunistický tisk se zároveň snaţil vysvětlovat, ţe 

negativní poměr českého obyvatelstva k antifašistům není výrazem nespravedlnosti nebo 

nevděku, ale pouze nedůvěry a povědomí o tom, ţe mezi antifašisty se skrývá řada lidí, kteří si 

takového označení nezaslouţí; přece si „po oněch strašných zkušenostech s našimi menšinami 

nechceme vypěstovati sami novou pátou kolonu záškodníků a nepřátel.“ V té souvislosti píše 

deník Sever o „několika skutečných antifašistech“, čímţ sugeruje, ţe ti Němci, kteří si zaslouţí 

důstojné zacházení, se dají na prstech spočítat.
554
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Častým předmětem stíţností především ze strany českých ţen byla také výše zmiňovaná 

„ochota“ Němek, která v řadě případů údajně vedla k rozvratu manţelství. I pokud se jednalo o 

svobodné české muţe, kritizovali sousedé i bezpečnostní orgány aféry tohoto druhu – o to 

příkřeji, pokud došlo (zejména, kdyţ německá ţena otěhotněla) ke vzniku dlouhodobějších 

česko-německých vztahů, tedy k jevu zcela neţádoucímu.
555

 Taková dvojice to měla nejen 

psychologicky těţké, ale přinejmenším do roku 1948 nebylo moţné, aby uzavřeli sňatek. Ţili tak 

v trvalém strachu z nuceného přesídlení německé partnerky, ať uţ do Německa nebo do 

vnitrozemí.    

 

Nevraţivost a strach z postupného zrovnoprávnění Němců se neomezoval jen na zprávy, dopisy, 

stíţnosti nebo nenávistné články. V září roku 1947 například Karlovarsko – a zejména Chebsko 

– zachvátila vlna demonstrací proti Němcům. Pod heslem „nikdy nedopustíme, aby německé 

boty rozšlapávaly to, co vzkvétá z mučednické krve statisíců našich padlých a umučených“, tyto 

akce „za rychlejší odsun Němců z pohraničí“ mimořádně aktivně podporovala zejména Komise 

ţen KSČ v Chebu. Argumenty, které vedly k pobouřením a demonstracím, byly klasické – 

„vzrůstající sebevědomí Němců“, Němky působící „mravní a hospodářskou zkázu“ rodin, 

„ilegální styky s odsunutými příbuznými“ a snaha zabránit „novému Mnichovu“. Komise ţen a 

další občané ţádali zejména úplnou likvidaci německé menšiny na Chebsku a pracovní nasazení 

všech zbylých Němců na fyzické práce ve vnitrozemí.
556

 

 

V „poodsunové“ vlně nenávisti vůči zůstavším Němcům hrála jistě nemalou roli i otázka 

majetku. Část Němců, především německé ţeny ze smíšených manţelství nebo lidé, kteří 

poměrně rychle získali československé státní občanství, se domáhala konfiskátů, zejména 

domků, které mezitím osídlili Češi.
557

 I v jiných případech, kdy zůstavší Němci zatím neměli 

šanci získat zpět cokoli ze svého konfiskovaného majetku, mohlo být českých občanům 

nepříjemné, pokud ţili v domech po někom, kdo nakonec zůstal v sousedství.  

 

Ze všech těchto důvodů během roku 1946 a v první polovině roku 1947 sílil „lidový“ tlak na 

další přesuny Němců, kteří nemohou být odsunuti mimo československé území; tedy na jejich 

rozptýlení či odsun do vnitrozemí, kde by údajně neměli být tak nebezpeční. Poţadavky rychlého 

odstranění zbylých Němců kamkoliv a jakýmkoliv způsobem se často vztahovaly i na smíšená 

manţelství a další osoby či rodiny nejasné etnicity.
558

 Ministerstva byla zahlcována memorandy 

a rezolucemi poţadujícími bezpodmíněčný odsun Němců z pohraničí a jejich rozptýlení ve 

vnitrozemí.
559

 K nejistotě a nevraţivosti českých sousedů se přidávaly neustále opakované 

argumenty bezpečnostní; v oblastech při státní hranici nebylo podle bezpečnostních orgánů 

moţné, aby zde byli tpěny nespolehlivé elementy, mezi něţ Němci, ať uţ vystupovali jakkoli 
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loajálně, z jejich pohledu bezpochyby patřili. V tisku se zmiňovala především rizikovost oblastí 

hraničících s Německem, tedy západní a severozápadní pohraničí, kde by pokud moţno neměl 

být ţádný Němec
560

 (právě to byly ovšem oblasti, kde německy mluvícího obyvatelstva zůstalo 

vůbec nejvíc). 

 

Byla to vnitřní dynamika „očisty společnosti“, která nadále ţivila snahy místního obyvatelstva 

nepřipustit normální souţití se zbylými, většinou jiţ několikrát prověřenými, Němci. Neustálá 

ostraţitost, nepříjemný pocit i pachuť toho, co se mezi Čechy a Němci v tom či onom místě 

v posledních letech odehrálo, vedly k dalšímu tlaku na pokračování či obnovení represivní 

politiky. V této atmosféře se na přelomu let 1946 a 1947, po ukončení hlavní fáze nuceného 

vysídlení německého obyvatelstva do okupačních zón Německa a do Rakouska, přední političtí 

aktéři rozhodovali o postoji ke zmenšené německé menšině. V kontextu panujících nálad 

v pohraničí měly všechny politické strany obavy, ţe by příliš umírněný postoj k zůstavším 

Němcům mohl výrazně sníţit jejich popularitu v těchto oblastech. Bylo zřejmé, ţe k výraznější 

liberalizaci dosud nenazrál čas.  
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2. Mezi segregací, integrací a emigrací  

Politicko-ideologická stanoviska, vnitrostranické diskurzy a právní úpravy 

 

V letech 1947-1951 nadále pokračovaly některé, zčásti nucené a zčásti dobrovolné, vysídlovací 

akce. Počty Němců, které byly německá či americká strana ochotny nadále přijímat, se ovšem 

stále sniţovaly. Kolem roku 1950 se navíc československé úřady začaly ve zvýšené míře obávat 

odchodu nejpotřebnějších německých odborníků a dalších pracovníků zajišťujících chod 

významných odvětví průmyslu, především těţby uhlí. Krom toho mohl být odchod dalších 

Němců na druhou stranu ţelezné opony propagandisticky vyuţíván. Z těchto důvodů 

československé orgány na jaře roku 1951 na několik let zcela zastavily jakékoliv další 

vystěhovávání Němců.
561

 Jiţ předtím, nejpozději od léta 1947, kdy se jasně ukázalo, ţe jednání 

s americkou stranou o obnovení hromadného odsunu nevedou k úspěchu, se ale politické strany i 

exekutiva začaly definitivně smiřovat se skutečností, ţe stávající počet Němců (okolo dvou set 

tisíc) v Československu zřejmě zůstane. Z toho bylo nutno vyvodit závěry pro novou politiku 

vůči této skupině obyvatel, kterou dosud tvořilo několik kategorií v různé míře postiţených a 

diskriminovaných existencí. 

 

Právě v těchto několika prvních letech po zastavení hlavní fáze odsunu můţeme sledovat 

poměrně dramatické proměny jak ústředních „německých diskurzů“, tak i politické praxe. 

Setrvačnost etnické očisty se postupně dostává do konfliktu s prosazující se ideologií 

socialistické diktatury, které sice není cizí princip očisty, ale pro niţ etnicita nepředstavuje 

základní rozlišovací faktor, z nějţ by se odvíjela míra integrace či naopak segregace. Ideologická 

východiska se ovšem pochopitelně netransformují do politické praxe ze dne na den, zvláště kdyţ 

naráţí na odpor širokých společenských vrstev i niţších funkcionářů. 

 

V této kapitole budu sledovat především proměnu diskurzů a z nich vyplývající politiky na 

úrovni ústředních úřadů a centrálních grémií komunistické strany, byť se zcela jistě nevyhnu 

otázce aplikace příslušných postupů. Oproti dynamice období kolem roku 1948 je na této úrovni 

v průběhu padesátých let situace přece jen stabilnější. Jednotlivé podkapitoly tak budou zčásti 

věnovány aspektům německé politiky a diskurzům myšlení o Němcích v padesátých letech, které 

nenásledují chronologicky po sobě, ale spíše se navzájem překrývají, doplňují, či se v některých 

otázkách dostávají do vzájemného rozporu. I v této době jsou ale některé aspekty časově 

konkrétněji ukotveny. Zejména po roce 1956 se otevírají některé nové perspektivy; s proměnou 

mezinárodní situace se opět dostává do hry otázka vystěhování Němců, nyní jiţ však ve zcela 

jiných souvislostech, neţ jak tomu bylo v pozdních čtyřicátých letech. Socialistický stát nechce 

přijít o dobré pracovníky a odliv obyvatel pokládá za neţádoucí vítězení Západu v soutěţi o lepší 

společenský řád. Se snahou státu o udrţení Němců se zároveň otevírají některé nové moţnosti 

politického jednání i pro ně samotné a pro další aktéry. 
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Nyní se ale přenesme zpátky do roku 1947, do období, jehoţ atmosféru jsem popsal v předchozí 

kapitole. Do období intenzivního volání nových osídlenců v pohraničí, kteří se obávají náhlého 

zastavení etnické očisty a nutnosti souţití se „stále sebevědomějšími“ Němci. Do doby, kdy 

restriktivní politika vůči německy mluvícím dosud mohla přinášet politické body jednotlivým 

politickým stranám ve volné soutěţi o hlasy potencionálních voličů. Tedy do doby, kdy se ani 

nejsilnější politická síla v českých zemích, Komunistická strana Československa, navzdory své 

vlastní ideologii, v ţádném případě nemohla a nechtěla stavět proti logice pokračující etnické 

segregace.        

 

 

 

Rozptyl jako náhradní řešení za odsun562
  

 

Odsun Němců by nesplnil však do důsledků svůj účel, kdyby měl v blízkosti hranic zůstati 

trvale usazen větší počet osob německé národnosti, či kdyby ten německý ţivel měl tvořiti 

větší kompaktni celky… Veřejnost můţe mít plnou důvěru, ţe veřejná správa vypořádá se 

s tímto problémem stejně úspěšně jako s odsunem. 

Ministr vnitra Václav Nosek v rozhovoru pro Mladou frontu, 1947
563

 

 

 

V létě roku 1946 se československé úřady pokusily vyřešit nedostatek pracovních sil v pohraničí 

českých zemí (který nastal v důsledku nuceného vysídlení Němců) dobrovolným náborem 

maďarských pracovníků na jiţním Slovensku. O jejich „pouţití“ v Čechách a na Moravě se 

ostatně uvaţovalo jiţ od počátku roku
564

. Poté, co letní akce skončila nezdarem, přikročilo 

ministerstvo vnitra k nucenému vnitřnímu přesídlení Maďarů z jiţního Slovenska do českého 

pohraničí. Tentokrát jiţ nedobrovolné transporty probíhaly od listopadu 1946 do února 1947. V 

mrazivém počasí charakteristickém pro tuto část roku bylo v nákladních vagónech do českých 

zemí postupně převezeno více neţ 44 000 osob maďarské národnosti
565

. Formálně se jednalo o 

dočasné pracovní nasazení, k němuţ státní orgány mohly legálně sáhnout na základě 

prezidentského dekretu č. 88/1945
566

. Ve skutečnosti ale měla akce ráz nuceného vysídlení 

spojeného s etnickou očistou. I oficiální prameny dokládají, ţe akce „sledovala zároveň cíl očistit 
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pohraniční pásmo jiţního Slovenska od maďarského ţivlu“
567

. Přesídlovány byly celé rodiny, 

jejich majetek byl předán do správy slovenských důvěrníků a české úřady se záhy začaly zabývat 

otázkou, jakým způsobem bude moţné prodlouţit nucený pobyt Maďarů v českém pohraničí nad 

rámec doby, kterou povoloval příslušný dekret – tak, aby nakonec došlo k trvalému „zakořenění“ 

Maďarů v této části československého území. Návrat těchto Maďarů, kteří se stali v podstatě 

jakýmisi nevolníky čs. státu, na Slovensko, se jevil jako „neţádoucí“, „zejména také z důvodů 

státní bezpečnosti v okrajových částech jiţního Slovenska“
568

.   

 

„Vnitřní odsun“, tedy nucené vysídlení lidí na základě jejich nejasné či „nepřátelské“ etnicity se 

během roku 1946 neomezilo pouze na maďarské zemědělce z jiţního Slovenska – postihlo 

například i obyvatele Vitorazska a státní orgány zároveň začaly usilovat o nucené vysídlení 

Charvátů z jiţní Moravy
569

. Nucené přesídlení Maďarů ovšem - z bezpečnostního opatření proti 

stovkám „nespolehlivých osob“ - činilo prostředek státní politiky, jenţ mohl být pouţíván vůči 

desetitisícům příslušníků jiné neţ slovanské národnosti. Etnické, bezpečnostní a sociálně 

inţenýrské motivy se přitom vzájemně překrývaly a posilovaly. Československo sice nemělo 

svoji Sibiř, jiţ před rokem 1948 ale i na svém poměrně malém území dokázalo najít moţnosti 

pro jakési novodobé vyhnanství poměrně velkých skupin obyvatelstva. Tento prostředek represe 

byl jiţ během roku 1946 „normalizován“. Ţe se v reakci na ne zcela ukončený odsun Němců a na 

volání neuspokojených českých vlastenců z pohraničí sáhlo právě k němu, jako k nástroji dalšího 

etnického čištění někdejších Sudet, zcela zapadá do kontextu poválečné československé politické 

praxe. Přesídlení Maďarů do českých zemí přitom mělo slouţit jako inspirace či vzor, coţ 

potvrzuje i skutečnost, ţe „přesunem“ německého obyvatelstva do vnitrozemí a jeho „rozptylem“ 

byl vedle zmocněnce ministerstva vnitra pro odsun Němců Kučery pověřen Robert Obrusník, 

muţ, který v zimě 1946/1947 úspěšně organizoval transport Maďarů.   

 

Stejně jako na okresní a lokální úrovni, v publicistice a mezi osídlenci v pohraničí se i na 

centrální politické úrovni začalo o moţnosti masovějšího přemístění neodsunutých Němců 

z pohraničí uvaţovat jiţ v průběhu roku 1946. Především odsunový referát ministerstva vnitra 

řízený Antonínem Kučerou (podle jednoho z pozdějších návrhů ministerstva vnitra měl být 

tomuto muţi udělen titul „vládního zmocněnce pro získání a udrţení národního rázu státu“
570

) 

chápal svoji úlohu jako co nejdůslednější vyčištění pohraničí od Němců, přičemţ jiţ od března 

1946 začaly do jeho dokumentů prosakovat dosud nejasné plány na rozptýlení Němců z okresů, 

v nichţ by jich snad i po ukončení odsunu zůstal větší počet. Do usnesení vlády pak ministerstvo 

vnitra tento svůj záměr prosadilo 17. prosince 1946, ale rozsah a charakter nuceného vysídlení do 

vnitrozemí byl specifikován aţ na jaře 1947.
571

  

 

Od května 1947 do listopadu toho roku pak probíhala první vlna přesídlování, po jejímţ 

ukončení ovšem v pohraničí i na praţských úřadech pocit nespokojenosti z nedostatečně 
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nacionálně homogenního pohraničí přetrvával. Z toho důvodu následovala druhá vlna „přesunu a 

rozptýlení“ Němců, jenţ potom probíhal ještě celý rok, od března 1948 do března následujícího 

roku (po srpnu 1948 se ovšem jiţ jednalo jen o několik set takto vysídlených osob). Zimní 

přestávka mezi oběma vlnami nucených vysídlení do vnitrozemí byla dána jak dočasnou 

nejistotou a bilancováním na konci roku 1947, tak i ohledy na mezinárodní veřejnost, která o rok 

dříve protestovala proti nelidským podmínkám zimních transportů maďarského obyvatelstva do 

Čech. Badatelé zabývající se podrobně státem nařízenými přesuny německy hovořícího 

obyvatelstva do vnitrozemí docházejí k poměrně vysokému číslu 30 - 40 000 lidí, kteří byli 

v rámci obou vln „přesunu a rozptylu“ Němců v letech 1947-1949 připraveni o domov (a často i 

původní zaměstnání) a „rozptýleni“ ve vnitrozemí, kde byli nasazeni zpravidla na těţké 

zemědělské práce,
572

 Ačkoliv se v úřední rétorice a ještě více v prohlášeních pro veřejnost často 

objevoval motiv úplného vyčištění pohraničí od Němců, týkal se rozptyl v praxi hlavně Němců, 

kteří byli určeni k odsunu a na něţ jiţ v důsledku odmítavého postoje americké strany „nedošlo“. 

Do vnitrozemí byli ovšem posíláni i někteří Němci s legitimacemi specialistů (pokud je místní 

národní výbory či závody neubránily), hodně se diskutovalo o smíšených rodinách a v souvislosti 

s několika revizemi legitimací antifašistů nebyla zcela chráněna ani tato skupina občanů.  

 

Nucené vysídlení Němců z pohraničí do vnitrozemí, nazývané v mluvě úředních dokumentů 

nejčastěji jako rozptyl, jiţ nebylo a nemělo být ţivelnou revoluční odplatou za „Mnichov“, která 

by takto byla integrována do velké historické narace. Ještě v daleko větší míře neţ u předchozích 

protiněmeckých opatření se nyní, dva roky po válce, dbalo na zákonnost celé akce. Nejen 

s ohledem na mezinárodní veřejnost měl rozptyl probíhat „klidně a nenápadně“
573

. Rozptyl 

probíhal formálně na základě dekretu prezidenta republiky číslo 71/1945
574

. Ţe účel akce, tedy 

trvalé odstranění Němců z pohraničí, není s tímto dekretem (upravujícím dočasné pracovní 

nasazení) nijak v souladu, bylo ovšem ještě zřejmější neţ v případě maďarského obyvatelstva. 

Ústřední orgány v čele s nejvíce zaangaţovaným ministerstvem vnitra jiţ ale kaţdopádně nebyly 

nositeli revoluční psychózy a snaţili se zároveň do jisté míry, jakkoli paradoxně to můţe znít, 

situaci Němců normalizovat. Ti, kteří neměli československé státní občanství, sice byli dále 

politicky bezprávnými jedinci, za svoji práci jiţ ovšem měli dostat zaplaceno. Opakovaná 

varování ministerstva vnitra vůči těm, kteří Němce i po přesunu do vnitrozemí dále 

diskriminovali, svědčí sice o tom, ţe lokální praxe byla od tohoto trendu značně vzdálená, ale 

také o tom, ţe státní orgány se nyní identifikovaly nejen s nositeli kolektivní odplaty na 

Němcích, ale také se stráţci dodrţování základních pravidel normálního souţití. Jeden 

z oběţníků ministerstva vnitra z období druhé fáze rozptylu tak například konstatuje, ţe  

 v celé řadě vnitrozemských obcí bylo zjištěno, ţe v zemědělských usedlostech je 

s přidělenými Němci nakládáno velmi tvrdě a asociálně. Zejména v ohledu ubytovacím a 

vyţivovacím byly hlášeny velmi podstatné závady a nedostatky. Ministerstvo vnitra proto 

upozorňuje, ţe vůči přiděleným německým pracovním silám musí být postupováno v ohledu 

sociálním stejným způsobem jako vůči jiným pracovním silám neněmeckým. Nelze za 
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ţádných okolností připustit jejich vykořisťování v jakémkoliv směru. Stejně je nepřípustné, 

aby místní národní výbory, případně jiné orgány veřejné správy zaváděly proti přiděleným 

německým pracovním silám jakákoliv asociální diskriminující opatření.   

V dotyčném oběţníku zároveň ministerstvo tvrdě vyhroţovalo českým zemědělcům, kteří se 

budou k Němcům špatně chovat, ţe jim německé síly bez náhrady odebere – a zároveň ţádalo 

stálou kontrolu dodrţování antidiskriminačních opatření ze strany národních výborů. 
575

 

Nejpozději na podzim roku 1947 jiţ také ministerstvo vnitra začalo usilovat o zastavení výše 

charakterizované protiněmecké tiskové kampaně, kterou do té doby podporovaly v podstatě 

všechny české politické strany a která dosud polarizovala společnost v pohraničí.
576

 

 

Němci v našem pohraničí se chovají na venek jaksi trpně a jakoby bez zájmu o veřejné 

záleţitosti. Přitom však lze u nich pozorovat záludnost a radost z případného neúspěchu a 

neštěstí byť i jediného Čecha. Z jejich zakukleného chování je zřejmo, ţe jsou všichni 

nacisté, zaujatí proti všemu československému, byť by to bylo pro ně i prospěšné. Všichni 

pošilhávají po Německu a případnou zprávou odtud přímo hltají. Z těchto důvodů jest 

jejich odsun z pohraničí v zájmu veřejné bezpečnosti nanejvýš nutný.
577

 

Odpověď na otázku po motivech a dobovém ospravedlnění rozptylu není zcela triviální. Jiţ jsem 

naznačil rozpor mezi právním rámcem, jenţ celou akci redukuje na získávání pracovních sil, a 

neúprosnou logikou definitivní etnické očisty pohraničního území. Získávání pracovních sil do 

zemědělství ve vnitrozemí ovšem na druhou stranu nebylo pouze čistě legislativní finesou – do 

velké míry bylo přesídlování Němců rovněţ takto veřejně charakterizováno. Volání po 

německých pracovních silách do vnitrozemí představuje v době, kdy zároveň stále probíhá nábor 

pracovníků do pohraničí, jeden z myslitelných vrcholů sociálního inţenýrství; čeští bezzemci a 

pomocné síly měli v pohraničí přijít k majetku a vyššímu společenskému statutu, zatímco bývalí 

němečtí majitelé se naopak měli stát pomocnými silami ve vnitrozemí. V rámci pragmatické 

snahy sníţit sociální kapitál zůstavších Němců na minimum dává takováto politika jistý smysl. O 

tom, ţe charakter akce jakoţto přemisťování pracovních sil do míst ve vnitrozemí, kde jsou 

potřeba, nebyl zcela formálním zaštítěním (například před mezinárodní kritikou), svědčí i 

některé protesty ústředních orgánů v situacích, kdy se místní činitelé snaţili akci vyuţít k rychlé 

očistě od všech Němců v místě bez rozdílu. Ministerstvo vnitra tak například zabránilo rozptylu 

kněţí německé národnosti a jejich pracovnímu nasazení v zemědělství.
578

 Zároveň ústřední úřady 

neustále zdůrazňovaly nutnost postupovat „s rozvahou, poněvadţ je nezbytně nutné, aby pro 

přesunované Němce byly ve vnitrozemí zajištěny pracovní příleţitosti a ubytování.“
579

  

 

Při trvajícím nedostatku pracovních sil v pohraničí ovšem musel jakýkoliv čistě ekonomický 

argument úmyslně ignorovat problémy, které odchod Němců z pohraničí způsoboval. Například 

Němce pracující v pohraničí v zemědělském sektoru mohli nahradit v podstatě jiţ jen občané 
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s podobně nízkým statutem, kteří rovněţ neměli moţnost rozhodovat o místě svého pobytu či 

zaměstnání – jako Maďaři z jiţního Slovenska, Romové z východního Slovenska nebo 

přicházející chudí reemigranti z Rumunska. Argumentace náhradou pracovních sil ve vnitrozemí 

sice mohla mít jistý legitimizační potenciál v boji o voličskou přízeň zdejších zemědělců, kterým 

často odešli podruzi do pohraničí, zároveň ale budila v řadách těchto lidí očekávání, která 

nemohla být splněna; místo pracovních sil totiţ přicházely celé rodiny včetně starců a dětí. Jak 

konstatují některé zprávy, byl výsledek z hlediska obyvatelstva ve vnitrozemí přinejmenším 

rozporuplný: 

K této akci konstatuji, ţe bylo spíše zklamáním neţ skutečnou pomocí našim zemědělcům. 

Jest potřebí více odpovědnosti u osob, které nábor těchto pracovních sil provádějí, jakoţ i 

úředního lékaře, který zjišťuje pracovní způsobilost u Němců, určených na práci do 

vnitrozemí. Po příjezdu německého transportu do Ml. Boleslavi pronesl jeden z přítomných 

rolníků, kdyţ uvidě, v jakém stavu se transport nachází, tuto charakterisující větu: „To jste 

sem ty Němce přivezli na rekreaci, anebo na umření?“ V této větě je obsaţeno trpké 

zklamání, které vzniklo tím, ţe z vagonů vystupovali vedle starců a stařen i invalidé a lidé 

vyloţeně nemocní. Celý transport byl jen s největšími potíţemi rozdělen, dvě rodiny zůstaly 

úplně stát a bylo nutno je poslat zpět. Kdyţ byl na tento stav upozorněn karlovarský úřad, 

jakoţ i sběrné středisko ve Dvorech, bylo z tamnější strany poukazováno na to, ţe všechny 

osoby byly lékařsky prohlédnuty a uznány práce schopnými. Nevyřešenou otázkou zůstává, 

jak naloţit s těmi německými pracovními silami, které přidělenou práci vykonávat nemohou, 

a které zdejší úřední lékař uznal úplně práce neschopnými. Tyto osoby pak jsou zde jen 

přítěţí a tento stav působí demoralisačně i na ostatní sloţky pracující.
580

 

 

Ekonomický moment spojený se sloţitým sociálním inţenýrstvím hrál ve snahách legitimizovat 

celou akci jistou, ne zcela marginální, roli. Zároveň, jak je patrné, ani současníkům nemohla 

zcela unikat rozporuplnost takové politiky pracovních sil. Na všech úrovních skloňovaná očista 

pohraničního území od Němců byla oproti tomu nezpochybnitelným hnacím motorem celé akce. 

Ostatně, výše charakterizovaný „lidový“ odpor osídlenců vůči zůstavším Němcům stál u jejího 

zrodu – jedním z hlavních argumentů pro naléhavost rozptylu byla údajně neúnosná atmosféra 

v pohraničí a nutnost uklidnit tamní situaci. Vládní zmocněnci pro jednotlivé kraje posílali 

v první polovině roku 1947 do Prahy znepojivé zprávy o zvyšujícím se napětí mezi Čechy a 

Němci v pohraničí nebo tom, ţe se lidé v pohraničí „chtějí zbavit“ smíšených rodin.
581

 I kdyţ si 

ústřední političtí aktéři uvědomovali nemoţnost absolutního odstranění Němců z pohraničí, 

směřovali jejich kroky minimálně ke konečnému rozbití ucelenějších německých komunit a tím 

k likvidaci zbytků přirozených vazeb mezi lidmi jedné jazykové komunity a jejich ţivotním 

prostředím.   

 

Podstatným aspektem ospravedlňujícím rozptyl Němců byl pro poválečné Československo 

obecně velmi zásadní moment bezpečnosti státní hranice, zejména pak hranice s Německem. 

Během roku 1946 bylo z podnětu ministerstva národní obrany stanoveno pohraniční pásmo 

sahající do hloubky aţ 15 km od státní hranice a ministerstvo vnitra zároveň 22. června 1946 
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ustanovilo v českých zemích širší pohraniční osidlovací oblast, která měla být osídlena jen 

loajálními občany. Zejména pohraniční bezpečnostní pás pak měl být osídlen výhradně 

„obyvatelstvem státně a národně naprosto spolehlivým“.
582

 Pod národní nespolehlivostí 

pochopitelně měli autoři příslušných dokumentů MNO na mysli především Němce, protoţe 

panovala obava z toho, ţe „v budoucnu bude se snaţiti soused pronikati nejrůznějšími způsoby a 

pod nejrůznějšími záminkami mezi nové obyvatelstvo v pohraničí, pouţívaje k tomu svých 

vystěhovalých příslušníků, aby znovu navázal styk s pohraničím a zajistil si zde opět vliv a 

prostředky pro šíření neklidu a provádění sabotáţí v případě konfliktu.“ Bylo proto nezbytně 

nutné, aby obyvatelstvo v pohraničí bylo „nevyvratitelným základem k novému nerozbornému 

stmelení pohraničních krajů a vnitrozemí“
583

. Vedle těchto v podstatě technických 

bezpečnostních opatření, k jejichţ důsledkům patřila i „nutnost“ pokračovat v nucených 

migracích Němců, byla bezpečnost státních hranic ústředním legitimizačním argumentem. Mimo 

jiné o tom svědčí i slova ministra Noska pronesená v jednom z posledních veřejných projevů 

bezpodmínečně obhajujícím odsun Němců do vnitrozemí:   

Rozhodnutí americké okupační vlády o dočasném zastavení transferu přivodilo nám 

pochopitelně určité vnitropolitické obtíţe, s kterými bylo nutno se vypořádat jednak v zájmu 

státní bezpečnosti […]. Protoţe převáţná část Němců podléhajících odsunu byla soustředěna 

právě v blízkosti státních hranic, bylo rozhodnuto, ţe tyto osoby budou posstupně 

z pohraničních krajů přemístěny dovnitrozemských okresů. Toto opatření je první etapou 

systematické a důkladné akce, jejím konečným cílem bude očistit osvobozené pohraniční 

kraje od všech ţivlů, které pro státní, národní nebo mravní nespohlehlivost rozhodně nesmí 

zůstat trvale v blízkosti státních hranic.
584

  

 

Dlouhodobým cílem pak byla, vedle Noskem zmiňované „očisty osvobozených pohraničních 

krajů“, plánovaná asimilace zbytů německého obyvatelstva v českých zemích. Ta ovšem dosud 

nemohla být dominantní součástí veřejného diskurzu o rozptylu; političtí aktéři si uvědomovali, 

ţe úplné začlenění a s ním související zrovnoprávnění německého obyvatelstva by dosud 

naráţelo na odpor; zcela prolomit stávající segregaci a důraz na oddělení obou kategorií 

obyvatelstva českých zemí zatím nebylo moţné. V interních dokumentech se nicméně jiţ v první 

polovině roku 1948 hovořilo nejen o tom, ţe „v českém prostředí [ve vnitrozemí] bude 

zabezpečena moţnost řádného dohledu a kontroly [nad rozptýleným německým obyvatelstvem] 

se strany příslušných bezečnostních orgánů“, ale právě i o skutečnosti, ţe „převáţně české 

prostředí uspíší nebo usnadní asimilační proces“
585

. Zamýšlené asimilaci tedy v této logice mělo 

předcházet naprosté vytrţení z komunity i domácího prostředí. Zrovnoprávnění naopak bylo 

z hlediska státních orgánů sice ţádoucí, pro jistotu ale aţ poté, co Němci projdou další vlnou 

nucené migrace, budou plně pod kontrolou, rezignují na své někdejší prostředí, vztahy i myšlení 

a plně se přizpůsobí nové situaci. 
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Rozptyl Němců ve vnitrozemí bývá v literatuře spojován především s represivní strategií KSČ. 

Jak jsem se pokusil dokumentovat, byly hlasy, které volaly po tomto opatření, různorodé, 

přičemţ se často jednalo o lokální funkcionáře, osídlence s nejasnou politickou orientací nebo 

tisk tradičních hraničářů navázaných především na Národně socialistickou stranu
586

. Rovněţ na 

ministerstvu vnitra, které obě vlny rozptylu organizovalo, vzešly první podněty zejména 

z odsunového referátu B řízeného apolitickým úředníkem Antonínem Kučerou. Začátek druhé 

fáze odsunu (březen 1948) pak nemá ţádnou souvislost s prosazujícím se mocenským 

monopolem KSČ po únorových událostech; akce byla plánována jiţ od konce předchozího roku. 

Je nicméně pravda, ţe při bliţším pohledu na organizaci nuceného vysídlení Němců do 

vnitrozemí, a to i na jeho první vlnu, která probíhala v podmínkách politické plurality, zarazí 

dominantní role aktérů z řad KSČ, často od místních funkcionářů přes bezpečnostní orgány 

zajišťující průběh jednotlivých akcí aţ po hlavní propagátory akce na centrální politické úrovni. 

Částečně tato skutečnost vyplývá z faktu, ţe jak národní výbory v pohraničí, tak i bezpečnostní 

orgány a ministerstva vnitra a obrany, tedy všechny důleţité instituce zapojené do organizace 

rozptylu, měla strana z větší části pod svoji kontrolou. KSČ ale také s blíţícími se volbami 

usilovala o opětné posílení své pozice nejsilnější politické strany v českých zemích a radikálně 

nacionalistický postoj i prosazování represivních opatření vůči německému obyvatelstvu se po 

válce osvědčily jako efektivní a nenapadnutelné nástroje předvolební agitace. Ţe angaţmá KSČ 

ve věci rozptylu Němců bylo především promyšlenou politickou strategií, potvrzuje i zpráva 

několika delegací komunistických poslanců z pohraničí ze září roku 1947:  

Politicky pro nás by přesun Němců do vnitrozemí znamenal úţasné posílení autority 

strany, neboť druhé strany, hlavně funkcionáři soc. dem., Němcům nadbíhají.[…]. 

Všechna tato opatření by mělo provésti ministerstvo vnitra s ministerstvem soc. péče. 

Technická obtíţ by snad byla v nalezení pracovních příleţitostí ve vnitrozemí. Ovšem s 

tímto programem strana musí jíti do voleb a proto bych doporučoval začíti jiţ nyní 

alespoň s částečným prováděním.
587

 

 

Při veškeré angaţovanosti KSČ v rámci provádění rozptylu Němců to ovšem byla právě strana, 

která od léta 1948 celou akci postupně utlumovala. Od ledna 1949 se pak v dokumentech 

ministerstva vnitra jiţ jednoznačně píše o „likvidaci agendy“ rozptylu a v několika dalších 

měsících je do vnitrozemí přesunuto pouze několik desítek rodin, neţ na jaře 1949 toto poslední 

hromadné nucené přesídlení německého obyvatelstva českých zemí mající ráz etnické očisty 

definitivně skončí. Bezprostřední příčiny jsou ekonomického rázu; odstraňování dalších 

pracovních sil z pohraničí bylo nadále neúnosné
588

. Na druhou stranu ale z ekonomického 

hlediska rozptyl od počátku nebyl racionálním politickým řešením stávajících problémů, a přesto 

byl téměř po dva roky základním stavebním kamenem politiky vůči zůstavším Němcům. Motivy 

postupného utlumení a nakonec zastavení akce tak jsou zřejmě spíše politicko-ideologického 

rázu a souvisejí s důsaţnějšími změnami vztahu etablující se diktatury KSČ vůči německému 

obyvatelstvu.     
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Od přísnosti k blahovůli 
 

Nyní jsme se rozhodli, ţe náš osvobozený stát bude státem národním, zbaveným všech 

nepřátelských ţivlů, ţijícím druţně s rodinou slovanských států a v přátelství se všemi 

mírumilovnými národy světa.  

Z Ústavy Československé republiky, 9. května 1948
589

  

 

Ústava z 9. května 1948 nejen zdůraznila národní charakter státu Čechů a Slováků a povinnost 

bránit vymoţenosti „národní a demokratické revoluce“, ale zároveň zcela vypustila kapitolu 

kolektivních menšinových práv, která aţ do května 1948, na základě ústavy z roku 1920, 

formálně platila (byť byla po roce 1945 pochopitelně prohlášena za obsolentní). Zároveň ovšem 

ústava garantovala rovnost občanů před zákonem a široce pojatá sociální práva pro všechny 

občany (především právo na vzdělání, právo na práci, na spravedlivou odměnu za vykonanou 

práci a na odpočinek po práci), tedy i pro Němce, kterým se podařilo získat československé 

státní občanství. Ostatní občané německé národnosti byli aţ do února 1949 oficiálně povaţováni 

za cizince, poté za „osoby bez státní příslušnosti“
590

. 

 

Vzhledem k tomu, ţe kolektivní menšinová práva nebyla po válce nijak naplňována a ţe nejvíce 

diskriminovaná část Němců dosud neměla československé státní občanství, neznamenala ani 

jedna ze změn, které přinášela ústava z 9. května - alespoň v krátkodobém horizontu - ve vztahu 

k německému obyvatelstvu ţádnou podstatnější proměnu. Události z konce února 1948, které 

znamenaly zásadní zlom v zápase o politickou pluralitu a které otevřely cestu k diktatuře KSČ, 

pro Němce z českých zemí ovšem přinesly jen přechodnou radikalizaci rétoriky i praxe očisty 

veřejného ţivota, která v některých případech opět měla i nacionální podtext.
591

 Dočasná téměř 

neomezená moc akčních výborů Národní fronty se v některých obcích v pohraničí zvrhla 

v naprostou svévoli, kdy akční výbory vydávaly protiněmecká opatření na úrovni prvních 

poválečných dnů a týdnů. V Kraslicích bylo pod pokutou zakázáno v obchodech mluvit německy 

(nejen prodávajícím, ale i kupujícím), národní správci, v jejichţ podnicích by zazněla němčina, 

měli být okamţitě zbaveni správy a německé bohosluţby byly zakázány. V Chebu zase nesměli 

Němci po osmé hodině večer vycházet z domu.
592

 Podobná represivní opatření byla velmi 

dočasná a exekutiva i KSČ se jim jiţ během března snaţila nejrůznějšími prostředky zamezit. 

Dočasný vzestup nacionálního diskurzu se nicméně projevil i ve stranou podporované úzké 

vazbě mezi vlastenectvím a loajalitou k novému, lidově demokratickému zřízení. Ta opět 
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přinejmenším implicitně vylučovala německé obyvatelstvo ze společenství těch, kteří měli být 

bytostně spjati s novou érou
593

. 

 

Jestliţe bezprostředně poúnorové změny byly pouze dočasné a politika vůči německému 

obyvatelstvu včetně způsobů, jakými byla propagována a ospravedlňována, záhy navázala na 

praxi roku 1947 (včetně plánovaného obnovení nuceného vysídlení do vnitrozemí), přineslo 

postupné upevňování diktatury KSČ v dlouhodobějším horizontu zásadnější proměnu vztahu 

k zůstavším Němcům. Ta se konkrétně projevila v řadě právních úprav a politických rozhodnutí; 

na ty podstatné poukáţi v dalším textu. V této době se zásadně proměnila důvěra ústředních 

politických aktérů a institucí v integrační potenciál majoritní společnosti. Během let 1947-1948 

se sice rušily některé dílčí diskriminace a vedl se zápas se svévolí lokálních nacionalisticky 

orientovaných funkcionářů či občanů, stát ale v zásadě nadále udrţoval nepřekročitelnou hranici 

mezi majoritní společností a Němci. Asimilace sice byla formulována jako dlouhodobý cíl
594

, 

skutečná integrace jednotlivých Němců do společnosti a jejich zrovnoprávnění bylo však 

z hlediska příslušných orgánů moţné právě aţ jako důsledek asimilace. Ve zkratce řečeno, 

plnoprávným občanem se mohl stát aţ ten Němec, který přestal vykazovat jakékoliv znaky 

němectví (ve smyslu, v jakém takové znaky byly tehdy vnímány), včetně toho, ţe by například 

neměl na veřejnosti promluvat svoji mateřštinou. Právě to se v průběhu roku 1949 mění; strana 

dochází k poznání, ţe integrace a zrovnoprávnění musí být základní podmínkou asimilace, nikoli 

aţ jejím důsledkem. Němce je potřeba přijmout do společenství a věřit, ţe k jejich asimilaci 

dojde postupně, nikoli v důsledku represe, trvající diskriminace nebo nuceného přesídlování.  

 

Symbolem, který předchází těmto dalekosáhlým změnám, můţe být změna vnímání sňatků 

Čechů a Němců. Uzavírání takových smíšených manţelství bylo ihned po válce zakázáno 

(respektive podmíněno souhlasem ministerstva vnitra, který bylo moţné obdrţet ve výjimečných 

případech), čímţ se česká politika přihlásila k protektorátní nacistické tradici, jeţ rovněţ 

odmítala vznik nových smíšených manţelství. Jiţ na počátku roku 1948 se ovšem začaly právě 

sňatky Čechů a Němců organizátorům nuceného vysídlení Němců do vnitrozemí jevit jako 

vhodné urychlení asimilačního procesu. Tento trend pokračoval, a i kdyţ aţ do roku 1953 bylo 

nutné ţádat o povolení sňatku s osobou bez státní příslušnosti (tedy s velkou částí německého 

obyvatelstva) ministerstvo vnitra
595

 nebo jím pověřené orgány, v praxi byly jiţ od přelomu let 

1948 a 1949 smíšené sňatky povolovány bez větších obtíţí. V paměti mnoha tehdy mladých 

německých ţen, které po válce chodily s českými muţi, aniţ by se za ně směly vdát, zůstala 

vzpomínka na to, ţe „Gottwald nám konečně povolil svatbu“
596

. 

 

Proměna, která zasáhla všechny roviny od panujícího veřejného diskurzu, přes právní úpravy a 

sociální integraci aţ po politickou praxi, se začala plně projevovat přibliţně od jara 1949. 

Redukovat její příčiny na ekonomický pragmatizmus (snahu vyuţít co nejlépe německé pracovní 

síly) nebo na zahraničněpolitický kontext (vznik německého socialistického státu, NDR) je 
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z toho důvodu nepřesvědčivé, byť oba aspekty jistě hrály podstatnou roli. Podstatnější pro 

hledání kořenů proměny je otázka vnitřní rozpolcenosti KSČ, která se z politicko-taktických 

důvodů stala dominantní nositelkou radikálního poválečného nacionalizmu, která se ovšem po 

celou dobu zároveň povaţovala za hlasatelku internacionalizmu a pro niţ etnická očista mohla 

hrát nanejvýš roli prostředku, nikoli cíle. Tím zůstávala především dalekosáhlá sociální 

transformace společnosti.  

 

Vycházím jako komunista ze stanoviska, ţe hitlerovský nacismus není plodem německého 

lidu, nýbrţ ţe duši německého lidu svou lţivou propagandou pouze ovlivnil a znásilnil… Lid, 

ze kterého vzešel Goethe, Schiller, Herder a celá řada průkopníků vědy, se jistě postupem 

času vzchopí ze strašlivé duchovní krise, do které byl uvrţen svým zločinným vedením a 

připojí se jako platný člen k ostatním národům… Pracoval jsem dlouhá léta na severu. Jako 

dělník a český komunista jsem poznal mnoho německých soudruhů a cenil si jejich práci… 

Němci, kteří zde budou smět zůstat, prohlédli jiţ sami, do jaké zkázy zavedlo nacistické 

šílenství celý německý národ… Na českém severu nesmějí být uţ nikdy národnostní spory 

mezi Čechy a Němci. Bude tu jen československá fronta práce a největšími hrdiny budou 

hrdinové práce, průkopníci nového ţivota.
597

 

Tento článek prostého komunisty byl publikován v novinách severočeského pohraničí, jakkoli se 

to můţe zdát neuvěřitelné, v květnu 1945, necelé tři týdny po osvobození. Vyjadřuje v podstatě 

ideologické přesvědčení, k němuţ ústřední výbor strany došel nejméně o pět let později, na 

přelomu čtyřicátých a padesátých let. Na druhou stranu, jak je patrné i ze zaloţení a činnosti výše 

zmiňovaného pohraničního oddělení, o jehoţ naléhání na postupné zrovnoprávnění zůstavších 

Němců a umoţnění jejich asimilace jiţ v roce 1946 jiţ byla řeč výše, nešlo rozhodně o postoj v 

KSČ ojedinělý. Naopak, ještě o tři nebo čtyři roky později, v roce 1949, se i v oficiálních 

stranických materiálech setkáme s výzvami k neustálému „důkladnému prověřování Němců“ a s 

artikulací přání, ţe „pohraničí musí být jen české a naprosto spolehlivé“
598

. 

 

Rétorika jednotlivých představitelů strany v prvních letech po válce prozrazuje široké spektrum 

postojů, od internacionalizmu a antinacionalizmu, jenţ odsun chápe pouze jako nutnou strategii 

aţ po nacionalizmus téměř integrální. Zatímco k prvnímu pólu by vedle německých soudruhů 

(Kreibich, Geminder a další) neměl daleko ani předseda Klement Gottwald, patřila k druhé 

skupině vedle stranického rétora a propagandisty Kopeckého většina soudruhů, kteří hráli 

významnou roli v procesu nuceného vysídlení Němců a zejména následného osidlování 

pohraničí – ministr vnitra Nosek, částečně předseda Osidlovacího úřadu Kreysa a zejména 

předseda Osidlovací komise ÚV KSČ, poslanec Bedřich Steiner. Posledně jmenovaný, Bedřich 

Steiner, voják Svobodovy armády, který ani po osvobození neztratil nic z étosu osvobozovacího 

protiněmeckého boje, vyjadřoval, zejména po ukončení hlavní etapy odsunu, obavy z 

nedostatečně důsledné etnické očisty pohraničí
599

, upozorňoval na „provokativní chování“ 
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Němců, které „naše osídlence pobuřuje“, přičemţ pochopitelně tlačil na co nejmasovější přesun 

Němců do vintrozemí, přeloţení všech zaměstnanců veřejné správy, jejichţ manţelky jsou 

Němky, z pohraničí a přísné přezkoumání antifašistických i odbornických legitimací.
600

 Jako 

jeden ze dvou nejmocnějších muţů strany v záleţitostech českého pohraničí svojí činností 

průkazně přispíval k radikalizaci protiněmecké politiky KSČ. Není zřejmě náhoda, ţe právě 

Steiner a další přesvědčení nacionalisté v letech 1949-1951 postupně ztráceli své pozice ve 

straně a v důsledku toho i funkce a jakýkoliv politický vliv na veřejné dění.
601

  

 

Pod povrchem zdánlivě monolitní strany tak v otázce vztahu k německy mluvícímu obyvatelstvu 

i nacionalizmu obecně zápasilo několik proudů. Zejména ze strategických důvodů, ale i díky 

zmíněným přesvědčeným bojovníkům proti Němcům a němectví, KSČ - zčásti jiţ v období 

odsunu, ale zejména od jara roku 1947 do léta 1948 - kaţdopádně sama sebe vmanipulovala do 

pozice hlavního garanta nuceného přesídlení tisíců Němců a etnické očisty pohraničí. O to 

naléhavější je otázka, proč návrat k ideologickým kořenům, odklon od restriktivního 

nacionalizmu a očista strany od jeho hlavních nositelů přichází právě poté, co KSČ získá a 

upevní absolutní politickou moc ve státě.  

 

Odpověď je zřejmě třeba hledat především v souvislosti s prostředky legitimizace politické praxe 

strany, a to jak vnější (ve vztahu ke společnosti), tak i vnitřní (ve smyslu vnímání sebe samotné a 

víry ústředních aktérů v poslání, jehoţ naplnění umoţňuje moc). Strategie KSČ do jara roku 

1948 odpovídala předvolebnímu zápasu o přízeň pokud moţno co největší části voličů 

v podmínkách politické plurality a zároveň stále velice radikálních nacionalistických nálad (coţ 

dvojnásob platí o pohraničí, které si KSČ chtěla za kaţdou cenu udrţet jakoţto základnu svého 

vlivu i voličské podpory). V těchto podmínkách politického boje straně nemuselo jít o získání 

naprosté většiny obyvatelstva (včetně Němců) pro stát, v první řadě se však nesměla dostat do 

„podezření“ z maření výdobytků národní revoluce. Otázka po zdrojích legitimity vlastní 

diktatury po roce 1948 si oproti tomu ţádala zcela jiné odpovědi. Nyní bylo potřeba „získat 

Němce pro náš stát“
602

, stejně jako všechny ostatní příslušníky etnických menšin a vůbec celé 

široké vrstvy obyvatelstva, pokud z perpektivy KSČ nepatřily k relativně úzké vrstvě 

jednoznačných třídních a politických nepřátel nového řádu. Heslo „získávání Němců“ pro stát a 

později i pro přijetí čs. občanství
603

 tak obsahuje ve skutečnosti mnohem víc neţ snahu 

motivovat německé dělníky k produktivní práci. Podaří-li se „získat“ i Němce, prokáţe ve svém 

vlastním sebeporozumění diktatura KSČ plné oprávnění své existence, která utváří 

v Československu společenství, jeţ je nejen otevřené pro všechny, kteří se na jeho ţivotě chtějí 
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podílet, ale jeţ také dokáţe přesvědčit dosud marginalizované, ţe takové zapojení má smysl; 

tedy společenství, které je kvalitativně lepší neţ cokoli, co mu předcházelo.      

 

Tento hlubší důvod spočívající v ideologické stavbě diktatury a reflexe vlastní legitimity ze 

strany jejích protagonistů byl zároveň podpořen některými vnějšími podmínkami, které straně 

umoţňovaly postupnou realizaci zrovnoprávnění německého obyvatelstva. Aţ do roku 1949 totiţ 

předstatvovalo nucené přesídlování Němců a jejich přinejmenším zčásti nucená práce důleţitý 

mechanizmus československého hospodářství. V případě nucených migrací do vnitrozemí se 

jednalo o prostředek krajně neefektivní, jak vyplývá z předchozí podkapitoly, jiné to však bylo 

například u několika set Němců (s rodinami přes tři tisíce lidí) nuceně přestěhovaných v létě 

1948 na Jáchymovsko, kteří zde museli pracovat v uranových dolech. Právě odvětví průmyslu 

závislá na práci nesvobodných lidí (v první řadě právě jáchymovské uranové doly) začala ovšem 

od roku 1949 postupně vyuţívat politické i další vězně, jejichţ počet radikálně narostl.
604

 

Perzekuce a očista nyní byly zaměřeny na jiné skupiny obyvatelstva; i to (zdánlivě paradoxně) 

umoţnilo osvobozování německého obyvatelstva od nejtuţších, téměř feudálních forem 

nesvobody a bezpráví, jaké zaţívalo v letech 1945-1949.   

 

 

 

Získat Němce pro socializmus a pro stát. Cesta ke kolektivnímu udělení občanství  
 

 Váţený soudruhu ministře,  

Prosím mnohokráte o prominutí ţe Tě obtěţuji, vědouc dobře jak je Tvůj čas drahocenný. 

Ale ty jsi moje jediná naděje v mém trápení […] Po všem utrpení byli bychom nyní šťastni. 

Jen jednu velkou bolest máme. A ta je, ţe má dcera […] nemá posud státní čsl. příslušnost. 

To jí dělá velkou starost, cítí se pořád jako host a velice jí to trápí. Lidé jsou zlý a ona se 

trápí kaţdým postranním slovem [...] Proto prosím Tě soudruhu ministře vyslyš mojí jedinou 

prosbu kterou mám. Nikdy jsem od strany nic neţádala, nelekala jsem se ţádné oběti. Jen 

toto je moje první prosba, kterou k Tobě úpěnlivě vznáším. Prosím za své dítě, neboť nemohu 

se uţ dívat na ní jak bolestně se jí to ţije. Jejím utrpením trpíme všichni. Prosím vyslyš mou 

prosbu a smiluj se my všichni Ti budeme do smrti vděčni, s pozdravem Práci čest M. Ottová, 

Rumburk Dělnická 19 

Z dopisu Marie Ottové ministru vnitra Noskovi, 1. září 1948 

 

[…] Minulý týden přišlo opět zamítnutí ţádosti od Z.N.V. [...] Prosím proto váţený soudruhu 

ministře prosím Tě proboha smiluj se nad mojí dcerou i nade mnou starou ţenou. Zkrať naše 

utrpení a uděl jí to státní občanství. Přísahám Ti ţe neuděláš to pro nehodné. 

Z dopisu Marie Ottové ministru vnitra Noskovi, 22. října 1948
605

 

 

 

Vlasta Schlünkesová, dcera zde citované Marie Ottové, měla pohnutý ţivot. V roce 1938 se, po 

rozvodu, vydala do světa, aby se nakonec v severní Africe vdala za německého antifašistu. Před 
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boji, které se v Africe rozpoutaly, utekla do bydliště svého manţela v Porýní, odtud pak, těhotná, 

před nálety zpět ke své matce do Čech. Protoţe mezitím přijala německé státní občanství, byla 

po květnu 1945 celá rodina šikanována a Vlasta s malou dcerkou opět utekla do Porýní, kde se 

nechala rozvést s manţelem (jenţ mezitím emigroval do Ameriky) – aby se mohla opět vrátit a 

ţádat o navrácení československého státního občanství pro sebe i malou dcerku. Československé 

úřady ale byly proti. V odpovědích Zemského národního výboru získal na základě šetření 

bezpečnostních orgánů navrch názor, ţe „Schlünkesová svým celkovým chováním však nikterak 

neprokázala, ţe si svého českého původu jakoţ i československé státní příslušnosti cenní a nelze 

ji proto povaţovati za plně státně spolehlivou občanku. Zejména jest naprosto vyloučeno, aby 

takováto osoba byla nadále trpěna v pohraničí“
606

. Sekretariát ÚV KSČ na základě informací 

z místa bydliště V. S. (matka M. Ottová byla členkou KSČ), uváděl jako argument proti udělení 

občanství „její příliš lehkováţné vztahy k muţům“ a upozorňoval, ţe „je třeba zkoumat, co s ní 

získáme a co ztratíme“
607

. Celá věc se táhla více neţ tři roky a vyvrcholila srdcervoucími, velmi 

osobními, dopisy matky Vlasty Schlünkesové samotnému ministru vnitra, jenţ je pravděpodobně 

nikdy nečetl. Jeho sekretariát nakonec 25. ledna 1949 potvrdil rozhodnutí ZNV a schválil tak 

zamítnutí ţádosti o udělení státního občanství. Zároveň ovšem upozornil, ţe „během roku vyjde 

však nový zákon o nabývání čs. občanství, podle kterého však určitě příslušnost čs. získáte. Proto 

se nyní odvolání nevyřizují a čeká se na jeho vyjití.“
608

 

 

Na celém příběhu, který je pochopitelně velmi specifický, je zásadní zejména svévole, s jakou 

státní orgány od místního národního výboru aţ po ministerstvo vnitra a postupně také organizace 

KSČ (opět od místní buňky aţ po sekretariát ÚV) zasahovaly do ţádostí o přidělení státního 

občanství. Míra němectví či češství při posuzování mohla hrát jen dílčí roli – zároveň šlo o jakýsi 

„mravní profil“ a o politickou orientaci ţadatele, o jeho „spolehlivost“, zkrátka o to, co s ním 

„ztratíme a co získáme“.  

 

Státní občanství bylo zejména v prvních dvou aţ třech letech po válce základním nástrojem 

obnoveného československého státu, jehoţ prostřednictvím rozhodoval o včlenění konkrétních 

lidí do národního společenství, a tak i o přístupu ke zdrojům a právům, na něţ měl kaţdý občan 

nárok. Do roku 1946 bylo odebrání nebo (z pohledu československých norem) nenavrácení 

státního občanství základním předpokladem nuceného vysídlení z československého území, ale 

ani po ukončení hlavní etapy hromadného odsunu neztratilo pro ty, kterým bylo odepřeno, nic ze 

své důleţitosti.  

 

Naprostá většina osob, které byly z různých důvodů vyňaty z odsunu, ještě v roce 1947 (ba ani 

v roce 1949) navrácení občanství nedosáhla.
609

 Bez státního občanství nebylo v zásadě moţné 
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 Tamtéţ. Z přípisu sekretariátu dále vyplývá, ţe jmenované šlo mimo jiné o sňatek s čs. občanem, jenţ nyní mohla  

uzavřít i jako člověk bez státní příslušnosti za souhlasu ONV  
609

 Do 1.3.1950 bylo v českých zemích československé státní občanství uděleno pouze 36 409 osobám německé  

národnosti. Tou dobou bylo 97 064 Němců povaţováno za „osoby bez státní příslušnosti“, ostatní buď za osoby cizí  

státní příslušnosti nebo nejasné státní příslušnosti. Zdroj: Sčítání lidu a soupis domů a bytů v republice 

Československé ke dni 1. března 1950, díl I. Nejdůleţitější výsledky sčítání lidu a soupisu domů a bytů za kraje, 

okresy a města (Čs. statistika, řada A, sv. 3), Praha 1957.  Aţ během roku 1950 dosáhla většina osob německé 
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196 

 

uzavřít sňatek, domáhat se nespravedlivě konfiskovaného majetku nebo se bránit svévoli úřadů i 

státní politice v podobě nejrůznějších nucených přesídlení či nucené práce. Situace, kdy přiznání 

státního občanství pro osoby německé národnosti (nebo nejasné národní a státní identity) bylo 

upraveno celou řadou komplikovaných a ve svém vyznění nejasných směrnic, stavěla ţadatele 

do velmi nedůstojné pozice prosebníků, kteří se často naivně snaţili domoci se kladného vyřízení 

svých ţádostí na nejvyšších místech – u ministrů nebo u prezidenta republiky. Kanceláře těchto 

politických představitelů byly podobnou korespondencí zavaleny. Jejich sekretariáty zpravidla 

odpovídaly zcela formálně a posílaly ţádosti k přešetření opět do regionů.        

 

Proti vracení či udělování čs. státního občanství Němcům se od roku 1946 zároveň zvedla vlna 

lidového odporu. Prostí občané, sdruţení protifašistických bojovníků, závodní rady v podnicích, 

školy nebo různá kulturní sdruţení protestovali proti udělování československého státního 

občanství Němcům. Někdy byly takové protesty individuální; to se většinou týkalo případů, kde 

šlo o majetek určitého Němce a o ohroţení konfiskace, kterou by přidělení občanství mohlo 

znamenat.
610

 Většinou se ovšem jednalo o protesty obecnějšího rázu, které vyzývaly k větší 

přísnosti, podávaly různé návrhy na znesnadnění celého jiţ tak komplikovaného a zdlouhavého 

procesu přidělování občanství osobám německé národnosti nebo přímo principiálně ţádaly, „aby 

ani jednomu jedinému Němci nebylo československé státní občanství uděleno“
611

. Podobné 

ţádosti byly motivovány zejména domněnkou, ţe v případě neudělení státního občanství můţe 

být odsun dotyčných Němců (například specialistů) pouze odloţen, zatímco v opačném případě 

tu tito Němci zůstanou navţdy. Argumentovalo se tím, „ţe kaţdý Němec, i ten nejmírnější, 

zůstane vţdy Němcem a […] při nejbliţší příleţitosti zradí.“
612

 Tento „genetický“ argument se 

pak proti udělování státního občanství mohl pouţívat i v době, kdy bylo zřejmé, ţe dosud 

neodsunutí Němci jiţ v Československu zůstanou. Skutečnost, ţe tito lidé zůstávali vyčleněni ze 

společenství občanů poţívajících příslušná práva a majících vůči státu i jisté povinnosti, 

zaručovala jasnou hranici mezi „našimi“ a těmi, kteří „k nám nepatří“, a zároveň byla pojistkou 

před další „německou zradou“ – zrada se vţdy váţe k jisté blízkosti a důvěře, jeţ je zneuţita; 

segregace, která jistou kategorii lidí zahání do kategorie bezprávných, nečistých a podezřelých, 

moment zrady ze strany těchto osob předem vylučuje, protoţe se od nich tak jako tak nic 

dobrého nečeká
613

. 

 

Protestů a varování občanů nebo závodních rad ale nebylo v tomto případě zas tak moc třeba. Aţ 

do roku 1948 neměly ani státní orgány o přidělování státního občanství ve větším měřítku zájem. 
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1953. Disertační práce, FSV UK, Praha 2004, str. 499    
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Vůči lidem, kteří byli potřební, ale v zásadě neţádoucí (němečtí pracovníci, zejména odborníci), 

stát potřeboval uplatňovat některé formy donucovacích prostředků, které bylo moţné vyuţívat 

jen proti osobám bez státní příslušnosti. To platilo tím spíše pro obyvatelstvo určené k odsunu 

(tedy osoby, které zůstaly pouze v důsledku zastavení hromadného transferu), u nějţ stále 

existovala moţnost opoţděného odsunu a jeţ pak bylo aţ do začátku roku 1949 nuceně 

vysídlováno do vnitrozemí. Přidělování československého státního občanství se tedy do roku 

1949 v podstatě omezovalo na německé členy smíšených rodin, antifašisty a různé nejasné 

případy. Ani u těchto lidí ale neměly státní orgány důvod spěchat; roli přitom hrála především 

otázka přidělování národních správ a konfiskátů, které ve větší míře probíhalo do podzimu 1948. 

Aby nárok na tyto poţitky měly i osoby německé národnosti, si přál málokdo. A průtahy při 

přidělování občanství byly nejefektivnějším prostředkem, který jim v tom mohl zabránit
614

. 

 

Nejpozději koncem roku 1947 ovšem bylo, na rozdíl od velké části české společnosti, státním 

orgánům čím dál tím zřejmější, ţe Československo jako stát dvojího lidu – občanů a 

bezprávných neobčanů – nebude moţné udrţet navţdy. Ţe tedy i zůstavší Němci budou časem 

muset získat zpět státní občanství a s ním i všechna základní občanská práva
615

. Aţ do 

květnových voleb roku 1948 ovšem převládal názor, ţe pro dalekosáhlejší zrovnoprávnění dosud 

nenastal čas. Nejprve bylo nutné rozbít zbývající kompaktnější německé osídlení v pohraničí, 

rozptýlit Němce po vnitrozemí a dohlédnout na jejich nucenou asimilaci. Jakýkoliv výraznější 

vstřícný krok vůči německému obyvatelstvu byl v podmínkách vybičovaného nacionalizmu 

obtíţný, dokud jednotlivé politické strany zápasily o přízeň voličů. To se pochopitelně změnilo 

po květnu 1948, ale ani potom KSČ s proměnou nespěchala, moţná i kvůli dosud probíhajícímu 

přidělování konfiskátů, především ale proto, ţe tak riskantní krok jako velkorysou nabídku 

integrace pro Němce nechtěla činit před základní stabilizací svého mocenského monopolu. 

Z výše uvedených ideologických i praktických příčin však bylo zřejmé, ţe se změnou se nedá 

otálet příliš dlouho. Němce bylo nutné zapojit do „budování socialistické vlasti“ a udrţovat je 

zároveň v nedůstojné kategorii neobčanů nebylo moţné.  

 

Jiţ při diskuzích okolo nového vládního nařízení o vrácení čs. státního občanství, které bylo 

vydáno 13. dubna 1948, tedy v době vrcholící druhé vlny rozptylu Němců, se začaly prosazovat 

hlasy poţadující zjednodušení a urychlení celé procedury. Zmocněnec pro odsun Němců Antonín 

Kučera upozorňoval, ţe ani nové vládní nařízení „nesleduje dost účelně základní cíl, totiţ 

umoţniti zbytku neodsunutých Němců co nejsnazší asimilaci“
616

. Přesto nakonec toto nařízení 
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opět stanovilo odrazující lhůtu minimálně tří let pro definitivní vyřízení ţádosti o československé 

státní občanství a zatíţilo jeho získání různými podmínkami, jako (vedle blíţe nedefinované 

loajality v minulosti) „přiměřenou znalostí češtiny“ i „československé vlastivědy“
617

. Důvodová 

zpráva k osnově zákona pak ještě operuje s nejasnou podmínkou, „ţe ţadatel se usadí v 

prostředí, které přispěje k jeho přilnutí k půdě“
618

. Ta měla zřejmě odrazovat do vnitrozemí 

přesídlené Němce od snah opět měnit své bydliště a vracet se do pohraničí. 

 

Z výše zmiňovaného přípisu, který obdrţela Vlasta Schlünkesová v lednu 1949, i z dalších 

indicií, je zjevné, ţe zásadní změna v procesu udělování státního občanství se chystala jiţ 

v posledních týdnech, moţná i měsících roku 1948. V dubnu 1949 se pak záleţitostí intenzivně 

zabývalo předsednictvo ÚV KSČ. To dalo „jak v ministerstvu vnitra, tak i předsedům krajských 

národních výborů ústní pokyn, aby dosud běţící ţádosti o státní občanství byly s urychlením a 

blahovolně vyřizovány
619

“ a zároveň kritizovalo praxi (ne)přidělování občanství antifašistům, z 

nichţ se některým „za dosud velmi přísného a leckde i šovinisticky uplatňovaného výkladu §2 

nepodařil plný důkaz o tom, ţe se aktivně účastnili boje za osvobození republiky, nebo ţe trpěli 

pod nacistickým terorem“. Předsednictvo ÚV KSČ pak dalo ve svém komentáři 

k připravovanému zákonu jasně najevo, ţe se, po čtyřech letech intenzivní entnické segregace, 

nyní musí změnit základní princip pravidel pro udělování občanství: 

Ministerstvo vnitra navrhlo řešení na podkladě české a slovenské národnosti. Toto řešení 

odpovídá faktickému stavu, jak byl u nás vytvořen zejména po provedení dekretu č. 

33/1945 Sb., a je v souladu i s ústavou 9. května. Avšak toto jednostranné řešení je 

politicky nepřijatelné.
620

  

 

Na příslušnou normu museli ţadatelé o státní občanství počkat aţ do 29. listopadu 1949. Nové 

vládní nařízení z tohoto dne však bylo skutečným průlomem ve vztahu československého státu 

k zůstavším Němcům. Po více neţ roce a půl intenzivních diskuzí nyní vládní nařízení 

podmiňovalo vrácení čs. státního občanství v podstatě – vedle technických záleţitostí jako 

bydliště na území ČSR – pouze věrností a oddaností Československé republice „a jejímu lidově 

demokratickému zřízení“. Rušila se tříletá čekací lhůta a ţádosti nadále nemuselo vyřizovat 

ministerstvo vnitra, ale jen krajské národní výbory na návrh okresních národních výborů. Tím se 

celá záleţitost zásadně urychlovala. Definitivní obrat ve vztahu k zůstavším Němcům pak 

stvrzovala důvodová zpráva k nařízení, jeţ otevřeně přiznávala, ţe v zájmu „rozkvětu státu je, 

aby se vyřídily ţádosti německých pracujících a v prvé řadě spolehlivě a s chutí pracujících 
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 NA, f. 315/1, UPV, karton 725, sg. 762/1/4, Osnova vládního nařízení o vrácení československého státního 

občanství osobám národnosti německé a maďarské, 6. dubna 1948  
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bylo vydávání osvědčení na příslušném úřadě důkladně přešetřeno. In: NA, f. AMV-D, k. 1280, čj. 39, Zatčení pro 

zneuţití moci úřední, 9. února 1949 
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 NA, AÚV KSČ f. 02/1 (předsednictvo), k. 10, Dokumenty ze schůze předsednictva ÚV KSČ, 11. dbuna 1949  
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odborníků různých průmyslových odvětví urychleně a s konečnou platností.“
621

 V praxi byla 

brána k občanským právům pro naprostou většinu zůstavších Němců otevřena. 

 

Stalo se ale něco, co politické elity socialistické diktatury nečekaly. Desetitisíce Němců daly 

najevo, ţe o zdánlivě velkorysou nabídku nemají zájem.
622

 Zatímco v druhé polovině čtyřicátých 

let měl československý stát v rukou všechny trumfy (rozhodoval o zařazení lidí do odsunu, o 

jejich majetku, o jejich základních právech a moţnosti bránit se zvůli úřadů), pozice diktatury 

KSČ byla naprosto odlišná. V podmínkách studené války i tváří v tvář vlastnímu oţebračení, k 

němuţ došlo v předchozích letech, si nyní tisíce zůstavších Němců přály odejít za příbuznými do 

Německa. Odsun jako hrozba pro „neobčany“ tedy jiţ ztratil na působivosti, naopak, pro řadu z 

nich byla alespoň teoretická moţnost dostat se na Západ hlavní motivací, proč československé 

občanství nyní odmítali. K otevřené represi a dalším nuceným migracím německy mluvících 

obyvatel bez státního občanství od jara 1949 jiţ nedocházelo a nic nenasvědčovalo tomu, ţe by 

se podobná praxe měla opakovat. Sociálně zrovnoprávněni byli postupně i Němci bez státního 

občanství. Občanství tak nanejvýš v některých případech mohlo dopomoci ke zrušení dřívější 

konfiskace
623

, byť v podmínkách socialistické diktatury byla míra vracení majetku pochopitelně 

velmi omezená, a mohlo zjednodušit například uzavření sňatku. Na druhé straně ale člověka 

zavazovalo k jisté loajalitě, přinášelo povinnost vojenské sluţby a vylučovalo brzkou moţnost 

emigrace. Krom těchto pragmatických důvodů pro a proti hrály nemalou roli příčiny 

psychologické; řada Němců neměla sebemenší chuť od československého státu, který vyhostil 

část jejich rodin a zbavil je většiny majetku, cokoli ţádat. Jejich postoj by se dal charakterizovat 

slovy několika zaměstnanců továrny na hudební nástroje Amati Kraslice: „My jsme se státního 

občanství nezřekli, a proto o ně také ţádat nebudeme.“
624

  

 

Začala nová éra. Nyní byli svým způsobem v roli prosebníků československé úřady, které se 

snaţily získat si loajalitu zůstavších Němců, zajistit si nad nimi kontrolu, zamezit jejich izolaci a 

potvrdit legitimitu lidově demokratického zřízení, které má být otevřené všem lidem bez rozdílu 

původu, rasy a národnosti. Tato nová situace nesvědčí právě o absolutní moci KSČ jakoţto 

reprezentantky socialistické diktatury. Na druhou stranu je pravda, ţe zásadní změna německé 

politiky byla projevem jistého sebevědomí strany, která se takto nutně musela dostávat do 

konfliktu nejen s majoritní společností, ale i s vlastními členy a funkcionáři.  
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 NA, f. 315/1, UPV, karton 725, sg. 762/1/4a, , Vládní nařízení ze dne 29. XI.1949, 252 Sb. o vrácení 
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mezi specialisty v západočeských okresech. Viz např. zprávy o politické práci na Chebsku a zprávy z jednotlivých  

podniků (září-říjen 1949), NA, AÚV KSČ f. 100/45 (Kopecký), sv. 11, aj. 198    
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 K sociální rovnoprávnosti, dekonfiskaci a odstraňování dalších diskriminací viz následující podkapitola 
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 NA, AÚV KSČ f. 100/45 (Václav Kopecký), sv. 11, aj. 198, České hudební nástroje, závod Amati Kraslice, akce 

vrácení čsl. státního občanství Němcům, 17. října 1949  
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Během roku 1950 bylo 99% z více neţ 90 000 ţádostí o vrácení československého státního 

občanství vyřízeno kladně, coţ znamenalo zásadní zlom v moţnosti integrovat německé 

obyvatelstvo do české společnosti. Přesto ale stále zbývalo více neţ 40 000 Němců bez státní 

příslušnosti
625

, tedy těch, z nichţ naprostá většina o vrácení občanství neprojevovala zájem. 

Bezradnost strany i příslušných ministerstev se projevovala zejména v pokynech niţším orgánům 

(místním a okresním národním výborům), jejichţ funkcionáři nyní měli zbylé Němce 

přesvědčovat o výhodách přijetí občanství a o tom, ţe je dobré se zapojit do budování 

socializmu, ba měli se dokonce „rvát o kaţdou duši“
626

. Příslušní funkcionáři se měli snaţit 

oslovit především masu německého dělnictva a prověřené antifašisty, aby přesvědčovali ostatní 

Němce o výhodách integrace do československé společnosti.
627

 Právě v pasivitě niţších sloţek, 

případně dokonce v přeţívajícím šovinizmu či burţoazním nacionalizmu byly (vedle 

„revanšistické“ propagandy ze Západu) spatřovány hlavní příčiny dosavadních neúspěchů. Je aţ 

zaráţející, jak málo se ve zprávách objevuje problematika vztahu k Němcům po roce 1945, tedy 

represe a diskriminace, jíţ byli tito lidé po léta vystaveni a jeţ mnohým musela znemoţňovat 

nabytí důvěry v nynější záměry československého státu. 

 

Přesvědčovací kampaň se skutečně nesetkala s větším úspěchem. Zprávy z okresů v letech 1951 

a 1952 byly poměrně tristní. Například v Litvínově, kde i po roce 1950 zůstávalo 1 700 Němců 

bez státní příslušnosti, se díky velkému „aktivu“ podařilo přesvědčit jednoho z nich, aby si 

zaţádal o občanství. Ostatní údajně „spontánně“ prohlásili: „vraťte nám majetek a potom 

budeme ţádat o čs. občanství". V některých okresech sice byla přesvědčovací kampaň o něco 

úspěšnější (v Lovosicích se podařilo přemluvit 60 z 360 „bezdomovců“), jinde ale se naopak 

občanství Němci, kteří jej jiţ dříve obdrţeli, snaţili vrátit.
628

 Nejpozději během roku 1952 

docházeli národní výbory i úředníci ministerstva vnitra k poznání, ţe „přesvědčovací metoda u 

zbývajících 41 000 bezdomovců jiţ není účinná.“
629

 Bylo zřejmé, ţe velmi málo Němců ţádá o 

občanství z přesvědčení, proto, ţe se chtějí integrovat do socialistické československé 

společnosti. Hlavními důvody nečetných ţádostí o občanství tak byly především důchody, 

moţnost studovat a zjednodušení uzavření manţelství.
630
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Zejména při ministerstvu národní obrany se vedly diskuze o moţnosti, jak odstranit hlavní 

argument mnoha „bezdomovců“ proti přijetí čs. občanství; tedy skutečnost, ţe bez občanství 

nemusí absolvovat vojenskou sluţbu. Převládal názor, ţe zejména mladé Němce bez státní 

příslušnosti „je třeba dostat dohromady, podrobit je vojenské disciplíně a soustavně na ně 

politicky působit“
631

. Úředníci však naráţeli na limity socialistické zákonnosti – osoby bez státní 

příslušnosti zkrátka nešlo podrobit branné povinnosti, která se vztahuje výlučně na občany státu. 

Objevily se také názory, ţe by stačilo mladé Němce „dostat do pracovního kolektivu, v němţ by 

bylo moţno na ně masově politicky působit a převychovat je“. Prostředky, které by takovou 

koncentraci Němců bez státního občanství umoţnily (zejména pouţití příslušných paragrafů 

prezidentských dekretů týkajících se pracovní povinnosti), by ale zase byly povaţovány za 

národnostní diskriminaci, coţ bylo nyní zcela nepřípustné.
632

 Co bylo moţné ještě v letech 1947 

nebo 1948, nepřicházelo o čtyři roky později v úvahu. Stát, který zatýkal a vraţdil své politické 

odpůrce a „třídní nepřátele“, zároveň úzkostlivě střeţil zákonný a antidiskriminační charakter své 

národnostní politiky. 

 

Ještě před pár lety zcela absurdní myšlenka kolektivního vrácení občanství všem Němcům, kteří 

o něj přišli v důsledku ústavního dekretu č. 33 z 2. srpna 1945 a kteří zároveň dosud měli trvalé 

bydliště na území ČSR, se tak na přelomu let 1952 a 1953 zrodila v podstatě jako jediné moţné 

východisko ze slepé uličky, kdy strana ani příslušná ministerstva nevěděly, co si počít s lidmi, z 

nichţ československý stát před několika lety učinil bezdomovce a kteří nyní nejevili zájem se 

svého bezdomovectví zříci.  

 

Podle argumentace, kterou lze najít jiţ v dokumentech z druhé poloviny roku 1952, se udělení 

státního občanství „z úřední moci“ začalo jevit jako nejlepší způsob, protoţe bylo nejen poměrně 

administrativně jednoduché, ale protoţe se zároveň předpokládalo, ţe Němci „proti přijetí čs. 

občanství ničeho nenamítají“, pouze o něj nechtějí ţádat, protoţe tvrdí, ţe jej „ztratili bez 

vlastního přičinění“
633

. Zároveň ovšem takovým krokem dával československý stát kritice ze 

strany Němců svým způsobem za pravdu.    

 

 Zdá se, ţe definitivní rozhodnutí ve prospěch kolektivního udělení občanství podle zákona 34 z 

24. dubna 1953 bylo ovlivněno zprávami zejména z Karlovarského kraje, kde údajně řada 

Němců získávala na základě potvrzení, ţe neţádali o čs. občanství, občanství Spolkové republiky 

Německo. „Pátou kolonu“ podle národních výborů v příslušných oblastech jiţ netvořili Němci 

jako takoví, ale mohli se jí opět stát právě Němci, kteří budou mít západoněmecké občanství a 

kteří tak sice budou ţít v Československu, nebudou ale mít jediný důvod k loajalitě s jeho 
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politickým zřízením.
634

 Na základě příslušného zákona se všichni Němci, kteří přišli o občanství 

v důsledku dekretu č. 33/1945 a měli dosud trvalé bydliště na území ČSR (opatření se tedy 

netýkalo nepatrné menšiny „říšských“ Němců, kteří zůstali v ČSR) stali československými 

státními občany. Ti, kteří dosud občany nebyli, si ovšem museli nechat vyměnit dosavadní 

osvědčení o svém „bezdomovectví“ za regulérní občanské průkazy. Stovky Němců tento 

administrativní úkon ještě několik let bojkotovali
635

, coţ byl jakýsi poslední akt vzdoru proti 

nedobrovolnému občanství státu, s nímţ po svých zkušenostech jiţ nechtěli mít nic společného. 

 

K absolutní liberalizaci získávání státního občanství a k různým formám jeho kolektivního 

udělení dosavadním „bezdomovcům“ – zejména z řad německy mluvícího obyvatelstva – došlo v 

letech 1950-1953 také v Polsku a v Maďarsku. V podmínkách studené války bylo pro 

socialistické diktatury mimořádně důleţité prokazovat uvnitř i navenek co největší integrativní 

schopnost. Relativně úspěšně realizovaný nacionalizační projekt pozdních čtyřicátých let byl 

proto ve všech těchto státech na počátku padesátých let postupně ukončen. Kolektivní udělení 

občanství i těm, kteří o něj nestáli, bylo jedním z projevů demonstrativně integrativního 

charakteru socialistických diktatur, které se cítily přítomností desetitisíců lidí bez státního 

občanství na svém území permanentně znejisťovány. Nucené udělení občanství ovšem lze 

zároveň vnímat jako projev bezradnosti státu, jenţ nedokázal své obyvatele k loajalitě, kterou 

přijetí státního občanství symbolizuje, přimět jiným způsobem.      

 

 
 
Zlepšení sociální situace Němců a odstraňování diskriminací  
 

Základními politickými nástroji politiky vůči německému obyvatelstvu v roce 1946 byly 

bezpochyby segregace a diskriminace ve všech myslitelných ohledech. Přesto se právě tehdy 

začaly rodit první plány na sociální zrovnoprávnění zůstavšího německého obyvtelstva; vedle 

výše zmiňovaného pohraničního oddělení ÚV KSČ to byli především lidé zodpovědní za chod 

podniků, které zaměstnávaly „nepostradatelné odborníky“. Právě jim začalo být brzy zřejmé, ţe 

dvě kategorie zaměstnanců, se zcela odlišným právním statutem i materiálním ohodnocením, 

mohou vést k neţádoucímu zvyšování napětí (jakkoli byly diskriminované a tudíţ levné pracovní 

síly pro zaměstnavatele výhodné). Návrhy doţadující se „zrovnoprávnění“ ovšem měly zprvu 

velice skromné ambice, jako například zrušení povinnosti nosit bílé pásky pro německé horníky 

na Mostecku a Sokolovsku a obnovení povinné školní docházky pro jejich děti.
636

 Aţ na přelomu 
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 Řada Němců podávala „odvolání proti automatickému udělení čsl. občanství“, většinou s odůvodněním, ţe se 
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let 1947 a 1948 začalo ministerstvo vnitra pracovat na postupném sociálním zrovnoprávnění 

Němců. Nejvýznamnější z tehdejších změn bylo odstranění dvacetiprocentní sráţky ze mzdy, jeţ 

aţ do 1. března 1948 činila z německých zaměstnanců pracovníky druhé kategorie. Zároveň byla 

v rámci obou vln rozptylu Němců do vnitrozemí zdůrazňována povinnost zaměstnavatelů 

postarat se o ubytování a stravování německých zaměstnanců. Od dubna 1948 měli být také 

všichni pracující Němci zařazeni do systému národního pojištění. Všechna tato opatření byla 

ovšem dílčí; jejich cílem bylo pouze odstranit nejviditelnější nerovnost, která byla problematická 

z hlediska fungování hospodářství a sociálního systému, nikoli zrovnoprávnění Němců 

s ostatními obyvateli Československa jako takové. 

 

To se mělo zásadně změnit během prvních měsíců roku 1950. Vedle skutečnosti, ţe se z rušení 

diskriminačních opatření
637

 vůči německému obyvatelstvu stal na přelomu let 1949 a 1950 

konzistentně a poměrně důkladně uskutečňovaný program, je pro tuto studii zejména podstatné, 

ţe vedle samotného zrovnoprávnění šlo v některých aspektech i o odčinění křivd minulosti, tedy 

o jakousi dílčí rehabilitaci a dokonce restituci. Tento dramatický obrat přístupu KSČ k Němcům 

(jenţ se v praxi pochopitelně týkal jen poměrně marginálních záleţitostí) je o to překvapivější, ţe 

zpochybňování spravedlivé podstaty a nezbytnosti poválečné národní revoluce nebylo ani nyní 

přípustné, ba v rámci veřejného diskurzu nejsou ani známky toho, ţe by cokoli k takové 

reinterpretaci směřovalo. Současné odčiňování křivd spáchaných v rámci této nekritizovatelné 

éry tak muselo být poměrně sofistikovaně ospravedlňováno.    

 

Odsun Němců a konfiskace nepřátelského majetku byly formou boje proti fašismu a nacismu, 

kteréţto úkoly náš stát řešil okamţitě za podmínek poválečné situace. Historické dílo osídlení 

pohraničí je jiţ skončeno. To si uvědomují zejména obyvatelé pohraničí, kteří si přejí plnou 

konsolidaci a upevnění tamních poměrů, klidnou a nerušenou spolupráci všeho obyvatelstva 

a odstranění rozdílů mezi pohraničím a vnitrozemím. Je proto nutno získat i obyvatele 

Československé republiky německé národnosti pro činnou účast na budování socialismu. I 

oni musí mít pocit, ţe jsou rovnoprávnými občany, jak to stanoví ústava. Opatření, kterým 

jim byly ponechány v drţbě a uţívání jejich rodinné domky, které obývají, setkalo se s plným 

pochopením […] Vrácení konfiskovaných domků do osobního vlastnictví německým 

spoluobčanům upevní v nich vědomí, ţe se lidově demokratický stát o ně stará. Tato akce má 

přinést pocit právní jistoty všem občanům.
638

 

Těmito slovy se v jednom z oběţníků ministerstvo vnitra snaţilo v létě roku 1951 vysvětlit 

funkcionářům krajských i okresních národních výborů, proč se nyní mají starat o vracení 

rodinných domků některým Němcům. Jedná se o asi nejkoncentrovanější shrnutí nového 

„německého“ diskurzu; poválečné konfiskace byly nutné a správné, dnes je ale strategické 

alespoň rodinné domky vrátit. Pozoruhodným prvkem této ospravedlňující narace je důraz na 

osobní vlastnictví, které má (ve státě budujícím komunizmus) „upevnit vědomí“ péče ze strany 

státu. Zdůrazňování skutečnosti, ţe restituce tohoto druhu odpovídá přáním české majority 

                                                                                                                                                                                           
und Integration. Die tschechische Deutschenpolitik 1947-1953. Disertační práce, FSV UK, Praha 2004, str. 201 
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základě prošetření v roce 1950 diskriminovaly německé zaměstnance (většina se týkala Němců nemajících 

osvědčení o čs. státním občanství). In: Staněk, Tomáš; Německá menšina v českých zemích (1948-1989), Praha 

1993, str. 103 
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 NA, f. 850 (AMV-Nosek), k. 254, sl. Odsun I, Zacházení s osobami německé národnosi – konfiskace a příděl  

rodinných domků, 5. června 1951  
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v pohraničí, je, v oběţníku určeném národním výborům, od nichţ realizace celé akce vyţadovala 

jistou odvahu, nutné chápat jako strategické. V témţe dokumentu ostatně ministerstvo naznačuje, 

ţe věc není zase tak jednoznačná, kdyţ upozorňuje, ţe si „národní výbory musí být vědomy toho, 

ţe se jim svěřuje politicky odpovědná práce, při které musí dobře váţit svá rozhodnutí, aby 

kaţdé z nich přineslo ţádoucí klid a uspokojení a nikoliv vzruch.“
639

  

 

Pochybnost, zda celá akce přispěje k legitimizaci nebo spíše delegitimizaci diktatury KSČ byla 

zřejmě jedním z důvodů, proč „dekonfiskace“ neměla být výrazněji řízena z centra;  jednotlivé 

případy měly být posuzovány komisemi při okresních národních výborech. Krom toho mělo 

vracení majetku Němců poměrně omezený charakter; jednalo se pouze o konfiskované rodinné 

domky (do velikosti dvou malých bytů), které dotyční Němci nadále obývali či které dosud 

nebyly nikomu přiděleny. Němcům, v jejichţ někdejších domcích jiţ bydleli jiní lidé, pak mohly 

(ale nemusely) být přidělovány odpovídající, dosud neobsazené konfiskáty. Zejména v těchto 

případech byla dotyčná směrnice poměrně nezávazná; jako kritérium se vedle československého 

občanství uváděl pouze „podíl na budovatelském úsilí československého lidu“
640

. Přidělování 

domků Němcům, kteří jiţ nebydleli „ve svém“, tak plně podléhalo politickým kritériím.  

 

K praxi „dekonfiskace“ se ještě vrátím v kapitole zabývající se právě realitou na lokální a 

regionální úrovni. Vzhledem k četným výzvám národním výborům, zdůrazňujícím, ţe vedle 

existence samotných směrnic je důleţité také skutečné provedení „dekonfiskace“ a ţe ve 

sporných případech má být postupováno „blahovolně“
641

, se ovšem kaţdopádně ukazuje, ţe ze 

strany ÚV KSČ a ministerstva vnitra rozhodně nešlo jen o jakousi formální demonstraci snahy o 

integraci. Ve velké části případů se domky nakonec do majetku Němců nevrátily, další tisíce 

domků ale byly, často po sloţitém vyjednávání (některé případy se řešily ještě v polovině 

padesátých let), původním majitelům nakonec přiděleny.    

 

Zatímco Němci, kteří z různých důvodů mohli zůstat ve svém původním bydlišti, tak měli na 

počátku padesátých let šanci získat zpět svůj domek, ti, kteří se stali obětí nuceného vysídlení do 

vnitrozemí (rozptylu), se většinou ţádného odškodnění nedočkali. Stát sice od roku 1950 opatrně 

podporoval „návrat z rozptylu“ do původního bydliště, zásadní ale v takových případech byly 

hospodářské ohledy. Navrátilcům pak v některých případech byla poskytována jistá kompenzace 

za konfiskovaný movitý majetek, o nějţ přišli v důsledku přesídlení do vnitrozemí, situace ale 

byla hodně chaotická.
642

 Politické autority měly i v těchto případech zájem především na tom, 

aby řešení přineslo pokud moţno na všech stranách „klid a uspokojení“ a nikoliv „vzruch“.   

 

Jestliţe vracení rodinných domků v řadě méně komplikovaných případů nezůstalo pouze 

nenaplněnou směrnicí, byla snaha vrátit německým zaměstnancům ušlý zisk z doby, kdy jim stát 
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kvůli jejich němectví sráţel 20% ze mzdy, neúspěšná. Agendu si v letech 1952-1953 

přehazovaly ministerstvo vnitra a ministerstvo národní obrany
643

, přičemţ postupně dospěly 

k závěru, ţe věc spadá do kompetence národních výborů (zdá se, ţe delegování na národní 

výbory byla častější praxe v případě nepohodlných opatření) a ţe by nutné zdroje měly také 

poskytnout podniky, které v letech 1945-48 Němce zaměstnávaly. Finanční prostředky potřebné 

k narovnání ušlé mzdy kaţdopádně nedokázal získat ţádný ze zaangaţovaných aktérů, aţ 

nakonec záleţitost vyřešila měnová reforma. V přepočtu na novou měnu by náhrady údajně byly 

tak nedůstojně nízké, ţe by taková akce přinejmenším neznamenala „přínos v národnostní 

politice“
644

.  

 

 

 

„Péče“ místo menšinové politiky 
Hlavní ideologická východiska politiky vůči Němcům v padesátých letech 

 

Theorie asimilace je velmi nebezpečná a nemyslím, ţe by naši vedoucí soudruzi kdy toho termínu 

vůbec pouţili. Dnes Němci u nás mají sice všechna práva /na práci atd./, ale nejsou provedena 

dostatečná organisační opatření, aby mohli rozvíjet svůj kulturní ţivot.
645

  

Porada o národnostní politice, 1953 

 

Jak uvedl soudruh Köhler ve svém článku v Ţivotu strany, probíhá u všech národností v celém 

světě proces asimilace, proces jejich splývání s národy, v jejichţ středu ţijí. U občanů německé 

národnosti probíhá tento přirozený proces splývání s ostatním obavatelstvem naší země rychleji, 

v důsledku toho, ţe ţijí příliš rozptýleně a nemají německé národní školy.[...] strana a vláda tento 

proces dobrovolné asimilace občanů něm. národnosti vědomě podporují. [Tato slova jsou] 

zaměřena hlavně do řad občanů německé národnosti. Mají jim připomenout, ţe u nás se uţ nikdy 

nevytvoří německá národnostní menšina.
646

  

Krajský aktiv německých funkcionářů v Karlových Varech, 1960 

 

Na otázku, o co vlastně socialistické diktatuře v jejích postojích vůči zůstavším občanům 

německé národnosti šlo, není tak snadné odpovědět; zejména máme-li na mysli období po roce 

1953. V prvních třech nebo čtyřech letech po zásadním obratu politiky vůči Němcům v roce 

1949 byla situace relativně přehledná; ministerstvo vnitra a národní výbory postupně 

odstraňovaly diskriminace nejrůznějšího rázu a snaţili se z Němců učinit nejprve dobrovolné, 

posléze, kdyţ se tato snaha nesetkávala s úspěchem, alespoň nedobrovolné občany státu. 

Odstraňování nespravedlností a nerovnosti ovšem poté, co byli Němci v hlavních rysech 

zrovnoprávněni, jako program nestačilo. Otázkou je, jaký manévrovací prostor byli v dalších 

letech protagonisté socialistické diktatury ochotni Němcům poskytnout a kde byly naopak 

mantinely, za něţ jiţ nebylo moţné jít. Jak je patrné i z obou úvodních citátů, nelze očekávat 
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jednoznačnou odpověď. Nejde přitom jen o to, ţe pojetí „německé otázky“ se v průběhu druhé 

poloviny padesátých let dále proměňovalo. Řada otázek byla po celou dobu nedořešena a různí 

aktéři k nim přistupovali různým způsobem.  

 

Poměrně jednoznačné bylo zejména to, co se jiţ nemělo stát; tedy čeho se straničtí ideologové i 

běţní funkcionáři obávali a čemu byli ochotni bránit za kaţdou cenu. Takovou negativní fólií 

politiky vůči občanům německé národnosti byla „menšinová politika první republiky“ a jí 

odpovídající „německá národnostní menšina“ jako autonomní politické těleso
647

. Odmítání 

menšinové politiky v této podobě bylo, v rámci problematiky vztahu k zůstavším Němcům, 

jediným skutečně konzistentním postojem, z něhoţ čeští političtí reprezentanti neustoupili od 

konce války minimálně do druhé poloviny šedesátých let.  O tom, ţe „oné nepatrné německé 

menšině, která tu zůstane, nemůţeme poskytnout menšinových práv“, hovořil předseda vlády 

Zdeněk Fierlinger jiţ na jaře 1946
648

 a dramatické změny politiky vůči německému obyvatelstvu 

na počtku padesátých let na tom nic nezměnily. Oproti jiným národnostním skupinám tak 

vrcholní představitelé strany i státu právě u té německé velmi neradi pouţívali pojem menšina a 

tento svůj odmítavý postoj se někteří snaţili podloţit různými inovativními definicemi. Dospívali 

tak například k tvrzení, ţe „občané německé národnosti na našem území netvoří národnostní 

menšinu – jde zde o zbytky národnosti“
649

. 

 

Otázkou pochopitelně je, zda lze z odmítání menšinové politiky vyvozovat, ţe KSČ šlo o „stírání 

etnické svébytnosti“ německé národnostní skupiny
650

 a ţe „cílem reţimu byla zřejmě asimilace 

této menšiny“
651

. Jak vyplývá z výše citovaného úryvku, jevil se pojem asimilace přinejmenším 

v první polovině padesátých let řadě funkcionářů jako problematický. I kdyţ byl posléze 

postupně rehabilitován, většinou bylo nutné jej pouţívat s krajní opatrností; hovořilo se tak o 

asimilaci „dobrovolné“
652

, přičemţ právě dobrovolnost měla být hlavním prvkem odlišující 

socialistickou politiku vůči Němcům od represe konce čtyřicátých let, kdy byl hlavním nástrojem 

zamýšlené asimilace násilný rozptyl Němců do vnitrozemí.    

 

V souvislosti s dichotomií represe vůči německému obyvatelstvu před rokem 1948 (na níţ se 

KSČ významnou měrou podílela) a v padesátých letech prosazovanou integrací není bez 

zajímavosti, jak tuto proměnu charakterizovala samotná strana v pozdějších letech. Historická 

narace vztahu k Němcům po válce byla krajně křehkou záleţitostí, jejíţ nuance byly 

v padesátých letech často diskutovány i kritizovány
653

. Jako příčina restriktivního postoje KSČ 

před rokem 1949 se v rámci této interpretace uvádělo, ţe  
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domácí reakce byla do února roku 1948 ochotna vyuţít německé otázky k nacionalistickým 

štvanicím proti Němcům, avšak současně byla rozhodnuta pouţít té jejich části, která byla 

nejsilněji pod vlivem fašismu, k rozvrácení naší lidově demokratické republiky. […] Proto 

teprve po únoru 1948 mohlo být započato s převýchovou zbývajících občanů německé 

národnosti v demokratickém duchu a k uspokojení jeich politických a kulturních potřeb.
654

 

 

Jestliţe pro socialistickou diktaturu je obecně charakteristický odpor k autonomii jednotlivých 

segmentů společnosti, platí to dvojnásob právě o postoji k německému obyvatelstvu. Ideologicky 

podmíněné odmítání autonomních kolektivních aktérů se zde mísí se strachem a historickými 

resentimenty. Striktní odmítání jakýchkoliv autonomních organizací a spolků, které by 

sdruţovaly výlučně osoby německé národnosti, se ovšem v průběhu padesátých let dostávalo do 

rozporu s nejen propagovanou, ale také skutečně realizovanou liberalizací postoje k Němcům. 

Liberalizace totiţ vzbuzovala mezi Němci jisté naděje, které především v politické, ale také ve 

vzdělávací a zčásti ani v kulturní oblasti nemohly být naplněny. To se poprvé ukázalo 

v souvislosti s činností organizací německých antifašistů, tzv. Antif, které na počátku padesátých 

let bojovaly za práva Němců v řadě oblastí a zároveň poskytovaly především antifašistům 

potřebný poradenský servis. Ačkoliv šlo většinou o organizace vedené německými komunisty, 

jejich autonomní statut KSČ zásadně zneklidňoval a kolem roku 1951 proto přistoupila k jejich 

nenápadné likvidaci (či začlenění do struktur, které strana měla více pod kontrolou a které 

nebyly organizovány podle národnostního klíče, jako byly například odborové organizace). Tato 

likvidace byla o to problematičtější, ţe probíhala v době vrcholících snah o „získání Němců“ pro 

Československo a socializmus. Dopisy, které si čelní aktéři KSČ vyměňovali s německými 

soudruhy z aktivních Antif na severu Čech, stejně jako zápisy z posledních schůzí rozpouštěných 

Antif
655

, svědčí o zklamání a pocitech marnosti, které tito často předváleční němečtí komunisté 

zaţívali.
656

  

 

Drahý soudruhu ministerský předsedo, […] v čem se dnes německý pracující cítí 

znevýhodněn? […] Nemůţeme se nadále smířit s tím, ţe německé děti nemají moţnost se 

vzdělávat ve vlastní mateřštině v rámci hodin němčiny nebo německých škol – ţe německému 

dělníkovi není umoţněno, aby uchovával svoji kulturu, tak jak to smějí činit Italové, Bulhaři, 

Maďaři a dokonce i Cikáni
657

. 

Byla to právě tato slova z německy psané rezoluce německých dělníků z Chomutova, která 

obzvlášť znepokojila a zaměstnala úřad předsednictva vlády, ministerstva školství, věd a umění i 

ministerstvo vnitra. Chomutovští dělníci totiţ nebyli jediní, kteří v souvislosti s integrativními 

                                                                                                                                                                                           
dával národní charakter, ţe byl naprosto v souladu se zásadami proletářského internacionalismu. Zapomíná se na 

hlavní, elementární otázku, ţe strana přistupovala k řešení této otázky s hlediska boje proti fašismu a v broţuře je 

postoj strany ukazován naprosto pasivně a určován proměnlivou náladou mas.“ In:  NA, AÚV KSČ f. 05/3, sv. 35, 

a.j. 254, Záznam pro soudruha Hendrycha, 12. října 1956   
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bez datace [po roce 1954] 
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prvky politiky vůči německému obyvatelstvu očekávali i moţnost opětné kulturní a jazykové 

emancipace, jejíţ základní podmínkou je vzdělávání dětí v jazyce příslušné menšiny. Němci si 

stěţovali, ţe zatímco Maďaři a Poláci své školství mají, Němcům je odepřeno. Během roku 1953 

se na několika německých aktivech objevila informace, ţe by se měly zřizovat německé školy; 

dokonce o tom na jedné schůzi v Teplicích mluvil i zaslouţilý německý komunista Karel 

Kreibich. Celá záleţitost vyvrcholila před volbami do národních výborů na jaře 1954, kdy 

v rámci volební kampaně bylo v některých krajích oznámeno, ţe německé školy skutečně budou 

zřízeny a ţe má být zahájen zápis ţáků i výběr učitelů z řad prověřených německých kádrů. 

Kvůli reakci české veřejnosti, místních funkcionářů národních výborů i některých loajálních 

německých straníků v čele s Josefem Lenkem ovšem byla nakonec akce zastavena s tím, ţe se 

jednalo pouze o průzkum.
658

  

 

Zdá se ale, ţe odpor vůči německým školám měl hlubší důvody neţ jen momentální odpor české 

veřejnosti a lokálních funkcionářů; důvody v podstatě psychologické, spočívající v historických 

resentimentech. Česko-německý boj o školy byl před válkou ústředním symbolem menšinové 

politiky první republiky a německé školství oporou německých pozic v pohraničí. Ve zcela 

odlišných podmínkách, ve státě budujícím socializmus a s radikálně zmenšenou německou 

menšinou to byly především tyto souvislosti, které čelným představitelům strany po léta bránily 

dát zelenou německým snahám o vlastní školy. Na českých školách tak byly pouze, v obcích či 

oblastech s větším počtem německých dětí, zřizovány krouţky německého jazyka, které děti 

mohly dobrovolně po vyučování navštěvovat – a ministerstvo školství vydávalo časopis 

Freundschaft, který byl jakýmsi provizorním výukovým materiálem obsahujícím články a 

mluvnická cvičení. Krouţky německého jazyka při českých školách mělo ministerstvo školství 

pod kontrolou, coţ byl hlavní rozdíl oproti případným německým školám, u nichţ panovala 

obava ze špatně kontrolovatelné autonomie. Krouţky zároveň neměly navštěvovat děti ze 

smíšených rodin, protoţe ty podle názoru ministerstva školství „v našich podmínkách mají být 

vychovávány česky“
659

.  

 

Otázka německých škol se dokonce stala předmětem kritiky německého odborářského časopisu 

Aufbau und Frieden, který ještě v letech 1954 a 1955, kdy jiţ bylo definitivně rozhodnuto, ţe 

německé školství se v Československu obnovovat nebude, uveřejňoval články glorifikující 

německé školství v Rumunsku nebo diskuzní příspěvky, jejichţ pisatelé explicitně poţadovali 

německé školy. Uveřejněný názor, ţe „chceme německou mládeţ asimilovat“ byl představiteli 

odborů označen za „nacionalistický, šovinistický a nebezpečný“
660

. 

 

Komplikovaný vztah KSČ k německé menšině v padesátých letech by se snad dal shrnout pod 

trojsloví náprava-péče-kontrola. Zatímco částečná náprava poválečných diskriminací byla mezi 

Němci pochopitelně přijímána s jistou vděčností, bylo to právě spojení péče a kontroly, které 

způsobovalo řadu nedorozumění a často zklamání i v řadách relativně loajálních Němců. 
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Ústřední je právě v mnoha dokumentech neustále skloňovaný pojem „péče“, který vztah 

k Němcům staví mimo běţnou dichotomii integrace versus asimilace. Péče obnášela pro 

německé obyvatelstvo i jistou podporu kulturní emancipace a moţností „vyţívat se kulturně 

v jejich mateřském jazyce“, ovšem pouze v těch případech, kdy takové „vyţití“ podporovalo 

„druţnou spolupráci“
661

. Strach z autonomie či z případné izolace způsoboval zároveň obavu 

z jakékoliv iniciativy, která by vzešla z německého prostředí. Proto se reprezentanti německé 

kultury, novináři nebo herci německých divadelních spolků, dostávali poměrně často do střetu 

s funkcionáři, kteří byli pověření dohledem nad německy mluvícími občany
662

. Němci byli 

představitelní a snesitelní jako pracovití dělníci, o jejichţ potřeby se starají odbory a další 

organizace, nikoli jako samostatně jednající intelektuální a kulturní elity. 

 

Uvnitř strany i v duších jednotlivých funkcionářů se sváděl neustálý boj s předsudky a 

nedůvěrou, strachem z návratu německého nacionalizmu i z nekontrolovatelné iniciativy Němců. 

Péče (sociální, politická, kulturní), obsahující ze své podstaty prvek kontroly a jistotu, ţe 

iniciativa zůstane na straně státu a KSČ, byla jistým východiskem z této schizofrenní situace 

mezi snahou o ideologickou věrohodnost politiky pod štítem boje proti nacionalizmu a strachem 

pramenícím z nacionalistických resentimentů. Strana se svým způsobem neustále, přinejmenším 

do konce padesátých let, ujišťovala, ţe její role je ve vztahu k německé menšině nenahraditelná, 

ţe to je ona, která jako jediná dokáţe otupit hroty německého i českého šovinizmu a učinit 

z Němců opět loajální občany poţívající v Československu všechna práva. Přílišná autonomie 

německého společenství by tuto nenahraditelnost mohla zpochybnit. 

 

Péče a dohled byly v padesátých letech dvěma stranami téţe mince, dvěma odpověďmi na 

nejistotu a problémy, které zákonitě musely přicházet současně. Právě na příkladu německé 

menšiny se neoddělitelnost obou těchto aspektů přístupu KSČ k jakkoli se odlišujícím sociálním 

skupinám dá názorně sledovat. Integrace, rozvoj a emancipace byly ţádoucí, musely být ovšem 

pod kontrolou a v intencích vzájemně se propojující socialistické společnosti, jak si ji 

představovala strana. S postupující liberalizací šedesátých let se pak, ve vztahu k německé 

menšině, spolu s přísným dohledem postupně vytrácí i jakákoliv intenzivnější péče; tento vývoj 

ovšem není příznakem blahosklonnosti KSČ, jako spíše, tváří v tvář nezadrţitelnému zájmu 

Němců o emigraci do SRN, jejího postupného rezignování na skutečné „získávání Němců“.        

 

 

 

Externalizace německého nebezpečí a státní regulace vystěhovalectví 
 

Sudetoněmečtí nacističtí násilníci, pokud ušli trestu, nyní v západním německu provozují 

v ţoldu amerických válečných agresorů a pod vedením bonnské Adenauerovy vlády 

revanšismus; a jsou pouštěni ze řetězu, aby národům Československa hrozili bestiální 

odvetou. […] Československý lid sleduje tyto provokativní revanšistické rejdy 

sudetoněmeckých nacistických běţenců v západním Německu s nesmírným hněvem a 
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pobouřením. Uvědomuje si, ţe tyto revanšistické snahy, podněcované západoněmecku 

Adenauerovou vládou a podporované americkými válečnými agresory, ohroţují znov 

svobodu a nezávislost Československa a vytvářejí nebezpečí hrůzného opakování válečného 

násilí a krvavé tyranie, jeţ československý lid proţíval v letech 1939-1945. 

Václav Kopecký, 1954
663

 

  

Jestliţe se vnímání Němců ze strany státu a KSČ od počátku padesátých let postupně 

osvobozovalo od schémat řadicích německé občany kolektivně mezi podezřelé a nespolehlivé, 

nahradilo tato prizmata postupně jiné schéma, související především s existencí dvou německých 

států. „Západoněmecká propaganda“ se postupně pro československé bezpečnostní i stranické 

orgány stala syntézou sudetoněmeckého „revanšizmu“ a amerického „imperializmu“. Na základě 

narace rozšiřované čelnými představiteli strany v čele s Václavem Kopeckým, Adenauerova 

vláda (údajně na rozdíl od NDR, kde se sudetští Němci velmi rychle integrovali) záměrně bránila 

jejich začlenění do německé společnosti, „aby mohla v přesídlených sudetských Němcích 

udrţovati nenávist proti Československu, aby v nich mohla ţiviti myšlenku pomsty a odvety, aby 

jim mohla namlouvati, ţe jediným východiskem z jejich bídy je návrat do jejich starých sídlišť 

na území Československa.“
664

 Západoněmecký stát a sudetoněmecké organizace byly 

obviňovány z neustálého podrývání československé státnosti, především prostřednictvím jejich 

vlastních lidí mezi zůstavšími Němci. 

 

V tomto kontextu pak politika vůči zůstavšímu německému obyvatelstvu mohla být vnímána a 

zčásti také vnímána byla, jako zápas o duši německého člověka, jenţ má na jedné straně moţnost 

bezpodmnečné loajality k Československé republice a socializmu, jenţ je ale zároveň vystaven 

působení „západní“ propagandy. Ta se údajně projevovala zejména ve snaze odlákat Němce 

k vysídlení do SRN. Je pozoruhodné, jak se stát, jenţ se ještě v roce 1947 snaţil všemi moţnými 

prostředky dosáhnout pokračování odsunu Němců do americké okupační zóny Německa, o 

pouhé tři nebo čtyři roky později cítil bytostně ohroţen jakýmkoli krokem západoněmeckých 

úřadů, který by mohl vést k usnadnění přesídlení Němců z Československa do SRN. Paradoxně 

to ovšem svědčí i o skutečnosti, ţe zůstavší Němci byli nyní, od počátku padesátých let, jiţ 

vnímáni jako bytostná součást československé společnosti. 

 

Touha českých Němců odejít do SRN byla zejména z taktických důvodů identifikována 

s údajným nacistickým habitem těch, kteří jí podléhali. Motiv sudetoněmectví umoţňoval 

československé propagandě identifikovat Západ a jeho „imperializmus“ právě s fašizmem a 

nacizmem. Jednotliví zpravodajové a funkcionáři tuto redukci (emigrace do SRN – nacistické 

smýšlení) ovšem zřejmě mnohdy nevnímali pouze jako politickou strategii, ale byla zároveň 

vyjádřením jejich vnitřního přesvědčení. Kontakty mezi západoněmeckými úřady nebo občany a 

místními Němci byly vnímány prakticky výlučně v diskurzu „šíření revanšizmu“, „válečných 

štváčů“ a „západoněmeckých agentů“. Tak například v souvislosti s podezřením, ţe SRN by 

přispívala k důchodu některých německých vdov po padlých vojácích Wehrmachtu, se uvádělo, 

ţe „nemůţeme trpět, aby revanšisté z NSR vytvořili skupiny agentů placených legální formou. 
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Víme, ţe Hitler moţností zaměstnat Němce z ČSR ve III. Říši si získal tisíce nacistických 

agitátorů a agentů“
665

.    

 

Informační zprávy upozorňující na nebezpečí údajného západoněmeckého revanšizmu a jeho 

nositele mezi českými Němci pak pozoruhodným způsobem balancovaly na pomezí fikce a 

reality a zprostředkovávaly obrazy inspirované vrcholnými díly socialistického realizmu. Jedním 

z takových obrazů nepřítele – agenta Západu mezi „našimi Němci“ byla jakási Terezie Hillerová 

z Lubů, kterou jeden z hlavních aktérů „německé politiky“ KSČ, Josef Lenk, popsal ve své 

informační zprávě následujícím způsobem: 

Americkou propagandu mezi Němci provádí v první řadě Němka Terezie Hillerová, bytem 

v Lubech, všeobecně známá fanatická nacistka. Tak na příklad na podzim 1938 šla v čele 

průvodu Němců, kteří se vrátili z Třetí Říše zpátky k nám, a nesla velký prapor s hákovým 

kříţem. Celou dobu okupace vystupovala jako fanatická příslušnice hitlerovského hnutí a na 

svém postoji i dnes celkem nic nezměnila […] Hillerová byla první Němka, která v Lubech 

dostala západoněmecké občanství a která se s tím první hlásila na MNV. Terezie Hillerová je 

typem německé ţeny, jaký vychoval Deutscher Turnverein u nás a Bund der deutschen 

Mädchen, typ, který Václav Řezáč tak správně vystihl ve svém románu „Nástup“.
666

  

 

Jako nebezpečný projev revanšizmu vnímalo ministerstvo vnitra také zasílání a čtení 

sudetoněmeckých Heimatbriefů – broţurek, v nichţ vyhnaní Němci vzpomínali (a dodnes 

vzpomínají) na svůj někdejší domov. Tyto časopisy skutečně často vykazují charakter 

ideologického vnímání minulosti i současnosti „staré vlasti“ ze strany vyhnanců, tvrzení 

situačních zpráv z konce padesátých let, ţe se jejich autorům jedná o „přípravu nové války“, 

ovšem svědčí spíše o nejistotě a v některých případech aţ hysterii československých stranických 

funkcionářů a jejich informátorů. Totéţ se dá říci o případech, kdy za důkaz ze SRN řízeného 

revanšizmu byly povaţovány projevy toho typu, ţe „jistý Örtl z Chranišova na pořadu v místním 

hostinci zakazoval zpívat české písně, které tam zpívala česká a německá mládeţ“ nebo kdyţ 

informátor ministerstva vnitra vyvozoval, ţe „jistě Tachamlerová dělala v NSR propagandu proti 

ČSR“, kdyţ si „dovezla krmení pro drůbeţ“.
667

     

 

Stejně jako ve zmiňovaném Řezáčově románu stáli i v rámci dobových situačních zpráv a 

přednášek proti obrazu těchto nacistických kreatur utíkajících se pod americký protektorát 

skuteční antifašisté, během padesátých let ale začali příslušní zpravodajové klást důraz na třetí 

kategorii těch, „kteří dosud kolísají“. Právě o ně se, z hlediska strany, sváděl zásadní boj. Jejich 

politická úroveň byla údajně „nízká a proto snadno podléhají nepřátelské propagandě“, zároveň 

ale funkcionáři zabývající se německou problematikou varovali, ţe tuto většinu Němců 

v Československu není moţné vnímat „jako jednolitou reakční hmotu“.
668
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Snahy o emigraci do SRN byly do roku 1956 většinou marné a slouţily tak především 

československým bepečnostním orgánům jako do jisté míry vítaný prostředek selekce mezi 

„loajálními“ a těmi, kteří dosud nenašli cestu do socialistické společnosti nebo vůči ní byli 

naladěni vyloţeně nepřátelsky. Přesto však se jiţ v této době dají najít věcnější rozbory důvodů, 

které Němce k takovým postojům vedly. Ve zprávách z Karlovarského kraje se upozorňuje na to, 

ţe ve většině případů si Němci přejí zejména sloučení rodin, často také kvůli mizerné sociální 

situaci, do níţ se na jedné nebo druhé straně hranice odtrţená část rodiny bez ţivitele dostala. 

KNV v Karlových Varech v té souvislosti jiţ v roce 1954 kritizoval Ministerstvo zahraničních 

věcí, ţe nepovoluje ani odchod takových lidí do Německa ani se nesnaţí umoţnit případný 

návrat jejich příbuzných do ČSR. Je pozoruhodné, jak se pod povrchem rétoriky o „agentech 

sudetoněmeckých revanšistů“ čile korespondovalo o pragmatickém řešení stoupajícího zájmu 

běţných Němců o cesty do SRN i o vystěhování. Zmíněný KNV zastával názor, ţe „není moţné 

takto postupovat, protoţe tím není posilována konsolidace německé menšiny u nás, ale naopak 

tyto otázky denně rozjitřují staré bolesti […] nelze ve všech případech, velmi ţivých v našem 

kraji, vycházet jen ze stanoviska, ţe styky s Německem je nutné omezovat na nejnutnější 

míru.“
669

  

 

V souvislosti s formálním ukončením válečného stavu s Německem v roce 1955, a tak i uznáním 

SRN jako suverénního státu, se po několika letech opět výrazněji otevřely moţnosti slučování 

rodin, případně dalších forem individuálního vystěhovalectví.
670

 Pro stranu nyní bylo o to 

zásadnější ujasnit si, kdo má o vystěhování zájem, a jasněji formulovat politiku 

československého státu vůči Němcům, kteří před integrací do jeho socialistické společnosti 

dávali přednost emigraci.  

 

Vedle nyní jiţ celkem neproblematické snahy o sloučení rodin se podle zpráv z regionů jednalo 

především o lidi „nepřátelsky zaměřené k našemu zřízení“ a dále o lidi, kteří se pro vystěhování 

rozhodli v důsledku „nesprávného přístupu k německým pracovníkům na závodech“ nebo 

dalších nacionalistických postojů a ústrků ze strany většinového obyvatelstva.
671

 Strana 

reagovala na jedné straně jistým uvolněním moţností vystěhovalectví, zároveň ale také 

individuální přesvědčovací kampaní, v níţ měli od emigrace Němce odradit „argumenty o ţivotě 

v NSR“
672

.      

 

Na konci padesátých let se mění nejen vztah k ţádostem o vystěhování, ale v souvislosti s tím i 

pohled na integraci Němců. KSČ pochopila, ţe emigrace není jen hrozbou, která naleptává 

legitimitu socialistického státu jakoţto státu z podstaty integrativního. Ţe totiţ povolování 

vystěhování můţe hrát poměrně zajímavou úlohu jako prostředek vynucování loajality 

německého obyvatelstva; podobnou úlohu, jakou mělo v druhé polovině čtyřicátých let 

vyřizování ţádostí o státní občanství. Zároveň ale politické byro ÚV KSČ přiznávalo v této věci 

                                                                                                                                                                                           
Bývalých členů strany, v Liberci 10. března 1957  
669

 NA, f. 850/3 (AMV-dodatky), k. 1287, sl. 1954, Individuální vystěhování a návštěvy Němců do Německa – 

rozbor situace v německé otázce (důvěrná zpráva KNV Karlovy Vary pro MV, do rukou s. Kočiše), 3. ledna 1954 
670

 K tomu viz Staněk, Tomáš; Německá menšina v českých zemích (1948-1989), Praha 1993, str. 134 
671

 NA, AÚV KSČ, f. 05/3 (ideologické oddělení), k. 33, a.j. 254, Pro soudruha (Jiřího) Hendrycha, bez datace 

[1960]  
672

 Tamtéţ 
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jistou rozpolcenost; podle usnesení ze 14. července 1959 mělo být (vedle ţadatelů starších 60 let) 

vystěhování v zásadě povolováno „ţadatelům s kladným postojem k našemu zřízení“ (pokud se 

jednalo o slučování rodin a ţadatel nebyl ekonomicky nepostradatelný), zároveň ale také 

„ţadatelům v ČSR neţádoucím, kteří jsou iniciátory nepřátelských revanšistických nálad“
673

. 

Němci si tedy měli vystěhování buď zaslouţit svoji loajalitou, nebo jim ovšem mohlo být 

povoleno kvůli tomu, ţe byli vnímáni jako nebezpeční revanšisté. 

 

Zejména u lidí důchodového věku pak všeobecné povolování vystěhování zcela proměnilo 

křehký diskurz integrace, který byl v regionech většinou vnímán do velké míry spíše jako 

nařízení ústředních orgánů, neţ ţe by se jednalo o skutečné přesvědčení. Ve chvíli, kdy ÚV dalo 

pokyn, ţe starším lidem se má vystěhování povolovat, začala řada úředníků okresních a místních 

národních výborů, případně bezpečnostní orgány
674

, těm Němcům, kteří jiţ nebyli hospodářsky 

potřební, při různých příleţitostech doporučovat, aby si podali ţádost o vystěhování. Nejčastěji 

se tak dělo, kdyţ si tito lidé podávali ţádost o povolení návštěvy SRN. Místní a okresní 

funkcionáři na samém konci padesátých let přestali pociťovat povinnost „získávat naše Němce“ 

a „bojovat o kaţdou duši“, coţ se v jejich postojích projevilo téměř okamţitě. Někteří starší 

Němci, kteří o vystěhování neměli zájem, se cítili dotčení a uraţení; podle zprávy ze západních 

Čech „někteří starší občané se povaţují za zbytečné a říkají: na jedné straně nám dokazujete, ţe 

jsme rovnoprávní občané a na druhé straně nás zde skutečně rádi nevidíte.“
675

 

 

 

 

1960: Je německá otázka u nás „vyřízena“?  
 

Mohou se ještě vyskytnout názory, proč [v návrhu nové ústavy] neuvádíme také německou 

národnost. My ovšem k tomu nevidíme ţádné důvody, protoţe otázku německé národnosti u 

nás povaţujeme za vyřízenou jiţ v letech 1945-1946 na základě Postupimské dohody. Ti 

Němci, kteří u nás zůstali, mají stejná práva vyplývající z ústavy jako kterýkoli občan naší 

republiky.  

Antonín Novotný, duben 1960
676

  

 

Nově schválená ústava, která prohlašovala Československo za socialistický stát, ve svém článku 

24 uváděla menšiny poţívající v ČSSR veškerá kolektivní menšinová práva; Němce mezi nimi 

ovšem nezmiňovala. Řada z nich se nejen cítila zklamána, ale dokonce se obávala ztráty 

některých práv nabytých během padesátých let.
677

 Slova prezidenta Novotného o tom, ţe otázka 
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německé národnosti je v Československu „vyřízená“ k uklidnění nepřispěla. Po letech bojů „o 

duši německého člověka“ a snahy o integraci Němců, která měla zabránit šíření vlivu 

„revanšizmu“ ze SRN, se státní vedení nedokázalo odhodlat ke kroku, který by mohl být jakýmsi 

symbolickým završením všech minulých snah od roku 1949 – tedy k poskytnutí alespoň dílčích 

menšinových práv německému obyvatelstvu. Počátek šedesátých let se nesl, přinejmenším na 

vrcholné politické úrovni, ve znamení opětného posilování některých nacionálních postojů, coţ 

se projevilo i ve sníţené citlivosti k německé menšině a v otevřenějším diskurzu její „asimilace“, 

neţ jak by bylo únosné v průběhu padesátých let. Aby mohlo být ospravedlněno vynětí Němců 

ze seznamu těch, kteří mají poţívat menšinová práva, byli nyní konzistentně označováni nikoli 

jako menšina, ale jako „zbytky bývalé národnostní menšiny“
678

.   

 

„ Německá otázka“ ale v ţádném případě „vyřízena“ nebyla. Nová ústava naopak přinejmenším 

dočasně mezi Němci aktivizovala řadu lidí, kteří se ve strachu o svoji další existenci a o identitu 

svých dětí rozhodli usilovat o emigraci. V některých případech ve svých ţádostech 

argumentovali parafrází prezidentových slov: „ţe měli být odsunuti po roce 1945 a proto nemají 

v Československu co dělat.“ Signály z nejvyšších míst záhy po svém pochopili i různí místní 

funkgionáři, kteří péči o kulturní potřeby Němců vnímali jako nepříjemný závazek vůči vyšším 

orgánům, jenţ by nyní měl konečně odpadnout. Někteří z nich se údajně dali slyšet, ţe „nyní se 

nebude trpět ani německý hovor občanů německé národnosti“.
679

 Začalo se otevřeněji mluvit o 

asimilaci, coţ byl ostatně trend jiţ několika posledních let, a také se rozpoutaly historické 

diskuze o tom, zda neměl být odsun proveden důsledněji. 

 

Nejen samotní Němci, ale i někteří funkcionáři zodpovědní při ÚV KSČ, ministerstvu vnitra a 

při národních výborech za „německou problematiku“, byli obdobnou rétorikou kolem nové 

ústavy naopak přinejmenším znejistěni, v některých případech aţ pobouřeni. Volali po uklidnění 

situace, které by umoţnilo pokračovat v jejich předchozí práci; občany německé národnosti 

podle nich bylo nutné „ubezpečit, ţe nečekáme na to, aţ skončí proces jejich asimilace, jak jim 

to bylo někdy nezodpovědně naznačeno.“ Proces přirozené asimilace, který lidé jako Josef Lenk 

či Rudolf Tomis (vlivní straníci zodpovědní za německou problematiku) nezpochybňovali, podle 

nich bylo potřeba jasně vymezit vůči jakýmkoliv formám asimilace násilné.  

 

Kolem roku 1960 tak je moţné sledovat dva do jisté míry protichůdné procesy. Na jedné straně 

je to jakýsi návrat k nacionalistické rétorice, která v této formě nebyla v průběhu padesátých let 

v rámci oficiálního diskurzu akceptovatelná (německá otázka je „vyřízena“ odsunem apod.). 

Tato tendence našla velmi rychle rezonanci v řadách místních funkcionářů i české majority 

obecně; i v souvislosti s ní začalo řadu lidí opět více „zneklidňovat“, ţe „slyší častěji neţ dříve 

hovořit občany německé národnosti německy“. Němci začali být přeřazováni na horší, méně 

placenou práci a řada mistrů německé národnosti v pohraničí byla sesazena ze svých míst. 

Ředitelé závodů sice přiznávali, ţe Němci spolu smějí hovořit německy, zároveň jim ale 

doporučovali, aby s tím raději přestali.
680

 

 

                                                                                                                                                                                           
k článku 24 návrhu nové ústavy (pro J. Hendrycha), 8. června 1960, l. 102-105 
678

 Tamtéţ 
679

 Tamtéţ 
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 Tamtéţ, Referát R. Tomise na krajském aktivu v Liberci, 30. ledna 1960, l. 1-31 
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Oproti tomu se zároveň zmínění funkcionáři spolupracující s Němci začínají vyjadřovat k těmto 

projevům velmi kriticky. Upozorňují, ţe „takto zřejmě nepřekonáme zatrpklost u občanů 

německé národnosti, která je pochopitelná“ a snaţí se obnovit klima příhodné pro „socialistickou 

převýchovu“ Němců.
681

 Zprávy těchto funkcionářů a aktivistů se do jisté míry zbavují 

ideologických dichotomií (revanšisté a fašisté versus loajální němečtí dělníci apod.) 

charakteristických pro padesátá léta. Objevují se dokonce hlasy (ty ovšem zatím nikoli na 

oficiální úrovni), které odsun naopak kritizují jako „jeden z omylů, kterých se dopustil 

v posledních letech svého ţivta J. V. Stalin.“
682

 

 

Nacionalizace oficiálního diskurzu i postojů zaměstnavatelů a běţných občanů pravděpodobně 

(spolu s postupující liberalizací moţnosti emigrace a také se zvyšováním ţivotní úrovně v SRN) 

přispěla k výraznému zvýšení zájmu Němců o vycestování. Reakce některých straníků ale 

zároveň svědčí o jistém otevření prostoru pro argumentaci, tedy o moţnosti formulovat 

alternativní náhledy na německou problematiku. Oba tyto trendy, tedy pro Němce spíše 

problematické opouštění internacionalistických dogmat padesátých let tvořících (ve vztahu 

k etnickým menšinám) základ tehdejší integrativní politiky a zároveň otevírání kritického 

diskurzu jak vůči této současné tak i vůči poválečné československé politice vůči Němcům, se 

v průběhu šedesátých let měly nadále prohlubovat.     
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3. „V našem závodním rozhlase se německy mluvit nebude“683 

Každodennost a vyjednávání o přístupu k Němcům na místní úrovni  

 

Je zimní odpoledne 17. února 1952. V Braňanech, mezi Mostem a Bílinou, se schází asi 100 

Němců k „aktivu“, který uspořádal místní národní výbor. Jsou tu skoro všichni dospělí Němci 

z obce, většinou horníci. Promlouvá k nim předseda Okresního akčního výboru Národní fronty, 

jakýsi soudruh pak hodinu mluví o proletářském internacionalizmu. Deset německých občanů se 

zapojuje do diskuze, následují německé písně a recitace. Z výstavky německy i česky psaných 

knih se prodá asi 90 kusů, to je úspěch. Nejvíc na odbyt jde kníţka Daleko od Moskvy od V. N. 

Aţajeva – román o budování naftovodu za Velké vlastenecké války. V hostinské místnosti 

sousedící se sálem, kde se koná aktiv, ovšem vládne zcela jiná atmosféra. Tak jako kaţdý den se 

tu schází místní Češi a ti z německého shromáţdění v jejich hospodě rozhodně nejsou nadšeni. 

Na adresu shromáţdění a jeho organizátorů padají poznámky, které příslušný zpravodaj raději 

pouze shrnul pod poznámku „vyjadřovali se kriticky“. Jeden z přítomných, člen strany, dokonce 

prohlašuje, ţe „odevzdá na sekretariátě legitimaci KSČ, ţe si takto nepředstavuje politiku 

strany.“ Pořadatelé aktivu se místního komunistu snaţí uklidnit s tím, ţe jako člen strany má 

chápat jeji národnostní politiku, to se jim ale nedaří. Naopak, pořadatelé aktivu jsou slovně 

napadáni místními obyvateli ještě druhý den. „Nadrţování Němcům“ se v Braňanech jen tak 

neodpouští.
684

  

 

Tato momentka ze severočeského pohraničí ilustruje mnohé z toho, co není vţdy patrné z řeči 

vyhlášek, zákonů ani mezirezortní korespondence o německé problematice; především kontrast 

mezi panující atmosférou v české majoritní společnosti v pohraničí a překotnou snahou o 

integraci i indoktrinaci ze strany orgánů Národní fronty. V této části bych chtěl pootevřít dveře 

právě k otázkám vzájemného souţití Čechů a Němců v místech s větším podílem německého 

obyvatelstva, k postojům lokálních funkcionářů i zaměstnavatelů v procesu vyjednávání o 

„odstraňování diskriminací“ Němců během padesátých let a v neposlední řadě k často velmi 

ţivým a rozmanitým setkáním a aktivům německých starousedlíků.   

 

 

 

Úřady, úředníci, funkcionářl 

 

Kdyţ se v průběhu roku 1949 radikálně měnil postoj vedení KSČ i praţských ministerstev 

k obyvatelům německé národnosti, bylo zřejmé, ţe se změny v regionech neprosadí ze dne na 
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den. Ještě na přelomu let 1948 a 1949, v době, kdy jiţ existovaly pokyny k utlumení a zastavení 

tzv. rozptylu Němců, některé okresní národní výbory stále navrhovaly kompletní vysídlení 

Němců z okresu buď do Německa, nebo do vnitrozemí, případně dokonce jejich internování 

v pracovních táborech. Takový postoj dokonce v jednom případě podpořil i krajský výbor 

KSČ
685

. V letech 1949-1950 to byly v mnoha případech nejen apolitičtí úředníci, ale právě i 

místní a okresní funkcionáři KSČ, kteří se s novou integrativní politikou vůči Němcům buď 

nechtěli smířit, nebo ji přinejmenším nechápali. Na praţských úřadech se kupily stíţnosti se stále 

se opakující výtkou: v Praze se sice něco dělá, ale do krajů změny neproniknou, protoţe KNV a 

další sloţky je bojkotují
686

 Strana neustále, i ústy svých zpravodajů a aktivistů z regionů, 

zdůrazňovala, ţe je potřeba především vychovávat české obyvatelstvo i vlastní funkcionáře 

v duchu proletářského internacionalizmu a odstraňovat v myslích těchto lidí přeţívající nenávist 

k Němcům. Sílilo volání po závazných směrnicích „o způsobu nazírání a praktického provádění 

národnostní politiky pro funkcionáře a zaměstnance národních výborů, hlavně místních, kde 

zásady národnostní politiky nenacházejí porozumění a vzniklé případy diskriminace zbytečně 

způsobují nevoli mezi osobami německé národnosti a jejich okolím a jsou brzdou vzájemného 

národnostního pochopení a budování socialismu.“
687

  

 

Postoje niţších, krajských, okresních a lokálních úředníků a zastupitelů přitom v první polovině 

padesátých let získávaly na důleţitosti. Řada kompetencí byla totiţ delegována právě na ně. 

Nejpozději od roku 1953 měly právě národní výbory kontrolovat pracovní poměry Němců a 

jejich pracovní rozmístění, jejich ubytovací poměry (které patřily k nejtíţivějším problémům), 

měly postihovat vyskytující se diskriminace.
688

 Jiţ předtím to byly komise okresních národních 

výborů, které rozhodovaly o velice citlivých otázkách vracení drobného majetku Němcům. 

V naprosté většině případů to tedy byli právě tito místní zaměstnanci a funkcionáři národních 

výborů, případně lidé z místní organizace KSČ, z místní stanice SNB a z odborů, s nimiţ se 

běţní občané německé národnosti setkávali, pokud se snaţili vyřešit nějaký svůj problém; 

například dostat se k lepšímu bytu, získat československé státní občanství, pokusit se získat zpět 

svůj rodinný domek, odvolat se proti nespravedlivému poníţení na pracovišti nebo získat 

povolení k návštěvě příbuzných v SRN. 

 

Zdá se, ţe během první poloviny padesátých let záţitků s funkcionáři, kteří stáli tvrdě na 

pozicích etnické očisty a zůstávali tak mentálně v duchu druhé poloviny čtyřicátých let, spíše 

ubývalo. To pochopitelně neznamenalo, ţe by se s těmito postoji Němci vůbec nesetkávali. 

Například místní tajemník v Moravské Třebové ještě v roce 1953 veřejně prohlašoval, ţe 

„Němce neměli vysídlit, ale ţe je měli všechny pověsit.“
689

 S hodně nepříjemným jednáním se 

řada Němců setkávala, kdyţ ţádali o státní občanství – nebo kdyţ naopak odmítali přijmout 

občanství, které jim bylo naordinováno z moci úřední. Kdyţ jistý Edwin Fischel z Nového Boru 

na úřadech vysvětloval, proč nemůţe přijmout československé občanství a odůvodňoval svůj 

postoj tím, co se jeho rodině stalo po konci války, začal na něho příslušný úředník křičet, ţe ho 
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jeho rodinná historie nezajímá. Křik přilákal dalšího úředníka, jenţ pro změnu na adresu 

Fischelovy rodiny prohlásil, ţe „těm zlodějům a vrahům to jinak nepatří“. Kdyţ se ovšem 

ukázalo, ţe Fischel rozumí dobře česky a ţe mu poznámky tohoto typu neunikly, bylo znát, ţe 

dotyčný znejistěl.  

 

V důsledku obav ze zásahů vyšších míst měnili nacionalisticky smýšlející úředníci a funkcionáři 

postupně svoji strategii. Protoţe přímočará diskriminace z národnostních důvodů mohla být 

problematická, projevovali svůj postoj často formou ignorování, úmyslné pasivity a maření 

organizace různých německých akcí. Mezi nejoblíbenější patřilo úmyslné nevylepování plakátů, 

které zvaly na místní nebo okresní setkání Němců se zástupci odborů, strany nebo národních 

výborů. Ve většině případů se takové zamlčování zřejmě tolerovalo, čas od času si ale některý 

z aktivistů či zpravodajů postěţoval. K pováţlivým případům patří například kauza jednoho 

funkcionáře z Teplického okresu, který – den poté, co se v dané obci měla konat akce Němců, o 

které ale nikdo nevěděl, protoţe MNV nevylepil pozvánky – přinesl peníze ke směně v rámci 

měnové reformy zabalené právě v příslušných pozvánkách
690

. V řadě případů, kdy byl aktiv 

německých občanů svolán například na devátou hodinu dopolední a příslušní úředníci ho zahájili 

ve dvě odpoledne, nebo kdy různé pozvánky zvaly na různá místa, aniţ by se nakonec setkání 

kdekoli konalo, je těţké určit, nakolik se jednalo o provokaci (jak se někdy domnívali vyšší 

straničtí funkcionáři) a nakolik o administrativní chaos
691

.  Některé případy jsou natolik 

obskurní, ţe se jim současník zdráhá uvěřit; jedna ze zpráv z Karlovarského kraje o maření 

„kulturních i jiných podniků občanů německé národnosti“ například uvádí, ţe „u příleţitosti 

tradiční pouti občanů německé národnosti na Chlumu sv. Máří byla záměrně připravena porucha 

autobusu, který odváţel chebské občany německé národnosti na poutní místo, aby Němci na 

pouť nedojeli“.
692

 

 

V druhé polovině padesátých let němečtí občané, národní výbory a další úřady v pohraničí často 

řešily ţádosti o vystěhování. Jak jsem jiţ zmínil v předchozí kapitole, lokální úřady a 

bezpečnostní orgány v těchto záleţitostech buď zaujímaly naprosto restriktivní postoj, nebo 

naopak, zejména po roce 1959 dávaly starším Němcům najevo, ţe budou rády, kdyţ se 

definitivně vystěhují. Okresní národní výbory, které se stavěly proti povolování vystěhování a 

často i návštěv u příbuzných v SRN, bývaly rozhořčeny, pokud ministerstvo zahraničních věcí 

nerespektovalo jejich rozhodnutí a vystěhování či návštěvu povolilo…
693

 Občas se ale vyskytly i 

případy liberálnějších postojů, zejména na úrovni krajských výborů – odtud naopak byli praţští 

komunisté upozorňováni, ţe nelze postupovat podle šablony.
694

 Úřední korespondence ohledně 

návštěv v SRN a vystěhování kaţdopádně svědčí o rozsáhlém vyjednávání mezi občany a 

různými instancemi státní správy i KSČ. Na přelomu padesátých a šedesátých let pak občané 
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německé národnosti začínají být v rámci tohoto vyjednávání stále aktivnějšími a 

sebevědomějšími. To reflektují i oficiální zprávy z regionů, které varují před nekompetentním 

jednáním v této citlivé záleţitosti: „Poctiví občané v Lubech jiţ dlouho nechápou, jak na okrese 

v Chebu jsou posuzovány ţádosti o cesty do NSR, jsou rozhořčeni a je také slyšet hlasy, které 

říkají, ţe by bylo třeba provést v Chebu důkladnou prověrku.“
695

  

 

Mezi nejoţehavější problémy Němců v pohraničí patřilo jiţ od počátku padesátých let bydlení. I 

ti Němci, kteří nebyli nuceně vysídleni do vnitrozemí, byli často v letech 1945-1948 vyhnáni ze 

svých domovů, rodinných domků nebo atraktivních bytů, o něţ měl zájem někdo z českých 

osídlenců. Byli to proto běţně právě Němci, kteří, jak přiznávají i oficiální zprávy, bydleli ze 

všech skupin obyvatelstva v některých oblastech vůbec nejhůř
696

– coţ kontrastovalo s poměry, 

na něţ mnozí z nich byli během předchozího ţivota zvyklí. K ţádostem a prosbám o nápravu pak 

úřady běţně zaujímaly demonstrativně pasivní přístup. Obdobných případů byly zřejmě tisíce, 

jen výjimečně se nakonec některý z Němců dočkal nápravy – v zásadě pouze pokud byl členem 

strany nebo alespoň uznaným antifašistou.  

 

Jeden z takových případů poukazuje na málokdy zmiňovanou materiální bídu, jeţ byla 

v padesátých letech charakteristická zejména pro starší Němce – lidi, kteří v období české 

„národní revoluce“ přišli téměř o všechno a kteří jiţ nedisponovali energií a prostředky, díky 

nimţ by mohli zase začít důstojně ţít. Georg Küssner byl členem německé KPD, v roce 1933 

emigroval do Československa, kde se oţenil a kde zůstal. Po roce 1945 byl, jako řada dalších 

antifašistů, poškozen a diskriminován. Kdyţ se v padesátých letech se snaţil dovolat nápravy a 

ţádal alespoň o byt, byl mu sice přislíben, ale nic se nedělo. Aţ poté, co těţce nemocný psal 

zoufalé dopisy na KNV Plzeň, dočkal se pozornosti. Instruktorka Černá, která měla na starosti 

německou problematiku, podnikla ke Küssnerovi inspekční cestu, z níţ nám zanechala 

následující dojmy: 

Vítání je malá obec, několik kilometrů od Horšovského Týna. Po krátkém hledání našla jsem 

popisné číslo 16, kdy bydlí s. Küssner se svou šestičlennou rodinou. Je to starý zchátralý 

domek na rozpadnutí, střecha děravá a sesunuta na stranu, ani jsem nechtěla uvěřit, ţe je to 

lidské obydlí. Vešla jsem do místnosti, kde se mi poskytl obraz lidské bídy a strádání. Na 

staré ţelezné posteli leţel nemocný s. Küssner. Zdi byly vlhké, podlaha shnilá, nábytek velmi 

chatrný. Třebaţe byl velice poctěn mojí návštěvou, nemohl mluvit, protoţe dostal v noci 

srdeční záchvat a potřeboval naprostý klid. S. Küssnerová, původem české národnosti, je 

věkem mladá ţena, vypadá ale velmi sešle a udřená. Vedla mne do dalších dvou místností, 

které byly ještě v horším stavu. Peřiny byly bez povlaku, spějí jen v sypkách. Děti postrádají 

kus pořádného prádla a šatstva. V květnu 1955 byla zde komise, sloţená z pracovníků 

hygienického a zdravotního referátu ONV, která zjistila, ţe domek není obyvatelný a ţe s. 

Küssnerovi bude přidělen jiný byt. Od té doby uplynul jiţ rok a půl a v této věci nebyla 

provedena náprava.
697

 

                                                           
695

 NA, AÚV KSČ, f. 05/3 (ideologické oddělení), sv. 34, a.j. 267, l.50, Anna Hönecková – povolení návštěvní cesty  

do NSR, 5. března 1962 
696

 NA, AÚV KSČ, f. 05/3 (ideologické oddělení), sv. 34, a.j. 270, l. 2-4, Vladimír Černý – zpráva ze sluţební cesty  

do Čes. Budějovic, 31. ledna 1957  
697

 NA, AÚV KSČ, f. 05/3 (ideologické oddělení), sv. 34, a.j. 267, l. 95, Zpráva ze sluţební cesty, Charlotta Černá,  

8. října 1956  



220 

 

Küssner se nakonec po dvou letech (1958) dočkal alespoň jednorázové finanční pomoci (na loţní 

prádlo a šatstvo) – zda jej s rodinou časem skutečně přestěhovali do lepšího, nevíme. Řadu 

jiných případů ale lokální funkcionáři pravděpodobně zametli pod koberec – zajišťovat Němce a 

opatřovat jim lepší bydlení by nikomu na popularitě nepřidalo. 

 

 

 

Dekonfiskace 
 

S bydlením úzce souvisí otázka, která v první polovině padesátých let způsobila snad vůbec 

největší napětí mezi Němci, lokální společností, místními a okresními úřady a v řadě případů 

také různými (zemědělskými i nezemědělskými) druţstvy – totiţ otázka vracení rodinných 

domků, které byly v letech 1945-1948 nespravedlivě konfiskovány. Vedle pozoruhodného 

svědectví o míře vyjednávání a neshod mezi jednotlivými politickými aktéry na různých 

úrovních, vzbuzují případy okolo tzv. dekonfiskace zároveň naléhavé otázky po legitimizaci 

politického systému. Ţe byly z tohoto pohledu rizikovým krokem s ohledem na přijetí 

v majoritní společnosti, bylo od počátku zřejmé – problematický byl ale i dopad mezi samotnými 

Němci, u nichţ vzbudily často nesplnitelná očekávání.   

 

Dekonfiskaci jako ideologicky i prakticky odůvodněné politické rozhodnutí jsem popsal 

v předchozí kapitole.
698

 Jak ale vypadalo samotné vracení (či pokračující odpírání) domků 

původním německým majitelům na českém venkově v pohraničí?  

 

Lesov, součást obce Sadov poblíţ Karlových Varů, patřil ve třicátých letech k baštám 

sudetoněmeckých antifašistů. Aţ do září 1938 zde vládnul sociálnědemokratický starosta. Z 69 

německých rodin, které v Lesově po roce 1946 zůstaly, jich plných 61 mělo statut antifašistů. 

Jestliţe někde proběhla konfiskace majetku Němců i z hlediska poválečného československého 

státu neprávem, pak právě v Lesově. V souvislosti s odčiněním bezpráví a dekonfiskací se ovšem 

i v obci takového druhu ukazuje, jak těţké bylo převést záměry ústředních orgánů do místní 

reality. Liese a Richard Činovští (sourozenci, oba antifašisté, ona dělnice v porcelánce, on 

horník) měli smůlu, ţe o jejich domek projevil zájem jistý Petr Sozanský, člen strany a místního 

národního výboru. Činovští tak v době probíhající dekonfiskace nejen nedostali domek zpátky, 

ale naopak obdrţeli od nového majitele Sozanského 15. června 1952 výpověď nájemní smlouvy. 

Liese Činovská dosud čekala na udělení státního občanství, takţe oba sourozenci nemohli 

reagovat dostatečně rychle. Domek Leopolda Grunda, více neţ sedmdesátiletého důchodce, byl 

v roce 1949 poddolován a zdemolován činností dolu Leopold. Národní pozemkový fond, který 

dům Grundovi původně odebral, ani hnědouhelné doly ovšem na Grundovu ţádost o odškodné 

přinejmenším do léta 1952 nereagovaly. Marie Staňková, vdova po českém pošťákovi, jenţ jako 

antifašista utekl s rodinou po Mnichovu na Kladno, rovněţ nedostala svůj domek zpátky – se 

svými čtyřmi dětmi byla tato německá vdova navíc terorizována novou českou majitelkou domu. 

Kdyţ v létě roku 1952 všechny tyto případy (a další kauzy protiněmeckých sabotáţí) sepsal člen 
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místního národního výboru, Němec Adolf Sandig do stíţnosti redakci časopisu Aufbau und 

Frieden, a ta byla následně přeposlána jednotnému národnímu výboru Karlovy Vary i 

ministerstvu vnitra
699

, vzbudilo to na místním výboru v Lesově bouřlivou reakci. Následovala 

stíţnost na Sandiga, který měl být odvolán z MNV, protoţe údajně špatně pochopil svůj úkol 

zástupce Němců ve výboru. K tlaku na jeho odvolání se připojila i okresní komise pro sledování 

činnosti národních výborů. Tento záměr se ovšem nakonec neprosadil, protoţe JNV Karlovy 

Vary se postavil za Sandiga a upozornil MNV na nutnou spolupráci s občany německé 

národnosti.
700

 To bylo poněkud překvapivé, protoţe v řadě jiných případů dekonfiskace zastával 

právě jednotný národní výbor Karlovy Vary poměrně nacionální stanovisko – a to do té míry, ţe 

jej za „šovinistické řešení“ kritizoval i (v národnostních otázkách linii KSČ věrnější) krajský 

národní výbor.
701

 

 

O argumentaci, která místním úřadům i správcům příslušných domů
702

 slouţila k zamítnutí 

nároku na vrácení rodinného domku, svědčí případ Martina Svobody z Pohořelic u Brna. 

MNV v Pohořelicích a místní JZD zaujali k ţádosti zamítavé stanovisko. ONV 

v Ţidlochovicích zamítl v důsledku toho podanou ţádost a v odůvodnění uvedl: 

Dům nemá charakter rodinného domku, nýbrţ ţivnostenského podniku, protoţe v něm bylo 

provozováno kovářství. Martin Svoboda jest sice čsl. příslušníkem, nemá však kladný poměr 

k našemu lidovědemokratickému zřízení a vzhledem k jeho vysokému stáří nelze od něj 

předpokládati účast na budovatelském úsilí čsl. lidu, jak předpokládají Směrnice 

ministerstva vnitra.
703

 

Směrnice sice skutečně argumentovaly „zapojením do budovatelského úsilí“, ovšem jako 

kritérium je zmiňovaly pouze v případech, kde domek nelze vrátit, protoţe má jiţ jiného majitele 

a kde se jedná o odškodnění.
704

 Vysoké stáří jako důvod k odmítnutí dekonfiskace pak bylo 

pochopitelně pouze mimořádně cynickým místním vynálezem. 

 

Na druhou stranu není moţné si představovat, ţe by všechny místní a okresní výbory zrušení 

konfiskací a přidělení majetku zpět do vlastnictví někdejších německých majitelů bojkotovaly. 

Ze sondy do dění v okresech Livínov a Most vyplývá, ţe místní národní výbory v souladu 

s koordinační komisí okresního národního výboru vyřizovaly většinu ţádostí o zrušení 

konfiskace kladně – a to někdy i v případech, kdy byl domek mezitím přidělen jinému neţ 

soukromému vlastníkovi (či správci), například komunálnímu podniku Litvínov (pokud podnik 

s dekonfiskací souhlasil)
705

. Zhruba na deset takových kladných posudků připadal jeden záporný; 

roli hrálo hlavně, jestli o domek měl mezitím někdo zájem (a zejména, zda takovýto český 
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zájemce byl „zapojený do budovatelského úsilí“) – v takových případech se pak přísněji 

prověřovala i státní loajalita bývalého německého vlastníka. V obou okresech ale byly některé 

domky přidělené (resp. vyňaté z konfiskace) jiţ v letech 1947- 1948
706

 (kdy se tento krok týkal 

ale v podstatě pouze antifašistů). Zásadní odlišnost spočívala v tom, ţe zatímco v letech 1947-48 

úřady prošetřovaly národnostní poměry jednotlivých ţadatelů a jejich loajalitu k ČSR 

v minulosti, šlo v roce 1952-1953 téměř výhradně o loajalitu aktuální, tedy „zapojení do 

budovatelského úsilí“ – jen v jednom případě se uvádělo „členství v nacistických sloţkách za 

doby okupace“, jakoţto dodatečný důvod pro zamítnutí ţádosti
707

. Navzdory převaţující 

vstřícnosti platí i v případech obou těchto okresů, ţe „zapojení do budovatelského úsilí“ bylo 

značně nejednoznačným, mlhavým kritériem. To platilo hlavně u starších Němců, kteří jiţ byli 

v důchodu; kritérium totiţ mohlo být vykládáno jako všeobecná loajalita (a někteří němečtí 

důchodci – antifašisté jej tak splňovali) nebo jako reálné zapojení do pracovního procesu. Právě 

tento druhý výklad přispěl k tomu, ţe v některých okresech německým důchodcům nic nevraceli 

– tak jako v případě výše zmiňovaného pana Svobody z Pohořelic. 

 

Legislativní problém dekonfiskace spočíval často v tom, ţe vracet se měly a směly pouze 

rodinné domky, nikoli konfiskovaný zemědělský majetek. Řada domů přitom byla v letech 1945-

1946 konfiskována jako součást zemědělského majetku, a to i v případech, kdy se jejich němečtí 

obyvatelé zemědělstvím vůbec neţivili, jen měli u domu kousek pole. Na tuto situaci hned v roce 

1951 upozorňovali liberečtí antifašisté: 

Dále máme ještě mnoho případů, kdy se našim starým soudruhům nevyjímají z konfiskace 

jejich domky proto, poněvadţ u nich je kozí chlívek a nemovitost byla proto prohlášena za 

zemědělský majetek a konfiskována dle dekr. Č. 12/45 Sb […] Jako důvěrníkům strany je 

nám naše činnost stále ještě ztěţována vlivem šovinisticky smýšlejících a jednajících 

soudruh, a tím je nám téměř znemoţněno rozvinouti propagandu a agitaci v té míře, jak si to 

dnešní situace vyţaduje, neboť ani ústava ani linie a řád strany se nedodrţují.
708

  

Za odvoláváním se na příslušný dekret o konfiskaci zemědělského majetku ale nemusel být vţdy 

„šovinismus“ místních funkcionářů. V některých případech byli okresní národní výbory spolu se 

všemi dalšími zúčastněnými pro vrácení domku, ale právě kvůli tomuto legislativnímu problému 

to nakonec nebylo moţné.
709

  Na řešení problému takového druhu nebyl dostatek politické vůle 

ani v nejvyšších patrech státní správy, protoţe by to znamenalo nutnost poměrně 

komplikovaného rozlišování; v době vrcholící kolektivizace nebylo myslitelné vracet Němcům 

například rozsáhlejší zemědělský majetek. 

 

Některými případy vracení domků Němcům ţily jednotlivé obce dokonce aţ do šedesátých let. 

Jedním z takových je případ Rudolfa Rohra. Rohr byl od mládí zemědělským dělníkem, 

loajálním k Československu, posléze protifašisticky zaměřeným. Navrácení jeho domku, který si 

koupil v roce 1928 a který mu byl po válce zabaven, ovšem překvapivě dlouho a úspěšně bránil 

státní statek, na němţ Rohr léta pracoval. Místní a okresní národní výbor proti Rohrovi nic 
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nenamítaly, bojkotu ze strany statku ale pouze nečině přihlíţely. Situace nakonec Rohra v roce 

1957 – po šesti letech bojů o domek – dohnala k trpkým stíţnostem, které posílal krajskému 

výboru KSČ i na ministerstvo vnitra: 

 Léta jsme se ţenou jako nádeníci statku šetřili, aţ jsme v roce 1928 koupili domek za 

15 000 Kčs, zavalili jsme se ještě do dluhů a nyní ve vysokém stáří je nám odpíráno 

zákonité právo. Je to opravdu trpký politický útisk! Jako antifašista jsem tu zůstal, celá 

rodina se provdala za Čechy, sám perfektně česky mluvím, ţiji pro socialismus a nemohu 

se domoci práva svobodného občana socialistického státu!!! […] Jsem v penzi a přesto 

stále pracuji, manţelka rovněţ, na statku. A budu pracovat, dokud budu moct. Prosím o 

poctivé komunistické řešení. Míru zdar!
710

  

 

Kdyţ krajský výbor KSČ prověřil převáţně politické důvody (členství v SdP apod.), které ředitel 

statku uváděl proti Rohrovým a zjistil, ţe se nezakládají na pravdě, následovala z jeho strany 

konečně jednoznačnější akce. Vytkl pracovníkům statku, ţe uváděl orgány státní správy 

dlouhodobě v omyl a rozhodl, ţe statek by Němci, „který je příslušníkem dělnické třídy a který 

celý svůj ţivot těţce pracoval“ měl domek vrátit, protoţe jedině takové řešení bude správné 

„s hlediska třídního a v duchu proletářského internacionalismu.“
711

 Poté, co se do kauzy zapojilo 

i III. oddělení ÚV KSČ, tvrdošíjný ředitel statku přece jen začal ustupovat. Úplný konec příběhu 

neznáme, zdá se ale, ţe Rohrovi nakonec svůj domek dostali. 

 

Ještě dále neţ karlovarský krajský výbor KSČ šel o tři roky později (v roce 1960) v obecném 

stanovisku k několika případům dekonfiskací domů antifašistů KV KSČ v Plzni. Jeho pozice šla 

jiţ za hranici toho, co bylo vedení KSČ ochotno učinit v rámci odčiňování křivd vzniklých 

v období národní revoluce. Citace ze stanoviska plzeňského krajského výboru KSČ náš vhled do 

problematiky dekonfiskací na místní úrovni uzavře; nepřímo se totiţ vrací k otázce poloţené na 

začátku tohoto exkurzu – zda vracení majetku, které bylo jen částečné, úzce vymezené a zčásti 

politicky podmíněné, nakonec nemělo opačný účinek, neţ jaký si od něj KSČ slibovala: 

Máme za to, ţe v případech konfiskace majetku antifašistů, kdy byl porušen zjevně zákon, 

který bral antifašisty v ochranu, je třeba jednoznačné porušení tohoto zákona napravit. 

Dosavadní směrnice k řešení jsou kompromisem, který politické práci mezi občany německé 

národnosti neprospívá. Antifašisté v případech, kdy nový majitel nemá na dohodě zájem, si 

trpce stěţují, ţe se nemohou nikde dovolat svého práva (Je třeba říci, ţe téměř obecně tito 

antifašisté mají daleko větší zásluhy o předválečné dělnické hnutí nebo hnutí proti fašismu 

neţ noví drţitelé konfiskátů). Teoreticky podle zákona mají tedy tito antifašisté na svůj 

majetek nárok, ale prakticky ho nemohou dostat. Tento rozpor teorie a praxe je nutno řešit a 

vyřešit ve smyslu zákona ve prospěch práva.[…] Dosavadní kompromisní řešení vede u 

německých občanů vůbec k upevňování a rozšiřování názoru, ţe neexistuje stejné právo pro 

Němce jako pro Čechy.
712
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Závody a zaměstnavatelé 

 

V letech 1946-1948 představovali zaměstnavatelé, ať uţ majitelé firem nebo ředitelé státních 

podniků, pro řadu Němců přinejmenším dočasnou záchranu; zprvu bránili odsunu svých 

pracovníků – nepostradatelných odborníků – do Německa, později se je zase snaţili uchránit 

před rozptylem do vnitrozemí. Činili tak z pragmatických, ekonomických důvodů – buď proto, 

ţe neměli moţnost sehnat jiné obdobně kvalifikované pracovní síly nebo také proto, ţe Němci aţ 

do zrušení 20% sráţky ze mzdy pracovali levněji. Pro postiţené Němce ale mohlo udrţení 

pracovního místa i moţnost zůstat bydlet doma znamenat hodně. Například ještě v době 

rozprodeje konfiskovaných domů, v letech 1948-1949, některé závody protestovaly a snaţily se 

zabránit výpovědím svých německých pracovníků z jejich původních domácností; zvlášť pokud 

to pro dotyčné znamenalo ohroţení moţnosti docházet či dojíţdět do zaměstnání.
713

    

 

V průběhu padesátých let, poté, co KSČ začala razit integrativní politiku, se ovšem do středu 

pozornosti dostali naopak ti zaměstnavatelé, kteří Němce ve svých podnicích vyuţívali na 

podřadné práce, odmítali je povyšovat na odpovídající pozice nebo je různým způsobem 

diskriminovali. Často se jednalo o drobné ústrky, které ovšem pro zaměstnavatele mohly mít 

nepříjemné důsledky v podobě nepříjemného podezření z „šovinistického přístupu“, které se 

v praxi většinou projevovalo zvýšenou četností nejrůznějších kontrol. Citlivost KSČ a 

vrcholných představitelů státních orgánů na diskriminaci německých pracujících dokládá příklad 

Josefa Witkeho, který strávil válku jako antifašista v koncentračním táboře. Tomuto zaměstnanci 

ústecké firmy Medika byl zakázán vstup do závodní jídelny „Ústeckých skláren“, kam lidé 

z Mediky chodili na obědy. Bezpečnostní referent skláren Witkemu odepřel vstup do jídelny 

údajně z důvodu jeho „nespolehlivosti“. Witke to povaţoval za šovinistickou diskriminaci, 

jejímţ skutečným důvodem je jeho německá národnost (a zřejmě i mluva). Jeho energický 

protest měl ovšem ten důsledek, ţe příslušný bezpečnostní referent skláren zakázal stravování 

všech zaměstnanců firmy Medika. Na celém případu je ovšem nejpozoruhodnější, ţe Witke se ve 

svém pobouření neváhal obrátit se stíţností na nejvyšší státní činitele a skutečně byl se svoji 

stíţností nakonec přijat v Lánech u prezidenta republiky Klementa Gottwalda. Co si ti dva, 

prezident a německý pracovník z Mediky, povídali, není známo – věc se ale nakonec nějak 

urovnala. 
714

 

 

 „Nespolehlivost“ jako klíčové slovo etnicky motivované očisty čtyřicátých let bylo 

nejběţnějším prostředkem zaměstnavatelů, kterým obcházeli skutečnost, ţe se zbavili 

zaměstnance či jej poníţili kvůli jeho němectví. Například šestadvacetiletá Gerlinda Hetzlová 

byla jako „nespolehlivá“ při prověrkách propuštěna z podniku MEZ v Mohelnici, přičemţ její 
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nespolehlivost spočívala v tom, ţe „organisuje Němce“ (jak podnik uvedl v rámci šetření KSČ). 

Při bliţším pátrání po tom, v čem toto organizování bylo závadné, vyšlo najevo, ţe „přijel-li 

německý soubor Vesnického divadla do kraje, s. Hetzlová organisovala zájezd Němců na 

představení tohoto divadla. Prý také měla předprodej vstupenek apod. Dělala to, co dělá řada 

našich Němců.“ Hetzlová dělala to, k čemu naopak KSČ Němce vybízela – přesto pro stranu 

nebylo vůbec jednoduché dostat ji zpět na pracovní místo. Pro „nespolehlivost“ byl propuštěn 

také z podniku Geoplán Walter Lyon, u nějţ se rovněţ šetřením přišlo na to, ţe jedinou známkou 

„nespolehlivosti“ byl jeho německý původ. V souvislosti s tímto případem ministerstvo 

zahraničních věcí potvrdilo, ţe se s podobnými případy „setkává velmi často“, rozhodně tedy 

nešlo o náhodně zaznamenané výjimky. Ministerstvo vnitra k tomu konstatovalo, ţe „MNV, 

ONV a závody vypovídají občany německé národnosti z bytů neb zaměstnání a tím je staví do 

řad našich nepřátel“.
715

 

 

K podobným případům docházelo velmi často v podnicích, v nichţ Němci nehráli významnější 

roli, kde se jednalo pouze o několik jednotlivců, na nichţ zároveň nestál provoz celého závodu. 

V dolech, textilních továrnách, sklárnách nebo keramičkách byla situace jiná. Němci tu byli pro 

ostatní často vzorem
716

 a přinejmenším v pracovní době nebylo zas tak podstatné, kdo je Čech a 

kdo Němec.  Zprávy ze severních Čech v některých případech hovoří o tom, ţe „Češi, Němci i 

Slováci“ mají na závodech stejné problémy a ţe nemá cenu pořádat schůze odděleně. „Referát 

bývá český a v diskuzi se mluví česky i německy.“
717

 I v těchto podnicích, kde Němce 

potřebovali a kde na ně také byli zvyklí, pochopitelně občas docházelo k zásahům, které byly 

přinejmenším necitlivé – jako kdyţ bylo na dole Maršál Koněv u Chomutova odvoláno krátce po 

sobě několik výborných německých horníků z lépe placených míst s odůvodněním, ţe „nemají 

zájem o politické dění“, a kdyţ byli přeřazeni na výrazně hůře placená místa. Na dole přitom 

pracovalo 200 německých horníků, kteří podobné administrativní zásahy velmi citlivě vnímali
718

. 

Drobnější mezietnické konflikty mohly mít také jinou podobu (oproti poměru Čech jako 

nadřízený – Němec jako diskriminovaný zaměstnanec). Zejména Romové si stěţovali na 

aroganci německých mistrů na závodech v severních Čechách; příslušní Němci zřejmě nesdíleli 

étos „převýchovy cikánského obyvatelstva na závodech“, který byl českým mistrům a vedoucím 

v odborech po léta vštěpován.
 719
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Existovaly ovšem i podniky, které zaměstnávaly desítky, i stovky Němců a které přitom tyto lidi 

dlouhodobě ignorovaly nebo je vyloţeně diskriminovaly a přinejmenším nepřímo jim bránily 

v jakékoliv organizaci v rámci podniku či odborů. Jedním z nich byly Papírny Rudé právo ve 

Větřní v jiţních Čechách, kde pracovalo 180 německých zaměstnanců (asi třetina všech 

pracovníků podniku). Neustálé konflikty německých a českých dělníků v podniku dospěly tak 

daleko, ţe si jich v roce 1957 začalo podrobněji všímat ÚV KSČ. Zpráva, kterou si vyţádalo, 

potvrdila, ţe tamní „šovinistické výstřelky“ mají své kořeny v postoji odborářské i stranické 

organizace v podniku: 

Kdyţ pro odboráře německé národnosti měla být uspořádána přednáška o národním 

pojištění, bylo odmítnuto jak její oznámení v české a německé řeči na vývěsní tabuli tak i 

v závodním rozhlase. Předseda ZV ROH prohlásil, ţe v jejich závodním rozhlase „se 

německy mluvit nebude“. K tomuto prohlášení se souhlasně připojil i předseda závodní 

organizace KSČ.
720

  

Ani o dva roky později, na samém konci padesátých let, se ve Větřní stále moc nezměnilo; 

tajemník závodní organizace KSČ veřejně nadával na Němce a prohlašoval, ţe „by bylo nejlepší 

jednu část jich odsunout do Německa a druhou část odstěhovat a přesídlit do jiných krajů“. Na 

běţné schůze Němci nechodili a „pořádá-li se schůze pouze pro Němce, největší účast dosud 

byla 9 Němců“.
721

 Větřní není příkladem běţné praxe, zároveň ale není důvod se domnívat, ţe 

tato míra nekomunikace a neschopnosti přijmout skutečnost, ţe Němci a Češi spolu i po válce 

ţijí a pracují, byla úplně ojedinělá. 

 

 

 

„Normální“ soužití navzdory politizaci? Sousedé, spolupracovníci, kamarádi 
 

Jednou jsem měl záţitek, který změnil celý můj ţivot. V té době se hrál, bylo to asi v roce 

1954, nějaký sportovní zápas. Uţ nevím, zda to bylo ve fotbale nebo v hokeji. Kaţdopádně 

hrála ČSR s SRN. Československý manšaft vysoce vyhrál. Seděli jsme v „kulturním koutě“ a 

celý přenos s napětím poslouchali. Jásot po vítězství byl pochopitelně veliký. My, co jsme 

spolu jedli, chodili za holkama, hráli šachy, nebo s jinými v jednom libereckém oddíle 

házenou – prostě ta naše parta – jsme seděli a radovali jsme se. Jendo, nevím, proč jsem to 

tenkrát udělal, ale najednou jsem řekl: „To jsme jim ale dali balík!“ Moţná jsem chtěl jenom 

naznačit, ţe sem patřím nejen pobytem, ale i myšlením a cítěním a ţe se cítím být členem 

party. Rozhodně jsem nechtěl být podlízavý, to o mně snad víš. Na ty udivené a ztuhlé 

obličeje jsem nezapomněl dodnes. Bylo v nich překvapení a moţná i odpor. Ten, kdo to řekl, 

to asi řekl i za ostatní. „My jsme jim dali balík?? Jaký my! Vţdyť ty jsi Sudeťák!“ To sedlo. 

Teď jsem měl ztuhlý obličej zase já. Tato jediná věta, která určitě nebyla ani zlomyslná, ani 

mě neměla nijak diskriminovat, chtěla asi jenom říct, ţe nejsem Čech, a udělala to tak 
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dokonale, ţe změnila celý můj budoucí ţivot. Od toho okamţiku jsem cítil, ţe ať udělám 

cokoliv, ať se budu snaţit sebevíc, oni mě nikdy ve skutečnosti nepřijmou za svého a ani já je 

od toho okamţiku jako své uţ necítil. 

Rudolf Schnittner, z dopisu českému příteli
722

 

 

Rodina Rudolfa Schnittnera nebyla po válce „odsunuta“. Otec byl jako slévárenský odborník 

v Rumburku potřebný pro tamní průmysl. Schnittner se tak v první polovině padesátých let 

snaţil integrovat do české společnosti, coţ se mu podle všech vnějších měřítek dařilo – začal 

studovat na střední škole v Liberci, nestranil se ostatních, byl členem docela normální party 

studentů. Záţitky jako je ten popisovaný z roku 1954 jej ale (podle jeho vlastní retrospektivy) 

postupně přesvědčily, ţe v Československu bude vţdy jen cizincem a ţe, chce-li se někde cítit 

jako rovnocenný člen společnosti, musí odsud odejít. To se mu nakonec podařilo v roce 1965. 

 

Jsou to právě neměřitelné a nekvantifikovatelné záţitky tohoto druhu, které lidská rozhodnutí 

často ovlivňují více neţ vyhlášky, formální práva, problémy s nadřízenými nebo setkání 

s nevlídnými úředníky. To, jak se člověk snáší se sousedy, jak se mu spolupracuje s kolegy, jak 

se k němu chovají kamarádi ze školy. Míru, jakou hrála německá národnost – „sudeťáctví“ – 

právě v těchto vztazích nedokáţeme zobecnit;  u kaţdého to bylo trochu jiné. Je ale zřejmé, ţe 

tato úroveň mezilidských vztahů rozhodně nebyla v padesátých letech prostá napětí – a ţe toto 

napětí v řadě případů mělo naopak delší trvání, neţ jak by odpovídalo politickému vývoji a 

oficiální snaze o integraci.  

 

Z míst, kde se lidé znali, se občas můţeme setkat se stíţnostmi toho typu, ţe si někdo sedl na 

jediné volné místo v autobuse a ostatní na něho začali pokřikovat, co ţe si to jako Němec 

dovoluje.
723

 Velmi často zmiňované byly případy prodavačů, kteří odmítali nejen komunikovat 

v němčině (s německými ţenami, které neuměly česky), ale kteří ve „svých“ obchodech 

zakazovali německý hovor vůbec.
724

 Byly to zřejmě velmi často obdobné záţitky drobného 

poniţování, které mnoha Němcům ztrpčovaly ţivot vůbec nejvíc. Paní Hedvika Hurníková, dcera 

antifašisty z Krušných hor, vypráví, jak se dařilo její mamince (která neuměla česky) po válce 

v Chomutově: „Kdyţ šla třeba pro maso, tak stála hroznou frontu, jaký tehdy byly, a kdyţ přišla 

na řadu, tak jí Češka popadla a postavila jí dozadu. „Němci dozadu!“ Tak si snad třikrát nebo 

čtyřikrát odstála tu frontu a přišla domů s brekotem.“ Ţe právě tato forma poniţování nebyla 

ojedinělá, potvrzují i dobové zprávy a zápisy ze schůzí s Němci. 
725

 Někteří čeští občané se 

snaţili Němcům znepříjemňovat ţivot ještě výrazněji, kdyţ na ně psali různá udání a obviňovali 

je z trvajícího nacistického přesvědčení či z chystání úkladů proti republice. Jistá vrstva Čechů 

totiţ hluboko do padesátých let ţila v iluzi neustálého „německého ohroţení“, neutuchající 

„rozpínavosti Němců“ a nutnosti být stále ve střehu. Jejich postoje budí dojem, ţe mentálně 

ulpěli kdesi v posledních měsících války. Charakteristickým příkladem tohoto typu přístupu 

k Němcům můţe být i následující zpráva revizora bezpečnosti ţelezniční dopravy z roku 1959:  
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Hlásím, ţe při výkonu revisní sluţby v úseku trati Cheb-Sokolov jsem zjistil dle ústního 

podání dělníků, horníků a dotvrdil mě v tom náčelník ţst. Chlum sv. Maří soudruh Červený, 

který mě říkal, ţe v obci Heidersbirg […] se ozývá opět rok 1938, akce rozpínavosti Němců, 

kteří jsou vedeni ze zóny spolkové německé republiky… Je nutno zajistit vybudování našich 

českých vysílacích přístrojů pro rozhlas a televizi, aby tito nebezpeční němci neměli moţnost 

poslouchat západní revanšistické relace […] Bylo by nutné, aby němci v Sokolově a v jiných 

městech v pohraničních oblastech, kteří dosud jsou vedoucími ţivností, nebo jiných podniků, 

předali co nejdříve vedení těchto podniků a ţivností do českých rukou, neboť se strany 

ţivnostníků a vedoucích podniků mají němci posilu a jsou jimi vedeni k revanšismu. Přesné 

zprávy je ochoten předat náčelník ţst. Chlum sv. M. soudruh Červený…. Jednejte rychle.
726

 

 

Na druhou stranu je pravda, ţe některé z případů, které úřady vyšetřovaly jako národnostní 

diskriminaci Němců, mohly mít ve skutečnosti banální příčiny tkvící v běţných sousedských 

sporech. Tak to zřejmě bylo například se „šovinistickým“ nápisem na chodbě jednoho ústeckého 

činţovního domu, který hlásal, ţe „Rudolf a Rudolfka jsou německý svině“. V domě ţily čtyři 

rodiny, vedle Rudolfů (pan Rudolf byl německé národnosti, jeho manţelka Češka) ještě 

Kunertovi, Týřovi a Sochovi, kteří přišli z Jugoslávie. František Rudolf sice uvedený nápis na 

policii a posléze i ve stíţnosti ministerstvu vnitra charakterizoval jako projev národnostní 

diskriminace vůči jejich rodině, postupně ale vyšlo najevo, ţe jeho paní se k ostatním 

nájemníkům chová krajně nepříjemně, jejich dětem, které nemají klíče, zavírá domovní dveře 

před nosem a především, ţe před několika dny se na stejné chodbě skvěl nápis „Kunertová jest 

kurva, vodí si do bytu chlapy. Holky Kunertovy se kurví“ a o kus dále také hanlivé nápisy o paní 

Sochorové.
 727

 Německá národnost v případech jako byl tento, sice byla psychologicky jakousi 

„přitěţující okolností“, nemuselo jít ale vţdy o projevy zavilého antiněmectví. 

 

Navzdory stovkám obdobných případů, o nichţ se můţeme dovídat jen na základě náhodných 

zpráv, vyšetřování nebo pozdější individuální reflexe, se na řadě míst souţití Čechů a Němců 

vyvíjelo zřejmě docela „normálně“. Lidé totiţ často ţili úplně jinými problémy, pro jejichţ 

řešení bylo nutné spojit síly. V tomto kontextu je zajímavé blíţe se podívat na dvě místa jiţních 

Čech, která různá politická hlášení ještě v druhé polovině padesátých let povaţovala, z hlediska 

tamních německých komunit, za problematická – do Horské Kvildy a do Lenory. Jsou 

svědectvím o tom, ţe národnostní vztahy vnímané v dobovém politickém diskurzu jako 

problematické se naopak reálně mohly vyvíjet v docela normální souţití. 

 

V Horské Kvildě ještě v roce 1957 desítky tamních německých dřevařů odmítali převzít 

československé občanství.
 728

  Z toho by se mohlo zdát, ţe mezi tamními Němci a Čechy 

existovala jakási nepřekročitelná hranice. Zprávy z terénu ale přitom svědčí spíše o opaku. 

Hlavním problémem šumavské obce, která se nacházela kousek od „drátů“, byla skutečnost, ţe 

její opuštěné chalupy se postupně rozpadaly a nebyly po celá léta opravovány. Kdyţ uţ se do 

                                                           
726

 NA, AÚV KSČ, f. 05/3 (ideologické oddělení), sv. 34, a.j. 264, l. 3-4, Informační zpráva o rozpínavosti Němců 

v pohraničí, 28. ledna 1959 
727

 NA, f. 850/3 (AMV-dodatky), k. 1285, Rudolf František, Ústí nad Labem, národnostní diskriminace, 21. června 

1951 
728

 NA, AÚV KSČ, f. 05/3 (ideologické oddělení), sv. 35, a.j. 270, l. 5-20, Situační zpráva o stavu a práci mezi  

německým obyvatelstvem v Českobudějovickém kraji, 4. dubna 1957 



229 

 

nějaké z nich nastěhoval osídlenec z vnitrozemí a chalupu dal národní výbor trochu do pořádku, 

osídlenec stejně nakonec utekl – poté, co zjistil, jaké jsou na Horské Kvildě ţivotní podmínky. 

Zdejší Češi i Němci se shodovali na tom, ţe mzdy nejsou vše, protoţe peníze stejně nemají kde 

utratit a ţe moderní výbavu do svých domů stejně ani nemohou koupit, protoţe obec 

v padesátých letech nebyla elektrifikována. Obě turbíny, které byly umístěny při místní pile, byly 

totiţ v roce 1951 odmontovány (zřejmě nebyly peníze či vůle na jejich opravu) a od té doby, jak 

si opět na společných schůzích svorně stěţovali Němci i Češi, „je tma v osadě“. Vedle 

elektrifikace volali místní občané také po znovuotevření alespoň jedné hospody, přičemţ i Češi 

navrhovali jako vhodného hostinského Němce Zettla, který vedl místní „Jednotu“. Podle zprávy 

inspekce z redakce časopisu „Aufbau und Frieden“ byla pro české i německé občany z obce 

„jediná útěcha nejbliţší posádka, která občas je – Čechy jako Němce – pozve na některý jejich 

zábavní podnik.“ Pozoruhodná byla na Horské Kvildě i školní praxe, která svoji vstřídností 

k Němcům překračovala standardní pravidla „krouţků pro německé děti“. Práce místní 

angaţované učitelky se údajně „kladně promítá i mezi rodiči dětí. Na této škole v prvních 

ročnících se vyučují německé děti v mateřštině a teprve se učí česky. Děti přicházejí do školy ze 

samot a neznají ani slovo česky. V třetí třídě jiţ děti ovládají češtinu.“ Češi se s místními Němci 

nejen stýkali, ale na schůzích vyjadřovali také obdiv a respekt k německým dřevařům, svým 

sousedům: „druhý by se při tom zabil.“
729

 

 

Společná práce, konkrétně místní sklárna, byla důleţitým integrativním prvkem také v druhé 

z obou „problematických lokalit“, v Lenoře. I tady Němci ještě kolem roku 1957 houfně odmítali 

převzít československé občanství.
730

 „Rozvoji práce s německým obyvatelstvem“ tu pak údajně 

„svými šovinistickými postoji“ dlouho bránil i předseda MNV, bývalý pekař Cínek.
 731

  Jeho 

postoje a neochota přijmout čs. občanství, ostatně mohly vzájemně souviset. Kritizován byl také 

(mezi Němci v jiţních Čechách velmi oblíbený) lenorský německý pěvecký sbor, který aţ do 

konce padesátých let zpíval výhradně v pošumavském dialektu, a to většinou staré osvědčené 

Heimatlieder.
 732

 Poté, co zmocněnec strany a odborů Josef Lenk tuto praxi kritizoval, soubor 

přestal postupně vyvíjet jakoukoliv činnost. 
733

 

 

Etnografické výzkumy osmdesátých let ovšem Lenoru let padesátých ukazují jako zajímavý 

příklad multietnického souţití a nepřímo upozorňují na to, ţe, co se týče kaţdodennosti 

v pohraničí, se musíme v mnoha případech oprostit od předpokládané dichotmonie Češi – 

Němci. Na přelomu čtyřicátých a padesátých let ţilo v Lenoře jen kolem 50% česky mluvících 

obyvatel. Druhou polovinu tvořili vedle zůstavších Němců do Lenory přesídlení Maďaři a 

Ukrajinci, reemigranti z Francie (jejichţ děti uměly pouze francouzsky) a zejména skláři 
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z Rumunska – slovenští reemigranti. Právě oni vedle německých specialistů zajišťovali provoz 

zdejší sklárny.  

 

Etnografové zjistili, ţe Němci jako jediní starousedlíci zprvu skutečně byli nejuzavřenější 

skupinou, ale ţe se postupně začaly hranice prolamovat. Důleţitou roli sehráli právě slovenští 

reemigranti – jako první začali chodit na pohřby příbuzných svých německých spolupracovníků 

– a Němci po čase tuto formu náklonnosti opětovali. Ke sblíţení „přes pohřby“ a časem i přes 

další rodinné události a obřady přispěl v tomto případě proţívaný katolicizmus, který obě 

skupiny sdíleli. Ačkoliv obě skupiny prošly úplně jinou socializací a měly jiný vztah k místu, 

kde nyní ţily, některé zvyky a obřady je spojovaly. Rumunští Slováci krom toho nezaţili 

„Mnichov“ a nacistický teror v Čechách a neměli přímý důvod k nevraţivosti vůči sudetským 

Němcům. Vedle školy jako místa, kde se setkávaly všechny etnické skupiny, hrála důleţitou roli 

právě sklárna. Slováci se tu učili od Němců (protoţe v Rumunsku pracovali jinou technikou) a 

velice je respektovali.
734

 Profese i sociální status alespoň v některých lokalitách evidentně 

spojovaly lidi různých etnik. 

 

 

 

Mezi únikem do vlastní komunity a angažovanou kritikou  
„Obyčejní“ Němci v padesátých letech 

 

Obec je německá. Čítá necelých 200 obyvatel a z toho jsou pouze tři české rodiny. V MNV jsou 

aţ na učitelku pouze občané německé národnosti. Předseda MNV je starý německý sociální 

demokrat, 65letý, který jiţ byl starostou v první republice a nyní zase nepřetrţitě od roku 1945. 

Neumí ani slovo česky. Je to velice konzervativní člověk, který se např. také vyslovil proti tomu, 

ţe ţeny pracují a řekl, ţe je smutné, kdyţ muţ nevydělá tolik, aby mohl uţivit rodinu. Tajemník 

MNV  je podobný typ, jen s tím rozdílem, ţe umí trochu česky. V obci je národní škola, kde je 

celkem pouze šest dětí a to vesměs dětí německých rodičů. Kdyţ děti přijdou do školy, neumí 

vůbec česky a učitelka je teprve musí česky učit. […] tajemník odmítl zahájit veřejnou schůzi 

alespoň krátce česky. 

Zpráva o schůzi v Černém Potoce u Vejprt, 5. října 1961
735

 

 

V průběhu schůze v Černém Potoce si delegace KSČ vyslechla Němce, kteří nejprve odmítali 

diskutovat s tím, ţe „kaţdý, kdo diskutuje, je povaţován za protivníka“ – jeden z přítomných 

dokonce prohlásil, ţe „jednou v roce 1938 diskutoval a byl za to zavřen“, čímţ před přítomnou 

delegací srovnal nacistický reţim s aktuální vládou komunistické strany. Nakonec se debata 

stočila k tomu, ţe „Němci v Černém Potoku musí jíst malé brambory, ale Češi dostanou 

velké“
736
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Obec Černý Potok s takto velkou německou převahou a autonomním německým národním 

výborem byla na přelomu padesátých a šedesátých let i v severozápadních Čechách výjimkou; 

ostatně, v roce 1962 byla administrativně připojena k Vejprtům a německý MNV byl 

zlikvidován
737

. Relativně izolovaně přeţívající skupiny Němců ovšem jiţ tak výjimečné nebyly – 

ze zápisů různých delegací z porad a aktivů s německým obyvatelstvem vyplývá, ţe zejména 

v místech, kde se taková setkání nekonala často, přicházela řada Němců ještě kolem poloviny 

padesátých let často poprvé od roku 1945 do styku s širší veřejností.  

 

Vedle Karlovarského kraje, kde byla zejména v souvislosti s důlní činností  řada obcí 

s německou většinou, vládly hodně divoké poměry i na Olomoucku a Jesenicku. Schůzí 

s německými občany tam bývalo méně a zejména během těch prvních, v první polovině 

padesátých let, dávali tamní Němci ostentativně najevo, ţe proměňující se státní politice vůči 

nim nijak zvlášť nevěří. V případě Olomouce zprávy hovoří o frakci někdejších členů NSDAP a 

dalších údajných „nacistů“ kolem Josefa Niederleho a bývalého továrníka Steidla, u nějţ bylo 

několik tamních českých komunistů za války nuceně nasazeno. Velkou část schůze trávili 

straničtí funkcionáři diskuzemi o různých nespravedlnostech, k nimţ došlo bezprostředně po 

roce 1945. O panující atmosféře v těchto německých komunitách, ale i snaze stranických 

zpravodajů vysvětlit některé nepřátelské postoje Němců svědčí zpráva ze schůze v Jeseníku, jejíţ 

účastníci se podle příslušného zpravodaje dělili na „nacisty“ a „sociální demokraty, kteří věří v 

Jaksche“: 

Kdyţ zástupce ONV zahájil schůzi, kde vítal Němce jako „rovnoprávné občany 

československé republiky“, velká část návštěvníků se dala do hlasitého smíchu. Bylo to 

velice netaktické a mělo to určitý vliv na další průběh schůze. Je známo, ţe na Jesenicku byl 

postup vůči Němcům v roce 1945 a 1946 abnormálně tvrdý, došlo tam k celé řadě 

křiklavých, nespravedlivých případů a i dnes se tam ještě projevují jednotlivě podobné věci. 

Tak např. MNV jedné obce u Jeseníku zabavil svého času všechny kříţe, pomníky atd. jako 

německý majetek a nyní, kdyţ to Němci chtějí mít zpátky, musí to od MNV koupit.
738

  

 

Často velice nonkonformní názory Němců na schůzích a aktivech sice stranické funkcionáře 

dokázaly notně vyděsit, jen málokdy ale zavdaly podnět k trestnímu stíhání či jiné formě 

politické represe dotyčných kritiků. Ovšem, byly výjimky – zejména v případě, kdy panovalo 

podezření, ţe dotyčný šíří nespokojenost a nabádá k otevřeným protestům větší skupiny dalších 

Němců. Jedním z takto vyšetřovaných byl jiţ zmíněný Josef Niederle z Olomoucka, 

prvorepublikový brněnský policejní inspektor…
739

 Podnětem k řešením problémů 

prostřednictvím SNB mohla být – v případě nepohodlných kritiků také jejich intenzivnější 

politická činnost v nacistických organizacích. 

 

I v severních Čechách, kde převaţovali levicově orientovaní němečtí dělníci, měly občas schůze 

s německým obyvatelstvem poměrně dramatický průběh; někteří účastníci na soudruhy 
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z okresních a krajských národních výborů vyloţeně křičeli.
 740

 Zejména na Liberecku a Ústecku 

ale byla navzdory takto podobným projevům situace přece jen trochu jiná neţ na Jesenicku, 

Olomoucku nebo v zapadlých obcích Karlovarska, jakou byl třeba Černý Potok. Zatímco 

v těchto odlehlejších oblastech se často jednalo o Němce, kteří se navzdory přáním úřadů snaţili 

ţít v rámci svých německých komunit do velké míry autonomně, v průmyslových oblastech byli 

aktivní zejména antifašisté, často předváleční členové KSČ, kteří byli přesvědčeni o tom, ţe 

jejich ţivotní cesta je ke kritickým soudům naprosto opravňuje. Tito lidé, řadoví němečtí 

komunisté z českých zemí, také skutečně měli (alespoň do jisté míry) punc nezranitelnosti a 

nenapadnutelnosti. Dostávali tak zmocněnce strany, pověřené národnostní politikou, do značně 

svízelné situace.  

 

Zřejmě nejvýraznějším z těchto komunistických kritiků diktatury KSČ a její politiky vůči 

Němcům byl Edmund Hünigen z Heřmanic na Liberecku. V roce 1921 byl zakládajícím členem 

KSČ, na podzim 1938 utekl před henleinovci do Prahy, odkud chtěl v březnu emigrovat na Nový 

Zéland. Nestihl to a dva dny po okupaci jej za asistence českých policistů zatklo Gestapo. 

V Oranienburgu a Flossenbürgu strávil více neţ pět let. Ţena s dcerou strávili válku v emigraci 

v Anglii, syn dezrtoval z německého letectva do řad Titových partyzánů. V roce 1945 se 

Hünigenovi shledali v Čechách a pro Edmunda Hünigena začala další sloţitá etapa zápasů za 

důstojné postavení německých antifašistů v Československu. Hlavní boj prohrál, kdyţ byla 

v roce 1953 definitivně zrušena liberecká Antifa – kvůli svým rezolutně kritickým postojům 

(zápasil za důsledné provedení dekonfiskací a vracení 20%sráţky ze mzdy, proti zrušení Antify 

se odvolával k nejvyšším politickým představitelům)
 741

  tehdy musel dokonce změnit 

zaměstnání a v poměrně vysokém věku pak pracoval jako tesař v kamenolomu.
742

  

 

Koncem padesátých let se zdálo, ţe se Hünigen se situací Němců v Československu postupně 

smiřuje – ve zprávě z krajského aktivu německých funkcionářů jeho působení během akce Josef 

Lenk výslovně pochválil s tím, ţe „soudruh Hünigen st. patří k těm starým soudruhům, kteří se 

dlouho nemohli vyrovnat s naším řešením národnostní otázky. Jsem přesvědčen, ţe jeho 

přítomnost na sjezdu přispěla k tomu, ţe překonal zbytky nesprávných názorů.“
 743

 Na o něco 

méně oficiálním aktivu o dva roky později ale opět projevil svoji nesmiřitelnou povahu a kuráţ, 

kdyţ vystoupil s neúprosnou kritikou a překvapivě ostrými výpady. Jeho vystoupení 

charakterizuje často napjatou, aţ dramatickou atmosféru jednání stranických orgánů nebo odborů 

s německými antifašisty: 

O proletářském internacionalismu není třeba jen v neděli psát, ale měl by se projevit i 

v praxi a kaţdodenním ţivotě našich pracujících. Ţe tomu tak není, ukazuje právě případ s. 

Webera a řady dalších a dalších Také by si toto měli konečně lumpové ve straně a 

v odborech uvědomit, ale k tomu se jenom mlčí… O další takové lumpárně jsme se mohi 

přesvědčit v souvislosti s přípravou Libereckých výstavních trhů, kde se původně počítalo 

                                                           
740

 NA, f. 850/3 (AMV-dodatky), k. 1284, Zpráva o návštěvě aktivů Němců na Ústecku ve dnech 11.-13. prosince  

1952 
741

 NA, f. 850/3 (AMV-dodatky), k. 1282, Německá otázka na Liberecku – dopis A.Pohla a E. Hünigena  

z 12.11.1951, 15. ledna 1952 
742

 K ţivotním osudům rodiny Hünigenových viz: Wagnerová, Alena (ed.); A zapomenuti vejdeme do dějin... Němci  

proti Hitlerovi: Ţivotní osudy německých odpůrců nacismu v Československu, Praha 2010, str. 85-104 
743

 NA, AÚV KSČ, f. 05/3 (ideologické oddělení), sv. 35, a.j. 274, l. 48-49, Krajský aktiv funkcionářů německé  

národnosti, Liberec, 6. června 1959  



233 

 

s tím, ţe budou také zaměstnáni někteří zaměstnanci německé národnosti. Ale v posledním 

okamţiku byli tito občané německé národnosti vyloučeni a nahrazeni Čechy… Případ 

Klingera ukazuje, jak lidé jsou nahnáni do náruče nepřátel. Ing. Klinger bydlel zde 

v Liberci, měl zde domek a dal státu zlepšovací návrhy v hodnotě 20 milionů. Jeho manţelka 

ani děti neuměly německy, ale Klinger, který byl německé národnosti, měl dům, o který se 

ucházel jeden z patentkomunistů – a patentkomunisti z radnice mu tento dům přidělili. 

Nebylo by správné, aby takové věci, kde lump, který se skrývá ve straně, Klingera připravil o 

dům, byly zveřejněny? Klinger šel na západ a dnes je Klinger vystaven na výstavě jako špion 

a diverzant. To je konec komunistické štvanice… Já jsem se dostal do koncentráku vinou lidí, 

kteří ještě dnes mají veliké slovo.
744

   

 

Bezmocní čeští soudruzi navrhovali, aby se s Hünigenem vedl „pohovor“, v němţ by mu 

poradili, „aby vzhledem k svému vysokému věku na veřejnosti jiţ nevystupoval“, případně aby 

se přinejmenším s obdobnými případy raději důvěrně obracel na stranické orgány a ne s nimi 

„nevhodně“ vystupoval před nestranickou veřejností.  

 

Hünigen nebyl zdaleka sám; v kaţdém z dříve Němci obývaných krajů působilo několik obdobně 

aktivních a z pohledu českých stranických funkcionářů obdobně obtíţných německých 

antifašistů, kteří se bili za co nejdůslednější přenášení integrativní teorie a internacionalizmu do 

kaţdodenní praxe v okresech. Jistý Wilhelm Pusch z Teplicka, rovněţ předválečný člen strany, 

se podepisoval jako „předseda okresního národního výboru Němců v Duchcově“, čímţ v roce 

1952 notně vyděsil funkcionáře z krajského národního výboru i krajského výboru KSČ, kteří 

skutečně začali o imaginárním ONV Němců shromaţďovat informace. Pusch nazýval Němce 

v jednom z dopisů redaktorovi Aufbau und Frieden Babelovi „otroky práce bez občanských 

práv“ a pro vězněné Němce poţadoval amnestii.
 745

  O pět let později, v roce 1957, pak například 

na aktivu členů strany německé národnosti na krajském výboru KSČ ostře kritizoval protahující 

se dekonfiskace, nesmyslné vyslýchání Němců na kriminálce, diskriminaci lidí, kteří slouţili ve 

Wehrmachtu, a především se vracel ke zločinům na Němcích po květnu 1945; soudruhům z KV 

KSČ vyčítal, „ţe byl utlučen revolučními gardami starý soudruh Bürger z H. Litvínova, který se 

vracel z koncentráku. Táţe se, kde byla strana tehdy […] po roce 1948, po únoru strana propásla 

mezi Němci velikou příleţitost a nyní je jiţ pozdě.“
 746

 Podobně nesmiřitelní byli i někteří 

antifašisté z Olomoucka, jako Adolf Hühnel, Rudolf Klicher nebo Otto Tögl. O Töglovi zpráva 

z roku 1952 přímo uvádí, ţe tento předválečný člen strany vystupuje „agresivně, nacionalisticky, 

šovinistickým a přitom i demagogickým způsobem“ a ţe je „stejný případ jako v Liberci s. 

Hünigen“.
747

 Klicher, další ze zakládajících členů strany, pak na odborářské schůzi v polovině 

padesátých let dokonce prohlásil, ţe „sliby, ţe jsme rovnoprávní jako Češi, nebyly dodrţeny“ a 
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poţadoval „ať nás páni pustí ven, radši budu na Západě jako nezaměstnaný, ale budu ţít 

svobodněji a lépe, protoţe tady jsem jen otrok a nejsem nic.“
748

   

 

Obě zmíněné strategie, tedy snaha opevňovat se uprostřed socialistické československé 

společnosti v malých vesnických komunitách i angaţovaná a nesmiřitelná kritika starých 

antifašistů, přeţívaly aţ do počátku šedesátých let – tehdy se jiţ ale stávaly svědectvím o 

odcházejícím světě aktivně jednající a svoji identitu si uchovávající německé menšiny. Staří 

antifašisté umírali a většina přeţívajících společenství se během šedesátých let v důsledku 

masové emigrace do SRN rozpadla. Zbyli jen stárnoucí jednotlivci, kteří se definitivně smířili se 

svoji pozicí postupně asimilující a rozptýlené menšiny.   
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Není nadále moţné ani únosné, aby ve společnosti budující socialismus ţila početná 

skupina lidí zaostalými formami ţivota, v nichţ se projevují silné přeţitky z dřívějších 

společenských formací, dokonce i prvobytně pospolné společnosti (kočování, zbytky 

rodového zřízení, animismus, krevní msta). Velká negramotnost, nízká kulturní úroveň 

cikánů je jedno z častých smutných dědictví po kapitalismu, které nám dosud vyřazuje 

značné procento těchto našich občanů z produktivnějšího pracovního procesu, zvyšuje 

nám neúměrně počet fluktuantů a absentérů. Staletý útisk a pronásledování 

vykořisťovatelskými vládnoucími třídami zanechaly těţké stopy v charakteru cikánů u nás 

ţijícících, kterých se v našem lidově demokratickém zřízení, kde teprve mohou ţít jako 

svobodní lidé, jen pomalu zbavují.
749

 

 

Jestliţe socialistický projekt měl definitivně odstranit chudobu i sociální nerovnost, pak právě 

Romové, dobovým výrazem cikáni, museli patřit mezi ústřední objekty jeho péče. Jejich ţivotní 

styl, způsob bydlení či celková nevzdělanost byly z komunistického pohledu, jak je zřejmé i 

z úvodního citátu z jedné z četných zpráv o cikánském obyvatelstvu  z druhé poloviny 

padesátých let, vnímány především jako „smutné dědictví po kapitalismu“. Péče a snaha 

odstranit tyto, dobovou optikou, pozůstatky dřívějších společenských řádů, mohla mít a také 

měla nejrůznější podoby – od nabídek speciálních vzdělávacích moţností a materiální podpory 

aţ po násilné odebírání dětí, zabavené koně a uřezaná kola od vozů. 

 

Zatímco německá problematika, pojednaná v předchozí části, byla zcela jednoznačně spjata 

s českým pohraničím, kde naprostá většina zůstavších Němců pobývala a jehoţ společnost byla 

na „německou problematiku“ z historicko-politických důvodů citlivější, neţ jak tomu bylo 

v jiných částech země, ţila většina československých cikánů po druhé světové válce na 

Slovensku. Při analýze jejich pozice po válce a v prvním desetiletí socialistické diktatury tak 

nutně musíme překročit problematiku utváření nové společnosti v pohraničí, které jinak tvoří 

ústřední osu této práce. Dramaticky se proměňující diskurz „cikánské problematiky“ má 

celostátní záběr, bez jehoţ představení by zkoumání vztahu většinové společnosti k Romům v 

pohraničí nemělo smysl. Přání, stíţnosti či obavy občanů a lokálních funkcionářů z obcí a okresů 

českého pohraničí byly formulovány a pociťovány právě na pozadí měnícího se přístupu 

centrálních úřadů, coţ platí zejména pro padesátá léta. 

 

První kapitola této části nás opět zavede do pohraničí bezprostředně po válce – tedy do období, 

které předchází socialistickým projektům převýchovy cikánského obyvatelstva. I v něm 

pochopitelně nalezneme o cikánech řadu zpráv, byť existence kočovných skupin nebo usedlého 

cikánského obyvatelstva politické aktéry v této době pochopitelně zajímala výrazně méně, neţ 

jak tomu bylo v případě německy mluvících občanů. 
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1. „Pohraničí nesmí být smetištěm republiky!“750  
Cikáni jako nevítaní hosté v bezprostředně poválečném pohraničí 
 

Ze zhruba 6000 Romů, ţijících v období první Československé republiky na území českých 

zemí, většinou jako usedlé obyvatelstvo na jihovýchodní Moravě, byla naprostá většina 

zavraţděna v nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech. Na organizaci obou 

romských „středisek“ v českých zemích – v Letech u Písku i v Hodoníně – se významnou měrou 

podíleli místní, čeští a moravští, pracovníci. Domů se nakonec z Osvětimi vrátilo pouhých 583 

českých a moravských Romů. Zásadnější náprava postavení Romů v české společnosti, která by 

se snad v reakci na jejich válečné utrpení dala očekávat, se ovšem nekonala. V legislativní rovině 

navázala třetí republika jednoznačně na prvorepublikové zákonodárství týkající se cikánské 

problematiky, jehoţ duch vycházel z kombinace feudálních a osvícensko-absolutistických tradic. 

V rovině diskurzu, zejména způsobu, jakým se o cikánech psalo v dobovém tisku nebo v různých 

stíţnostech a přípisech lokálních a okresních úřadů, lze v mnohém vysledovat rovněţ kontinuitu 

s předchozím válečným obdobím a s rasistickým přístupem charakteristickým pro německý 

nacizmus. Nový začátek se tedy ve vztazích Čechů a Romů v roce 1945 rozhodně nekonal. 

 

Ve víru poválečných migrací, které se v českých zemích neomezovaly pouze na nucené vysídlení 

Němců a osídlování někdejších Sudet ze zdrojů českého vnitrozemí, se (vedle těţko 

odhadnutelného počtu kočovných skupin) postupně do pohraničí začaly z východního i jiţního 

Slovenska přesouvat zprvu stovky, po několika měsících jiţ tisíce tradičně usedlých Romů. Jen 

do roku 1947 jich do českých zemí, převáţně do velkých měst a pohraničí, za obţivou či lepším 

bydlením přišlo pravděpodobně mezi 15 a 20 tisíci. Řada z nich během války v důsledku praxe 

slovenských úřadů a bezpečnostních sloţek přišla o část svých rodin, o domov i o veškeré 

prostředky.  

 

Zatímco před válkou se ve velkém přesouvaly pouze skupiny kočovných cikánů, jejichţ pohyb 

se stát snaţil dostat pod kontrolu, nyní se situace změnila. Migrace cikánského obyvatelstva se 

stala součástí mnohamilionových přesunů, zejména z a do českého pohraničí – a tím se dostala 

nejen do hledáčku úřadů, které tyto migrace měly usměrňovat, ale cikánům se zároveň začalo 

dostávat větší pozornosti ze strany širších vrstev společnosti v českých zemích.  

 

I samotný návrat hrstky usedlých moravských Romů, kteří přeţili hrůzy koncentračních táborů, 

vzbudil mezi tamním místním obyvatelstvem nevoli. Romští sousedé byli povaţováni za 

definitivně zneškodněné, jakmile vyšlo najevo, ţe se jich menší část vrátí do původního bydliště, 

objevily se tradiční stíţnosti; cikáni se prý štítí práce, kradou a ani v táborech se nepolepšili.
751

 

Přímo hrůzu, nenávist a aktivaci nejpozději za války přisvojeného rasistického diskurzu ovšem 

vyvolával zmíněný příliv Romů ze Slovenska.  

 

V dobové české publicistice se (aţ na výjimky vymezující se proti paušalizaci
752

) psalo o 

cikánech nejčastěji jako o zlodějích, běţně se mezi oba pojmy kladlo, přinejmenším implicitně, 
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rovnítko. Zejména legionářské Národní osvobození a národněsocialistický tisk nešetřily útoky 

s rasovým podtextem, ne-li přímo otevřeným rasizmem. V článku Cikánské radosti našeho lidu, 

uveřejněném právě v Národním osvobození, se tak například dočteme, ţe „snad 80 procent 

cikánů má nějakou pohlavní nemoc… krom toho mají vši a páchnou špínou.“ O pobytu cikánů 

v pohraničí se pak říká, ţe „teď, kdyţ se v pohraničí vyváleli, kdyţ si nakradli – a kdyţ jim 

hrozilo nebezpečí zařazení do práce na ţních anebo na chmelnicích, opouštějí tlupy cikánů kraje, 

kde lenošily.“ Článek končí konstatováním, ţe „cikán pracovat nebude“ a výzvou, aby příslušné 

orgány „učinily tahům tohoto ptactva konec“.
753

 

 

Jak je patrné i z výše uvedeného, byla cikánská problematika z české perspektivy často 

spojována právě s otázkou pohraničí. Osidlování pohraničí cikány bylo v té souvislosti 

charakterizováno jako „vyhánění čerta belzebubem“
754

, přičemţ autoři (celkem bez ohledu na 

politický profil daného periodika) zdůrazňovali potřebu skutečně pracujících lidí v pohraničí, 

jimiţ cikáni údajně nejsou.
755

 Někteří autoři vyčítali přítomnost cikánů v pohraničí státnímu 

aparátu či bezpečnostním úřadům, které se údajně měly postarat, aby se takoví – nemá-li být 

pohraničí „smetištěm republiky“ – do příhraničních oblastí rozhodně nedostávali.
756

 

Autoři několika „tolerantnějších“ textů namítali, ţe cikáni „jsou zrovna tak lidé jako jiní“. 

Potřeba tuto pravdu zvlášť zdůrazňovat sama o sobě svědčí o značné kontinuitě nacistického 

diskurzu, jenţ romské a ţidovské obyvatelstvo de facto vyčlenil z lidské společnosti a s nímţ 

bylo nyní potřeba vést polemiku. Ani zmíněné „tolerantnější“ články nepopíraly, ţe „cikáni jsou 

primitivní lidé“ a ţe je občas nutné je „posadit do vlaku a poslat tam, odkud přišli“, pouze 

například upozorňovaly na to, ţe „jsou dnes jediným ţivlem, který přijme těţkou práci v lomech, 

štěrkování, a všude tam, kde se ostatním nechce“ a proti většinovému názoru tak zdůrazňovaly, 

ţe i „cikáni dovedou pracovat“.
757

 

 

Zřejmě na vůbec největší odpor naráţeli Romové z jiţního Slovenska, socializovaní 

v maďarskojazyčném prostředí. Ti mluvili většinou maďarskými dialekty, coţ ještě zvyšovalo 

dojem ostatních, z velké části rovněţ nových obyvatel pohraničí, ţe se jedná o cizince, kteří 

v pohraničí nemají co dělat. Hovořilo se o cikánech z Balkánu a vůbec celé jiţní Evropy, kteří 

„zaplavují“ české pohraničí. Charakteristická je „polemika“ komunistického deníku Sever a 

tradičního hraničářského tisku, v níţ šlo právě o zmíněné „cikány z jihovýchodní Evropy“. 

Debatu o tom, jak hodnotit přítomnost těchto lidí v pohraničí odstartoval článek v Severu, 

v němţ se mimo jiné psalo, ţe „hordy“ cikánů z jihovýchodní Evropy „dokazují, ţe u nás jsou 

lepší ţivotní podmínky neţ v okolních státech. Tyto hordy jsou totiţ jako štěnice, které si také 

vţdy zvolí tučnější oběť“.
758

 Přirovnání ke štěnicím a dalším parazitům bylo v dobovém 

kontextu zcela běţné, polemika se tedy vedla pouze o tom, zda přítomnost „štěnic“ je důkazem 
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prosperity či naopak všeobecného nepořádku. Paradigmatický text reakce z Našeho hraničáře 

stojí za delší citaci, protoţe dokládá jak dobový přístup k „cikánské problematice“, tak zejména 

kontinuitu s předchozím obdobím. Neúprosná logika genetické předurčenosti je sice zavrţena a 

připouští se moţnost převýchovy dětí, jinak ale autor článku replikuje metody rasistické 

segregační politiky a je pevně přesvědčen o nutnosti řešit problémy s „nepřizpůsobivými“ rychle, 

efektivně a bez ohledu na jejich individuální lidskou důstojnost: 

Cizopasníci se přece drţí právě tam, kde se setkávají s výhodnými podmínkami pro 

sebe… Hojnost zlodějů nesvědčí jen o tom, ţe je co krást, nýbrţ především o tom, ţe krást 

je snadné. Snad by bylo tedy lépe… vzít si příklad z toho, jak v Rusku likvidovali tlupy 

bezprizorných. Je tedy třeba nechat vyumělkovaného přikrašlování přítomnosti 

„cikánských hord“ v pohraničí, které není o nic lepší neţ vynášet zavšiveného člověka 

nad ty, kdo vši nemají, „protoţe na něm mají co ţrát“ a místo toho se dát do 

„odvšivování“ Jsou-li mezi cikány uprchlíci z cizích států, musejí býti odsunuti stejně, 

jako byli vystěhováni uprchlíci jiných vrstev cizozemska k nám přišlí. Ostatní musí býti 

rozděleni tak, aby ta hrstka skutečně civilisovaných mohla ţít jako kaţdý jiný občan; ti 

ostatní by museli býti usazeni na tolika místech, kolik je nutno, aby byli pod dokonalým 

dozorem a nemohli se vyhýbat práci a potulovat se v okolí. Děti pak by… musely by býti 

dokonale a navţdy vytrţeny ze svého prostředí a přivedeny k tomu, aby se sţily 

s prostředím řádně občanským. Internaci dospělých by bylo snad nejlépe zařídit 

v osadách při zemědělských statcích, zemských nebo také obecních statcích, na nichţ by 

pod řádným vedením vykonávali všechny potřebné práce… Bylo by to zařízení poměrně 

nejlidštější a také hospodářsky nejúčelnější při nezbytné ovšem důslednosti a přísné 

kázni.
759

 

 

Ţe uvedené názory nejsou jen výstřelkem několika xenofobních novinářů, potvrzuje jak 

nepřítomnost článků s výrazně jiným vyzněním, tak i dikce dobových situačních zpráv 

z pohraničí, které informují o postojích a názorech obyvatelstva. Cikáni podle nich 

v pohraničních obcích a městech přinejmenším „nejsou vítáni“, případně „jsou předmětem 

stálých stíţností“, jejichţ obsahem je vedle špatné pracovní disciplíny a fluktuace zejména 

prostituce, ţebrota a vůbec „nemravný způsob ţivota“.
760

 Ostatně, samotní autoři příslušných 

situačních zpráv, tedy pracovníci bezpečnostních orgánů, kteří v souvislosti s Romy běţně 

pouţívali pojmů tlupy, hordy nebo smečky, si se všeobecným odporem vůči této skupině 

obyvatelstva nezadali. V rámci zpráv tak lze jen stěţí odlišit, jedná-li se o reprodukci názorů 

obyvatelstva, kterou měli jejich autoři v popisu práce, nebo o jejich vlastní, subjektivní 

hodnocení. Tak například autor zpravodajského hlášení z 5. dubna roku 1947 píše, ţe „nejhorším 

ţivlem z novoosídlenců jsou nesporně cikáni, usazení ponejvíce v městech. Jejich pracovní 

schopnosti jsou velmi nízké a nevyváţí zlo, které působí jejich rodiny neslýchanou nečistotou 

v celém okolí jejich bytů. Největší nebezpečí spočívá v tom, ţe cikánská hnízda špíny se 

v nastávajícím oteplení mohou stát semeništěm infekčních chorob a hmyzu, nehledě 

k nesnesitelnému puchu, který se v okolí cikánských bytů šíří.“
761

 Slováci, kteří rovněţ 

přicházeli do pohraničí za lepšími pracovními moţnostmi, si běţně stěţovali, ţe je lidé zaměňují 
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s cikány, coţ údajně kalilo vztahy Čechů a Slováků v osidlovaném pohraničí.
762

 K napětí mezi 

Čechy a Slováky ovšem nevítaní Romové přispívali bez ohledu na případnou záměnu – 

obyvatelstvo o nich údajně ironicky mluvilo jako o „jediném daru, který nám Slováci ochotně a 

bez výhrad věnovali.“
763

 Zejména lázeňská města, jako Teplice nebo Mariánské Lázně, se 

snaţily Romů zbavit s poukazem na jejich údajně neblahý vliv na turistický ruch.
764

 Spíše 

úsměvné charakteristiky pak hovořily o tom, ţe „cikáni pracují v lese jako dělníci, do práce nosí 

sebou hudební nástroje a místo práce si vyhrávají.“
765

 

 

Poválečné pohraničí bylo plné lidí, kteří sem přicházeli za snadným výdělkem, kteří záhy 

odcházeli, aniţ by se skutečně zapojili do tak zdůrazňovaného „budování“. V tomto počínání 

tedy Romové nebyli výjimkou. Zřejmě nechyběly autentické zkušenosti s drobnými krádeţemi 

nebo špatnou pracovní morálkou Romů, zároveň ovšem řada z nich pracovala v těţkém 

průmyslu, ve stavebnictví, na stavbách silnic a ţeleznic i jinde, přičemţ často vykonávali práce, 

které nepatřily právě k populárním. Zejména ve městech bydleli Romové přicházející za prací ze 

Slovenska často velmi provizorně, ve sklepních prostorech a ve válkou zničených budovách. I 

tyto skutečnosti by ovšem mohly stejně tak jako všudypřítomný odpor vzbuzovat účinnou lítost. 

Samy o sobě nezakládají skutečný důvod, proč tak rychle vykrystalizoval všeobecně vnímaný 

protiklad mezi cikány a, na druhé straně, poctivými hraničáři (bílé pleti a českého jazyka).  

 

Kořeny „lidových“ postojů a názorů tedy evidentně překračují autentické zkušenosti, coţ platí 

především o různých návrzích na řešení tohoto „problému“. Vedle tradičních předsudků o 

cikánech, kteří se „vyhýbají práci“ a působí „neslýchanou nečistotu“, o „hnízdech špíny“ a 

„semeništích chorob“, hrál svoji roli jistě i fakt, ţe většina českého obyvatelstva (mimo jiţní 

Moravu) měla i před válkou s Romy velmi malou zkušenost a ţe je nyní jinakost těchto lidí 

šokovala či pobuřovala. Nemalou roli hrál i zmiňovaný rasistický diskurz, který si česká 

společnost během války přinejmenším částečně nereflektovaně osvojila.  

 

Argumentace řady autorů článků či situačních zpráv nebo reprodukované názory obyvatel ovšem 

svědčí zejména o propojenosti proticikánského diskurzu se všeobecným voláním po „očistě 

pohraničí“. Očista, původně s jednoznačně protiněmeckým nábojem, se postupně přenášela na 

řadu dalších skupin obyvatelstva.
766

 S tradičním proticikánským diskurzem, ztotoţňujícím 

cikánské obyvatelstvo s povalečstvím, kriminalitou, ale i s vyloţeně fyzickou špínou a 

nepořádkem, tato mantra poválečného pohraničí velmi konvenovala.
767

 Aţ do konce čtyřicátých 

let tak lze – vedle zmiňovaných populárních proticikánských diskurzů – sledovat, jak se logika 

očisty odráţí v různých nařízeních a zákrocích lokálních úřadů či bezpečnostních sloţek a 

nakonec i v postojích centrální politické moci. Její vztah k cikánské problematice byl sice 
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netečnější neţ později v padesátých letech a zároveň o něco méně radikální neţ většina 

artikulovaných postojů lokálních aktérů či dobové publicistiky – zároveň ale, na rozdíl od 

pozdějšího období, očistné a segregační tendence centrální politické orgány nijak zásadně 

nepotíraly. Naopak, i oficiální politiku vůči cikánům v prvních pěti letech po válce 

charakterizuje kombinace odsunů, rozptylu, internace a pokusů o převýchovu – coţ jsou, snad 

s výjimkou převýchovy, charakteristické praktiky, jeţ byly v tomto období aplikovány i vůči 

ostatním něţádoucím skupinám obyvatel, v první řadě pochopitelně vůči německé menšině. 

Propojenost proticikánských opatření s konstruováním nové společnosti v pohraničí pod 

praporem národní očisty tak lze dokumentovat v podstatě na všech úrovních, od legislativy aţ po 

lokální praxi. 

 

Z hlediska legislativního rámce byl vztah obnoveného státu k cikánům určován především 

zákonem č. 117/1927 o potulných cikánech převzatým z meziválečného Československa a 

některými dílčími předpisy z dob monarchie. Zároveň ale od září roku 1945 platila 

v Československu pracovní povinnost, coţ značně problematizovalo pozici řady Romů, kteří se 

ţivili různými příleţitostnými neevidovanými sluţbami (broušení, kování apod.) a kteří nadto 

často měnili zaměstnání i místo pobytu.
768

  

 

V duchu moderního státu usilovalo i československé ministerstvo vnitra o obnovení evidence 

cikánů, který byl nakonec v českých zemích zhotoven v srpnu roku 1947. Soupis se netýkal 

cikánů, kteří „ţijí usedle po delší dobu“, přičemţ otázku, do které kategorie patří Romově 

s trvalým bydlištěm na Slovensku pracující přechodně v českých zemích, nikdo příliš neřešil. 

Vzhledem k tomu, ţe se na seznam dostalo v českých zemích téměř 17 000 lidí, lze usuzovat, ţe 

byli zařazováni i jiné osoby neţ „potulní Cikáni a tuláci práce se štítící“, jak odpovídalo záhlaví 

soupisu. To ostatně dokládá i paradoxní skutečnost, ţe z dospělých muţů zanesených do soupisu 

bylo (podle klasifikace organizátorů soupisu) téměř 80% pracujících.
769

 Tento poměrně málo 

reflektovaný rozpor byl charakteristický pro většinu soupisů cikánského obyvatelstva i 

v následujících letech a - ve vztahu státního aparátu k Romům -  svědčí o naprosto nejasné 

hranici mezi etnicitou a, na druhé straně, sociálně-pracovněprávní kategorií.  

 

Krátce před organizací soupisu vyvrcholily rovněţ diskuze o zřízení pracovních táborů pro 

cikány, jeţ vedle různých regionálních aktérů prosazovalo zejména Ministerstvo práce a 

sociálních věcí. Motivem byl vedle snahy po segregaci cikánského obyvatelstva i akutní 

nedostatek pracovních sil v některých regionech či odvětvích. Ač některá ministerstva návrh 

přivítala, většina z nich se obávala nedostatečných legislativních podkladů pro takové 

opatření.
770

  

 

Stejně jako u jiných „cizorodých“ skupin je i v případě Romů charakteristický odpor zejména 

bezpečnostních orgánů proti jejich pobytu v pohraničním pásmu – tedy v oblasti zhruba do 50 

kilometrů od státní hranice. Cikáni stejně jako Němci, lidé ze smíšených manţelství a některé 

skupiny reemigrantů tak na základě své etnicity nebo způsobu socializace patřili mezi 
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„nespolehlivé ţivly“, a to nejen z pohledu lokálních funkcionářů nebo zmíněných útvarů 

bezpečnostních sloţek, ale i centrálních orgánů. Přestoţe ministerstvo národní obrany přivítalo 

návrh na internaci cikánů v pracovních táborech s tím, ţe je -  ve „prospěch nejen konsolidace 

pohraničního území, ale téţ zájmu obrany státu“ -  ţádalo zároveň, právě na základě zájmů 

obrany státu, aby, „dojde-li ke koncentraci cikánů“, nebyli tito umísťováni v celním pásmu, tedy 

v prostoru poblíţ státních hranic, a aby zmíněné tábory byly pokud moţno zřizovány ve 

vnitrozemí.
771

 Ostatně toto stanovisko bylo v plném souladu se směrnicemi samotného 

Ministerstva práce a sociálních věcí, které rovněţ předpokládaly „očištění pohraničního pásma 

od cikánů“
772

. Regulace pohybu cikánů šla ruku v ruce s obecnou snahou o osidlování 

pohraničního pásma homogenním společenstvím „spolehlivých“ občanů“, a to mnohdy na úkor 

akutní potřeby pracovních sil v těchto oblastech. 

 

Navzdory dominantnímu proticikánskému diskurzu, všeobecné snaze se těchto lidí různými 

způsoby zbavovat, navzdory jejich cejchu „nespolehlivých“, se přece jen setkáváme s konflikty 

různých sloţek státní správy a občanů ohledně, z dobového hlediska, správného zacházení 

s cikány. Na centrální úrovni šlo zejména o zmiňovanou neshodu mezi ministerstvy a dalšími 

úřady ohledně pracovních táborů pro cikány (případně „středisek pro osoby práce se štítící“). 

Častější byly zásahy centrálních úřadů, zejména ministerstva vnitra, proti vyloţené zvůli a 

otevřeně diskriminačním opatřením niţších sloţek, ať uţ se jednalo o svévolné vykazování 

cikánů z rekreačních středisek, případně zákaz vstupu cikánů do centra města, který vydal ZNV 

v Praze.
773

 V některých případech se cikánů rovněţ „zastali“ jejich zaměstnavatelé, jimţ byli 

niţšími sloţkami správy „odebráni“ – ať uţ za účelem v poválečné době běţných praktik odsunu 

či rozptylu nebo za účelem nuceného nasazení, tedy neplacenou těţkou práci pod dozorem. 

Poslední jmenované vyuţití cikánů sice nebylo v souladu ani s tehdy platným právem, přesto 

k němu však docházelo.
774

  

 

Charakteristický spor mezi zaměstanvateli, u nichţ Romové pracovali, a různými sloţkami 

správy i skupinami místního obyvatelstva, které Romům často bez ohledu na zkušenosti s nimi 

nedůvěřovaly, se odehrál na Broumovsku. Zásadní roli v něm opět hraje aspekt pohraničního 

území. Příběh začíná docela obyčejně. Na otevřeném vlečňáku taţeném traktorem byli ze 

Slovenska do Starkova (v dříve Němci osídlené části Broumovska) koncem roku 1946 přivezeni 

cikáni, a to jako pracovní síly pro velkostatkáře a architekta Vojtěcha Kleprlíka z okresu Hradec 

Králové. V pohraničí byli ubytováni zřejmě proto, ţe se tam nalézala řada volných domů po 

Němcích. Jejich přítomnost na Broumovsku ovšem vzbudila vlnu nevole. Vedle zcela mlhavých 

výtek o jejich „dotěrnosti“ a „rvačkách“ se ve stíţnostech hovoří především o plundrování 

prázdných domů po Němcích – tedy činnosti, která byla v pohraničí tou dobou běţná a která 

rozhodně obyčejně nevedla k ţádným zásahům proti celým skupinám obyvatel. V případě cikánů 

byla ovšem situace jiná. Obyvatelstvo se údajně naléhavě domáhalo, „aby tito ţivlové byli 
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z okresu broumovského, zvláště z pohraniční části vysídleni“. To se podle dochovaných zpráv 

týkalo i dalších skupin cikánů v pohraniční části okresu, usídlených v Broumově, Pěkově, 

Hynčicích a jinde. Dotyční zaměstnanci pana Kleprlíka byli v reţii ONV Broumov a 

místních bezpečnostních orgánů vyvezeni z dříve německé části okresu do Hronova, tedy do 

vnitrozemí. Celý akt byl podpořen argumentací zdůvodňující, ţe a proč cikáni nepatří do 

pohraničí, kde je místo jen pro „naprosto spolehlivé“ a ţe cikáni „jsou ţivel cizímu majetku 

nebezpečný“. Zaměstnavatel cikánů byl krom toho obviněn, ţe úřadům nahlásil slovenské 

zaměstnance, aniţ by přiznal, ţe jde o cikány. Celá věc měla dohru, kdyţ zaměstnavatel proti 

jednání místních úřadů rozhodně protestoval a hrozil interpelací u nejvyšších úřadů země. 

Tvrdil-li, ţe se Slováky, kteří jsou u něj řádně zaměstnáni, se v tomto případě zachází jako se 

zločinci, byl lokálními aktéry opět obviňován z toho, ţe „z otázky čistě cikánské učinil otázku 

vzájemného poměru mezi Čechy a Slováky“.
775

 Příběh má otevřený konec – jak to s onou 

skupinkou lidí, která v zimě přijela do pohraničí na vlečňáku za prací, aby byla následně z tohoto 

„strategického území“ jako nespolehlivá deportována do vnitrozemí, dopadlo, se uţ asi 

nedozvíme. O atmosféře a poměru formující se společnosti a státní správy v pohraničí k cikánům 

přicházejícím ze Slovenska však i tak vypovídá mnohé. Vedle legitimizace represe na základě 

zvláštního statutu pohraničního území je pozoruhodné mimo jiné i to, ţe se cikánů v tomto i 

v mnoha jiných případech zastávali právě jejich zaměstnavatelé. Pro ty pochopitelně byli 

ţádanou levnou pracovní silou. Skutečnost, ţe si je snaţili udrţet, ovšem nepotvrzuje opakující 

se charakteristiky cikánů v pohraničí jako osob štítících se práce, které reprodukovaly novinářské 

texty i dobová situační hlášení.  

 

V úvodu zmiňované kontinuity s první Československou republikou a s rasistickými diskurzy 

osvojenými českou společností po roce 1938 (dosud v literatuře zmiňovanými spíše v souvislosti 

se situací na Slovensku) se vztahují zejména na základní parametry vzájemných vztahů většiny a 

romské menšiny a na charakter záměrů ústředních institucí nebo lokálních aktérů. Snaha o 

segregaci, lokální, regionální či univerzální očištění společnosti od cikánů, je stále patrnější neţ 

důraz na převýchovu a asimilaci, s nímţ se budeme setkávat během padesátých let. Podobnost 

zejména s první republikou vykazuje i nesystematičnost a často malá účinnost státního zájmu o 

cikánskou problematiku.  

 

Podrobnější vhled do praxe zacházení s cikány konkrétně v českém pohraničí však ukazuje, ţe se 

cikánská problematika v českých zemích po roce 1945 přece jen v jistém ohledu ocitá 

v pozměněném kontextu. Přesuny, postrky, vysídlení, rozptyly a další byrokratická a represivní 

opatření totiţ nyní mohou být -  a také zpravidla v praxi jsou - legitimizována jako součást 

konstruování nové společnosti v dříve německém pohraničí. Toto území má být z mnoha důvodů 

chráněno před nepříznivými vlivy – jako území strategické z hlediska bezpečnosti státu, jako část 

země, v níţ je teprve třeba vybudovat základní struktury, jako prostor s vysokým potenciálem 

kriminality, který dosud není zcela pod kontrolou, i jako území, v němţ se má vybudovat 

společnost pouze z dobrých pracovníků a spolehlivých občanů-hraničářů. Do ţádné z kategorií 

osídlenců, kteří měli být hodni takto výsostného poslání, cikáni nepatřili. Z toho důvodu se 

z hlediska ústředních i lokálních úřadů, stejně jako širokých vrstev společnosti v pohraničí, 
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přiřadili k zástupům nespolehlivých, k Němcům, Čechům z Vitorazska, reemigrantům z Kladska, 

Vídně nebo Střelína a tisícům dalších. Ti všichni byli vydáni napospas direktivní regulaci 

pohybu obyvatelstva. Pro Romy tato pozice nebyla nijak nová, jen měla, v případě těch, kteří 

měli o práci a pobyt v českém pohraničí zájem, tentokrát nové odůvodnění. 
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2. Mezi převýchovou a asimilací  
Ideologie a praxe „řešení cikánské otázky“ v českých zemích po roce 1948 
 

Cikán nebyl v myslích burţoasie člověkem a nezaslouţil si, aby se někdo pozastavil nad 

jeho osudem […] Socialistické zřízení přebírá cikána, negramotného a zaostalého 

člověka do svých rukou, aby z něho vytvořilo rovnoprávného, zdravého a čistého člověka, 

uvědoměle pracujícího pro dobro celku […]. Je proto jediná cesta: Cesta převýchovy a 

výchovy dětí, současně s intensivní převýchovou dospělých.
776

 

 Josef Pohl, velitel Voj. újezdu Boletice, 1952 

 

Cikáni nejsou ţádní andělé. Budou tam případy, kdy ani nejlepší výchovné přesvědčování 

nezapůsobí a budeme nuceni přistoupit k represi. Jde o to, ţe je nutno, aby také na 

cikánské obyvatelstvo se vztahovaly zásady socialistické zákonnosti. Jestliţe přesto, ţe 

jsme jim dali všechny moţnosti, ţe jsme je ubytovali, ţe jsme jim dali práci, budou dále 

krást, provádět podvody a […] ţít parasitním způsobem ţivota, pak nebudeme váhat a 

provedeme i ustanovení zákona o represi. 

Přesto, ţe bylo řečeno, ţe zákony platí na všechny, v mnohých případech se dosud zdálo, 

ţe na cikány neplatí. Mám dojem, ţe v postupu proti cikánům jsme byli všichni příliš 

liberální, a to proto, ţe byla s nimi obtíţná práce […] Přestali se nás bát, a proto trestnou 

činnost prováděli.
777

  

Soudruh Kotál, náměstek min. vnitra, 1957 

 

Samotný rok 1948 není v rámci vztahu k romské menšině v českých zemích významnějším 

zlomem. Nejpozději od podzimu 1949 však začíná zásadní etapa, v níţ se vztah moci 

k romskému obyvatelstvu od základů změní. Elity KSČ vstupují do tohoto období s velkými 

ambicemi, jejichţ základním pilířem je víra v moţnost radikální proměny člověka ke svobodě a 

důstojnosti, za předpokladu, ţe se lidské jedince podaří osvobodit od pout minulosti a 

dosavadního vykořisťování člověka člověkem. Cikáni jsou v očích nových vládců esencí 

degradace lidství, k němuţ z jejich pohledu došlo v důsledku kapitalistických výrobích vztahů. 

Boj proti jejich zaostalosti, ale i jejich tradiční identitě, jeţ je nyní pokládána za přeţitek 

minulosti, je zároveň bojem za překonání dřívějšího společenského řádu. Vztah k občanům 

cikánského původu tak daleko přesahuje oblast menšinové politiky. 

 

Jestliţe revoluční fáze socialistické diktatury si, v první polovině padesátých let, kladla vedle 

„likvidace reakce“ za cíl především vytvořit novou společnost i nového člověka, byla od počátku  

podstatným druhým pilířem politiky i myšlení o cikánské problematice ambice na absolutní 

kontrolu politického vývoje, ekonomických vztahů a ideologického směřování. S tímto 

přesvědčením o nutnosti a správnosti kontroly se začal charakter ţivota Romů záhy dostávat do 

rozporu, který vyústil ve změnu politiky v druhé polovině padesátých let. To mělo, společně se 
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stopupající rolí „socialistické zákonnosti“ v druhé polovině padesátých let, zásadní důsledky na 

postupnou proměnu vztahu k cikánské problematice obecně.   

 

Celkem bez ohledu na proměny politik vůči romskému obyvatelstvu - od počátečního nezájmu, 

přes emancipativně-výchovný étos stalinizmu aţ po disciplinačně byrokratický přístup na konci 

padesátých let - budeme ve vztahu lokální společnosti i funkcionářů v pohraničí k cikánům moci 

sledovat řadu kontinuit; zejména ve formě touţebného volání po očistě, které má často rasistický 

nebo přinejmenším silně nacionální podtext a které se po roce 1950 dostává poměrně rychle do 

rozporu s diskurzem politických elit i s prosazovanou legislativou. 

 

Tak jako i v předchozí a následující části mi nejde ani zde o komplexní popis vývoje příslušné 

menšiny v českých zemích během prvního desetiletí diktatury KSČ. Jde spíše o odhalování 

kořenů a příčin kontinuit i zlomů v přístupech k této menšině, v myšlení o ní. Zejména u 

cikánské problematiky je takové hledání příčin pozoruhodným vhledem do vnitřního ústrojí 

diktatury a její mnohovrstevnatosti. 

 

V první podkapitole budu vedle základních informací o migracích romského obyvatelstva do 

českých zemí (a o odlišnosti postavení Romů v českém pohraničí oproti například slovenské 

situaci v padesátých letech) analyzovat zejména panující diskurzy ve vztahu vůči romskému 

obyvatelstvu. Jsou to myšlenkové předpoklady, které celou problematiku strukturují  - oproti 

dřívějším dobám - značně odlišně a z nichţ státní správa a stranické orgány po celá padesátá léta 

odvíjejí dlouhodobý cíl politiky vůči romskému obyvatelstvu; jeho asimilaci. Oproti těmto 

relativně stabilním předpokladům se pak v druhé podkapitole na základě mezinárodního 

kontextu, ideologických proměn, dlouhodobých diskuzí, i konkrétních kauz z českého pohraničí 

pokusím odhalovat kořeny a příčiny zásadních proměn politiky vůči romskému obyvatelstvu 

v druhé polovině padesátých let.  

 

 

 

Ústřední „cikánské“ diskurzy padesátých let 
 

I kdyţ se na centrální úrovni od konce války zpravidla hovoří o „cikánské otázce“ jako takové, 

jsou ve skutečnosti problémy Romů i vztahu majoritního obyvatelstva k nim značně odlišné 

v českých zemích a na Slovensku. Na Moravě, ve Slezsku a v Čechách problematika úzce 

souvisí s poválečnou migrací do pohraničí a velkých měst. Jedná se v podstatě o proces moderní 

urbanizace, byť se specifickými rysy, které charakterizují právě cikánské obyvatelstvo (rodová 

solidarita, řetězový charakter migrace apod.). V důsledku tradičního obrazu cikána – kočovníka 

vnímá majorita ve čtyřicátých a padesátých letech tuto migraci jako kočování, čímţ dochází ve 

vnímání Romů v českých zemích ke značným zkreslením. Kočovný ţivot totiţ vede jen poměrně 

malá menšina Romů, migrace (sezónní či jednorázová) je naopak procesem vztahujícím se na 

naprostou většinu těch, kteří v této době přicházejí do českých zemí ze Slovenska. Jedná se o jev 

novodobý, poválečný, z hlediska dřívějšího ţivota cikánů v Československu bezprecedentní. 

Problematika Romů v českém pohraničí, na rozdíl od slovenských osad, není v první řadě 

problémem zaostalosti a chudoby, ale otázkou migrantů z venkova, kteří přicházejí do urbánního 
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prostředí a jen s velkými obtíţemi se začleňují do pracovního procesu či přejímají pro ně novou 

kulturu bydlení. 

 

Tato migrace je od počátku socialistické diktatury státem výrazně podporována, protoţe 

v důsledku programu industrializace a zejména rozvoje těţkého průmyslu je v českých zemích 

potřeba velké mnoţství pracovních sil – a to zejména ve velkých městech a v pohraničí. Mnozí 

Romové se spokojili s poměrně špatnými byty, v nichţ se nadto brzy tísnili s dalšími příbuznými 

– i tak se jednalo o sociální vzestup oproti situaci na Slovensku a zejména o existenci nadějnější 

ţivotní perspektivy. Značná část z nich se ale aţ po příchodu do Čech poprvé setkala například 

s principem nájemného, které někteří chápali jako novodobý nástroj rasového útisku.
778

 

K neschopnosti platit nájemné se pak přidávaly další potíţe s městskou kulturou bydlení, 

případně s rychlým měněním pracoviště (dobovým výrazem fluktuace). Za muţi, kteří zvolili 

české země nejen za přechodné pracoviště, ale za svůj nový domov, od počátku padesátých let 

přicházely další části jejich rodin, ţeny, děti, sourozenci. Tomu často nevyhovovalo provizorní 

ubytování a hygienická situace se tak dále zhoršovala.  

 

Setrvání v českých zemích se však zdaleka netýkalo všech příchozích Romů. Ke specifickým 

rysům této migrace tak patří rovněţ migrace zpětná. Důvody, proč se řada Romů vracela zpět na 

Slovensko, byly různé. Vedle opravdu neutěšených poměrů zejména na venkově v odlehlých 

koutech českého pohraničí, kde mnozí záhy zjistili, ţe svoji ţivotní situaci nijak nezlepší, to byly 

často nesplnitelné předpoklady rychlých výdělků v Čechách, které v představách řady 

slovenských Romů byly téměř zaslíbenou zemí. Někteří přijíţděli do Čech jiţ rovnou se 

záměrem vydělat zde pouze peníze, například na domek, jejţ si chtěli postavit na Slovensku. Jiní 

nezvládli civilizační střet, který znamenal příchod do města, ubytování v městském bytě, 

zmíněné nájemné jako součást pravidelných měsíčních výdajů nebo hygienické zvyklosti, které 

po nich byly najednou vyţadovány.
779

 Vztah autorit k této zpětné migraci je rozporuplný. 

Zatímco místní úřady ji často (i finančně) podporují, protoţe se z různých důvodů snaţí „svých“ 

cikánů zbavit, centrálním úřadům pochopitelně přidělává starosti, a tak se ji snaţí zastavit nebo 

alespoň omezit. Tento paradox, který je přítomen od samého počátku migrace slovenských 

Romů zejména do českého pohraničí, je zcela zásadním prvkem, který bude mít ke konci 

padesátých let – v literatuře zatím spíše podceňovaný  - vliv na rozhodnutí vedoucí k násilnému 

zákazu kočování. 

 

Zdá se, ţe to byly zejména výše popisované (z hlediska obou stran, cikánů i majority) nečekané 

problémy, do nichţ se cikáni dostávali v českých zemích, a z nich pramenící nedůvěra, případně 

přímo odpor a nenávist
780

, které postupně v druhé polovině roku 1949 přiměly nejprve exekutivu 

a posléze i ústřední stranické orgány, aby se cikánskou problematikou začaly znovu intenzivněji 

zaobírat. Ať uţ je však základní podnět tohoto obnoveného zájmu jakýkoliv, je zřejmé, ţe 

politické elity socialistické diktatury se nespokojily s pouhými administrativními zásahy, které 
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by řešily problémy v jednotlivých lokalitách. Dřívější represivně-byrokratické přístupy nebylo 

moţné v nové situaci legitimizovat, nebo alespoň ne jako výlučný přístup k cikánské 

problematice. Noví lidé na ministerstvech začali v řešení „cikánské otázky“ klást zcela nové 

nebo přinejmenším výrazně reformulované akcenty. Ty jsou úzce spjaty s myšlenkovým světem 

nastupující diktatury, zejména s její revoluční fází. 

 

*** 

 

Základním paradigmatem nastupující socialistické diktatury byla víra v radikální rovnost 

lidských individuí, která překračovala oblast pouhé rovnoprávnosti. Vzhledem k existujícím 

nerovnostem ve společnosti šlo samozřejmě o vizi projektovanou do budoucnosti a spojenou 

nutně s emancipativním étosem. U málokteré skupiny obyvatel se toto přesvědčení projevilo 

v tak vyhrocené podobě jako právě u Romů. Jejich způsob ţivota a postavení ve společnosti 

mohl být, a také byl, vysvětlován pouze jako důsledek minulého útlaku.  

 

Roku 1950 byl definitivně zrušen zákon č. 117/1927 o potulných cikánech
781

. Státní orgány tak 

daly jasně najevo, ţe dřívější přístup k cikánské problematice byl chybný a ţe se na něj nadále 

nebude navazovat. Kritika přístupu „kapitalistického společenského řádu“ k cikánům se opírala o 

tři argumenty. Autoři různých pojednání i interních stranických a ministeriálních dokumentů 

tvrdili, ţe kapitalistický řád cikánům postupně odňal jakoukoliv moţnost jejich pracovního 

zapojení, čímţ z nich aktivně činil vyděděnce společnosti a vytvářel tlak na jejich sociální i 

fyzickou segregaci. To je, podle zmíněných výkladů, nutně muselo vést ke kriminálnímu 

způsobu ţivota: 

Byli pokládáni za méněcenné osoby a byli prostředím a okolnostmi přímo vedeni k tomu, 

aby páchali trestné činy, při čemţ pouţívali nejrafinovanějších podvodů, aby uhájili své 

ţivoty. Postupem doby dospěli k přesvědčení, ţe ani jiným způsobem nemohou ţít.
782

 

Zákon z roku 1927 ze socialistické perspektivy nejen přímo navazoval na feudální „mandáty, 

patenty a reskripty“, ale právě v souvislosti s údajným hospodářským útlakem cikánů se jevil 

jako vyloţeně represivní: 

Velmi drastickým tzv. „preventivním opatřením“ bylo odnímání dětí mladších 18 let 

rodičům tehdy, jestliţe nemohou zaručit jejich řádnou výchovu. Jak ironické bylo toto 

opatření v době, kdy tisíce nezaměstnaných marně hledalo práci, aby uţivilo své rodiny, 

kdy dělnické matky s hrůzou očekávaly budoucí dny, které jim přinášely nemoci a ztráty 

podviţivených dětí. Tehdy, v takových podmínkách, se měl tedy zaručit za řádnou výchovu 

cikán, na jehoţ černou pleť se pohlíţelo jako na vypálené znamení hanby, kterému nikdo 

nedal práci a který musil krást, aby nezemřel hlady. Cikánské děti byly tehdy dávány buď 

do rodin (pokud se jich některá rodina ze soucitu ujala), ale hlavně do tzv. výchovných 

ústavů, známých polepšoven, které většinou znamenaly naprostou mravní zkázu dítěte. 

Tak tedy „upravila“ ţivot cikánů 1. republika.
783
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Tato kritika je pozoruhodná zejména v souvislosti s výchovnými projekty a praxí dětských 

domovů v padesátých letech, o nichţ ještě bude řeč. Odnímání dětí rodičům totiţ samo o sobě 

rozhodně nebylo v dobovém kontextu ve vztahu k romskému obyvatelstvu zapovězeným 

prostředkem „převýchovy“.  

 

Druhý, s předchozím související argument spočíval ve výtce, ţe „kapitalistická společnost se 

nijak nestarala o to, jak cikány přimět k stálému a řádnému ţivotu“
784

, ţe tedy vůči jejich osudu 

panovala všeobecná lhostejnost. Samotný zákon z roku 1927 byl rovněţ charakterizován jako 

příklad normy, která se „staví na pouhé administrativní stanovisko“ a „nezajímá se o příčiny 

způsobu ţivota cikánů“
785

. A právě to se nyní prokazatelně měnilo – nový reţim o cikány a jejich 

ţivotní perspektivy zájem jevil.  

 

Třetím způsobem vymezování se proti postojům vůči cikánům v minulosti byla kritika 

explicitního rasizmu, jenţ byl - vedle nacistické diktatury - přisuzován zejména 

prvorepublikovému postoji k cikánům. Zejména v první polovině padesátých let převaţoval 

názor, ţe samotný zákon o potulných cikánech z roku 1927 a jeho prováděcí předpisy „měly 

vedle ostatních závad i příchuť rasové diskriminace neslučitelné s naší ústavou a lidově 

demokratickým zřízením“
786

. Zákon údajně cikány „vyřazoval z lidské společnosti“. Později se 

ovšem začaly objevovat i kritické hlasy, které před takovýmto obviněním varovaly. Například 

v kritice metodického poradce „Odstraňujeme sociálnu a kultúrnu zaostalosť občanov 

cigánskeho povodu“ z roku 1958 se tak dočteme: 

Do té doby, dokud nebude moţno doloţit fakty tvrzení, ţe tehdejším vládním kruhům 

záleţelo na diskriminaci cikánů a na rozněcování nenávisti ostatního obyvatelstva k 

cikánům, bych doporučoval těchto argumentů neuţívat. Adresovat minulým společenským 

řádům obvinění, která nemůţeme dobře zdůvodnit, diskredituje marxistické hledisko.
787

  

Diskuze tohoto druhu mohou souviset s proměňujícím se vztahem k první Československé 

republice jako takové, ale také s přebíráním některých aspektů její politiky vůči cikánům, 

zejména zákonem o trvalém usazení kočujících osob z roku 1958 (k tomu viz níţe) – jakkoli byl 

intenzivně zdůrazňován zásadní rozdíl mezi tímto zákonem a právě zákonem z roku 1927. 

 

Ať uţ aktéři nové politiky vůči cikánům vinili dřívější přístupy z lhostejnosti, aktivní sociální a 

hospodářské pauperizace nebo přímo z rasizmu, shodovali se v tom, ţe minulost zanechala 

neblahé stopy ve vztahu majoritní populace vůči cikánům. Stejně jako v případě německé 

menšiny tak byl součástí utváření nové politiky vůči občanům cikánského původu i boj proti 

„diskriminacím a burţoazním předsudkům“. Tomuto boji měly slouţit filmy o cikánské 

problematice, rozhlas i tisk. Mezi kritizované podoby vztahu k cikánskému obyvatelstvu patřily 

vedle očekávatelných rasových předsudků a odporu také nezájem a nepochopení, ale i „falešný 

idealistický humanismus a charitativnost“
788

. Mezi kritizované tak patřili i umělci, kteří 
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zobrazovali ţivot chudých a prostých cikánů s jistou nostalgií či sympatií a z jejichţ děl údajně 

nebylo zřejmé, ţe ţivot cikánů se vlivem socializmu radikálně mění. Tak například mladá 

malířka sklidila na konci padesátých let kritiku za své obrazy ze ţivota cikánů:  

Její cikáni jsou lidé utýraní, tupí, zoufale beznadějní. Je nepochopitelné, ţe tato plátna 

vytvořil zcela mladý člověk, a to v současné době, v letech 1957-1959, kdy boj cikána o 

holý ţivot je uţ dávno mrtvou minulostí. Kdy pro ţivot československého cikána je 

charakteristická činnorodá práce s ostatním lidem pro socialistickou budoucnost a tolik 

bohatství a radosti, jako nikdy předtím.
789

 

 

Protoţe nevhodný vztah vůči cikánům byl vykládán jako burţoazní přeţitek, byl přisuzován 

především měšťanským vrstvám, případně venkovanům, jejichţ myšlení bylo údajně těmito 

předsudky značně formováno. Naopak dělníci měli být od těchto předsudků osvobozeni a 

předpokládalo se, ţe jejich vztah vůči cikánům bude bezproblémový.
790

 Zprávy ROH na 

závodech ovšem ukazují, ţe realita se od ideologických předpokladů značně lišila. Například 

v ústeckém kraji závodní organizace ROH při pohovorech s dělníky „narazily na rozhodný odpor 

se strany našich pracujících, kteří cikánský původ nenávidí.“
791

    

 

Pro pochopení sloţitosti prosazování nové politiky je podstatné, ţe se nejednalo pouze o kritiku 

abstraktního „obyvatelstva“, „měšťáků“ nebo tradičních postojů venkovanů, ale především o 

součást souboje s lokálními a regionálními funkcionáři: 

Bylo by třeba zmínit se o názoru, chování a jednání dosud většiny našeho lidu – včetně 

funkcionářského kádru a kádru veřejných pracovníků, odhalit kořeny tohoto vztahu, který 

spočívá v nesprávném chápání národnostní politiky, ve škodlivém nacionalistickém 

šovinismu a rasismu […] je třeba vychovávat především funkcionáře […] v duchu 

stalinské národnostní politiky.
792

 

Jak v praxi vypadal „nacionalistický šovinismus a rasismus“ některých funkcionářů budu blíţe 

dokumentovat v podkapitole o kořenech proměn politiky vůči cikánskému obyvatelstvu, jisté ale 

je, ţe souboj centra s těmito postoji neměl pouze deklaratorní povahu.  

 

*** 

 

Účastníci různých interních diskuzí, od ministrů přes stranické funkcionáře aţ po experty, se 

vedle kritiky „burţoazního přístupu k cikánům“ i přeţívajících předsudků a diskriminace 

shodovali na tom, ţe vedle majoritní společnosti deformovala minulost i samotné cikány. Ti si 

podle této dobové interpretace během staletí vypěstovali určité návyky a získali určité 

charakterové vlastnosti, které je v novém řádu třeba odstranit, aby se mohli opět stát rovnými a 

důstojnými členy společnosti. Z tohoto přesvědčení vycházel základní a nezpochybňovaný pilíř 

                                                                                                                                                                                           
otázky, září 1954 
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v podstatě osvícensko-absolutistického vztahu KSČ k cikánskému obyvatelstvu, jenţ by se dal 

shrnout pod pojmem „převýchova“. Převýchova byla legitimizována jednak jako jediná cesta 

k plnohodnotnému individuálnímu ţivotu jednotlivých cikánů, ale také z hlediska celku, tedy 

socialistické vlasti, která potřebuje aktivní budovatele:   

 Je třeba vysvětlovat široké veřejnosti, ţe cikáni jsou našimi spoluobčany, kteří prošli 

strastiplnou minulostí, jeţ zanechala na způsobu jejich ţivota těţké stopy, které musíme 

jim pomoci odstranit v převýchovném dlouhodobém procesu. Vţdyť touto cílevědomou 

prací získáme z řad cikánů v naší republice další desetitisíce nových aktivních 

spolubudovatelů šťastné socialistické budoucnosti naší vlasti.
793

 

 

Po prvotním nadšení, charakteristickém zejména pro léta 1950-1952, se čím dál tím častěji 

začínají objevovat zklamané hlasy, které cikány obviňují z nevděčnosti a které vyjadřují 

nespokojenost s dosavadními výsledky převýchovy.
794

 Zprávy a různé interní podklady kolísají 

mezi líčením velkých úspěchů a, na druhé straně, skepsí, jeţ v některých případech nemá daleko 

k rezignaci. K první poloze mají ještě v polovině padesátých let blízko zejména stranické 

dokumenty, v nichţ se dočítáme například, ţe „Cikány, jak jsme je znali v dřívějších dobách, jiţ 

dnes téměř neznáme […] Neţijí jiţ ţivotem vyvrhelů lidské společnosti.“
795

 Z průzkumů (z téhoţ 

období) jednotlivých ministerstev nebo národních výborů, týkajících se mimo jiné i cikánské 

problematiky v pohraničí, na nás ale dýchne úplně jiná atmosféra: 

 Zejména po odsunu Němců v roce 1946 byly vytvořeny předpoklady k tomu, aby cikáni 

byli vřazeni mezi ostatní pracující a aby zanechali svého kočovného způsobu ţivota. 

Cikánům byla dána široká moţnost trvalého usazení v pohraničních oblastech 

historického území, byly jim přidělovány domky a byty a byli zařazováni do práce ve 

všech oborech […] i kdyţ se zpočátku houfně stěhovali do pohraničí, vydrţeli zde na 

jednom místě většinou pouze tak dlouho, dokud mohli ţít z lehce nabyté majetkové 

podstaty po Němcích. Kdyţ na jednom místě vše vyrabovali a zničili, odtáhli po starém 

způsobu na jiné místo, kde si počínali stejně […] Zatímco široké masy pracujících budují 

socialismus v naší vlasti, cikáni hrubým způsobem toto úsilí našeho lidu narušovali a 

naše hospodářství poškozovali.
796

 

 

Tváří v tvář neúspěchům se občas objevovaly hlasy, ţe „charakterové nedostatky dospělých 

cikánů nelze ţádným způsobem odstranit.“
797

 Ty ovšem byly mimo ústřední diskurz, jenţ 

vycházel z důvěry v povahu beztřídní společnosti, jeţ podle marxistického učení jako jediná 

skutečně otevře cestu k emancipaci člověka. Není proto náhodné, ţe se objevovaly spíše na 

lokální či okresní úrovni.  
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V uvaţování o integraci zejména dospělých cikánů do socialistické společnosti, která alespoň 

podle představ z prvních let diktatury neměla proběhnout na základě byrokratických nařízení a 

represe, ale pokud moţno z vlastní vůle samotných „obětí kapitalistického řádu“, hrálo zcela 

zásadní roli zapojení do pracovního procesu. Důvěra v moc práce jako činitele výchovy 

dospělých lidí je konstantou po celá padesátá léta: 

Hlavním předpokladem výchovy cikánského obyvatelstva je jejich začlenění do trvalého 

zaměstnání […] práce není pouze zdrojem k získání obţivy a zvýšení ţivotní úrovně, ale 

současně i mocným činitelem ve výchově člověka. (To) platí dvojnásobně pro cikánské 

obyvatelstvo. V procesu soustavné činnosti osvojí si cikánský pracující mnoho dobrých 

návyků a dovedností, které potřebuje pro upevnění svého charakteru. Pozná radost z 

vykonaného díla, z úspěchů, kterých dosáhl nejen on, ale celý kolektiv. Pocítí 

společenskou uţitečnost práce a odpovědnost jednotlivce před kolektivem 

spolupracovníků, před celou společností […] bude-li dobře veden, projeví se u něho 

snaha po dalším sebevzdělávání a získání vyšší kvalifikace, po přizpůsobení a a 

naprostém splynutí s většinou ostatních občanů.
798

 

První zásadnější legislativní počin socialistické diktatury, dotýkající se romské problematiky, 

Úprava poměrů osob cikánského původu z března roku 1952, se mimo jiné soustředil právě i na 

otázku zaměstnávání cikánů a ukládal národním výborům povinnost přesvědčovat „odpovědné 

vedoucí závodů, ţe je třeba učinit vše, aby cikány udrţeli v zaměstnání, i kdyţ z počátku bude 

jejich pracovní výkon niţší a způsob práce jejich ţivotu neobvyklý“
799

. 

 

Aby nezůstalo pouze u nařízení, proklamací a víry v budoucí proměny, uváděly dobové články, 

ale i interní dokumenty zejména v první polovině padesátých let příklady cikánů, kteří se 

úspěšně zapojili do pracovního procesu, a to často jmenovitě: „[…] jsou hlášeny případy velmi 

dobrého poměru k práci. Tak cikán zaměstnaný od 19. 7. 1948 u ČSSZ, národní podnik Semily, 

je navrţen na úderníka, Josef Fako, zemědělský dělník u ČSSS Boreč, je označován za vzorného 

pracovníka, rovněţ jiný cikán u K. P. MNV v České Lípě jako krmič prasat a některé další, 

bohuţel nečetné případy.“
800

 Vzhledem k tomu, ţe se podobné příklady vzorných pracovníků 

objevují ve zprávách z krajů pravidelně, se zdá, ţe o jejich evidenci ţádalo přímo Ministerstvo 

práce a sociální péče, které chtělo mít důkazy o efektivitě praktikované převýchovy na závodech. 

Autoři zpráv z regionů pak zpravidla neopomínali skepticky zdůraznit, ţe vzorní pracovníci jsou 

mezi cikány výjimkou.  

 

Koncept přerodu člověka, aktivně se podílejícího na práci pro společnost a přispívajícího tak 

k budování nového spravedlivějšího řádu, pochopitelně v padesátých letech nebyl specifikou 

vnímání romské problematiky; úzce souvisel s vizí přerodu celé společnosti jako takové i s vizí 

nového člověka, vycházející ze sociálního darwinizmu 19. století i soudobých sovětských teorií. 

Pracovní proces jako ideální nástroj převýchovy člověka ilustruje propagandistický film „Můj 
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přítel Fabián“
801

 reţiséra Jiřího Weisse z roku 1953. Jedná se o příběh negramotného cikána, 

který se postupně mění na uvědomělého pracovníka ostravské ocelárny Klementa Gottwalda. 

Ačkoliv film musel být oproti původnímu scénáři značně změněn (ţidovský reţisér Weiss byl 

kritizován za přílišnou kritiku rasizmu, která údajně do filmu o emancipaci cikánů nepatřila
802

), 

je charakteristickým vyjádřením pohledu komunistického intelektuála na emancipaci cikánů. 

Dobové články cíleně zdůrazňovaly zejména širší kontext budování socializmu, jehoţ součástí 

měl být i tento dílčí příběh emancipace jedné skupiny obyvatel. Gejza Fabián na počátku příběhu 

je ztělesněním obrazu primitivního člověka, bez domova, negramotný, zcela závislý na přízni 

osudu. V průběhu děje několikrát balancuje mezi snahou dále se zapojovat do společnosti a 

svody minulosti (útěk z domova ke kočovným cikánům, alkohol, rezignace na práci). Jeho 

„patronem“ je svářeč Trojan, který reprezentuje správný pohled na cikány, prostý předsudků 

staré doby. Film ukazuje, ţe především díky lidem, kteří cikány v jejich úsilí o integraci 

podporují, se nakonec celá věc můţe podařit; stejně jako u Fabiána. 

 

Samotní tvůrci filmu byli během natáčení značně překvapeni skutečnými podmínkami, v nichţ 

se odvíjel ţivot cikánů v českých zemích, konkrétně právě zaměstnanců ostravských oceláren. 

Na poměry na ubytovnách cikánských dělníků si mimo jiné stěţovali v dopise Klementu 

Gottwaldovi.
803

 Jejich důraz na důvěru, zlepšování materiálních podmínek a výchovnou i 

integrativní sílu práce představoval ovšem jen jeden pól vnímání romské problematiky ve spojení 

s pracovním procesem.  

 

Oproti důrazu na převýchovu a osvobozování člověka od přeţitků minulosti se totiţ i ve státní 

správě a mezi politickými elitami ve stejné době můţeme setkat s vnímáním práce jako prvořadé 

povinnosti socialistického občana, ve vztahu k romskému obyvatelstvu tedy jako prostředku 

disciplinace. Ani tento pohled není pochopitelně specifický pro socialistickou diktaturu. Vnímání 

člověka jako prvku moderní produkce je charakteristickým znakem moderního politického 

panství. V socialistických diktaturách, kde se zejména průmyslová produkce stala jedním 

z hlavních pilířů, o něţ tyto reţimy opíraly svoji legitimitu, dosáhlo ovšem toto produktivistické 

myšlení svého vrcholu. Z tohoto pohledu představovali cikáni především „značnou reservu 

pracovních sil“
804

. Tím, ţe se nezapojili do práce, tak z tohoto pohledu přímo škodili 

socialistické společnosti. Připomínalo se rovněţ, ţe cikáni si jinými způsoby obţivy mohou 

vydělat více peněz neţ řádnou prací; tak například v interních dokumentech ministerstva vnitra 

se dočteme, ţe „šetřením bylo však prokázáno, ţe téměř kaţdá cikánská rodina je daleko 

majetnější neţ mnoho rodin našich občanů ţivících se řádně svou prací.“
805

 Tato tvrzení 

pochopitelně sugerovala dojem, ţe ke skutečné práci je potřeba cikány přinutit restriktivně, 

protoţe oni sami, bez patřičné uvědomělosti, nemají ţádný důvod se do ní trvale zapojovat.   

 

*** 

                                                           
801

 Můj přítel Fabián, reţ. Jiří Weiss, Československý státní film 1953 
802

 Více k tomu: Donert, Celia; „Citizens of Gipsy Origin“: The Roma in the Reconstruction of Czechoslovakia, 

1948-1989, Dissertation EUI, 2008, str. 58-63  
803

 Tamtéţ, str. 90 
804

 NA, AÚV KSČ, f. 05/3 (ideologické oddělení), sv. 36, a.j.279, str. 2-38, Zpráva o některých nedostatcích v práci 

mezi cikány, Původce: V. oddělení ÚV KSČ, bez datace  [1954, září]  
805

 NA, AÚV KSČ, f. 05/3 (ideologické oddělení), sv. 36, aj 294, Toulavé osoby cikánského původu – opatření,  

Původce: Ministerstvo vnitra, 23. ledna 1954 



254 

 

 

V souvislosti s převýchovou nabylo postupně zcela zásadní důleţitosti vzdělávání. Ačkoliv 

v případě dospělých měla být hlavním nástrojem převýchovy práce, kladl se i v jejich případě 

důraz na kurzy základního vzdělání (gramotnosti) a následně občanskou a politickou výchovu. 

Tyto kurzy organizovaly národní výbory, přičemţ počty jejich frekventantů dlouhodobě 

klesaly.
806

 Ţe o smysluplnosti vzdělávání dospělých cikánů řada lokálních aktérů po prvotních 

nezdarech pochybovala, nepotvrzují jen jednotlivé stíţnosti z regionů, ale i nespokojenost 

ústředních orgánů s rezignovaným postojem niţších sloţek v záleţitosti vzdělávání cikánů. 

Zpráva ÚV KSČ z roku 1954 například zmiňuje, ţe „mnozí soudruzi se dají odradit počátečním 

neúspěchem, ztrácejí trpělivost a nechápou, ţe převýchovu cikánů nelze uskutečnit za několik 

měsíců.“
807

  

  

Největší naděje aktivistů a úředníků zabývajících se v padesátých letech cikánskou 

problematikou se pochopitelně upínaly ke vzdělávání a převýchově dětí. Na tomto poli také jiţ 

v první polovině padesátých let vznikly nejodváţnější projekty, které nemají dodnes ţádnou 

obdobu. Jejich deklarovaný záměr je jednoznačný – integrovat cikánské děti do české 

společnosti a tím jim zajistit důstojný ţivot. Zda moment vytrhávání těchto dětí z rodinného 

prostředí a tím i tříštění rodin, byl jedním z původních záměrů, nebo zda se jednalo o jakýsi 

postranní efekt, je jiţ o poznání méně jasné. Stejně jako hodnocení konkrétních výsledků těchto 

vzdělávacích snah. 

 

Kontroverzním příkladem výchovného experimentu, jenţ odráţel víru v osvobozující moc 

vzdělání, v moţnost vést lidi k lepšímu ţivotu i rizika dobového sociálního inţenýrství, byla 

slavná internátní „Škola míru“ v jihočeském Květušíně. Její příběh je mimořádnou výpovědí o 

vztahu části komunistických elit k cikánům, proto se u něj podrobněji zastavím. 

 

Původně tato škola vznikla pro místní romské děti z odlehlé oblasti vojenského újezdu Boletice. 

Velitel újezdu situaci, která jej přiměla k zaloţení školy v Květušíně, popisoval slovy, v nichţ se 

zračí především rozhořčení ze sociálního a kulturního vyloučení, s nímţ by se socialistické 

zřízení nemělo spokojit: 

Prohlédl jsem si příbytky tamního obyvatelstva. Nelze říci, ţe šlo o byty. V místnosti 

bydlelo několik osob ve změti hadrů, slámy a sena. Polorozbořená kamna plnila místnosti 

tmavým kouřem, a tak ve špinavém, zhoubném prostředí ţili dospělí se svými dětmi […]. 

Promlouval jsem na děti. Byla to ustrašená, zdivočelá stvoření zamořená cizopasníky, 

nemytá a polooblečená v hadérkách […], dověděl jsem se, ţe děti školu neznají, ano, 

několikrát šly do školy asi 4km vzdálené od Květušína, nebylo tam prý však pro ně místa, 

učiteli nerozuměly a víckrát na školu nevzpomněly.
808

     

Nápad se sice nesetkal se souhlasem místního vojenského statku, jehoţ správce se i v dalších 

letech snaţil o vysídlení květušínských cikánů na Slovensko, ale díky podpoře ONV v Českém 
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Krumlově mohla škola záhy začít fungovat. Od počátku spojovala vzdělávání, výchovu a 

sociální péči. První pedagogické úspěchy přesvědčily mladého pedagoga Miroslava Dědiče o 

tom, ţe „děti jsou normálně kultivovatelné“, ale ţe jim v tom brání rodinné prostředí. Podle M. 

Dědiče se časem poměry vyvinuly tak, ţe děti začaly dávat přednost škole a jemu před 

domovem: „Začalo být přímo palčivým problémem odtrhnout děti zhoubnému prostředí 

docela”
809

. Tak se postupně zrodila myšlenka internátu.  

 

Ta se definitivně ujala poté, co první část experimentu ukončil odchod většiny cikánských rodin 

z Květušína, a ve škole zůstalo jen šest dětí. Sociální pracovnice ONV v Českém Krumlově, 

rovněţ angaţovaná v květušínské škole, se nyní podle Dědiče měla stát „dodavatelem materiálu 

pro naši dílnu lidskosti“
810

.  Postupně se M. Dědičovi podařilo ze školy s nejistou budoucností 

vybudovat všeobecně uznávaný Dětský domov pro děti z cikánských rodin. Při jejich zařazování 

do internátu se nebránil soudnímu odnímání dětí, běţně se snaţil přerušit komunikaci dětí 

v internátě s jejich rodiči – zejména v případech, kdy hrozilo, ţe by si rodiče vzaly děti zpátky 

domů. V několika případech bránil odchodu dětí zpět do rodin i za pouţití fyzického násilí. Vše 

v dobré víře, v zájmu dětí a jejich budoucnosti. V roce 1954 se škola přestěhovala do Dobré 

Vody, kde fungovala dále aţ do konce padesátých let. Absolventi internátní školy následně 

studovali na učilištích, na středních odborných školách a v některých případech i na školách 

vysokých.  

 

Nejpozději od přelomu let 1951 a 1952 se květušínský experiment stal předmětem zájmu 

odborných a meziministerských konferencí, začaly o něm vycházet nadšené články v tisku a 

Květušín navštěvovali redaktoři rozhlasu.  Květušínské děti byly od té doby rovněţ vyuţívány 

k propagování vzdělání mezi romským obyvatelstvem. Vrcholem těchto snah byl zájezd dětí do 

osad na Slovensku, kde údajně promlouvali ke svým vrstevníkům i jejich rodičům následujícím 

způsobem: 

Neţ jsme začali chodit do školy, byli jsme nezvedení, z bílých lidí jsme měli strach a 

nevěřili jsme jim. Učitelé s námi měli těţkou práci. Nyní jsme vzdělané školní děti, umíme 

číst, psát, počítat, přečetly jsme jiţ mnoho knih. Učíme se, hrajeme si, pracujeme, 

soutěţíme. Není rozdílu mezi námi a bílými dětmi.
811

 

 

Myšlenka speciální školy pro děti z cikánských rodin našla uplatnění i jinde, například v Melči u 

Opavy, na Chebsku nebo na Ţatecku. Zpravidla se ovšem jednalo o krátkodobější pobyty nebo o 

školní a předškolní zařízení, která na rozdíl od květušínského internátu zcela nevytrhávala děti 

z rodinného prostředí. V celostátním měřítku se pak, co se vzdělávání dětí z cikánských rodin 

týče, sice povaţovalo izolování cikánských dětí od „zhoubného vlivu rodinného prostředí“ za 

vhodný prostředek jejich výchovy, ale zároveň se kladl důraz na jejich brzkou integraci mezi 

ostatní děti. Za ideální se tak povaţovaly zejména přípravné třídy, po jejichţ absolvování děti 

pokračovaly do normálních škol. Ty byly zejména v letech 1950-1952  zakládány spíše ţivelně, 

v pohraničí například v Ţatci, Boleticích, Ústí nad Labem a jinde. Byly výsledkem úsilí 
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aktivních jednotlivců, kteří se často aţ po vzniku příslušného zařízení snaţily získat prostředky a 

oficiální uznání ze strany úřadů.  

 

Teprve od roku 1952 získaly tyto snahy právní rámec, jenţ byl stanoven výše zmiňovanou 

normou z dílny Ministerstva vnitra s názvem „Úprava poměrů osob cikánského původu“. Ta 

stanovila, ţe cikánské děti sice patří do národní nebo střední školy jako děti ostatní, ţe ale je 

v některých místech vhodné zřizovat speciální přípravné třídy nebo školy, v nichţ budou 

cikánské děti převychovávány. Převýchova z tohoto pohledu neměla být prostředkem segregace, 

ale naopak nutným předpokladem integrace a vzdělávání v běţné škole.
812

 Důraz na skutečnost, 

ţe soustředění cikánských dětí ve speciálních třídách či školách má být pouze dočasné, pak 

provází interní dokumenty i legislativu aţ do konce padesátých let. Po celé období se tedy 

nejednalo o zcela samozřejmou myšlenku, naopak, dodnes praktikovaná metoda odkládání 

romských dětí do zvláštních škol, se zřejmě začala ujímat právě v průběhu padesátých let, kdy 

bylo postupně stále více Romů nuceno své děti posílat do školy – aniţ by ovšem většina škol 

měla o tyto děti valný zájem. Na problém upozorňuje například zpráva o kulturně výchovné 

práci mezi cikánským obyvatelstvem z přelomu padesátých a šedesátých let: 

Nesmíme připustit, aby se jediné cikánské dítě vymykalo působení školy jenom proto, ţe 

mu práci ve škole znechutíme nebo je jiným způsobem vyřadíme z třídního kolektivu, aby 

takzvaně nenarušovalo klid nebo nekazilo prospěchový průměr třídy, či ţe rodiče 

ostatních dětí mají obavy, aby jejich dítě ve styku s cikánskými dětmi nepřišlo k nějaké 

„úhoně“. Nesprávné je i ze stejných příčin prováděné hromadné zařazování cikánských 

dětí do zvláštní školy mezi děti duševně zaostalé.
813

 

Dětské domovy, mezi něţ by spadalo například i zařízení v Dobré Vodě (přenesené z Květušína), 

neměly být běţnou záleţitostí, a to ze stejného důvodu – aby se nepodporovala dlouhodobá 

izolace cikánských dětí od zbytku společnosti. Soudní odnětí cikánských dětí rodičům se ovšem i 

v druhé polovině padesátých let všeobecně připouštělo, coţ samozřejmě fungování „cikánských“ 

dětských domovů podporovalo.
814

    

 

Výše popsaný květušínský experiment byl jedinečný svojí dotaţeností, angaţovaností hlavního 

protagonisty Miroslava Dědiče i – viděno dobovou perspektivou – svými úspěchy na poli 

emancipace a integrace cikánských dětí. Ţe se jeho příběh odehrál v jednom z nejodlehlejších 

koutů českého pohraničí, potvrzuje, ţe i v průběhu padesátých let byly právě někdejší Sudety 

často laboratoří sociálního experimentování. Svým záměrem byl ovšem „Květušín“ v souladu 

s dalšími snahami o začlenění romských dětí do běţných školních tříd, mezi děti „bílé“. I 

„Dědičovy“ děti byly v internátu připravovány na integraci do majoritní společnosti, která pak 

probíhala na školách dalších stupňů. 

 

Zejména intenzivní a pozitivní ohlas květušínského experimentu v soudobém tisku i interních 

stranických materiálech pak svědčí o tom, ţe jeho základní myšlenka – ţe teprve zpřetrhání 
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vztahu dětí s rodinným prostředím umoţní efektivní výchovu, vzdělání a v důsledku toho i 

důstojný ţivot – je vyjádřením panujících představ. Ty se nesly v duchu osvícensko-

absolutistického hesla: „je třeba si uvědomit, ţe ještě dnes musíme velkou část cikánů nutit k 

tomu, aby ţili stejně jako ostatní občané našeho státu a aby se naučili uţívat svých práv.“
815

 To 

evidentně platí zejména o revoluční fázi budování socializmu v první polovině padesátých let. 

Tehdejší aktéři byli v zásadě přesvědčeni o tom, ţe úspěchy v procesu integrace do majoritní 

společnosti jim poskytují plnou legitimitu k odstraňování tradičních vazeb (včetně vztahů mezi 

rodiči a dětmi) a to všemi moţnými prostředky, včetně manipulace a násilí. 

 

*** 

 

Klasickým aspektem moderní společnosti i moderního státu je snaha o zlepšování hygienické a 

zdravotní situace obyvatelstva. Povědomí o tom, ţe zdraví je statkem, za nějţ nenesou 

zodpovědnost jen jednotlivci, ale i stát nebo společnost jako celek, je přítomno snad ve všech 

moderních politických systémech, od liberálních demokracií aţ po diktatury s totalitárními 

ambicemi.  Tento pocit zodpovědnosti, má, jak známo, i svoji druhou stránku; péče o zdraví je 

prostředkem disciplinace, kontroly a efektivního vyuţití člověka v soukolí moderní produkce. 

Podle Michela Foucaulta je moţné lékařskou péči a další činnosti týkající se zdraví jedinců 

moţné vnímat jako „prvky, na jejichţ základě bude moci být lidský kapitál za prvé zlepšen, za 

druhé uchováván a uţíván co nejdéle.“
816

 Jen na málo příkladech je moţné disciplinační aspekty 

péče o zdraví obyvatelstva demonstrovat tak názorně jako právě na přístupu socialistické 

diktatury k romskému obyvatelstvu. V československém kontextu je pak snaha o zabránění šíření 

chorob a výchovu k hygienickým návykům, spojená s úsilím o přesnou evidenci a důslednou 

kontrolu, nápadná především u cikánů migrujících do českých zemí. Právě zde se totiţ tito lidé 

dostávali z izolace domovských osad, čímţ se zvyšoval jak strach většinové populace ze šíření 

chorob, tak i moţnosti kontroly ze strany úřadů. 

 

Ve zprávách o cikánské problematice se vedle otázky negramotnosti, práce a bydlení pravidelně 

objevují právě údaje o zdravotním stavu a hygienické úrovni cikánského obyvatelstva. Obojí 

bylo charakterizováno zpravidla jako velmi špatné, případně „katastrofální“. Zároveň pisatelé 

zpráv zmiňují, ţe mezi cikány jsou v této záleţitosti rozdíly. Podle většiny z nich je neúnosný 

zejména zdravotní stav a naprostá absence hygieny u kočovných cikánů, přičemţ se obojí 

zlepšuje u těch, kteří bydlí na jednom místě a jsou zapojeni do „pracovního kolektivu“. Jinými 

slovy, zdravotní stav cikánů „úzce souvisí s otázkou přizpůsobení se ostatnímu obyvatelstvu. 

V oblastech, kde jiţ přizpůsobení nastalo neb alespoň je jiţ ve značném pokroku, začínají tito 

cikáni zachovávat hygienu jak tělesnou tak hygienu bydlení, jejich zdravotní stav pak v takových 

okresech je uspokojivý.“
817

 Z odmítání hygienických návyků pak byly obviňovány především 

ţeny, u nichţ se zřejmě, poněkud tradičně, předpokládalo, ţe to budou právě ony, které 

v rodinách mají dbát na hygienické návyky: „Zejména na ţenách spočívá hlavní vina, ţe hygiena 

v cikánských rodinách je tak na nízkém stupni. Hygiena osobní a hygiena prostředí, v němţ 
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cikáni bydlí, jsou pak příčnou chorob […] a semeništěm hmyzu, krys, potkanů apod.“
818

 Velmi 

často se hovořilo o „civilizační a hygienické úrovni“, případně se nedostatek hygieny stavěl do 

protikladu k „běţnému kulturnímu ţivotu“.
819

 Implicitně se tak právě péče o vlastní zdraví a 

hygiena stávaly z hlediska úřadů nejvlastnějším vyjádřením civilizace a kultury, kterou přináší či 

rozvíjí socializmus. 

 

V hlášeních o zdravotním stavu pochopitelně nenajdeme povědomí o pluralitě hygienických 

návyků, které se mohou v různých kulturních okruzích lišit. Zdraví a hygiena jsou objektivní 

normou, jejíţ nedostatek ospravedlňuje širokou škálu nápravných prostředků, v první řadě ovšem 

permanentní kontrolu ze strany úřadů. Některé národní výbory počátkem padesátých let 

navrhovaly, aby v kaţdém domě, kde bydlí cikáni, byla ubytována osoba, „která by pravidelně 

dohlíţela nad dodrţováním pořádku a čistoty“
820

, nakonec ale dohled nad těmito záleţitostmi 

připadl zdravotním odborům krajských, okresních nebo místních národních výborů. O konkrétní 

podobě takového dohledu se tak dozvídáme zejména z jejich zpráv. Přinejmenším v pohraničí se 

důkladnost práce těchto orgánů zvýšila zejména na samotném konci padesátých let, zřejmě 

v souvislosti s poklesem fluktuace cikánského obyvatelstva. Ve zprávách určených radám 

národních výborů i vyšším státním a stranickým orgánům se v té době - vedle stavu obytných 

prostor, nemocnosti nebo hodnocení výchovy dětí - dozvídáme například i o tom, jak často která 

cikánská rodina uklízí nebo zda mají ţeny čisté prádlo: 

V bytě se zdrţují jenom v noci a při špatném počasí. Jinak pouţívají k pobytu volného 

neohraničeného dvorního prostranství, které bylo pořádně zameteno. Po praní na slunci 

vyvěšené loţní prádlo bylo dosti čisté. Méně čisté jsou cíchy peřin vyvěšených na provaze 

mezi stromy. Děti vypadají vcelku zdravě, mají na sobě jenom základní kousky prádla. 

Jsou čisté a přiměřeně inteligentní. OÚNZ byl upozorněn na ojedinělé plísňové a koţní 

onemocnění.
821

 

V některých případech si evidentně různé komise př kontrolách a hygienické disciplinaci 

konkurovaly, jak o tom svědčí například zápis o kontrole hygienických poměrů rodiny Kaleů ze 

Štětí: 

Osobní čistota je u nich dobrá i ţivotní úroveň je na výši. Mají zařízený byt i s vlastním 

nábytkem […] čistota u dětí je dobrá, prospěch ve škole mají dobrý. Hmyz a cizopasníci 

se v bytě nenachází. Prádlo mají čisté, slušně chodí oblékané. Zásluhu na tom má i 

komise péče o člověka při MNV ve Štětí, která rodiny navštěvuje a provádí i osvětu.
822

 

Pozoruhodné je, ţe zatímco v povšechných zprávách z krajů se velice často hovořilo o 

cikánských obydlích jako o „hnízdech špíny“ nebo „semeništích hmyzu a potkanů“, konkrétní 

prohlídky ukazují spíše běţný poměr mezi většinou rodin, které pečují o čistotu, a těmi, jejichţ 

členové chodí ve špinavém oblečení nebo mají problémy s cizopasníky. Častěji neţ na 

hygienické problémy upozorňují na nuzné podmínky a na skutečnost, ţe se v jednom malém bytě 

                                                           
818

 Tamtéţ 
819

 Např. NA, AÚV KSČ f. 05/3 (ideologické oddělení), sv. 36, aj 287, Cikánská otázka z hlediska zdravotnického,  

21. srpen 1958 
820

 NA, f. 850/3 (MV-dodatky), k. 1281, sl. národnostní věci , Zápis o poradě konané v zasedací síni radnice MNV v 

Kladně, za účelem řešení bytové a sociálně-zdravotní otázky občanů cikánské národnosti, zaměstnaných v ČSSZ na 

Kladně,  12. říjen 1950 
821

 SOA Litoměřice, f. 668 (SKNV Ústí nad Labem), Zn. 104/2, Záznam o návštěvě cigánů na Slavíně, Původce:  

Komise zdravotního odboru SKNV Ústí nad Labem,  17. září 1958 
822

 Tamtéţ 



259 

 

tísní více rodin. Tento nepoměr svědčí o tom, ţe autoři zběţných zpráv situaci interpretovali 

často spíše na základě svých představ o cikánech neţ na základě konkrétní zkušenosti. 

 

Krom kontroly bydlení a osobní čistoty byli evidovaní cikáni pochopitelně podrobováni i 

klasickým zdravotním prohlídkám, očkování a podobně. Někteří z nich se lékařských vyšetření 

báli, docházelo k různým konfliktům a nedorozuměním. Ţeny například byly obviňovány 

z necudného chování u lékařů; ti pochopitelně neměli povědomí o tom, ţe odhalování částí těla 

bylo v některých romských společenstvích tradičním způsobem zahánění zlých duchů. 

Zdravotníci zpravidla cikány rozdělovali na „ukázněné“, kteří se „přizpůsobují normálnímu 

ţivotu“ a „neukázněné“, kteří se „vyhýbají běţným zdravotnickým a hygienickým opatřením“.  

 

*** 

 

Navzdory značným proměnám přístupu vůči romskému obyvatelstvu v Československu během 

padesátých let, zejména pak v jejich druhé polovině, se v základním ideologickém a 

myšlenkovém podhoubí, z něhoţ vycházela KSČ a centrální instituce, příliš nezměnilo. Na jedné 

straně boj proti diskriminacím minulosti a předsudkům majoritní společnosti, na druhé pak 

přesvědčení o naprosté legitimitě snah o převýchovu, spojenou se vzděláváním a začleňováním 

do pracovního procesu nebo o oprávněnosti kontroly a disciplinace prostřednictvím péče o zdraví 

a hygienu, tvořily po celou dobu základní podhoubí plánů řešení „cikánské otázky“. Měnily se 

ovšem konkrétní politiky, tedy prostředky, které měly umoţnit převýchovu, disciplinaci a 

přizpůsobování se „normální společnosti“. Tyto proměny a zejména jejich moţné kořeny se 

snaţím analyzovat v další podkapitole této části.  

 

 

 

Lokální praxe v pohraničí a kořeny proměn politiky vůči Romům 
 

V řešení cikánské otázky i proti zbytkům kočujících cikánů nelze pouţívati takových 

represivních opatření, jaké jsou uvedeny ve vašich směrnicích – sejmout cikánům kola 

z vozů, postavit vozy na špalky, ubytovat je ve vozech, odebrat a prodat jim koně, násilně 

je rozptýlit po vesnicích. Taková kočující skupina drţí totiţ pevně dohromady, bývá to 

jeden nebo více rodů, pokusy o jejich rozbití, rozptýlení končí obyčejně nezdarem, cikáni 

utekou z práce a kočují dále, nadávají na republiku a na „pány“, jakého násilí a 

nespravedlnosti se na nich dopouští… hlavně je třeba mít s nimi velkou trpělivost, 

věnovat se jim, učit je lidsky ţít, zkrátka vytvořit jim takové prostředí, aby kočování 

zanechali.  

Ministerstvo vnitra k navrhovaným opatřením KNV Plzeň, 1952
823

 

 

Na našem území ţije dosud skupina občanů kočovným nebo polokočovným způsobem 

ţivota. Tato část občanů je na nízké kulturní úrovni, z velké části se vyhýbá poctivé práci 

a ţiví se trestnou činností […] Dosavadní administrativní opatření, směřující 

k převýchově kočujících a polokočujících osob, nevedla k rozhodnému obratu. Proto je 
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nutno stanovit přímo zákonem zákaz kočovného způsobu ţivota. Tím budou vytvořeny 

nutné předpoklady k začlenění kočovných a polokočovných osob do pracovního procesu a 

k uplatnění potřebného výchovného i donucovacího vlivu, zejména ze strany národních 

výborů. 

Důvodová zpráva zákona o trvalém usídlení kočujících osob, 1958
824

  

  

 

 

Dne 8. dubna 1958 vydalo Politické byro ÚV KSČ zásadní směrnici „o práci mezi cikánským 

obyvatelstvem“. Směrnice byla vyvrcholením zvýšeného zájmu strany o kontrolu ţivota cikánů 

trvajícího tou dobou jiţ přibliţně dva roky. Zároveň se jedná o definitivní stvrzení obratu 

v pohledu na cikánskou problematiku. Byrokraticko-represivní opatření, která následovala - jako 

zákaz kočování na podzim téhoţ roku – jsou jiţ pouze přirozeným vyústěním postojů, které 

autoři z okruhu ideologického oddělení ÚV KSČ formulovali v uvedené směrnici. 

 

Hned v třetím odstavci rozsáhlého dokumentu autoři rezolutně prohlašují, ţe  

není nadále moţné, aby ve společnosti budující socialismus ţila tak početná část 

obyvatelstva zaostalými formami ţivota, v nichţ se projevují silné přeţitky z dřívějších 

společenských formací, dokonce i z prvobytně pospolné společnosti (kočování, zbytky 

rodového zřízení, animismus, krevní msta atd.).  

Likvidace tohoto způsobu ţivota tedy není věcí diskuze, ale pouze hledání efektivního nástroje. 

Tento postoj ospravedlňuje i jedna z dalších pasáţí tohoto zásadního textu, která jednoznačně 

odmítá pojetí cikánské problematiky jakoţto národnostní. Jde pouze  

o skupinu lidí ţijících rozptýleně na celém území republiky, kterým vinou útisku a 

pronásledování dřívějšími vládnoucími třídami byly vtištěny charakteristické rysy 

způsobu ţivota a lidských povah. Tyto charakteristické rysy jsou dnes přeţitkem, který 

nutno v procesu socialistické výchovy odstraňovat. 

Směrnice dále naznačuje, co toto odstraňování v praxi obnáší:  

Zásadně je nutno zamezit neopodstatněné přesuny skupin cikánů i jednotlivců […] 

Ministerstvo vnitra a ministerstvo spravedlnosti budou mít za úkol ve sloţkách VB volit 

účinnější formy boje proti vzrůstající trestnosti a prostituci cikánů.
825

  

 

Všeobecně známý zákaz kočování, přesněji Zákon o trvalém usazení kočujících osob
826

, jenţ byl 

ministerstvem vnitra vydán ještě téhoţ roku, byl poměrně důkladně připraveným aktem, jak po 

ideologické, tak i po technické stránce. Z ideologického hlediska patřilo k prioritám 

zdůrazňování odlišnosti nového zákona od prvorepublikové legislativy regulující kočovný 

způsob ţivota
827

, stejně jako odmítnutí jakéhokoliv rasistického či „diskriminačního“ podtextu. 

                                                           
824

 NA, AÚV KSČ, f. 05/3 (ideologické oddělení), sv. 36, a.j. 282, Důvodová zpráva zákona č. 74/1958, 30.  

července 1958 
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 Zásadní směrnice o práci mezi cikánským obyvatelstvem ČSR, 8. dubna 1958  in: Jurová, Anna; Rómska  

problematika 1945-1967, dokumenty – 3. Část, Praha 1996, str. 459-464 
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 NA, AÚV KSČ, f. 05/3 (ideologické oddělení), sv. 36, a.j. 282, zákon č. 74/1958 o trvalém usídlení kočujících  

osob, 17. října 1958 
827

 Ještě v roce 1957 bylo přitom v materiálech MV i jiných zdůrazňováno, ţe zákon z roku 1927 je příkladem  

rasové diskriminace, ačkoliv se formálně vztahuje i na „osoby po cikánsku ţijící“ a ţe hlavním znakem přístupu  

socialistického státu je „svoboda pohybu“, kterou zaručuje ústava – s tím, ţe zákaz pobytu nemůţe vydat nikdo jiný  
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Proto také zákon formálně není „zákazem“ a není v něm specifikováno, ţe se jedná o cikánskou 

problematiku. Obě skutečnosti, tedy o co a o koho v první řadě jde, jsou však více neţ zjevné. 

Předlohy zákona byly projednávány na aktivech k cikánské problematice a také jeho aplikace je 

spojena výhradně s problematikou cikánů
828

. Zcela zásadní pak je, ţe jeho důsledky se nedotkly 

výhradně kočovných romských skupin, ale přinejmenším v českých zemích i velké části dalších 

Romů migrujících za prací nebo ţijících z hlediska úřadů ne zcela „normálním způsobem 

ţivota“. Právě proto se jedná o zásadní dokument, jímţ stát učinil významný krok k regulaci 

pohybu romského obyvatelstva (nikoli pouze kočovného), a to i v celostátním měřítku, zejména 

mezi Slovenskem a českými zeměmi. Ač se litera zákona úzkostlivě snaţí neodporovat ústavním 

principům, porušuje jeho duch přinejmenším dva z nich – zásadu, ţe nesmí existovat zvláštní 

zákonodárství pro minority a ústavou stanovenou svobodu pohybu. Široká a nejasná definice 

těch, na něţ se zákon vztahoval, navíc umoţňovala nejrůznější represivní praktiky i proti lidem, 

kteří měli trvalé bydliště. Následná evidence „kočovných cikánů“ (ve skutečnosti alespoň 

v českých zemích opět všech Romů, jejichţ pracovní poměry a bydliště nebyly zcela 

jednoznačné), která byla upravena dalšími směrnicemi, ovšem kaţdopádně výrazně posílila 

autoritu státu, který napříště měl přinejmenším „vědět“, coţ mu umoţňovalo také efektivně 

„konat“.  

 

Novou podobu vztahu k cikánskému obyvatelstvu v českých zemích dobře ilustruje i technická 

stránka věci – tedy prováděcí nařízení k zákonu, praxe krajských a lokálních úřadů při 

naplňování jeho cíle a následný vznik s touto novou politikou souvisejících soupisů. Směrnice 

k provedení zákona č. 74/1958
829

 jiţ na rozdíl od zákona samotného hovoří také o polokočovném 

způsobu ţivota a o občanech, kteří „zneuţívají výhod, které jsou jim v našem státě poskytovány, 

a brání se přizpůsobit se normálnímu usedlému způsobu ţivota.“ Dokument zároveň odhaluje, ţe 

součástí „usídlení“ mají být i opatření zajišťující, „aby skupiny kočujících osob byly podle 

moţností co nejvíce rozptýleny“, ţe tedy jde o zpřetrhání skupinových, rodových, případně 

rodinných vazeb. Směrnice sice nabádá národní výbory, aby pokud moţno nabízely bývalým 

kočovníkům i více pracovních a ubytovacích moţností, zároveň ovšem připouští, ţe někdejší 

kočovníky je moţné ubytovat „i prozatímně, například tak, ţe do získání přiměřeného ubytování 

mohou rodiny kočujících bydlet zatím ve svých vozech (jsou-li tyto vhodné – po odejmutí koní, 

traktorů)“. Samotná legislativa tedy otevřela moţnost kočovníky v podstatě násilně, odejmutím 

koní, případně uřezáním kol, připoutat na místo, kde právě pobývali. Praxe záhy potvrdila, ţe 

této moţnosti řada národních výborů, ve spolupráci s příslušnými bezpečnostními sloţkami, 

vyuţila. Odnímání taţných zvířat, uřezávání kol, případně chytání na nádraţích, fotografování a 

snímání otisků prstů nahánělo hrůzu uţ tím, jak moc to „evidovaným“ připomínalo záţitky 

z období teroru slovenského fašistického státu. Podstatnou částí prováděcí směrnice jsou rovněţ 

instrukce k sestavování „soupisu kočujících osob“ a jejich další evidenci – ačkoliv o takových 

krocích samotný zákon vůbec nehovoří. Evidované osoby měly být dále podrobeny všem 

klasickým nástrojům moderního státu, od kontroly a sledování ze strany úřadů, přes péči o 

                                                                                                                                                                                           
neţ soud. In: NA, AÚV KSČ, f. 05/3 (ideologické oddělení), sv. 36, a.j. 294, Právní úprava za kapitalismu a platný  

právní stav v současné době, 26. listopad 1957 
828
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Romové v českých zemích v letech 1945-1989, ÚDV, Praha 2004, str. 61-67 
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 NA, AÚV KSČ, f. 05/3 (ideologické oddělení), sv. 36, a.j. 282, Směrnice k provedení zákona č. 74/1958 Sb. o  

trvalém usídlení kočujících osob, 8. prosince 1958 
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vzdělání a zařazení do pracovního procesu aţ po pravidelné zdravotní prohlídky a kontroly 

dodrţování hygienických návyků
830

.  

 

Okolnosti pořizování soupisu „kočovného a polokočovného obyvatelstva“ vypovídají leccos o 

vztahu k cikánské problematice. V severočeském pohraničí byla do soupisu zařazena 

pravděpodobně většina cikánů, kteří v kraji pobývali. Krajský národní výbor v Ústí nad Labem 

celou akci vnímal jako dlouho očekávanou šanci získat kontrolu nad dosud nekontrolovatelným 

– tedy nad neustálou migrací, fluktuací a kočováním části obyvatelstva, které funkcionářům 

v pohraničí po léta přidělávalo starosti. Na tzv. předběţném soupisu, který probíhal hned na 

podzim roku 1958 pod vedením orgánů veřejné bezpečnosti, spolupracovali podle zápisů SKNV 

Ústí nad Labem také členové pohraniční stráţe, členové místních národních výborů, uliční 

výbory, výbory ţen, domovní správy, komise pro místní bezpečnost, komise pro převýchovu 

osob cikánského původu a další aktivisté. Vzhledem k tomu, ţe se oficiálně jednalo o soupis 

osob ţijících kočovným způsobem ţivota (nemajících tedy standardní bydliště), působí poněkud 

překvapivě, ţe jako nejběţnější způsob sestavování soupisu se uvádí, ţe „zúčastnění pracovníci 

všech sloţek navštěvovali byty (!) cikánských rodin“
831

.  Místní a okresní výbory akci evidentně 

pochopily především jako šanci získat kompletní evidenci cikánského obyvatelstva na svém 

území, a tak i základní nástroj k další kontrole či péči o tyto občany.  Proklamovaný 

„osvícenský“ záměr zákona, totiţ poskytnout dosud kočujícím osobám důstojné ţivotní 

podmínky, se naopak s lokálními opatřeními spíše míjel: „V kraji ţije jiţ jen vcelku nepatrný 

počet osob, bydlících ve vozech [… ] proto zatím otázka ubytování těchto osob nebude 

řešena.“
832

 

 

Sestavování finálního soupisu pak připomíná válečnou operaci nebo dokumentaci boje se 

zákeřnou pandemií. Základní stavební prvek akce spočíval v tom, ţe soupis byl zahájen ve všech 

místech kraje (stejně jako v celém státě) ve stejný den (3. února 1959) i hodinu. Jeho průběh 

mělo jen v severních Čechách na starost 19 specializovaných štábů sloţených z pracovníků 

národních výborů a veřejné bezpečnosti. Tyto pracovní skupiny měly „vytvořený plán činnosti 

na dny i na hodiny“. Soupis většinou začínal v okresních městech, posléze se pracovní skupiny 

přemístily do venkovských obcí. Navzdory očekávaným problémům „předvolané osoby dosti 

ukázněně se k soupisu dostavovaly[…] Velká většina těchto osob přicházela k soupisu pěkně 

ustrojena v čistém oděvu.“
833

 Po nocích orgány veřejné bezpečnosti kontrolovaly „všechny 

podniky, aby podchytily ty, kdoţ soupisu dosud unikali.“
834

 Ve večerních hodinách v Ústí nad 

Labem kaţdý den zasedal Krajský štáb pro usídlení kočujících a polokočujících osob, jehoţ práci 

pravidelně zahajovala telefonická hlášení z okresních národních výborů o situaci v terénu. 

V zápisech je zdůrazňováno zejména, ţe „nikdo nesmí uniknout“, coţ se vztahuje jak na 

evidenci, tak do budoucna na pracovní zapojení.
835

 Pracovní skupiny na okresech vyjadřovaly 
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 K podobám takového dozoru viz předchozí podkapitola 
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navzdory nočním zátahům obavy z toho, „ţe nepostihly všechny elementy“
836

. Celkově se ale dá 

říci, ţe v z různých zápisů a zpráv roku 1959 čiší spokojenost lokálních funkcionářů s novými 

nástroji, které jim mocenské centrum k evidenci a disciplinaci cikánského obyvatelstva i k péči o 

ně konečně poskytlo. Zejména sestavení soupisu znamenalo velké mnoţství práce a 

předpokládalo velké nasazení mnoha lidí, úřady měly ale po letech konečně pocit, ţe cikánskou 

problematiku mají opět pod kontrolou. Zdá se tedy, ţe přinejmenším v českém pohraničí změna 

politiky vůči cikánskému obyvatelstvu, jeţ do velké míry popírala dřívější stranické zásady i 

některé ústavní principy, přispěla k obnovení důvěry v akceschopnost politického systému.  

 

Do jisté míry můţe působit překvapivě, ţe to byl právě ústřední stranický orgán, jenţ na jaře 

roku 1958 otevřel dveře k byrokraticko-represivnímu řešení cikánské problematiky. Strana tu 

v zásadě dala za pravdu dlouholetým stíţnostem bezpečnostních orgánům a ministerstvo vnitra 

mělo nejpozději od této chvíle volnou ruku pro přípravu zákona o zákazu kočování, který si jeho 

úředníci, v předchozích letech tak často bezradní tváří v tvář fluktuaci a kočování, tak přáli. 

Otázku, proč se strana v podstatě zpronevěřila svému postoji k cikánské problematice z první 

poloviny padesátých let, kdy kladla důraz na trpělivost, postupnou převýchovu a dobrovolnost 

proměny cikánského obyvatelstva, zřejmě nelze beze zbytku zodpovědět. Pokusím se ale uvést 

nejzásadnější důvody a blíţe popsat především ty souvislosti, které se dotýkaly pohraničí 

českých zemí, tedy problematiku migrace, rozptylů, odsunů a přesunů před rokem 1958, a také 

postojů lokálních a regionálních funkcionářů v pohraničí k těmto otázkám. Kořeny změn je totiţ 

potřeba hledat zejména v potřebě překonat hlubokou propast mezi  lokální praxí a, na druhé 

straně, expertními či ministerskými diskuzemi v první polovině padesátých let.  

 

*** 

 

V poslední době troufalost cikánů stoupla tou měrou, ţe z důvodů osobní bezpečnosti 

odmítají členové rady cikánské rodiny navštěvovati a jsou téměř rozhodnuti, nebude-li 

proveden rázný zákrok ze strany vládních činitelů, sloţiti své funkce jako celek […] Těţké 

ublíţení na těle pořezáním břitvou a pokus o vraţdu jsou dokladem této cikánské morálky, 

která jak se zdá našla ţivnou půdu v naší obci […] Rada MNV […] na tyto úkoly nemůţe 

jiţ sama stačiti, poněvadţ nemá po ruce takové prostředky, aby těmto nepřístojnostem 

mohla se zdarem čeliti. Poněvadţ se rada MNV […] dozvěděla, ţe v nejbliţší době má 

býti do katastru zdejší obce a nejbliţšího okolí přistěhováno asi 1800 cikánských 

příslušníků, navrhuje a současně ţádá Vás, váţený soudruhu prezidente, aby […] bylo 

nařízeno prošetření této otázky, aby zdejší obec, která je cikány jiţ překrvena, byla od 

dalších přídělů těchto příslušníků osvobozena.
837

 

Uvedená slova pochází z dopisu Místního národního výboru obce Komořany na Mostecku 

adresovaného prezidentu republiky Antonínu Zápotockému. Představitelé obce shledali tuto 

formu stíţnosti jako poslední moţnou cestu, jak předejít z jejich pohledu katastrofickému scénáři 

dalšího přílivu cikánů do obce, která podle jejich slov byla „cikány jiţ překrvena“. Tento případ z 

poloviny padesátých let rozhodně není v kontextu českého pohraničí ojedinělý. Obdobné 
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stíţnosti nacházíme jiţ od samého počátku padesátých let, přičemţ se jejich naléhavost postupně 

zvyšuje. Stejně tak se zvyšuje i pocit, ţe řada zodpovědných institucí nebo dokonce stranické 

orgány ve věci cikánského obyvatelstva nečiní to, co by podle názoru lokálních aktérů činit 

měly: totiţ starat se především o pořádek a bezpečí, jakoţto základní podmínky budování 

socializmu. 

 

Na přelomu čtyřicátých a padesátých let byli cikáni v pohraničí nejčastěji obviňováni z 

vybydlování bytů a domů po Němcích, případně z dalších krádeţí, z nedodrţování základních 

hygienických pravidel a ze zanedbávání pracovní povinnosti. Především pocit, ţe cikáni vedou 

„povalečský a zahálčivý způsob ţivota“
838

, vedl řadu občanů v době usilovného budování 

socializmu a obnovy pohraničí k „pohoršení a roztrpčení“
839

. Dopisů, přípisů a stíţností, jeţ na 

přelomu čtyřicátých a padesátých let tyto pocity vyjadřují, je celá řada. Ludmila Kunstová z obce 

Nádraţí Bezděz ve své stíţnosti zaslané na ministestvo vnitra (od nějţ občané často očekávali 

rázný postup) tyto pocity vyjadřuje následujícími slovy: 

Manţel dojíţdí denně 26 km daleko do zaměstnání, ráno odjíţdí před 5 hodinou a vrací se 

večer po 6 hod., také na brigádách jiţ mnoho hodin odpracoval. Jak můţeme nečinně 

přihlíţeti k tomu, kdyţ kaţdý řádný člověk dnes pracuje a hledí, abychom se měli lepší a 

vyšli z těch poměrů, kdyţ na druhé straně se potloukají po naši zemi mladí cikáni, kteří 

ničeho nedělají, jen obtěţují pracující lid a hledí, kde by co ukradli. Já se činím v létě, 

posekám kaţdou travičku, shrabu, usuším, kdyţ jest seno připravené jen ho uklidit, 

přitáhne tlupa cikánů, 18 koní a seno mě pokradou a jiné a jiné věci. 

Proč se proti takovýmto obtěţovatelům ba pijavicím na těle národa řádně nezakročí, proč 

by cikáni nemohli někde pracovat a být k práci drţeni? Jak dlouho budeme ještě řádění 

cikánů přihlíţet? Jak mohu klidně pracovati, kdyţ se musím obávati, ţe jakmile dům 

opustím, bude vyloupen cikány aneb podpálen ze msty? 

Takto si stěţují všichni vesničtí občané. Prosíme ministerstvo vnitra, aby radikálně proti 

cikánům zakročilo.
840

   

Část stíţností posléze, během první poloviny padesátých let, přece jen přejímá dobový diskurz 

„převýchovy“ a „péče“, takţe se poněkud mění jejich rétorika. Jiţ nejde pouze o ochranu 

pořádku, majetku a osobního bezpečí před cikány, ale také o dobro samotných cikánů, kteří 

mohou z perspektivy občanů k důstojnému ţivotu dospět právě aţ v důsledku disciplinace, 

rozptylu a nuceného pracovního nasazení.
841

 Základní sdělení ale zůstává stejné. 

 

Všeobecně rozšířený názor o nutnosti represivních opatření zaměřených proti cikánům jako 

takovým pochopitelně nebyl omezen na „obyčejné občany“. Velmi silně jej artikulovali také 

místní funkcionáři, kteří se koneckonců z řad těchto občanů rekrutovali. Nebylo výjimkou, ţe se 

místní národní výbory snaţily všemi moţnými prostředky dostat cikány pryč z obcí, přičemţ se 

zdaleka nejednalo jen o cikány kočovné. Úředníci z MNV v Kadani se například místním 

zaměstnaným cikánům v roce 1949 snaţili namluvit, ţe všichni cikáni musí z Čech pryč, protoţe 
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na Slovensku jsou v nových továrnách potřeba pracovní síly. Celý projekt „odsunu“ z Kadaně 

zastavila aţ místní úřadovna ochrany práce, jejíţ zaměstnanci se potýkali především s 

nedostatkem pracovních sil v regionu a dobře věděli, ţe situace je právě opačná.
842

  

 

Většina místních národních výborů vedle běţného „postrku“, tedy zbavování se kočovných 

skupin, neměla odvahu k radikálnějším proticikánským opatřením „na vlastní pěst“, a tak se 

snaţili k zásahu přimět nadřízené orgány. V té souvislosti se zachovalo i několik návrhů „řešení 

cikánské otázky“, jak si je přáli právě lokální aktéři. Nejběţnějším z řešení, po nichţ tito 

funkcionáři nebo shromáţdění občanů volali, bylo „zařazení do táborů nucené práce“. 

Charakteristické je memorandum z Mladé Boleslavi, v němţ se za legitimní bere obdobný 

princip kolektivní viny, jaký byl aplikován po válce na Němcích; potrestáni a posláni do táborů 

mají být všichni, „kteří by nemohli prokázati s platností od slavných dnů únorových 1948 

nepřetrţité pracovní úsilí a vysokou pracovní morálku.“
843

 Takovéto řešení „cikánské otázky“ by, 

dobovou optikou, sledovalo „jen cíl řádného ţivota, pracovní morálky a mravnosti“
844

.  

 

Ne všechny návrhy byly jednoznačně represivního charakteru. Někteří místní funkcionáři 

kritizovali, ţe jsou cikáni posíláni právě do zapadlých koutů pohraničí, tedy do míst, „kde není 

ani hospodářský ani kulturní ţivot“ a vyvozovali, ţe by tito lidé měli být přesídleni v rámci 

menších skupin do „silného prostředí“, tedy do vnitrozemí.
845

 Další národní výbory chtěly cikány 

prostě jen vystěhovat do samostatné čtvrti, kde by „musila býti přísná kázeň, zdravotní dozor a 

jednotlivé rodiny by musily ţíti navzájem odděleně“ a kde by se i „o výchovu dospělých musel 

někdo soustavně starat; u ţen by šlo hlavně o výchovu k rodinné hygieně a o vedení domácnosti, 

u muţů o odstranění různých zděděných návyků jako pití lihovin, zahálka, surové jednání vůči 

ţeně a dětem a podobně.“
846

 Jiní lokální funkcionáři a občané usilovali naopak o důsledný 

rozptyl cikánů a zpřetrhání jejich rodinných vazeb. Například občané z Litovle na Olomoucku 

zaslali ministrovi vnitra memorandum, v němţ poţadovali, aby jednotlivé cikánské rodiny byly 

rozmístěny „do různých od sebe vzdálených obcí litovelského okresu a jedině za tohoto 

předpokladu věříme tomu, ţe se i nám podaří převychovat jednu rodinu cikánů.“
847

 Obdobné 

návrhy byly často doprovázeny ještě apelem na odnímání dětí z cikánských rodin a jejich 

izolovanou výchovu ve zvláštních domovech, které je nejlépe přípraví na důstojný ţivot 

v socialistickém státě.  

 

 

*** 

 

Ve stejném období, tedy v letech 1950-1953, zasedali v Praze při ministerstvech nebo ve Svazu 

spisovatelů smíšené komise expertů a úředníků, v nichţ se diskutovalo o cikánské problematice. 
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Ačkoliv cikáni po roce 1948 nikdy nebyli v Československu uznáni za národnost, nesly se 

debaty v duchu stalinské národnostní politiky. Ostatně, veškeré dobové krajské a ministerské 

zprávy o národnostní problematice pojednávaly vedle Němců právě cikány. To ovšem zdaleka 

nebyl jediný paradox. Rozporů a nejistoty ohledně vztahu k této menšině byla na úrovni centrální 

politiky i expertních grémií celá řada. Není zde prostor rekonstruovat veškeré diskuze, jeţ tehdy 

na těchto úrovních probíhaly, přesto ale stojí za to dotknout se alespoň některých zajímavých 

návrhů a postojů, které se v nich objevily.
848

  

 

Zatímco porady při ministerstvu vnitra se týkaly především technických otázek, jako byly úkoly 

národních výborů, školní docházka, koncentrace či rozptyl
849

, odehrál se v roce 1952 významný 

pokus o promýšlení dlouhodobé koncepce politiky vůči cikánskému obyvatelstvu a zejména o 

sestavení skupiny odborníků (včetně oborníků romských) a zasvěcených úředníků při 

Ministerstvu informací a osvěty. Zde se vlastně poprvé po válce sešli starší, prvorepublikoví 

odborníci na romskou problematiku s experty a aktivisty z řad samotných Romů a zároveň s 

mladší generací pracovníků, kteří romskou problematiku vnímali především prismatem budování 

socializmu a převýchovy ústící v nového člověka. Výsledkem setkání byla, vedle aktivizace 

odborníků z různých sfér i regionů, zejména rezoluce adresovaná ÚV KSČ a dalším sloţkám 

Národní fronty. V ní příslušní pracovníci a experti ţádali mimo jiné podporu svérázné cikánské 

kultury a umělecké tvořivosti, obecně pak všestrannou podporu emancipace cikánského 

obyvatelstva. 

 

Vrcholem obdobných snah, které se inspirovaly zejména stalinskou politikou vůči cikánům na 

přelomu dvacátých a třicátých let v Sovětském Svazu, byla celostátní porada v prostorách Svazu 

spisovatelů dne 29. srpna 1953, které se účastnili zástupci zainteresovaných ministerstev i ÚV 

KSČ. Samotný název této porady („O cikánské otázce a prvních úkolech v jejím řešení“) svědčí 

o tom, ţe se z hlediska organizátorů mělo jednat o skutečný začátek koncepční politiky vůči 

cikánskému obyvatelstvu.
850

 V úvodním referátu kladl lékař Karel Holubec důraz na podporu 

„Cikánů“
851

 jako národnostní pospolitosti. Holubec zaslal jiţ na jaře roku 1953 na ÚV KSČ 

návrh, v němţ rovněţ psal, „ţe by se značně urychlilo zapojování Cikánů do socialistického 

budování, kdyby se k nim přistupovalo jako k zaostalé národnostní menšině, které se má dát 

moţnost vlastního kulturního růstu.“ Zároveň ovšem v tomto návrhu dal najevo, proč se dosud 

tento přístup nemohl prosadit: „My referenti z cikánských aktivů bychom byli povděčni ÚV, 

kdyby stanovil linii. Třeba jsme přesvědčeni o správnosti svého stanoviska, potřebujeme se opřít 

o usnesení ÚV, abychom mohli třeba odpírat názoru, ţe cikánská škola je projev rasové 

diskriminace.“
852

 Porada ve Svazu spisovatelů se dále nesla v duchu národní emancipace 

cikánského obyvatelstva – padaly návrhy na zavedení učebnice romštiny, katedry romštiny na 
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vysokých školách a vůbec vyuţívání mateřštiny „Cikánů“. Další kroky v tomto směru měla řešit 

speciální komise, zřízená při Orientálním ústavu v září téhoţ roku.
853

 O její práci ovšem zakrátko 

stranické orgány přestaly jevit zájem.
854

   

 

Usnesení ÚV KSČ v duchu představ Karla Holubce se odborníci a aktivisté pracující na cikánské 

problematice nikdy nedočkali. Místo toho ústřední orgány KSČ ještě několik měsíců váhaly a 

během let 1954 a 1955 postupně na podporu emancipace cikánů jako národnostní menšiny 

rezignovaly. Stalo se tak ještě před schválením norem zakazujících kočování v Sovětském Svazu, 

převáţně tedy z vnitřních příčin. O tom, ţe k zásadnímu obratu dochází jiţ během roku 1954, 

svědčí i další korespondence mimořádně aktivního Karla Holubce, jenţ se jiţ v květnu roku 1954 

vyjadřuje k novým podkladům pro stranickou politiku v cikánské otázce. Tajemníkovi ÚV 

Köhlerovi píše: „Povaţuji za svou stranickou povinnost Vás upozornit, ţe tyto informace jsou 

kusé, jejich koncepce je ideologicky nesprávná a vede k nesprávným politickým závěrům.“
855

  

 

 

 *** 

 

Mezi důvody rezignace na důsledně emancipativní charakter politiky vůči cikánům a na odmítání 

násilné asimilace hraje, jak se zdá, zásadní roli výše popsaný tlak lokálních funkcionářů a 

místního obyvatelstva. Ten se v letech 1954-1956 opět zintenzivňuje. Pohraničí českých zemí, 

kde byla otázka přesunů pracovních sil a kontrola i moţnost regulace migrace obzvlášť citlivá, v 

rámci tohoto tlaku „zdola“ klade důraz zejména na rozptyl a nucené usídlení cikánského 

obyvatelstva. Tedy na politické nástroje, které jsou pro tento prostor po roce 1945 obecně 

charakteristické.  

 

Občané a místní funkcionáři nyní naléhali zejména na to, aby „byla učiněna přítrţ řádění 

cikánských tlup“
856

 a jejich volnému pohybu, přičemţ se vyjadřovali v tom smyslu, ţe „příslušné 

úřady i vláda neumějí se s touto otázkou vypořádati“. Pisatelé několika stíţností tvrdili, ţe počet 

kočujících cikánů se v roce 1955 značně zvýšil
857

, přičemţ zdůrazňovali, ţe „zameziti krádeţím“ 

je obtíţné, pokud „nelze zameziti stěhování.“
858

 Zprávy národních výborů hovořily především o 

škodách na úrodě, ale také o tom, ţe se občané v místech, kde se utáboří cikáni, bojí chodit do 

práce. Jako problém vnímali místní funkcionáři praxi, kdy orgány sousedního kraje nebo okresu 

cikány vyhostily právě k nim; zároveň se ale často pro sebe doţadovaly téhoţ práva. Některé 

místní či okresní národní výbory pak explicitně ţádaly, aby krajské národní výbory, případně 
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ministerstvo vnitra nebo vyšší stranické orgány „cikánským tlupám“ znemoţnili „jejich zlovolné 

a toulavé přemisťování se z místa na místo a tím také, aby bylo zabráněno krádeţím a ničení na 

polích. V tomto směru bylo podle nich zapotřebí, aby ministerstvo vnitra učinilo nejpřísnější 

opatření v lokalisování cikánských kočovných tlup a zajistilo tak pokojný a budovatelský ţivot 

našich občanů.“
859

 Objevovala se dokonce opatrná polemika s centrálním dogmatem „cikánské 

politiky“, tedy s převýchovou jakoţto jediným opravdovým nástrojem změny; a to nejen na 

místní úrovni, ale i na úrovni krajských národních výborů. Takto se například v létě 1955 vyjádřil 

k problematice kočujících cikánů předseda KNV Liberec. 

Jsem si vědom toho, ţe odstranění nedostatků, které ve zprávě uvádím, je moţno docílit 

především převýchovou těchto lidí, na druhé straně je však třeba vzít v úvahu, ţe se jedná 

převáţně o osoby, u kterých jiţ několikráte byly bezvýsledné pokusy zařadit je do řádné 

trvalé práce.
860

   

 

Místní funkcionáři a občané stíţnosti na chování cikánů spojené s kritikou jejich neregulovaného 

přemísťování neomezovali jen na cikány kočující. Tak například zaměstnanci dolu Jan Ţiţka v 

Chomutově kritizovali politiku vůči cikánům od roku 1945 jako takovou a vyjadřovali se v tom 

smyslu, ţe kontakt s cikány a jejich způsobem ţivota můţe působit zvláště rozkladně právě v 

Chomutově, kde „ţije několik druhů národností“. Proto navrhovali vedle „neustálé kontroly“ 

řešení cikánské problematiky v duchu hesla prezidenta Zápotockého „Kdo nepracuje, ať nejí“.
861

 

Nutnost přistupovat k cikánům trpělivě a usilovat o jejich postupnou proměnu v socialistické 

občany vnímaly jednotlivé místní orgány čím dál tím více jako projev slabosti. Důvěra ve 

správnost takového přístupu byla zpravidla slabší neţ strach ze ztráty úřední autority, jak to 

charakteristicky vyjádřil předseda MNV Karlovy Vary: 

Mírné a legální jednání jako u ostatních občanů povaţují osoby cikánského původu za 

slabost, ztrácejí úctu před orgány NV i SNB, doţadují se stále více práv, při čemţ však 

neplní povinnosti […] Jednají prostě fakticky tak, aby se vyhnuli povinnostem a jejich 

moţnost výchovy takovýmto normálním způsobem stává se den ode dne ilusornější, 

spoluobčané jsou jejich chováním na nejvyšší míru roztrpčováni […] Za stávajícího 

právního stavu je postiţitelnost osob cikánského původu i jiných fluktujících ţivlů jako 

prostitutek, opilců apod. velmi těţká […] Trest odnětí svobody je nyní v důsledku 

novelizace trestního zákona správního zákonem čís. 102/53 Sb. vyloučen, rovněţ tak 

vedlejší trest zákaz pobytu. A přece tyto dva tresty, za situace jaká je nyní v Karlových 

Varech by jedině pomohly v boji proti těmto ţivlům. […] Za dané situace v Karlových 

Varech jeví se jako politicky správnější voliti ostřejší postup nutící je k přizpůsobení, 

neboť neustálé jejich napomínání a mírné zacházení se strany orgánů NV a orgánů SNB 

jeví se v očích ostatních ve styku s cikány ţijících spoluobčanů jako slabost. Občané 

poukazují na bezúčinnost dosavadního postupu a ţádají ostřejší zákroky.
862

   

 

S postoji lokálních politických aktérů k cikánům v českých zemích – na rozdíl od debat expertů a 
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stranických intelektuálů či ideologů typu Václava Kopeckého
863

 – v zásadě po celou dobu od 

roku 1945 (bez ohledu na změny po roce 1948 a expertní debaty první poloviny padesátých let) 

odráţel přístup bezpečnostních orgánů, zčásti pak i jejich nadřízené instance, ministerstva vnitra. 

To se pochopitelně v době neexistence jednoznačné stranické linie mohlo soustředit pouze na 

praktická opatření, jak je shrnuje v předešlé podkapitole zmiňovaná směrnice z roku 1952. Z 

jeho dokumentů je ale patrné, jak postupně cikánskou problematiku redukovalo na několik 

dílčích otázek, jeţ byly podstatné i z hlediska místních funkcionářů. Mezi nimi byla na prvním 

místě regulace fluktuace a migrace, která byla vnímána jako nutná z hlediska kontroly, a tak i 

moţnosti postihovat kriminální činy. Opatření, které ke své práci potřebovaly sloţky ministerstva 

vnitra, měly vést k účinné kontrole – zároveň se jednalo o nástroje, které v praxi napomáhaly 

nebo měly napomáhat co nejrychlejší asimilaci cikánů. Tato linie nebyla v rámci bezpečnostních 

sloţek a zčásti ani v rámci ministerstva vnitra váţně narušena ani v letech 1951-1953, kdy 

stranické orgány a lidé kolem ministerstva informací a osvěty váţně uvaţovali o podpoře 

emancipace cikánského národa.
864

    

 

Postoje bezpečnostních orgánů jsou zpravidla svědectvím o kontinuitě předválečného 

restriktivního přístupu k cikánské problematice.
865

 Právě ony, ve spolupráci s nadřízenými 

ministerstvy vnitra a národní bezpečnosti (a s podporou četných stíţností, proseb i výhrůţek 

lokálních funkcionářů) začínají mít tváří tvář skepsi a bezradnosti poloviny padesátých let na 

další směřování v přístupu vůči cikánům rozhodující úlohu. Jelikoţ se jedná o orgány, které mají 

v popisu práce především sledovat a trestat kriminální činy, vnímají i cikány pochopitelně z této 

perspektivy. Největší problém pro ně představuje fluktuace, protoţe jim ztěţuje či dokonce 

znemoţňuje jejich práci. Běţná praxe stíhání pachatelů drobné trestné činnosti – spolupráce 

místních úřadů a orgánů SNB – se v případech lidí, kteří často mění bydliště nebo jsou z jiných 

důvodů špatně evidovatelní, míjí účinkem. Právě z toho prostého důvodu volají bezpečnostní 

orgány v průběhu celých padesátých let po celostátním restriktivním opatření, které by 

příslušnou část občanů „vyčerpávajícím způsobem“ postihlo.
866

   

 

Příkladem tématu, u něhoţ se do jisté míry protínají emancipativní a restriktivní snahy, je otázka 

koncentrace nebo naopak rozptylu cikánů. Ústřední byla tato otázka právě v českém pohraničí, 

kde rozptyl patřil k běţným nástrojům státní politiky a kde byla obzvlášť pociťována nutnost 

direktivního rozmístování pracovních sil. Z hlediska debat o pozvednutí ţivotní úrovně cikánů se 

na samotném počátku padesátých let sice zvaţovala jejich koncentrace (pochopitelně v odlehlých 

regionech typu Osoblaţska) s moţností jakési samosprávy, záhy se ale začaly ústřední orgány 

přiklánět k rozptylu jako nástroji, který umoţní snadnější adaptaci cikánů na ţivot „řádných“ 
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občanů a který jedině zajistí, aby byli vykořeněni ze „svých často primitivních zvyků, potřeb a 

poţadavků“
867

. Rozptyl byl i v první polovině padesátých let úřady označován za „sice nesporně 

zatímně diskriminační“, ale zároveň za legitimní opatření, protoţe „potřeba a zájmy společnosti 

jej nutně vyţadují, takţe i z hlediska protidiskriminační politiky lze jej zdůvodnit. Toto řešení je 

odůvodněno hledisky společenskými, zdravotními, mravními, výchovy dětí i zvýšením pracovní 

morálky.“
868

 Právě rozptyl a s ním i snaha o přetrhání rodových a rodinných vazeb vyhovují i 

těm aktérům, kteří se snaţí o důslednější kontrolu; a především pak obcím, které si stěţují na 

přílišné mnoţství cikánů na jejich území. Právě tento způsob zacházení s občany cikánského 

původu se ke konci padesátých let stává základním prostředkem byrokratických zásahů i proti 

cikánům, kteří mají trvalé bydliště a práci. Je zcela zásadní a často přehlíţenou skutečností, ţe 

rozptyl byl vedle trvalého usazení druhým hlavním cílem zákona z roku 1958.
869

  

 

*** 

 

Skutečnost, ţe konkurence restriktivně-byrokratického tlaku a různých forem emancipativního 

přístupu trvala v podstatě jiţ od počátku padesátých let, sama o sobě ještě nevysvětluje, proč se 

právě v letech 1957-1958 definitivně porušila předchozí „rovnováha“ ve prospěch přístupu 

represivního. Svoji roli vedle výše popsaného sílícího tlaku „zdola“ určitě sehrál i mezinárodní 

kontext a s ním související proměna československé socialistické diktatury.  

 

Ačkoliv se zejména odborníci na cikánskou problematiku v první polovině padesátých let 

inspirovali a odvolávali na stalinskou národnostní politiku, byly v sovětské praxi snahy o 

podporu „Cikánů“ jako samostatné národnostní skupiny opouštěny jiţ od druhé poloviny 

třicátých let. Po válce je pak nahradila poměrně tvrdá asimilační politika. Sovětské vedení 

hledalo po Stalinově smrti, v období charakteristickém bojem proti otevřené mocenské zvůli a 

akcentem na socialistickou zákonnost, legislativní formu, jeţ by léta praktikovanou nucenou 

asimilaci (včetně vyloţeně teroristických zásahů)
870

 legalizovala. Hledaná právní úprava 

probíhajícího boje „s protispolečenskými ţivly, příţivníky a narušovateli veřejného pořádku“, 

zaměřená v první řadě proti cikánskému obyvatelstvu, byla v říjnu 1956 schválena ve formě 

výnosu prezidia Nejvyššího sovětu SSSR (o zapojení potulných cikánů do pracovního procesu), 

jenţ cikánům zakazoval tuláctví a jenţ umoţňoval ty, kteří se budou nadále toulat a „vyhýbat 

práci“ potrestat nápravnými pracemi na dobu od 2 do 5 let.
871

   

 

Na základě dostupných pramenů se nezdá, ţe by tato sovětská norma, která pouze stvrzovala v 

praxi jiţ dlouhá léta existující politiku SSSR vůči cikánům, byla zásadním podnětem proměny 
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politiky KSČ. Ostatně i ta se, jak jsem ukázal výše, směrem k byrokraticko-represivnímu 

přístupu a k odmítnutí jakékoliv podpory autonomie cikánského společenství začala posouvat 

ještě před rokem 1956.  Sovětské zákonodárství ovšem poskytlo vítanou inspiraci a oporu v 

době, kdy ústřední orgány KSČ stále ještě hledaly vhodnou formu nové, restriktivní politiky. 

Podobnou úlohu jako toto sovětské zákonodárství sehrál ostatně i na počátku padesátých let 

odmítnutý a zrušený československý zákon 117/1927. V rámci přípravy nové linie si v roce 1957 

ideologické oddělení ÚV KSČ vyţádalo analýzy obou těchto norem (sovětské i 

prvorepublikové)
872

. I zákon z roku 1927 tak poslouţil jako podklad, byť se i v interních 

podkladech neustále zdůrazňuje, ţe měl příchuť rasové diskriminace a ţe na rozdíl od 

připravovaných socialistických opatření vedl k izolaci cikánského obyvatelstva (místo jeho – 

nyní ţádoucí - integrace a asimilace)
873

. Samotný návrat prvorepublikové proticikánské 

legislativy do interních diskuzí a jeho nové právní analýzy ovšem svědčí o postupném návratu k 

tradičnímu, konzervativnímu pohledu na cikánskou problematiku.   

 

Nový přístup se snaţil skloubit některé prvky emancipativního étosu první poloviny padesátých 

let (začlenění do práce jako výchovný prostředek, důstojné bydlení ve spojení s rozptylem jako 

prostředek integrace a cesta k důstojnému ţivotu) se sílícím volání po pořádku a dodrţování 

socialistické zákonnosti. Posledně jmenovaný akcent neměl jen podobu stíţností a návrhů 

lokálních aktérů, ale souvisel s celkovou proměnou diktatury v polovině padesátých let. Tu 

vystihuje jedna z úvodních vět analýzy sovětského zákonodárství vůči cikánům, kterou 

vypracovalo Ministerstvo zahraničních věcí: „V podmínkách postupného přechodu od 

socialismu ke komunismu nabývá velkého významu […] otázka dodrţování pravidel 

socialistického souţití.“
874

 Revoluční étos ztrácel po roce 1953 postupně na síle
875

 a s ním 

pozbývaly přesvědčivosti i některé „osvícenské“ projekty revoluční fáze budování socializmu. 

Převýchova v nového člověka sice zůstává nadále součástí diskurzu, ale v praxi se začíná 

připouštět, ţe standardní boj proti nedodrţování práva tradičními kriminalistickými nástroji 

můţe, ba musí převýchově předcházet. Autoritu revoluce legitimizovanou vizí budoucnosti 

nahradila autorita strany a jí řízeného státu. Státní autorita pak spočívá mimo jiné v zajišťování 

bezpečnosti a pořádku, v tom smyslu, jak pořádek vnímá majorita.
876

 V té souvislosti není bez 

zajímavosti, ţe se v dokumentech okolo roku 1956 v souvislosti s kriminalizací cikánského 

obyvatelstva stále častěji – vedle absence „řádného zaměstnání“ – objevuje i moment ochrany 

soukromého majetku – napříkad ve formě přesvědčení, ţe „bezpečnost osobního majetku se stala 

během posledního desetiletí téměř charakteristikou doby.“
877
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Vedle všudypřítomného důrazu na dodrţování zákonnosti a ochranu harmonického 

socialistického souţití se – jako protipól socialistického občana – stále více tematizuje otázka 

asociálních ţivlů. Strana nyní směřuje k vyhlášení „socializmu“ a v něm jiţ pro asociální 

skupiny, jaké bylo moţné dočasně tolerovat jakoţto oběti minulého řádu, nemá být místo. 

Jestliţe strana vládne jako nástroj dělnické třídy nad silami historie, znamená jakékoliv 

narušování „přirozeného“ spění k harmonickému socialistickému souţití váţný problém. 

Kočovní cikáni se, z tohoto pohledu, vymykají nejen běţným pravidlům společenského souţití, 

ale také deklarované vládě nad silami historie. Právě proto jejich další existence jiţ není jen 

„problémem, který je potřeba řešit v procesu převýchovy“. Ústřední stranické orgány nyní 

konstatují „naprostou neudrţitelnost stavu jejich zaostalosti, negramotnosti a nekulturnosti ve 

státě budujícím socialismus.“
878

 „Naprostá neudrţitelnost“ si pochopitelně spíše neţ důvěru 

v dlouhodobě ozdravný vliv nového společenského řádu ţádá efektivní opatření.  

    

 Britská historička Celia Donert ukazuje, ţe na rozdíl od první poloviny padesátých let, kdy v 

Československu do jisté míry udávali akcenty v cikánské problematice odborníci a aktivisté, 

„byla to [po roce 1956] strana, která určovala pravidla.“
879

 Je pravda, ţe se KSČ poté, co 

jednoznačně odmítla koncept „Cikánů“ jako národnostní skupiny i jakékoliv formy autonomie 

tohoto společenství, chopila iniciativy výrazně razantněji neţ dříve a ţe zákon o trvalém usazení 

kočujících osob je důsledkem této politiky KSČ. Zároveň je ale výrazné, nakolik KSČ přejímá 

rétoriku a kriminalistickou logiku ministerstva vnitra a jeho podřízených sloţek. Ostatně bylo to 

právě ministerstvo vnitra, které v letech 1956-1957 pro ÚV KSČ vypracovávalo a 

shromaţďovalo většinu podkladových materiálů slouţících formulaci nové politiky vůči 

cikánům. Zásobovalo ideologické oddělení ÚV zejména četnými stíţnostmi z pohraničí a dalších 

míst o neudrţitelném chování cikánů i návrhy na kriminalistická opatření, jimiţ by bylo moţné 

přispět k řešení. Jiţ v polovině roku 1957 právě návrhy MV jednoznačně směřovaly k úplnému 

zákazu kočování.
880

 Ve stejné době se i ve stranických dokumentech objevují formulace, které 

jako by byly opsány ze stíţností místních úřadů nebo návrhů veřejné bezpečnosti. Ve zprávě 

politického byra ÚV KSČ o stavu práce mezi cikánským obyvatelstvem se tak dočteme, ţe 

„hrubé vystupování kočovných cikánů proti ostatnímu obyvatelstvu, krádeţe, svévolné ničení a 

poškozování socialistického i soukromého vlastnictví, parasitický způsob jejich ţivota vede 

ostatní občany ke krajnímu roztrpčení.“
881

 Strana se, jak je vidět, přiblíţila nejen rétorice, ale i 

diskurzu lokálních aktérů a bezpečnostních sloţek; byť současně nadále kladla důraz na 

převýchovu a vnitřní přerod cikánů, z nichţ se mají stát rovnoprávní občané socialistického 

státu.  

 

Kriminalistický diskurz a snaha garanta dodrţování pořádku, jímţ ministerstvo vnitra se svými 
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podřízenými sloţkami bezpochyby je, prostupují různé společenské řády a vyjadřují značnou 

míru kontinuity. Osvojením si tohoto diskurzu jako dominantního v přístupu k cikánům se KSČ 

sice skutečně mohla chopit iniciativy, ovšem za cenu rezignace na vlastní představy o 

emancipaci a odstraňování diskriminace. Její zákonodárná iniciativa tak byla ve skutečnosti 

ideologickou rezignací.   
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3. „Cikánská otázka“ a legitimita socialistické diktatury 
 

Na základě znalosti lokální praxe v pohraničí i ústředních diskurzů jsem se pokusil proniknout 

pod povrch postupné proměny politiky vůči romské menšině během padesátých let. Postatné 

přitom je, ţe tuto proměnu nemůţeme vnímat jako lineární – od integrace přes asimilaci 

k represi. Jak jsem naznačil v podkapitole Ústřední „cikánské“ diskurzy padesátých let, jsou 

všechny základní proudy přítomné po celá padesátá léta, přičemţ jsou dominantní v různých 

sociálních vrstvách (od místního obyvatelstva pohraničních vesnic aţ po stranické intelektuály) 

či jsou odlišně institucionálně zakotveny (ministerstvo vnitra, ministerstvo informací a osvěty, 

ÚV KSČ). V rámci těchto přístupů po celou dobu nalezneme téměř feudální předsudky, klasické 

stereotypy charakterizující vztah moderní společnosti k jinakosti jako k primitivnosti, kriminální 

antropologii, marxistickou etnografii i silný osvícenský étos. Rozdíl je pouze v tom, které 

z přístupů se více prosazují a především, které povaţuje za účelné vedení strany. A právě v tom 

se skutečně odehraje významná změna. V důsledku této změny postoje KSČ se postupně mění 

jak prostředky politiky, od důrazu na nenásilnou převýchovu k represivním opatřením, tak i 

způsob jejich legitimizace; od odvolávání se na stalinskou národnostní politiku a zdůrazňování 

nutnosti překonávat ústrky minulých reţimů po akcentování socialistické zákonnosti a nutnosti 

řešení problému jako neodkladné sociální otázky.  

 

Jako na hlavní příčinu této změny jsem - prostřednictvím příkladů z pohraničí - poukázal na 

permanentní tlak „zdola“, jenţ byl charakteristický zejména pro lokální aktéry a pro 

bezpečnostní sloţky. Na této úrovni je moţné sledovat výrazné kontinuity vztahu k romskému 

obyvatelstvu z doby předválečné, ale i válečné. Zejména v českých zemích byli Romové vnímáni 

jako cizorodý prvek, řada regionů s nimi měla z předválečného období jen minimální zkušenost. 

Tím intenzivnější byl pocit, ţe se tímto „rušivým elementem“ něco musí udělat. Pojetí práce 

v socialistické diktatuře jako povinnosti a všudypřítomná kontrola, která byla většinou 

společnosti vnímána jako nutná součást udrţování pořádku, během padesátých let navíc 

posilovaly pocit nepatřičnosti skupin osob, které často měnily zaměstnání a které se volně 

pohybovaly po republice. To všechno ústilo v tlak na efektivní řešení, jeţ muselo mít z podstaty 

věci byrokratickou povahu.  

 

Občané a místní funkcionáři zpočátku ještě otevřeně vyjadřovali přání Romů se docela zbavit, 

například formou jejich internace v táborech nucených prací. Kdyţ se však takové plány ukázaly 

jako zcela neprůchodné, snaţili se místní funkcionáři apelovat na rozptýlení romského 

obyvatelstva, zpřetrhání rodových vazeb, trvalé usídlení kočovníků, důslednou kontrolu 

hygienických návyků, začlenění do práce pod pohrůţkou trestů, v pohraničí potom zejména na 

kontrolu a systematické řízení migrace romského obyvatelstva.   

 

S těmito „lidovými“ postoji se pochopitelně zcela míjela většina projektů i diskuzí, které v první 

polovině padesátých let směřovaly k emancipaci Romů, podpoře jejich kultury a jisté formy 

samosprávy. Strana, která romskou menšinu sice nikdy neuznala za národnost, se alespoň na 

centrální úrovni dlouho distancovala od byrokraticko-represivního způsobu řešení, které 

ztotoţňovala s „feudálním útlakem“, případně s „kapitalistickým vykořisťováním cikánů“. 

Zejména pod tlakem ministerstva vitra a bezpečnostních orgánů, jeţ se staly de facto 

prostředníkem niţších sloţek správy a jeţ zároveň ztělesňují kontinuitu s předválečnými 
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prostředky „cikánské“ politiky, se ovšem její postoj od konce roku 1952 postupně mění, aţ si 

nakonec zcela osvojí logiku byrokratického řešení.   

 

*** 

Chci upozornit, ţe v obyvatelstvu se vzmáhá nálada, ostře zaměřená jednak proti 

cikánům, bezpečnosti a národním výborům proto, ţe se nechají povalovat lidi bez práce. 

Občané jsou bezmocní proti cikánům, kteří ohroţují majetek, bezpečnost a ţivoty, úřady 

neumí sjednat pořádek a musí si jej sjednávat sami. Dochází proto k organisovanému 

svolávání obyvatel na obranu proti cikánům a tato nálada je ostře vyhrocována. Jsem si 

vědom, ţe stejně dostáváte zprávy od Vašich orgánů z celé republiky a ţe pravděpodobně 

podobné případy […] neslouţí nám nejenom ke cti, ale ubírají na autoritě i vládě 

republiky.
882

  

 

Jedním z důvodů, proč si ústřední stranické orgány postupně osvojují rétoriku lokálních aktérů a 

bezpečnosti a proč od poloviny padesátých let směřují k byrokraticko-represivnímu řešení, je 

rozhodně strach ze zpochybnění vlastní autority. Toto riziko bylo, jak ukazuje řada stíţností 

(včetně té výše citované z roku 1956), reálné. Tváří v tvář neschopnosti „řešit cikánskou 

problematiku“ se KSČ ocitala ve vnitřním konfliktu, protoţe proti sobě do jisté míry stály dva 

pilíře její legitimity. Jako nositelka marxistické vize emancipace člověka, jako strana revoluce a 

jako dějinná síla, která měla být ztělesněním budoucnosti, se KSČ přirozeně cítila rovněţ 

zodpovědná za emancipaci Romů, kterým, jako „obětem kapitalistického řádu“, měla pomoci 

k důstojnému ţivotu. Součástí této vize byla i důvěra v to, ţe společnost směřující k socializmu 

sama o sobě vytvoří prostředí stimulující rozvoj všech lidí včetně těch, kteří patří k romskému 

společenství. Strana, která sama sebe takto vnímala, mohla jen stěţí právě vůči nejchudším a 

nejuboţejším, za něţ doboví aktéři Romy povaţovali, přistupovat restriktivně nebo dokonce 

pokládat za nejvhodnější nástroj emancipace těchto lidí vyloţeně represivní opatření. Krom toho 

se KSČ od počátku padesátých let ostře vymezovala proti jakékoliv formě nacionalizmu, 

šovinizmu a diskriminaci menšin, a tedy i proti (ostatně ústavou zapovězené) zvláštní legislativě 

pro jednotlivé menšiny. 

 

Strana ale byla zároveň garantem sociálního smíru, pořádku a bezpečí. S postupným opadáváním 

revolučního patosu a s celkovou stabilizací po roce 1953 se zvyšoval pocit základní právní jistoty 

obyvatel. S tím opět stoupalo i lpění na (jakkoli omezeném) soukromém majetku, na klidu a 

bezpečí. Strana, která byla jako ústřední mocenské těleso diktatury zodpovědná za vše, se tak 

z nástroje revoluce stávala především garantem tohoto pořádku a smíru. V této situaci stoupalo 

očekávání velké části společnosti, ţe KSČ razantně zasáhne proti jakémukoliv narušení 

zmíněných konzervativních hodnot. Po roce 1956 jiţ bylo zřejmé, ţe pokud tak v případě Romů 

KSČ neučiní, můţe to být zásadní problém a ohroţení její autority ve společnosti. Z těchto 

důvodů bylo volání lokální veřejnosti a bezpečnostních orgánů po restriktivnější politice 

úspěšné; na rozdíl od vztahu k německé menšině, kde obdobné volání mělo jiné příčiny a kde se 

tudíţ straně dařilo nenávist a napětí postupně tlumit, aniţ by musela pouţít plošných represivních 

opatření proti samotným příslušníkům dotyčné menšiny. 
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 NA, AÚV KSČ, f. 05/3 (ideologické oddělení), sv. 36, a.j. 294, str. 35-37, Z dopisu předsedy KNV Brno ministru  

vnitra Rudolfu Barákovi, 7. července 1956 
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Řada romských expertů a historiků dokládá, ţe ani zákon o trvalém usídlení kočujících osob 

nebyl efektivním a dlouhodobým řešením vztahu státu a romských komunit. Ţe se, tak jako jiţ 

tolikrát v historii, jednalo spíše o krátkobobou kampaň, která především nabourala důvěru 

romského obyvatelstva ke státu. Ve vztahu k samotnému romskému obyvatelstvu toto 

byrokratické opatření i jeho represivní uplatňování skutečně těţko mohlo vyřešit cokoliv 

z dlouhodobých obtíţí. Zmíněná proměna politiky KSČ ale pochopitelně nebyla namířena jen 

k řešení problémů Romů. Často se přehlíţí, ţe zákon o trvalém usídlení kočujících osob byl do 

velké míry namířen i proti národním výborům, jimţ měl nadále zabránit v praxi nuceného 

vysídlování Romů mimo vlastní území. Strana tím v tomto smyslu obnovovala svoji 

svrchovanost nad sloţkami státní správy. Zřejmě ještě podstatnější byl pak pro KSČ efekt, který 

měla příslušná opatření přinést ve vztahu k většinové společnosti: totiţ obnovení vlastní autority 

jakoţto síly, jeţ garantuje dodrţování pravidel souţití v socialistickém státě, jeţ zajišťuje osobní 

bezpečí a chrání socialistický i soukromý majetek. Kampaň proti „kočovným a polokočovným 

cikánům“ v letech 1958-1960 se, jak dokládají prameny, u většinového obyvatelstva setkala 

s příznivým ohlasem
883

, coţ jen potvrzuje, ţe strana zakládala svoji legitimitu stále ve větší míře 

na konzervativních hodnotách; legitimitu nositelky revoluce nahradila legitimita stráţkyně klidu 

a pořádku. 
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Slovanští bratři nebo 
nespolehlivé živly? 

 
 
 

Segregace a asimilace na příkladu reemigrantských 
společenství (1945-1957)
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 Krajane, vítáme tě do vlasti. 

 Vracíš se do ţivota v našem státě, který zajišťuje všem svobodu, práci a spravedlivou 

odměnu za ni.  

 Účastníci našeho zahraničního boje za svobodu našeho národa v SSSR, pozůstalí po nich 

a invalidé mají u nás zajištěnu zemědělskou půdu, kde budou usídlení. Je to půda, kterou 

pomáhali svou krví osvobodit od germánské zvůle a hrůzovlády. Ostatní, pokud se na ně 

půda nedostane, budou zaměstnáni v průmyslové, zemědělské a lesní výrobě za stejných 

podmínek, jaké platí pro ostatní občany. Tyto podmínky jsou lepší neţ v okolních státech, 

přijmi je tak, jako je přijímá celý pracující národ, protoţe odpovídají skutečným 

hospodářským moţnostem ve státě a jiné nabídnout nemůţeme. 

 Přicházíš z kraje jiných zvyků; šetři naše způsoby a mravy, řiď se pokyny lidové správy a 

svých důvěrníků, neodsuzuj předčasně, buď trpělivý.  

 Začínáme dvouletý plán. Dokaţ svou lásku ke své republice tím, ţe jej pomůţeš svoji 

prací plnit. 

Z prohlášení, které obdrţeli volyňští reemigranti při příjezdu do ČSR
884

 

 

Prohlášení, které hned na prvním slovenském nádraţí vtiskli do ruky kaţdému dospělému 

reemigrantovi přijíţdějícímu z Volyně, obsahovalo kromě citovaných vřelých slov a výzev 

k rychlé integraci také ujištění, ţe se reemigrant automaticky stává československým občanem, a 

přílohu s praktickými pokyny k osidlování. Svým způsobem tento leták ministerstva sociální 

péče reprezentuje všechny podstatné aspekty vztahu k reemigrantům v období jejich příchodu do 

ČSR: patos, s nímţ se vítají „ztracení synové“ vracející se do své staré vlasti, vnímání 

reemigrantů jako těch, kteří pomáhají s osvobozením půdy „od germánské zvůle“, pracovně-

hospodářský kontext reemigrace i upozornění na odlišnost reemigrantů (spojené s apelem na 

přizpůsobení se místním poměrům). S nacionálním patosem i pragmatickými důvody, na jejichţ 

základě se v kontextu ztráty přibliţně třetiny obyvatelstva českých zemí reemigrace jeví jako 

logický a potřebný krok, do jisté míry kontrastuje realita usídlování a všeobecně opatrné aţ 

nevraţivé přijímání reemigrantů většinovou společností během následujících let. Právě tento 

kontrast (a nikoli popis reemigrace a usídlování v pohraničí) bude předmětem zájmu této části 

studie.
885

 Na příkladě volyňských Čechů se pak pokusím ukázat dilemata, s nimiţ se poměrně 

semknuté skupiny reemigrantů se specifickou kolektivní identitou mohly setkávat v prvních 

letech socialistické diktatury, která vyţadovala demonstrativní loajalitu i rezignaci na některé 

dosud konstitutivní prvky ţivota reemigrantů. 
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 NA, AÚV KSČ, f. 23 (Osidlovací komise), a.j. 372-1, str. 72, „Krajane, vítáme tě do vlasti“ (leták Ministerstva 

sociální péče), bez datace [1947] 
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 Přehled o skupinách reemigrantů a základní dimenze viz Část III (Homogenní společenství), kapitola Vztah 
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Tento dílčí vhled do tématu (zejména volyňských) reemigrantů slouţí hlavně potřebné 

komparaci s vnímáním obou menšin, které jsem analyzoval v předchozích částech. Zatímco 

německou a částečně i romskou menšinu je moţné povaţovat za etnické skupiny, reemigranti 

byli naopak vnímáni jako integrální součást a ţádoucí posila českého národa. Zároveň ovšem i 

oni představovali, vzhledem ke své socializaci a adaptaci v cizím prostředí a v řadě případů také 

k jazykovým schopnostem (reemigranti z některých míst neuměli česky), v poválečném 

Československu nepřehlédnutelný cizorodý prvek. V jinak poměrně anonymní společnosti 

českého pohraničí, kde se lidé moc neznali, tvořili právě reemigranti často ojedinělé ostrůvky 

společenství, charakteristické společně proţitou minulostí, rodinnými tradicemi a v některých 

případech také specifickými formami náboţenského ţivota. Otázkou důleţitou pro tuto studii je, 

nakolik i tato neetnická cizorodost a nejednoznačnost budila podezření a snahy po segregaci – a 

jak na jinakost tohoto druhu reagovala po změně politických poměrů na konci čtyřicátých let 

diktatura KSČ.  
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1. Mezi glorifikací posily národa a nevítanou jinakostí 
Vztah k volyňským a dalším reemigrantům v prvních poválečných letech 
 

Jako celek cítí se u nás reemigranti doma, srůstají se svým prostředím, velkou většinou 

jsou spokojeni a jejich případné potíţe neliší se od těch, které mají i ostatní spoluobčané. 

Ze zprávy o provedení hromadné reemigrace, 1949
886

 

 

Necítíme se zde jako doma, nýbrţ jako ve sluţbě nějakého mohutného pána, který má tu 

moc kaţdého poddaného kopnout a trýznit. Byli jsme zde hanebně přijati a poměry se 

stále zhoršují. […] Němcům se zde věří více neţli nám. 

Ze stíţnosti reemigrantů, západní Čechy, 1946
887

 

 

Na rozdíl od německé (nebo maďarské) menšiny tvořili reemigranti skupinu obyvatelstva, která 

byla československými úřady nejen vítána jakoţto součást národa, ale která byla dokonce 

různými prostředky motivována (či dokonce nucena) k imigraci. Na rozdíl od romské menšiny se 

nejednalo o lidi, kteří by ve své většině postrádali základní vzdělání a kteří by byli vnímáni jako 

„zloději“, „asociálové“ či „povaleči“, kteří nemohou přispět k obnově a budování státu. Je tedy 

zřejmé, ţe postavení těchto lidí v československé společnosti je od počátku s oběma těmito 

skupinami lidí nesrovnatelné. O to překvapivější ovšem mohou být rozpory mezi oficiálním 

diskurzem a sociální praxí, mezi rétorikou splynutí s tělem národa a marginalizací i 

podezřívavostí ze strany majoritní společnosti.   

 

 

 

Legitimizace a pragmatické motivy návratu reemigrantů 
 

Vize čistě národního státu obrátila jiţ na konci války pozornost aktérů československé politiky 

k poněkud nepříznivým demografickým poměrům. Bylo zřejmé, ţe Československo bude 

ochuzeno o několik milionů příslušníků „neslovanských národů“ a ţe bude potřeba vyuţít 

kaţdou příleţitost k alespoň dílčí nápravě těchto ztrát. Schopnost přilákat příslušníky vlastního 

národa, kteří dříve „unikali útlaku nejprve náboţenskému, později národnímu a politickému“ 

nebo hledali v cizině „východisko z neutěšené hospodářské situace“ navíc byla po roce 1945 

povaţována za jeden z klíčových dokladů pro skutečnost, ţe národní stát naplňuje svůj pravý 

smysl. Jiţ v roce 1947 Osidlovací úřad triumfálně oznamoval, ţe „jest radostným dokladem 

úspěšnosti nové politiky vlád Národní fronty“, ţe proces emigrace příslušníků českého a 

slovenského národa „byl od chvíle naší národní revoluce ukončen a ţe noapak dochází k 

hromadnému návratu Čechů a Slováků z celého světa zpět do vlasti“
888

. 

 

Mohutná síla, kterou měli představovat zahraniční Češi, byla v této souvislosti přeceňována – 

oficiální dokumenty hovořily aţ o dvou milionech českých duší roztroušených po světě, aniţ by 

bylo zřejmé, jak k těmto číslům dospěly. Vedle zmiňovaného aspektu reemigrace krajanů jakoţto 
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 NA, f. 315/1 (ÚPV), k. 803, sg. 783/8, Konečná zpráva o provedení hromadné reemigrace Čechů a Slováků 

z ciziny (původce MPSP), bez datace [1949] 
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kvantifikovatelného měřítka úspěšnosti národního státu se dají vysledovat ještě další ideologické 

motivace a způsoby zapojení faktoru reemigrace do legitimizační narace národního státu Čechů a 

Slováků. Uváděly se především pohnutky „populační, etnické a strategické“, tedy nutnost posílit 

„slovanský ţivel uvnitř našich hranic“
889

 – ten byl (ve smyslu poměru Slovanů a neslovanů) 

posílen nuceným vysídlením Němců, k posílení absolutního počtu Slovanů ovšem byla 

reemigrace jediným způsobem, jehoţ výsledky byly okamţitě měřitelné. Tento nacionální aspekt 

se pochopitelně týkal především poslovanštění českého pohraničí – právě v tom smyslu je třeba 

rozumět nejčastějšímu dobovému vyjádření smyslu reemigrační akce, totiţ její charakteristiku 

jakoţto pomoci při navracení „všech oblastí Československé republiky původnímu slovanskému 

ţivlu“
890

. Reemigranti tak měli „umoţniti rychlou kolonisaci pohraničí“ a jejich příchod 

znamenal obecně „populační posílení státu“
891

. Diskurz „posílení národa“ se ovšem neomezoval 

pouze na otázku demografie. Zejména nacionálně nejuvědomělejší reemigranti, volyňští Češi, se 

měli stát také posilou mravní. Jejich sympatizanti v tisku zdůrazňovali, ţe tito Češi si – na rozdíl 

od svých kompromisy a egoizmem deformovaných krajanů doma – uchovali jakési autentické 

slovanství se všemi „východními“ vlastnostmi, které byly po válce tak ceněny: 

Volyňáci (tak si krátce říkají) jsou velcí idealisté. Proti sobectví, které u nás za první 

války vykvetlo a za druhé se nebezpečně rozbujelo jako jedovaté býlí, přinášejí s sebou ze 

slovanského východu ty nejkrásnější dary: upřímnost, srdečnost a opravdovou lásku. 

Lásku k bliţnímu, kterému je třeba pomoci, kdyţ se ocitl v nouzi nebo je sláb, ať je to 

udřená vdova nebo mladistvý nezkušený hospodář nebo nemocný sedlák či chalupník 

s houfem dětí.
892

   

Krom toho se cenilo, ţe za války nepřistoupili na kompromisy a ţe „okupace Volyně naučila 

naše rodáky snad větší nenávisti vůči Němcům, neţ jaká hořela v našich srdcích.“
893

 

 

Se zmiňovanými „strategickými pohnutkami“ souvisel zejména příslib, ţe určitá část emigrantů 

se natolik osvědčila v odolávání jinonárodní většině i nepřátelskému státu a dokázala si 

v nepříznivých podmínkách uchovat svoji identitu, ţe ji tyto schopnosti kvalifikují pro případnou 

obranu hranic více, neţ jak tomu je v případě obyvatelstva z českého vnitrozemí (jehoţ motivace 

k osidlování mohly být velmi různorodé). Především u volyňských Čechů k této vizi „nových 

hraničářů“ notně přispívala i jejich účast na osvobozování Československa, tedy zkušenost 

aktivních vojáků i celkově bojovné, protiněmecké naladění. To vedlo některé pozorovatele 

k přirovnávání volyňských Čechů k novodobým Chodům, kteří budou dobrými hospodáři a 

zároveň se chopí čestného úkolu obrany západní hranice. Z části pohraničí ve větší míře osídlené 

volyňskými Čechy, tedy od Ţatce po Mariálnské Lázně, měla být vytvořena „pevná vlasti hráz“. 

V rámci těchto „hraničářských“ vizí pak mělo kompaktní volyňské osídlení na jihu navázat „na 

přesídlence z Chodska, takţe by se vytvořil souvislý pás pohraničí z vybraných, vlasti oddaných 

občanů“. Pisatel článku „Svěřme pohraničí Chodům a volyňským Čechům“ tuto „znamenitou 
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myšlenku“ přivítal s odůvodněním, ţe „Volyňané“ jsou doopravdy „zdravou, pilnou, oddanou a 

věrnou částí národního těla i ducha“.
894

  Tyto – v souvislosti s moderním vedením války poněkud 

anachronické – návrhy, připomínající středověkou a raně novověkou praxi vojáků (například 

Kozáků nebo Tatarů) usídlených na pozemcích přiléhajících k hranicím, nebyly v dobovém 

kontextu ojedinělé; na polských západních hranicích byly dokonce krátce realizovány, neţ se 

ukázaly jako zcela iluzorní
895

.   

 

Právě u aktivních účastníků osvobozeneckých bojů hrál důleţitou roli i moment „odměny“ za 

toto úsilí. Ten sice (zejména po intervencích Ministerstva národní obrany
896

 a Osidlovacího 

úřadu
897

) dostal v příslušných nařízeních praktickou podobu ve formě přednostního práva 

v přídělovém řízení konfiskovaného majetku, v praxi ovšem způsobil řadu konfliktů a 

nedorozumění mezi osídlenci z vnitrozemí a později přicházejícími účastníky bojů či jejich 

příbuznými – jak o tom bude řeč dále. 

 

Jako výraz dobového entuziazmu i snahy o legitimizaci je třeba chápat také velmi zdůrazňovaný 

charakter reemigrace jako „účinné pomoci“. Podle této interpretace ţila část našich zahraničních 

krajanů „v zemích s rozvráceným hosodářstvím, takţe jejich reemigrací je můţeme zachrániti 

před zkázou hospodářskou a v některých případech téţ před škodami na zdraví a na ţivotech“.
898

 

Reemigrace tak byla představována svým způsobem (vyjádřeno současným pojmem) jako veliká 

humanitární akce.  

 

V prvních letech socialistické diktatury pak došlo ještě k jisté reinterpretaci reemigrace, kdyţ se 

začalo zdůrazňovat, ţe „před únorem 1948 byli přesídlenci nepříznivě ovlivňováni reakčními 

ţivly, které vyuţívaly potíţí reemigrantů spojených s přizpůsobením k novému prostředí a 

novým sociálním a hospodářským poměrům“. Jakým způsobem se právě KSČ stavěla před 

rokem 1948 k jinakosti a údajné „nespolehlivosti“ reemigrantů, bude předmětem zájmu dalších 

podkapitol této části. Vedle nepříliš překvapivé dichotomie, v jejímţ rámci byla nedůvěra 

k reemigrantům spojována s „reakcí“, se KSČ ovšem zároveň vymezovala proti prvorepublikové 

politice vůči navrátilcům z ciziny, jeţ údajně nebyla ani zdaleka tak velkorysá, jako jejich 

podpora v duchu poválečné národní a sociální revoluce. I v interních dokumentech velice vysoce 

hodnocená poválečná integrace dvouset tisíc reemigrantů z tohoto pohledu odráţela  

také rozdíl mezi velkorysým sociálním postojem našeho lidovědemokratického a 

k socialismu spějícího státu a předcházejícím kapitalistickým reţimem první republiky, 
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který ještě v letech 1930-1937 dopustil odliv 80 000 vystěhovalců, ale pro 30 000 

reemigrujících krajanů ze států zamořených kapitalistickou krisí nenašel patřičné 

sociální pomoci a ochrany.
899

 

 

*** 

 

Nacionální či obecně ideologické ospravedlňování reemigrace, stejně jako otázku kvantitativní i 

kvalitativní „posily národa“ jistě nelze chápat jen jako prázdné fráze uvozující dobové normy a 

články týkající se „návratu do vlasti“. Tyto aspekty neslouţily jen k propagandistickým účelům, 

ale byly proţívanou záleţitostí, coţ platí jak pro většinovou společnost, tak i pro samotné 

reemigranty. Je ale pravda, ţe daleko propracovanější a přesvědčivější byla jiţ od roku 1945 

argumentace, jeţ zdůrazňovala hospodářské aspekty reemigrace a jeţ návrat krajanů 

netematizovala jen jako vítané shledání ve staré vlasti, ale v podstatě jako nezbytnost. I 

důvodová zpráva k vládnímu nařízení o umístění krajanů vracejících se do vlasti a poskytnutí jim 

hospodářské pomoci a sociální péče konstatovala, ţe k rozhodnutí o provedení reemigrace 

„vedly vládu v prvé řadě pohnutky rázu hospodářského, tj. aby reemigranti přispěli k odstranění 

nedostatku pracovních sil a k dokončení velkého osídlovacího díla“.
900

 Reemigranti byli pro 

Československo a zejména pro osidlované pohraničí v první řadě „záloha pracovních sil“
901

. 

 

Počítalo se s tím, ţe mezi reemigranty bude pravděpodobně jistý počet ţivnostníků a řemeslníků, 

kteří budou chtít nadále vykonávat svoje profese; i těmto lidem se vyšlo vstříc, kdyţ jim byly 

prominuty jinak vyţadované formality a poplatky spojené s vykonáváním takových profesí. Tyto 

úlevy měli „usnadniti vracejícím se osobám […] přiměřené hospodářské zakotvení ve vlasti, 

podchytiti tak jejich zájem o návrat do domoviny a přispěti i tímto způsobem k urychlenému a 

úspěšnému provedení osídlení.“
902

 Vzhledem k potřebám státu, v němţ se po odsunu Němců 

nedostávalo pracovních sil, byli ovšem více neţ podnikatelé a ţivnostníci (jichţ byla mezi 

reemigranty beztak menšina) vítáni zemědělci a dělníci všeho druhu. Výhodou reemigrantů 

z tohoto pohledu bylo, ţe s nimi stát mohl poměrně libovolně manipulovat a posílat je do míst, 

kde byly dané pracovní síly nejvíc potřeba. Jistou výjimku představovali volyňští Češi, jimţ bylo 

přislíbeno usídlení v nejúrodnějších oblastech pohraničí a kteří navíc většinou vyţadovali 

samostatné statky. Naopak vyloţeně neţádoucí byli reemigranti z řad inteligence. Jak při jedné 

z důleţitých porad na ministerstvu vnitra prohlásil kapitán Pokorný, „naše republika má zájem na 

reemigrantech, kteří přinášejí své silné ruce, ale nemá zájem na vracení českých mozků.“ Tento 

nezájem, který pramenil patrně i z obav z příliš autonomně jednajících jedinců s kontakty 

v zahraničí, byl ospravedlňován tím, ţe vysokoškolsky vzdělaní lidé „mohou pro náš stát 

vykonati mnohem více v cizině neţ doma“ a ţe „máme doma inteligence dost“.
903
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Ideálním „materiálem“ pro pohraničí tak byli zejména reemigranti z Rumunska, lidé zvyklí na 

spíše niţší ţivotní úroveň, kteří měli jen málo moţností si určit, kde chtějí být usídleni.
904

 

V dokumentech československých orgánů zodpovědných za osidlování nalezneme řadu zmínek o 

tom, ţe reemigrace z Rumunska je pro ČSR nesmírně cenná, „neboť jsou to většinou síly do 

námezdního poměru, pro něţ je zdejší trh otevřen /jako pomocní dělníci všech podniků, skláři, 

horníci atd./.“
905

 Navíc se, podle návrhu vládního usnesení z roku 1948, jednalo o lidi „zdravé, 

pracovité, populačně velmi zdatné a politicky indiferentní.“
906

 Podobně jako u horníků z Francie 

či Belgie bylo vysoce ceněno také to, ţe je moţné Rumuny nasadit na místa, na nichţ museli být 

kvůli nedostatku jiných pracovních sil dlouho drţeni němečtí pracovníci (zmiňované sklářství a 

hornictví, ale také lesní dělníci). Ještě v Rumunsku zpravidla vznikaly seznamy jednotlivých 

osob, jejich věku a povolání, které pak byly porovnávány s potřebami jednotlivých regionů či 

obcí v pohraničí;  na základě této komparace následně Osidlovací úřad a příslušné osidlovací 

komise rozhodovaly o rozmístění jednotlivých transportů.
907

  

 

Více neţ 20 000 reemigrantů z Rumunska
908

, ale i příchozí z Jugoslávie a dalších zemí, tak 

představovalo ideální objekt hospodářské politiky v duchu poválečného sociálního inţenýrství, 

jehoţ nejţivější laboratoří se stalo právě pohraničí. Velké plány ovšem nakonec zasahovaly i 

další oblasti státu, o čemţ svědčí například následující plány na rozmístění Slováků z Jugoslávie: 

Předseda Osidlovacího úřadu pro Slovensko J. Čech zdůraznil při tom důleţitost 

reemigrační akce pro Slovensko. V nejbliţší době bude totiţ ze Slovenska do zemí České a 

Moravskoslezské přesídleno asi 200 000 osob maďarské národnosti, zejména z jiţního 

Slovenska, tj. z nejúrodnějších krajů. Ukázalo se, ţe takto vylidněné kraje nebude moţno 

znovu zalidnit vnitřní kolonisací pro nedostatek vhodného lidského materiálu, ani Slováky 

z Maďarska, neboť tito budou usídleni na usedlostech Maďarů, kteří pojedou výměnou za 

ně do Maďarska.“
909

  

Jak známo, do českých zemí nakonec putovalo několikanásobně méně Maďarů, neţ odpovídalo 

velkorysým plánům. Naprostá většina z přibliţně pěti tisíc reemigrantů z Jugoslávie rovněţ 

skončila v pohraničních oblastech českých zemí, případně na jiţní Moravě. Způsob myšlení 

kombinující nacionálně-ideologické (asimilační) cíle s hospodářským pragmatizmem a ústící 

v přesouvání tisíců aţ statisíců lidí, je nicméně charakteristický pro první tři poválečná léta; a 

reemigrace tvořila jeden z důleţitých článků oněch vzájemně propojených plánů transformace 

společnosti v Československu. 
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Reemigranty ze sociálně slabších vrstev společnosti, zejména z jihovýchodní Evropy, bylo 

moţné usídlit v místech, kde měla vzniknout velká zemědělská druţstva, při závodech, které 

potřebovaly nové dělníky, v příhraničních lesích, o něţ po odchodu Němců neměl kdo pečovat – 

to všechno zejména ve vylidněných regionech vzdálených od centra země, kam osídlenci 

z vnitrozemí zamířili jen vzácně. Bylo moţné jim přidělit jen takové mnoţství půdy, aby byli 

nuceni za účelem obţivy zároveň pracovat v průmyslových závodech, někde usídlit spíše starší 

občany bez dětí, jinde mladé rodiny, jejichţ otcové byli muţi kolem třiceti – zkrátka podle toho, 

co vyţadovaly hospodářské a populační poměry.
910

    

 

 

 

Reemigranti jako zájmová skupina: spory o konfiskáty 
 

Bloudíme od vesnice k vesnici a připadáme si jako ţebráci. Velmi bolestně na nás 

zapůsobilo, ţe naše stará vlast, které jsme zůstali vţdy věrni, nás nepřijala jako své 

vlastní děti a ţe se k nám chová macešsky. Ty nejlepší, dobré a méně špatné usedlosti, 

byly rozdány svým vlastním příbuzným a známým a nám se nabízí jen to, co uţ nikdo 

nechce.
911

 

 

Navzdory privilegovanému postavení, které reemigranti měli díky různým legislativním 

upřednostěním, úlevám i díky okamţitému obdrţení státního občanství, a navzdory patetické 

rétorice i uvítacím ceremoniím po přejezdu československých hranic, se řada z nich v týdnech, 

měsících i letech po příjezdu do českého pohraničí, dostala do ostrých i vleklých konfliktů 

s majoritní společností. Nejčastěji šlo v těchto sporech pochopitelně o majetek, mnohdy ale okolí 

provokovala i jistá cizorodost, politická orientace nebo, z perspektivy osídlenců z vnitrozemí, 

„podivná“ semknutost jednotlivých reemigrantských společenství. Ze všech těchto důvodů 

reemigranti často byli (proti své vůli a většinou i proti vůli ústředních politických aktérů) 

vnímáni jako menšina; skupina se specifickou mentalitou, mnohdy se lišící i jazykově, a se 

specifickými zájmy. 

 

Spory o majetek či správu majetku v pohraničí zaţily různé skupiny reemigrantů. Těch, kteří 

přicházeli ve své většině jako námezdní dělníci či zemědělci se ovšem týkaly jen v menší míře. 

Jednoznačně nejproblematičtější skupinou (či, z opačné perspektivy, skupinou, která naráţela na 

nejvíce problémů) byli v tomto kontextu volyňští Češi, kteří přicházeli jako samostatně 

hospodařící zemědělci, přičemţ měli zájem o statky v nejúrodnějších oblastech pohraničí, na 

Ţatecku, Podbořansku a Litoměřicku. Protoţe členové naprosté většiny volyňských rodin 

bojovali ve Svobodově armádním sboru a měli tudíţ zásluhy o osvobození republiky, vztahovalo 

se na ně navíc přednostní právo při přidělování konfiskovaného majetku.
912

 Samotní vojáci 

                                                           
910

 Příklad takového inţenýrského přístupu, kdy si kaolinové doly vyţadovali rumunské reemigranty „spíše niţší 

ţivotní úrovně“, plánovaly je rozptýlit „v severní části okresu“ a přidělit jim „půdu do 2 ha s vhodným domkem, aby 

na jedné straně je tato půda sama neuţivila a na druhé straně by bylo třeba, aby značnou část svých příjmů získávali 

u shora uvedených závodů“ viz AÚV KSČ, f. 23 (Osidlovací komise), a.j. 371-1, Dopis Dr. B. Steinerovi, 12. 

června 1947 
911

 Článek z časopisu Věrná stráţ (roč. II, 1.5.1947), citováno in: Vaculík, Jaroslav, Dějiny volyňských Čechů III  

(1945-1948), Brno 2001, str. 115 
912

 Podle Dektretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb. ze dne 25. října 1945 o konfiskaci nepřátelského majetku a  
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(„Svobodovci“) přitom kvůli různým úkolům na sklonku války dorazili na místa, kde se chtěli 

usadit, později neţ řada nových hospodářů z vnitrozemí, kteří si jiţ (jako národní správci) zabrali 

nejlepší usedlosti. V ještě komplikovanější situaci pak byly rodiny vojáků, kteří padli během 

bojů na východní straně. I ony měly přednostní právo, kvůli zdlouhavému jednání o volyňské 

reemigraci se sovětskou stranou ale dorazily aţ během roku 1947; v té době jiţ v ţádanějších 

oblastech opravdu nebylo z čeho vybírat. Na příkladu volyňských Čechů je zajímavé sledovat 

dynamiku konfliktu, v němţ proti sobě stály dvě silné zájmové skupiny (reemigranti a noví 

národní správci z vnitrozemí), o jejichţ přízeň usilovali různí političtí aktéři na lokální, 

regionální i celostátní úrovni. V této studii půjde zejména o otázku, jak se privilegovaná pozice 

postupně stávala stigmatem, jeţ mohlo dočasně prohloubit sociální izolaci, posílit nevraţivost ze 

strany majoritní společnosti a probudit mezi samotnými reemigranty pocit, ţe nebyli přijati 

s očekávaným vděkem a radostí, ale ţe jim naopak většina dává najevo, ţe v Československu 

nejsou doma. 

 

 Všech téměř 3000 demobilizovaných volyňských vojáků bylo po příchodu do Československa 

umístěno na Ţatecku. To bylo odůvodněno zejména bezpečnostními argumenty, protoţe Ţatecko 

bylo povaţováno za průchodové pásmo pro nelegální vyhánění či útěk německého obyvatelstva. 

Zároveň se ale volyňským Čechům dostalo příslibů od prezidenta Beneše, ministerského 

předsedy Fierlingera a ministra obrany Svobody, ţe budou moci být i s celými rodinami 

hromadně usídleni právě v tomto okrese – jako „pěst vojenské kolonizace“. Řada politických 

aktérů, především KSČ a jí ovládaná ministerstva vnitra a zemědělství ovšem proti takovým 

plánům rázně protestovala. Panoval strach z tak kompaktního cizorodého společenství a 

především z nepokojů mezi osadníky z vnitrozemí, kteří jiţ Ţatecko osídlovali. Zatímco polovina 

vojáků zůstala na Ţatecku a ve dvou sousedních okresech (Podbořansko a Litoměřicko), druhou 

polovinu se zejména činností ministerstva zemědělství podařilo rozptýlit do dalších třiceti 

okresů, zejména do jihozápadních Čech a na Moravu. Podle odborového přednosty Koťátka 

z ministerstva zemědělství se tak „podařilo zachrániti české národní správce před hromadným 

odsunem z usedlostí, poţadovaných šmahem volyňskými vojáky.“ Vedle této politické vůle 

ovšem působil i čas – během dvou let do příchodu rodin vojáků a dalších volyňských Čechů bylo 

třeba zejména nejúrodnější oblasti pohraničí osídlit a udrţet v nich zemědělskou výrobu – na coţ 

pochopitelně samotní vojáci z Volyně bez svých rodin nestačili. Původně pro volyňské a další 

nově přicházející hospodáře rezervovaných 200 000 ha (tzv. osídlovací rezerva) se zmenšilo na 

polovinu. Ministerstvo zemědělství sice těsně před příjezdem většiny volyňských Čechů do 

Československa, na základě těchto skutečností, zastavilo přidělování půdy jiným uchazečům neţ 

příbuzným volyňským reemigrantů, kteří bojovali v armádním sboru generála Svobody, na 

uplatnění všech jejich nároků však uţ bylo pozdě. Konflikty a nespokojenost z obou stran byly 

nevyhnutelné.
913

    

 

Čeští národní správci, kteří si hned po válce zabrali dobré usedlosti v úrodných regionech, 

vnímali demobilizované volyňské vojáky domáhající se svého přednostního práva mnohdy jako 

                                                                                                                                                                                           
Fondech národní obnovy  
913

 NA, AÚV KSČ, f. 100/24 (Klement Gottwald), k. 45, a.j. 852, fol. 167-174, Zpráva o volyňské reemigraci 

(původce Ing. Koťátko), 10. března 1947. Zmiňovaný zákaz usídlení volných usedlostí jinými neţ volyňskými 

reemigranty byl opět zrušen 11. června 1947 na základě rozhodnutí ministerstva zemědělství. Příslušný dokument 

přetištěn in: Nosková, Helena; Návrat Čechů z Volyně: Naděje a skutečnost 1945-1954, Praha 1999, str. 131-132  
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ţivelnou pohromu, která údajně způsobovala „chaos a obavy před budoucností národních 

správců a jejich zde uţ usídlených rodin.“ Argumentovali tím, ţe oni sami rovněţ nešli do 

pohraničí ze sobeckých zájmů, ale ţe uposlechli první výzvy vlády k osidlování a ţe „konali 

národní povinnost, kdyţ zajišťovali majetek, který byl dříve českému člověku uloupen“. Situaci, 

kdy mají být právě oni, kteří se jako první vzdali jistot ve vnitrozemí, vydali se do neklidného 

pohraničí a zajistili si tam jakési ţivobytí, vyháněni z domů, nad nimiţ převzali správu, 

povaţovali za krajně nespravedlivou. Do pohraničí šli a národní správu podle rezoluce národních 

správců ze září 1945 převzali zejména lidé „tlačení dřívějším agrárním reţimem k zemi“.  

A nyní, kdyţ se naskytla příleţitost odčiniti křivdy na těchto pracujících spáchané, vytýká 

se jim, ţe se obohacují. Kdyby však neměli moţnosti zlepšiti své ţivotní podmínky – mohli 

zůstat doma! Potom by však pohraničí zůstalo německé a sociální reforma by zůstala jen 

na popíře. Nyní mají být národní správci ze svěřených jim podniků vykazováni lidmi 

kryjícími se tak zvaným přednostním právem, mnohdy problematickým […] Pracující lid 

je hluboce přesvědčen, ţe neexistuje přednostní právo, a bude-li se uplatňovat, bude 

vznikat dojem nespravedlnosti a protekcionářství a bude se v tom spatřovati brzdění 

pokrokových snah pracujícího lidu českého pohraničí.
914

   

     

České osídlence z vnitrozemí v mnoha případech podporovali místní funkcionáři – ostatně, obě 

skupiny se navzájem prolínaly. V některých případech se reemigranti vedle otevřeného stranění 

jiným osídlencům setkávali i s vyloţeně nevraţivými reakcemi; předseda MNV v jedné obci 

odmítal dlouhé týdny předat klíč od usedlosti určené vyššími orgány pro zahraničního vojáka a 

kdyţ si dotyčný stěţoval, ţe dlouhou dobu dojíţdí do zmíněné obce, aby se dovolal svých práv a 

„konečně mohl pracovat“, zakončil místopředseda příslušného MNV rozmluvu lakonickým: „My 

jsme Vás sem nevolali“.
915

 Podobné případy byly hlášeny i z mnoha dalších míst. Byly to 

zejména místní národní výbory, místní rolnické komise a další místní či okresní orgány, které se 

stavěly proti přidělení usedlostí reemigrantům – většinou s odůvodněním, ţe o usedlost jiţ dříve 

projevil zájem jiný osídlenec.
916

 Nešlo ale jen o to, ţe místní a okresní národní výbory i rolnické 

komise byly zapojeny do rozsáhlého klientelizmu kolem přidělování usedlostí a půdy. Jejich 

funkcionáři zároveň těţce nesli zasahování orgánů ministerstva obrany (jak se to dělo právě 

v případech volyňských Čechů, kdy důstojníci zahraničních armádních jednotek uplatňovali svůj 

přímý vliv na osidlovací komise) do agendy, kterou povaţovali za vlastní doménu, tedy do 

konkrétních rozhodnutí o osídlení jednotlivých objektů.
917

 Byla to, z jejich pohledu, rozhodnutí o 

budoucích občanech obce či okresu, o sousedech a pracovnících, kteří měli nadále utvářet ţivot 

v místě – a o tom si chtěli rozhodovat sami.   

 

                                                           
914

 Rezoluce delegátů národních správců a zemědělských a ţivnostenských podniků a rodinných domků,  

zúčastněných na konferenci konané dne 2. září 1945 v Litoměřicích za účasti 1620 delegátů, publikováno in:  

Nosková, Helena; Návrat Čechů z Volyně: Naděje a skutečnost 1945-1954, Praha 1999, str. 91-93  
915

 NA, f. 850 (AMV-Nosek), k. 16, Hlášení (Dimitrij Buchaj, národní správa majetku zahraničního vojáka Anatola 

Srkala), 7. Prosince 1946 
916

 Viz např. problémy s přidělením usedlosti Josefu Kulichovi, veteránovi československých legií z 1. světové války 

a otcovi 4 vojáků Svobodovy armády, in: NA, AÚV KSČ, f. 23 (Osidlovací komise), a.j. 372-2, Závady při 

osidlování volyňských Čechů – stíţnost, 4. listopadu 1947 
917

 Viz např. Ţádost MNV Pohořelice o zásah do osidlování volyňských Čechů, 7. listopadu 1945, publikováno in:  

Nosková, Helena; Návrat Čechů z Volyně: Naděje a skutečnost 1945-1954, Praha 1999, str. 102-103 
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Ministerstvo vnitra i ministerstvo sociální péče v souvislosti s obdobnými případy naléhalo na 

správní komise i okresní a místní národní výbory, aby vycházeli reeigrantům vstříc, přičemţ obě 

ministerstva upozorňovala, ţe „častou příčinou nespokojenosti reemigrantů je jejich neznalost 

naší správní soustavy, v nichţ jejich potřeby jsou obstarávány celou řadou úřadů“ a ţe tudíţ 

„krajan ţijící dlouho v cizině je úplně bezradný, neví, na koho se má obrátit, a kdo by mu v jeho 

starostech poradil a pomohl“. Ministerstvo vnitra z těchto důvodů, a také vzhledem k malé 

znalosti českého jazyka mezi některými reemigranty, v průběhu roku 1947 zdůrazňovalo, ţe tito 

lidé si zaslouţí, „aby jim národní výbory a jiné úřady věnovaly zvláštní péči“
918

; o rok později 

opět intervenovalo s tím, aby funkcionáři národních výborů „projevovali více blahovůle, pokud 

jde o potřeby reemigrantů vůbec“, aby poučovali českou majoritu „o významu reemigrace a 

nutnosti přátelského chování vůči reemigrantům, pokud jejich jazyková nebo jiná odlišnost 

vyvolává nepochopení“ a dokonce, aby vyměnili úředníky a referenty, kteří se při péči o 

reemigranty neosvědčili.
919

 Podle těchto pokynů měla vzniknout zvláštní oddělení pro 

reemigranty při okresních národních výborech a spisy týkajících se reemigrantů měly být 

výrazně označeny, coţ mělo slouţit jejich přednostnímu, urychlenému vyřizování. Na jaře 1948 

navíc Osidlovací komise ministerstva zemědělství výslovně nabádala všechny regionální 

osídlovací a rolnické komise i akční výbory Národní fronty, aby „při obsazování všech vhodných 

uvolněných usedlostí byl brán v prvé řadě zřetel na ţádosti dosud neosídlených aneb 

nedostatečně osídlených vol. Čechů, kteří se zdrţují ve vašem okrese“.
920

 Navzdory všem těmto 

výzvám se ovšem v praxi reemigranti mnohdy nemohli dovolat svých práv, ať uţ kvůli 

stranickým či zištným zájmům lokálních a regionálních funkcionářů nebo prostě proto, ţe 

konflikty různých oprávněných zájmů nebylo moţné rozsoudit ke spokojenosti všech stran.  

 

Zástupci organizace volyňských Čechů, Svazu Čechů z Volyně zaloţeného v Ţatci v roce 1945, 

argumentovali vedle svých zásluh především tím, ţe zemědělské usedlosti v pohraničí byly 

obsazeny „nekvalifikovanými a nespolehlivými národními správci z vnitrozemí, smíšenými 

manţelstvími a jinými neoprávněnými uchazeči“ a ţe z tohoto důvodu je potřeba provést 

rozsáhlou revizi.
 921

 Zároveň se pochopitelně snaţili prosadit své přednostní právo i 

prostřednictvím svých politických kontaktů, přičemţ ústřední roli hrál jejich hlavní přímluvce ve 

vládě (a zároveň i, byť jako nestraník, v řadách KSČ), generál Ludvík Svoboda. Zatímco další 

ministerstva zodpovídající za osídlování (vnitro a zemědělství) za ně intervenovaly aţ od roku 

1947, Svobodovo ministerstvo národní obrany stálo na straně demobilizovaných volyňských 

vojáků od počátku. Podstatnou souvislostí je přitom skutečnost, ţe zásadní dekret č. 108, jenţ 

definoval přednostní právo účastníků boje za osvobození při přidělování usedlostí a dalšího 

konfiskovaného majetku, vstoupil v platnost aţ 25. října 1945 - a ţe do té doby byla práva 

volyňských vojáků zpochybnitelná. Více neţ o měsíc dříve – a den poté, co národní správci 

z vnitrozemí sepsali v Litoměřicích výše citovanou rezoluci – zaslal ministr národní obrany 

                                                           
918

 NA, f. 315/1 (ÚPV), k. 1027, sg. 1361/13, Pomoc reemigrantům při vyřizování jejich záleţitostí u národních 

výborů (Ministerstvo vnitra ústředním, zemským a okresním národním výborům), 27. března 1947 
919

 NA, f. 315/1 (ÚPV), k. 1027, sg. 1361/13, Pomoc reemigrantům při vyřizování jejich záleţitostí u národních  

výborů (dodatek k oběţníku z 27. března 1947), 10. května 1948 
920

 Neosídlení volyňští Češi – přednostní nárok na příděl uvolněných usedlostí, (přípis ministerstva zemědělství), 16.  

března 1948, publikováno in: Nosková, Helena; Návrat Čechů z Volyně: Naděje a skutečnost 1945-1954, Praha  

1999, str. 148-149 
921

 NA, AÚV KSČ, f. 100/24 (Klement Gottwald), k. 45, a.j. 852, str. 175, Údaje o tuzemských přídělcích a 

národních správcích na zemědělských usedlostech – vyţádání, 19. února 1947 
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předsednictvu vlády rezolutní stanovisko, ve kterém shrnul argumenty na podporu přednostního 

práva volyňských reemigrantů. Upozornil na pochopitelnou zatrpklost vojáků, kteří cítí ze strany 

úřadů nevděk, zdůraznil jejich zásluhy o mír a republiku i jejich pracovitost a nutnost zlomit 

odpor místních činitelů legislativní cestou – tedy právě jasně ustanoveným přednostním právem 

pro příslušníky zahraničních jednotek.
922

 Ministerstvo obrany pak i v dalších měsících a letech 

několikrát upozorňovalo na nutnost dodrţet sliby dané volyňským Čechům i na konkrétní 

nespravedlnosti (například vyjímání hospodářství z působnosti příslušného dekretu 108, aby 

nemusely být přednostně přidělovány právě volyňským reemigrantům).
923

 

 

Velmi zapeklitá situace nastala v případech, kdy se střetla různá přednostní práva a sliby dané 

úřady. V takových kauzách je moţné dobře pozorovat, jak konfiskovaný a přerozdělovaný 

majetek přestával plnit svoji legitimizační funkci a začal na důvěru osídlenců k úředním 

autoritám a státu působit spíše destruktivně. Jedna kauza tohoto druhu nastala na Vyškovsku, kde 

se volynští Češi s přednostním právem doţadovali několika statků osídlených národními správci, 

jejichţ domy na Vyškovské střelnici byly během války zdemolovány a kteří měli rovněţ právo 

na náhradu takto poškozeného či zničeného majetku.
924

 Obě dvě skupiny přitom, spolu 

s některými zůstavšími Němci, na příslušných usedlostech hospodařily nějakou dobu společně, 

přičemţ pochopitelně docházelo k ostrým konfliktům: 

Na sporných statcích bydlí Němci – původní vlastníci, vyškovští přestěhovalci – národní 

správci a vol. Čechové – uchazeči. Tyto skutečnosti se projevují velmi nepříznivě ve 

vzájemném poměru všech těchto 3 skupin osob. Dochází k různým nesvárům a 

nepřístojnostem, které řeší obě české strany mezi sebou různými nadávkami a 

násilnostmi, coţ ovšem nevrhá příznivé světlo na německé strany, jeţ se ze sporů 

škodolibě radují.
925

 

Ve Vyškově i v jiných případech volyňští Češi odmítali přistopupit na kompromis, čímţ se 

podobné konflikty stávaly neřešitelnými; resp. řešení z moci úřední nakonec neuspokojilo ani 

jednu ze zúčastněných zájmových skupin. 

 

Volyňští Češi podobné konflikty o konfiskáty chápali jako výraz kolektivní nevraţivosti, jenţ je 

hluboce zraňoval. Cítili se často zklamáni a podvedeni, přičemţ striktní nebo dokonce 

nepřátelský postoj úřadů povaţovali za výraz nevděku. Nešlo přitom jen o přidělování usedlostí a 

půdy. Například osidlovací příspěvek byl vyplácen všem osídlencům, kteří se usídlili a zařadili 

do pracovního procesu v pohraničí do 30. dubna 1947. Volyňští Češi, jejichţ většina na jaře 1947 

                                                           
922

 Volyňští Češi – osídlení a repatriace, 3. září 1945, publikováno in: Nosková, Helena; Návrat Čechů z Volyně:  

Naděje a skutečnost 1945-1954, Praha 1999, str. 93-94 
923

 Viz např. Reemigrace volyňských Čechů – obtíţe při osídlování (Zpráva MNO Osidlovacímu úřadu), 22. února  

1947, in: tamtéţ, str. 121-122 
924
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dosavadních národních správců bez přednostního práva. In: Přesídllení volyňských Čechů ze SSSR do vlasti,  

zpráva pro MNO, 19. února 1946, publikováno in: Nosková, Helena; Návrat Čechů z Volyně: Naděje a  
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925

 NA, f. 315/1 (ÚPV), k. 1027, sg. 1361/9, Výpis z úředního záznamu o jednání v Šumperku a Něm. Libině , 29. 

listopadu 1945  
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teprve přijela do staré vlasti, tuto podmínku nemohli splnit. Jejich stíţnost v této věci je 

svědectvím o pocitu hluboké nespravedlnosti:   

Volyňští Češi jsou hluboce dotčeni, ţe právě jim, kteří přišli pohraničí skutečně osídlit, ne 

na přechodnou dobu, ale natrvalo, ţe jim, kteří toto pohraničí v boji dobývali a jsou 

odhodláni bránit ho za všech okolností a bude-li třeba i ţivoty poloţit, ţe jim jsou 

zamítány ţádosti o osídlovací příspěvek jen proto, ţe podali ţádost o něco později nebo 

proto, ţe nemohli nastoupit do zaměstnání do 30. dubna, poněvadţ přijeli z Volyně 

v květnu.
926

  

Konflikty s československými úřady, nemoţnost dovolat se přednostního práva a různé další 

ústrky ve vytouţené vlasti, ve spojení s izolací od zbytku rodin, které byly do roku 1947 drţeny 

na Volyni, vyústily minimálně u devíti volyňských vojáků dokonce v sebevraţdu.  

 

Ve Věrné stráţi, týdeníku volyňských Čechů vydávaném Svazem od roku 1946, se objevovala 

řada těchto nepříjemných zkušeností nebo i tragických příběhů. Klasický příběh, jichţ se na 

stránkách volyňského tisku objevovaly desítky, vypadal následovně: Příslušníci zahraniční 

armády, otec a syn, se ucházejí o národní správu podniku v Ţatci (druhý syn padl v bojích). Ta 

byla jiţ přislíbena jinému uchazeči, který ovšem v podniku dosud neobnovil provoz, takţe nic 

nebrání uplatnění přednostního práva. Příslušný správce kolaboroval s nacistickými 

organizacemi a obchoduje na černém trhu – nicméně narychlo si obstaral potvrzení, ţe se 

účastnil revoluce 7. května v Ţatci. MNV ovšem neshledává ţádný důvod, proč by mělo 

zaslouţilým bojovníkům se zásluhami na „osvobození vlasti“ dát přednost před kolaborantem a 

„šmelinářem“.
927

 

 

Obdobné články, které měly charakter jakési obţaloby, měly většinou podobný scénář – 

osídlenec, který zabral usedlost či podnik, na nějţ měli přednostní právo reemigranti, byl podle 

nich buď kolaborant z řad starousedlíků, nebo neschopný příchozí z vnitrozemí, který si chtěl 

přijít k lepšímu, ale ve skutečnosti nemumí hospodařit. Často šlo také o konflikty s místními 

funkcionáři, kteří například odňali reemigrantům statky, na nichţ jiţ nějakou dobu hospodařili: 

„Reemigranti mají odejít pryč, na usedlost jinou, začít znova a aţ zase to přivedou do pořádku, 

zaručí jim někdo, ţe je nepošlou na usedlost jinou?“
928

 Někdy volyňští reemigranti sice dostali 

celkem rychle přidělený nějaký domek, ale jeho stav byl z jejich pohledu naprosto katastrofální – 

objekty, vedené ministerstvem zemědělství jako prvotřídní rezervy, byly ve skutečnosti často 

polorozbořené domky „bez oken, dveří, bez světla a vody“
929

.   

 

V očích většiny volyňských reemigrantů se přitom nejednalo o jednotlivé nešťastné případy. 

Věrná stráţ tak v době, kdy do pohraničí přijíţděl jeden transport s volyňskými za druhým, 

varovala: „Nestane-li se radikální náprava, a to ihned, bude celý národ v očích přijíţdějící větve 

představen jako šarlatán nejhrubšího zrna, který není s to, dodrţeti slovo.“
930
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 NA, f. 315/1 (ÚPV), k. 1023, sg. 1361/1/1, Volyňští Češi – ţádost o povolení výjimky ve věci výplaty 

osidlovacího příspěvku, 2. prosince 1947 
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 Palla, Vl.; Je to moţné? in: Věrná stráţ roč. III, 7.5.1948, str. 6 
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930

 Tamtéţ 
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Nejsou jako my: nacionální a ideologické motivy nedůvěry k reemigrantům 
 

Potomci českých evangelických exulantů ţijící v Horním Slezsku, v okolí Opole a Střelína, 

patřili k menším skupinám poválečných reemigrantů. Stejně jako většina Čechů, kteří po řadu 

generací ţili v německojazyčném prostředí, budili po příchodu do českých zemí kvůli jazyku 

mnohem větší obavy, a to zejména mezi místními úředníky a osadníky z vnitrozemí, ale i na 

příslušných ministerstvech. Z hlediska úřadů problematickou komunitu opolských a střelínských 

Čechů, která se usadila na Mariánskolázeňsku a Loketsku, se během roku 1946 zaobíralo hned 

pět ministerstev – vnitra, informací, školství a osvěty, zemědělství a ministerstvo zahraničí. Hned 

po příjezdu prvních z nich se zpravodaj ministerstva školství a osvěty v Lokti svěřil se svými 

obavami:  

Byli jsme překvapeni tím, ţe děti i rodiče mluví téměř výhradně špatnou němčinou, 

muţové slezských ţen jsou ještě většinou jako němečtí vojíni v zajetí a obáváme se proto, 

zda tito nám sem – do Frankova kraje – dováţení kolonisté budou dobrými a spolehlivými 

stráţci hranic. Cítíme, ţe by snad pro stát bylo lépe, kdyby těmto lidem byla dána 

asimilační příleţitost v ryze českém prostředí, kde by spíše splynuli.
931

 

I předseda osidlovací komise v Plané Dr. Ing. Hynek Švarz se pozastavoval nad tím, ţe „do 

pohraničí jsou posíláni krajané, kteří ţili celá staletí mezi Poláky nebo Němci“, neboť podle jeho 

úsudku bylo třeba, „aby pohraničí bylo osidlováno co nejspolehlivějšími lidmi“
932

. 

 

Nevítaní hosté za sebou přitom měli krušné týdny a měsíce – ve víru etnické očisty na území 

Polska příchozí z polského vnitrozemí rabovali jejich domy, přičemţ docházelo i k vyhánění a 

vraţdám. Někteří příchozí je povaţovali za Němce a polští sousedé se na jejich obranu nestavěli 

– nebyli Poláky, a proto měli Slezsko urychleně opustit. Vánoce mnozí z nich strávili 

v nákladních vagónech na ţeleznici – přesto to údajně byly nejkrásnější svátky v jejich ţivotě, 

protoţe byli jiţ „na české půdě – doma“. Do Lokte, Plané, Mariánských Lázní či nedalekých Tří 

Seker dorazili podle některých očitých svědků jako „chudáci, kteří neměli ani co na sebe“.
933

 

Radost z návratu domů (pokud o ni nepřišli jiţ během několikadenního prověřování na nádraţí 

v Plzni) jim ale brzy začala kalit nedůvěra nových sousedů, místních úředníků i bezpečnostních 

jednotek. Zejména SNB se stal pro mnohé reemigranty vyloţeně postrachem. V jedné z četných 

stíţností se můţeme dočíst, ţe  

nám chodí národní správce a od SNB i v noci na prohlídky bytu a budí nás ze spánku a 

straší nás, ţe přijde ţena zvlášť do lágru a děti také a kdyţ jim předloţíme osvědčení o 

národní a politické spolehlivosti a repatriantskou legitimaci, tak jim to vše nestačí a řekli,  

ţe to pro ně neplatí, to ţe je jejich věc, jak oni nás národně uznají.
934

 

 

Asi nejhůř dopadly rodiny umístěné ve Třech Sekerách, uprostřed hvozdů Českého lesa. Obec 

osídlilo celkem 216 reemigrantů a 184 „Čechů“
935

, z nichţ většina přišla z vnitrozemí. Člen 

                                                           
931

 NA, f. 315/1 (ÚPV), k. 1026, sg. 1361/7, Nástup kolonistů, hlášení (Původce: zmocněnec ministerstva školství a  

osvěty pro národní školy, 16. prosince 1945 
932

 Tamtéţ, Cestovní zpráva z návštěvy krajanů z Polska, usídlených v okrese Planá u Mar. Lázní, 25. ledna 1945 
933

 Tamtéţ 
934

 Tamtéţ, Svědectví Aloise Buriánka (Zpráva pro Ministerstvo vnitra), 18. dubna 1946  



292 

 

tamní Místní správní komise Trnka dával veřejně najevo, ţe reemigranty nemají rádi; na úřadě je 

začali nazývat „Poláky“ a prohlašovali, ţe i „Němci jsou lepší“. Reemigranti provokovali nejen 

tím, ţe neuměli pořádně česky, ale také proto, ţe neměli peníze, aby sloţili příslušné splátky za 

usedlosti.
936

 Neustálé překáţky, které místní úředníci reemigrantům kladli při jejich pokusech 

začít hospodařit, vyvrcholily v předvolebních dnech v květnu 1946: 

Dne 24. května před volbami v 7 hodin večer strhl se ve Třech Sekerách velký shon. Pan 

předseda MSK Soukup si nechal zavolat na úřad všechny exulanty, všech se vyptával, zda 

jsou dobří Češi a jestli také česky umějí. Nechal také pozdě v noci vzbudit staré 

sedmdesátileté lidi, kteří se ani v německu německy nenaučili. Všichni museli jsme mu 

podat ruku a přísahat, ţe jsme dobří Češi. […] 25. 5. přijel pan okresní předseda Němec 

a řekl, ţe exulanti volit nebudou […] Za tuto hanebnost jsme vděčni panu Soukupovi.
937

 

Předseda MSK měl plnou podporu velitele místní četnické stanice i dalších činitelů. Ministerstvo 

vnitra navíc v roce 1947 na základě stíţností na „němectví“ či údajnou kolaboraci některých 

příchozích střelínských Čechů rozhodlo, ţe 44 osob umístěných ve Třech Sekerách má být 

vysídleno do Německa. Následovaly protesty ze strany dalších komunit evangelických 

reemigrantů včetně volyňských Čechů (například faráře Opočenského z Horních Řepčic na 

Litoměřicku) – s tím, ţe takovýmto postupem se krajanům „bere moţnost asimilace“. 44 

stigmatizovaných muţů sice nebylo vysídleno, ale 18 z nich bylo na sklonku roku 1947 umístěno 

v táboře v Poděbradech. 
938

 

 

Podobné nedůvěře a neochotě úřadů, jeţ se v některých případech zvrhla v perzekuci, čelili i 

Češi přicházející z Kladska nebo z Vídně. Kladští Češi, kteří osídlili zejména Nejdecko a kteří 

také přicházeli na Broumovsko, byli vnímáni jako „ţivel naprosto nespolehlivý“, o jehoţ 

„slovanském původu se dá těţko hovořiti“. Jejich přítomnost údajně budila „rozhořčení 

v kruzích české veřejnosti“.
939

 V Boţanově na Broumovsku se schůze rolníků na podnět 

předsedy MNV Wintra usnesla „vykázati kladské Čechy z obce. Na protest jednoho z 

přítomných kladských Čechů, který poukázal na zákon reemigrační a na právní stav, bylo mu 

řečeno, ţe si v obci mohou dělati, co sami chtí a ţe jim nikdo nemá co poroučeti.“
940

 

Pozoruhodné je, ţe ve stejné době za udělení čs. občanství reemigrantům z Kladska bojoval 

nejen Spolek přátel Kladska, ale i Okresní národní výbor v Náchodě, jenţ jako hlavní argument 

uváděl nutnost zabránit polonizaci krajanů.
941

 Boţanovští i ONV v Náchodě jednali ve stejném 

nacionálním zanícení, přičemţ se ovšem ukázalo, ţe tatáţ skupina obyvatel můţe být v rámci 

nacionálního diskurzu zároveň pasována do role ohroţených soukmenovců, jimţ je třeba podat 

pomocnou ruku, nebo naopak cizorodého prvku, jenţ je potřeba vyříznout z těla národa.   

                                                                                                                                                                                           
935
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Češi z Vídně, kteří byli po osvobození voláni rozhlasem i tiskem, aby přišli na pomoc 

při osídlování pohraničí, neobdrţeli osvědčení o státní a národní spolehlivosti jen tak; museli 

prokázat, ţe se i v dobách nacistického útlaku hlásili jako Čechoslováci, nebyli členy ţádné 

formace NSDAP ani jinak neslouţili nacistickému reţimu a pokud moţno byli členy českých 

spolků ve Vídni a posílali své děti do tamních českých škol. Československé úřady sice 

uznávaly, ţe vídeňští Češi byli většinou bez vlastního přičinění nuceni slouţit v německé 

armádě, zároveň ale pokládaly „získání vojenského vyznamenání anebo poddůstojnické 

hodnosti“ za „neslučitelné s pojmem národní spolehlivosti“.
942

 Na rozdíl například od Slováků 

směli reemigranti z Rakouska slouţit ve Wehrmachtu pouze pasivně, aby mohli být hodni ţivota 

v poválečném Československu. I pokud splnili všechny podmínky, následovalo po příchodu do 

pohraničí – do Liberce, do Mimoně, na Mělnicko, do Krušných hor nebo například na 

Znojemsko – často trpké zklamání. Neměli ţádné přednostní právo, a protoţe přicházeli nejdříve 

koncem roku 1945, často nemohli sehnat vhodné ubytování – a jako většinou samostatně 

výděleční ţivnostníci ani práci. Rodiny vídeňských Čechů, z nichţ se řada po krátkém čase 

vrátila do Vídně, tvrdě pociťovaly nevraţivost ze strany místních úředníků i majoritní 

společnosti: 

Nejsme zlatokopové, nechceme nic zdarma, chceme pracovat a pomáhat rozkvětu 

svobodné Československé republiky. Chceme existenční moţnosti. Jak smutné jest se dívat 

na plačící rodinu, která se rozhodla navrátit zpět do Vídně, ptáte se proč?, poněvadţ 

nikdo nenalézá práv, jest na denním pořádku, ţe některý z pánů úředníků Národního 

výboru odbyde naše repatrianty tím, ţe prý zde není místa pro nás, zůstaňte tam, kde jste 

byli aţ dosud a pod.
943

 

 

V případech střelínských, kladských nebo vídeňských reemigrantů a repatriantů pochopitelně 

hrála velkou roli jejich socializace v německojazyčném prostředí. Snaha zachránit co nejvíce 

Čechů před asimilací v cizím prostředí a vyuţít je při osidlování a budování českého pohraničí
944

 

se střetávala s často téměř paranoidními obavami z návratu a infiltrace „ţivlů národně a státně 

nespolehlivých“, které byly podezřelé z němectví.
945

 Důvodem pro takové podezření byla v řadě 

případů smíšená manţelství reemigrantů
946

; nutno přitom dodat, ţe zvláště u menších komunit 

Čechů v Kladsku i jinde ve Slezsku nebo v Rakousku byla smíšená manţelství po několika 

generacích naprostou existenční nutností. K výstřelkům, charakteristickým pro poválečné 

období, pak patřily váţné úvahy o nutnosti změny křestních jmen reemigrantů přicházejících 

z německého prostředí, které byly artikulovány na poradách ministerstva vnitra. Jako odstrašující 

příklad byla zmiňována jména Horst a Edeltruda.
947

 Vedle německé byla jako podobně 

problematická vnímána i maďarská socializace, coţ se týkalo zejména repatriantů (optantů) 
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Čsl. ústavu zahraničního), listopad 1947 a 7. a 24. ledna 1948 
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z Podkarpatské Rusi. Příslušní úředníci tak pobouřeně hlásili ze Slovenska, ţe například „dobrá 

jedna čtvrtina příslušníků transportu“ z 21. července 1947 „rozmlouvala mezi sebou maďarsky“ 

a ţe jména jako „Harani, Neméti, Pap, Uram, Kalnaszy, Gilayi, Balog atd. nikterak nenasvědčují, 

ţe dotyční jsou rodem Slováci či Češi.“ Přitom prý se naopak na sovětské straně občas činily 

těţkosti „opravdovým Slovákům a Čechům, našim, dobrým lidem“.
948

 

 

Odpor k cizorodosti reemigrantů na lokální úrovni i obavy z jejich nespolehlivosti na praţských 

úřadech ovšem hrály velkou roli i u ostatních skupin reemigrantů, přicházejících ze 

„slovanského“ prostředí. Ostatně, otázka spolehlivosti byla klíčová u všech „cizorodých“ a 

kompaktních společenství, zejména pokud se dostávala do pohraničí nebo dokonce do blízkosti 

státní hranice. V nově osídlovaném pohraničí byla pochopitelně nejnápadnější jazyková 

odlišnost či nepřizpůsobivost, na níţ si občas postěţovala i dobová publicistika: 

 Jaképak těţkosti, kdyţ jsou tam samí Češi, bylo mně s úsměškem řečeno některými 

praţskými známými, kdyţ jsem se o té věci zmínil. Jenţe předně oni tam nejsou ani teď 

ještě samí Češi, ani mezi těmi kdo se vrátili z Francie, Belgie, Německa, Rakouska; jsou 

tu jednak ţeny, jednak děti, které česky umějí málo, ne-li zrovna docela nic; a také čeština 

muţů je leckdy všelijaká, zvláště u těch, kteří se vrátili ze zemí slovanských, nehledě ani k 

tomu, ţe vlivem cizího prostředí utrpěla na mnoha místech dokonce i čeština starých 

hraničářů… Při té směsici jazykové, jaká je v pohraničí, nebylo by vyloučeno nebezpečí, 

ţe se na mnoha místech vyvine podřečí, ze kterého by se člověku obracel ţaludek, kdyby 

se proti tomu nic nedělalo. Na štěstí jsou si naši v pohraničí té věci dobře vědomi a 

starají se, jak tomu nebezpečí čelit.
949

  

Pisatelé článků pro Našeho Hraničáře, list starousedlíků z českého pohraničí, nesli toto 

„znečišťování češtiny“ a příliv cizorodých elementů s velkou nelibostí; kritizovali také příchod 

maďarsky mluvících Ţidů z Podkarpatské Rusi a dalších „reemigrantů z Uher“, kteří „uţ ani 

slovensky ani česky dost neuměli“ a kteří „nikdy nepatřili a nehlásili se k Čechům“. Podle 

pisatele článku někteří političtí činitelé v pohraničí zvou takové „cizí a zřejmě i nespolehlivé 

ţivly, protoţe od těch se nemuseli bát odhalení své pravé povahy a činnosti.“
950

     

 

Také ministerstvo obrany agilně upozorňovalo na vznik „cizojazyčných ostrovů“ v pohraničí, 

například na Falknovsku (Sokolovsku) a v okolí Nejdku, kam přicházela řada Čechů ze Slezska 

– a doporučovalo příchozí občany s ambivalentní identitou rozptylovat ve vnitrozemí.
951

 

Z hlediska centrálních úřadů však byla zásadním kritériem především státní a národní 

spolehlivost, kterou ověřovaly v první instanci organizace zahraničních Čechů a následně 

zastupitelské úřady v cizině. Někteří reemigranti ovšem přicházeli neorganizovaně a v řadě 

případů panovala různá podezření; spolehlivost tak znovu ověřoval Československý zahraniční 

ústav (ve spolupráci s důvěrnickými komisemi z příslušných států), v některých případech pak 

byly zaangaţovány i národní výbory a SNB v místech, kde se reemigranti usídlili nebo různé 

krajské prověřovací komise.
952

 Po všech těchto procedurách ovšem ještě v roce 1949 panovala 
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nejistota, zda lze reemigrantům například povolovat vstup „do závodů důleţitých pro obranu 

státu“
953

. Jejich ambivalentní identita z nich ještě několik let po jejich příchodu činila občany 

zvláštní kategorie.   

 

Ministerstva zodpovídající za reemigraci a zejména Zahraniční ústav se ovšem zároveň snaţili 

reemigrantům (pokud byli uznáni za spolehlivé) v mnoha ohledech jejich situaci usnadňovat. 

Ministerští úředníci i předseda parlamentní komise pro osidlování Dr. Steiner si uvědomovali, ţe 

není dobré, aby se v důsledku rozporu mezi sliby a realitou reemigranti stali „reptající masou“.
954

 

I nejvíce kritizované spontánně přicházející české přistěhovalce, především z Německa a Polska, 

pak zejména na Zahraničním ústavu nevnímali jen jako nebezpečnou a nekontrolovanou 

infiltraci, ale také jako „nešťastníky, kteří dosud bloudí týdny a měsíce vnitrozemím a 

pohraničím a na vlastní vrub se snaţí získat práci a stát se plnoprávným členem lidské 

společnosti.“ Právě zahraniční ústav byl nejagilnějším advokátem reemigrantů a podle svého 

vlastního stanoviska usiloval především o to, aby  

zahraniční krajané nalezli skutečně ve vlasti domov a takové prostředí, které jim umoţní 

realisovat kladné hodnoty a vřelý vztah k vlasti, který si přinášejí, a konečně aby byl náš 

národ posílen desítkami tisíců zdatných příslušníků v rozhodující fázi boje o existenci 

našeho národa v tomto prostoru. Je třeba radikálně změnit dosavadní praksi, aby se 

navrátilci neměnili ve vlasti v lidi zklamané a doslova nešťastné.
955

   

Ještě na sklonku čtyřicátých let pak byly při ministerských poradách kritizovány překáţky, které 

kladou reemigrantům niţší úřady, a kriticky byl reflektován i „postoj ostatního obyvatelstva“, 

kvůli němuţ byla údajně „asimilace reemigrantů velice ztěţována“.
956

   

 

Zatímco tedy na úřadech panoval strach o národní spolehlivost reemigrantů, ale zároveň úředníci 

(zejména ústředních institucí) pracovali s vědomím důleţitosti celé akce a nutnosti reemigranty 

integrovat, mezi lidmi často i příchozí ze slovanských zemí naráţeli na naprosté nepochopení. 

Zpráva ministerstva informací z jiţní Moravy například seznává, ţe za zcela problematické jsou 

v regionu povaţováni volyňští Češi, ale ţe i reemigranti z Jugoslávie jsou domácím 

obyvatelstvem „vesměs povaţováni za jakési vetřelce“. Přitom zpravodaj zaznamenal, ţe 

zatímco starousedlíci reemigranty sice nepřijímají mezi sebe, ale tolerují je stejně jako ostatní 

příchozí, projevují vůči nim vyloţeně nedůvěru zejména osídlenci z vnitrozemí. Ze strany 

„domácího“ obyvatelstva (myšleni byli paradoxně i příchozí z vnitrozemí, kteří přišli o pár 

měsíců či týdnů dříve) údajně reemigranti kaţdopádně „nemohou počítat se ţádnou, byť i 

sebemenší pomocí“. V praxi pak – stejně jako jsem to výše popsal u volyňských Čechů – činily i 

jugoslávským reemigrantům největší potíţe místní národní výbory, které jim odmítaly přidělit i 

kaţdou dosud volnou usedlost „tvrdíce, ţe je jiţ zadána. Reemigrantům jsou činěny všemoţné 

potíţe, chtějí-li se usaditi.“ Nedůvěra, řevnivost a nevraţivost byla podle zpravodaje ministerstva 

informací obzvlášť vyostřená, pokud reemigranti byli na vyšší hospodářské a civilizační úrovni 
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neţ „domácí“ obyvatelstvo.
957

 I tento aspekt potvrzuje, ţe odpor vůči reemigrantům nesl některé 

znaky jinak charakteristické pro vztahy majority a některých etnických menšin.    

 

Je pozoruhodné, ţe v pohraničí, po válce obecně charakteristickém špatnou pracovní morálkou, 

budily i po této stránce reemigranti zvláštní pozornost. Z hlediska pracovních výkonů je 

zaměstnavatelé i zpravodajové ministerstev nebo bezpečnostních orgánů hodnotili nikoliv jako 

jednotlivce, ale jako kolektiv, který pracuje buď výjimečně dobře, nebo výjimečně špatně. 

Zatímco volyňští Češi byli zpravidla hodnoceni jako výborní pracovníci, u ostatních se zprávy 

rozcházely. Kritické zprávy hovořily například o tom, ţe reemigranti „neprojevily zatím nutnou 

dobrou vůli k práci“, ţe se s nimi velmi špatně vychází, ţe mají nepřiměřené mzdové poţadavky 

nebo ţe jsou celkově nespolehliví a z práce na polích či v lese utíkají hledat si lepší obţivu.
958

 

Někteří zemědělci údajně odmítali rumunské reemigranty jako pomocné síly s tím, „ţe budou 

raděj pracovati sami, neboť s Rumuny a Bulhary mají velmi špatné zkušenosti. Ti pracují jenom 

tak, ţe dodrţují zákonem stanovenou pracovní dobu, za práci poţadují mzdu podle nejvyšších 

stanovených sazeb, ba i tehdy, kdyţ jejich mizivý pracovní výkon nemůţe býti podle těchto 

sazeb honorován“.
959

 

 

*** 

 

Někteří volyňští Češi z východní Volyně, kteří během desetiletí v exilu přestoupili na pravoslaví, 

měli rovněţ problémy s češtinou
960

 a museli v ateisticko-katolických českých zemích působit 

značně cizorodě. Jako celek ale volyňská reemigrace nebyla příliš často vystavena nevraţivosti 

kvůli své jazykové nebo náboţenské odlišnosti (ostatně v náboţenském smyslu se tato 

reemigrace rozpadala do tří skupin, vedle pravoslavných přicházeli katolíci i evangelíci). Příčiny 

odcizení mezi touto skupinou reemigrantů a většinovou společností proto byly zpravidla 

subtilnější povahy či byly specifické pro různé skupiny volyňských komunit. Vedle výše 

analyzovaných hospodářských konfliktů největší obavy českého obyvatelstva, usedlého i nových 

osídlenců, budila mezi Čechy poměrně ojedinělá válečná zkušenost volyňských. V letech 1945-

1947 reprezentovali volyňskou reemigraci v českých zemích výlučně demobilizovaní vojáci, 

lidé, kteří prošli frontou, byli denně v kontaktu se smrtí a v bojích ztratili kamarády i bratry. Tito 

lidé byli zvyklí řešit konflikty jinak neţ místní obyvatelstvo a svým chováním tak vzbuzovali 

často nedůvěru i strach. Občané se obraceli na úřady s tím, ţe volyňští Češi, kteří mají jako 

příslušníci Svobodovy armády zbraně, „vzbuzují svým sebevědomým, vyzývavým a drzým 

chováním strach a obavy občanstva“ a ţe navzdory příkazu doby, který zní, ţe tyto lidi je třeba 

získat a mít s nimi trpělivost, „s některými z nich to naprosto nejde, všechna námaha je zbytečná 

a neplatí na ně nic, neţ tvrdý zásah a trest“.
961

 Volyňští vojáci v západočeském Meclově, kteří se 

podle svého mínění nedovolali svých práv, pak například vyhroţovali v místním hostinci, ţe 
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„všechny „Pepíky“ (tak na Volyni jmenovali Čechy) z Meclova vyhází a tyto usedlosti musí 

dostati Volyňáci, kteří za republiku bojovali.“
962

 Na Ţatecku a Litoměřicku podle zpráv pro 

ministerstvo zemědělství koncem roku 1945 hrozily „kravavé sráţky mezi vojáky a národními 

správci“
963

 a dokonce ministerstvo národní obrany, tradičně se zastávající volyňských vojáků, 

tou dobou muselo vyšetřovat jejich „nepřístojnosti“ a varovat před poškozováním dobrého jména 

čs. vojína.
964

 I předseda ONV v Ţatci, sám příslušník čs. sboru v SSSR, si postěţoval, ţe někteří 

volyňští vojáci „nepochopili hlavní změnu, to je, ţe je jiţ mír.“
965

        

 

Samotní volyňští vojáci vnímali situaci v pohraničí velmi kriticky, přičemţ nešlo jen o konkrétní 

újmy týkající se jich samotných či o konflikty s národními správci z vnitrozemí. I kdyţ sami 

postupovali velmi radikálně a v některých případech i krutě vůči německému obyvatelstvu, coţ 

bylo dáno zejména dlouhou zkušeností z fronty
966

, zároveň se velice kriticky vyjadřovali a 

dodnes vyjadřují o revolučních gardách a dalších „rádoby odbojářích“ prvních poválečných dnů 

a týdnů, kterých proudily do pohraničí stovky a tisíce. Z jejich pohledu neměli ti, kteří nebojovali 

na frontě, ţádné právo nyní si přilepšovat z německého majetku.
967

 Sebevraţdy volyňských 

vojáků, o nichţ jsem se zmínil výše, pak postoje mnoha vojáků radikalizovaly; o velice citlivém 

vnímání těchto událostí svědčí zpráv a články z Věrné stráţe. Jeden z pisatelů, podporovatel 

volyňských Čechů Jindřich Dušek, například zdůraznil, ţe k sebevraţdám dochází v době, kdy se 

jiţ ví, ţe rodiny přijdou, ţe tedy pravým důvodem není obava z roztrţení rodinných pout a 

osamělost, ale nevděk a nevraţivost ze strany většinové společnosti. Volyňané podle něj doma 

našli „jen uzavřená srdce, ošklivá slova a studené ruce, které nemávaly na pozdrav, ale které 

hrozily.“
968

      

 

Obavy či odpor ovšem nevzbuzovali pouze volyňští vojáci a jejich nezvyklé jednání, které 

ostatní osídlenci i starousedlíci běţně vnímali jako nemístný nátlak či zastrašování. V některých 

místech brzy získali pověst věčných nespokojenců, kteří „nepřestanou breptat a podpichovat“, 

takţe si ostatní Češi mnohdy nepřáli, aby dorazili ještě další příbuzní ze SSSR.
969

 O posměšné 

nebo uráţlivé výroky ze strany místních úředníků nebyla nouze, přičemţ „zde není pro vás 
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 Dušek, Jindřich; Něco k sebevraţdám Volyňanů, Věrná stráţ roč. I, 12. prosince 1946, str. 4 
969

 NA, AÚV KSČ, f. 23 (Osidlovací komise), a.j. 372-2, Důvěrný přípis k rukám s. Patejdla, 23. ledna 1948  
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místa“ nebo „jděte, odkud jste přišli“ patřily ještě k těm mírnějším.
970

 Provokovala také jejich 

mentalita „kulaků“, která byla vnímána jako době nepřiměřený individualizmus. Jeden z pisatelů 

zpráv pro ÚV KSČ se podivoval, ţe volyňští Češi nemají zájem o velkostatky, přičemţ tento jev 

připisoval tomu, ţe „kaţdý chce být sám“.
971

 Individualizmus a sedlácká mentalita, stejně jako 

antisovětské postoje, byly pochopitelně trnem v oku zejména KSČ a jejím příznivcům z řad 

místního obyvatelstva v regionech, kde se volyňští Češi usídlili.
972

 Původci stíţností, ţe si 

volyňští chtějí zařídit hospodářství jen pro potřeby rodin a „opomíjejí poţadavky řízeného 

hospodářství“, ovšem nebyli pouze komunisté.
973

 I skutečnost, ţe se volyňští reemigranti 

vyjadřovali „velmi nepříznivě o poměrech ve svých dřívějších působištích v SSSR“, působila na 

místní obyvatele v pohraničí všeobecně nepříznivě a „způsobovala určité politické napětí mezi 

usedlíky“.
974

 Antisovětizmus volyňských Čechů, podepřený řadou argumentů opírajících se o 

zkušenosti likvidované vrstvy soukromých sedláků v Sovětském Svazu, byl v dobovém 

kontextu, kdy si ţádné noviny nedovolily psát kriticky o SSSR, obecně vnímán jako 

přinejmenším hysterický, přehnaný nebo nevkusný – a z hlediska oficiálních představitelů státu 

dokonce jako nepřípustný. Hlavní plnomocník vlády ČSR pro opci a přesídlení občanů české a 

slovenské národnosti vydal ostatně jiţ na konci roku 1946 (před reemigrací větší části 

volyňských Čechů) pokyn, ţe „je v zájmu našeho státu, aby do ČSR nebyly přesídlovány osoby, 

které by mohly ohroţovati […] dobré vztahy ČSR k SSSR.“
975

 Ţe oběţník s tímto pokynem 

zaslal svým podřízeným do jednotlivých reemigračních oblastí po návštěvě volyňských Čechů ve 

městě Lusk na Volyni, nebyla náhoda.   

 

Svaz Čechů z Volyně se nejpozději od podzimu 1947 intenzivně snaţil otupovat ostří sporů mezi 

„místními“ (tedy většinou z vnitrozemí přistěhovanými) a volyňskými Čechy. Nevraţivost a 

nevděk, které mnozí volyňští vnímali jako charakteristický postoj většiny k nim, tak zejména 

redakce Věrné stráţe redukovala na jednotlivé případy, jeţ nebylo záhodno generalizovat. Přesto 

ovšem ještě počátkem roku 1948 v periodiku najdeme zvolání a obţaloby, svědčící o tom, ţe 

mnozí volyňští sice odešli z Ukrajiny domů, ale tento domov dosud nenacházeli: 

A teď, kdyţ se uskutečnilo naše vroucí přání a my po velkých starostech a útrapách jsme 

se sem dostali, často slyšíme pohrdlivá a potupná slova o nás. Přece jsme nepřišli, 

abychom někoho okrádali o chléb nebo připravili o práci; kaţdý zanechal na Volyni svůj 

těţce vypracovaný majetek.[…] Ne, nejsme ţádní vetřelci, kaţdý z nás je z české krve, 

naše babičky a dědové vyšli odtud a my patříme zpět do vlasti. Nikdo nám nemůţe říci, ţe 

jsme se zpronevěřili naší mateřštině: zachovali jsme si svou řeč, jsme a budeme věrnými 

Čechy. Proto nás ty křivdy páchané na Volyňských hrozně bolí a ptáme se ještě jednou: 

proč jen, proč?
976
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*** 

 

Jde o to, aby rozdíly mezi reemigranty a našimi občany vymizely co nejdříve, aby 

reemigranti dostali se co nejdříve na stejnou sociální a kulturní úroveň našeho lidu, 

abychom si z nich vychovali řádné, poctivé, pracovité a pro náš lidově demokratický 

reţim oddané spoluobčany.
977

 

 

Tváří v tvář konfliktům s místním obyvatelstvem, lokálními funkcionáři a bezpečnostními 

orgány šlo pochopitelně ústředním úřadům v první řadě o urovnání sporů, uklidnění situace a 

zabránění chaosu. Jako důleţitější úkol pro budoucnost ale vnímaly skutečné zapojení 

reemigrantů do ţivota společnosti a jejich asimilaci. Prvním krokem byla jiţ intenzivní 

indoktrinace v různých reemigrantských táborech. Reemigranti v nich zpravidla pobývali jen 

několik dnů, během nichţ se ovšem stali objektem jak oficiální státní „informační“ kampaně, tak 

i pokusů jednotlivých politických stran, které se nově příchozí (zdánlivě politicky 

nepoznamenané) snaţily získat pro svou věc.
978

  

 

Mezi volyňskými Čechy probíhala taková indoktrinace nejmasivněji ve shromaţďvacím 

středisku v Třemošné. Ve středisku působili (kromě agitátorů politických stran Národní fronty) 

zástupci ministerstva zdravotnictví zajišťující dozor nad hygienickými a zdravotními potřebami 

reemigrantů, dále ale také úředníci z ministerstev vnitra, zemědělství, národní obrany a sociální 

péče, různé komise, úředníci z okresního národního výboru Plzeň-venkov, v jehoţ působnosti se 

středisko nacházelo, referentka pro zájmy venkovských ţen a nejrůznější „osvětoví 

pracovníci“.
979

 Ti zde pořádali pravidelné schůzky dětí, přednášky o historii Čech, o ţivotě 

prezidenta Masaryka a prezidenta Beneše nebo o zásadách lidové demokracie, bezplatná 

divadelní představení a promítání filmů (s „osvětovým“ obsahem) a vystoupení česky i rusky 

zpívajících sborů. Díky daru oblastní kulturní komise mohla být ve středisku dokonce zřízena 

knihovna. Díky Osvětové radě ministerstva informací se zároveň mohly další knihy (vedle 

cukrovinek) rozdávat i po přednáškách – šlo hlavně o české čítanky pro děti.
980

 Hlavní kontrolu 

nad těmito agitačně-kulturními akcemi měli lidé z okruhu ministerstva informací a osvěty a 

ministerstva školství a osvěty, tedy agitátoři blízcí KSČ nebo přímo její členové.    

 

O tom, jaká byla ideová náplň různých přednášek a dalších osvětových akcí svědčí různé osnovy 

přednášek pro reemigranty. V nich se ministerští úředníci jako představitelé československého 

státu snaţili reemigrantům – vedle základní orientace v houštině vyhlášek, pravidel, povinností, 

práv a úřadů – zprostředkovat základní naraci o obnově a upevnění národního státu Čechů a 
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Slováků. Toto vyprávění začínalo srdcervoucím loučením s pobělohorskými emigranty v podání 

Aloise Jiráska, pokračovalo konstatováním, ţe aţ do roku 1938 „byly takové poměry, ţe 

pracovití a zdraví lidé čeští a slovenští nenašli ve své vlasti místo a museli odejít do emigrace 

z důvodů náboţenských, národnostních nebo sociálních“. Důleţitá byla vykonstruovaná spojitost 

příchodu jednotlivých vln Němců a nuceným odchodem Čechů do emigrace, která předpokládala 

protislovanský ráz zejména pobělohorského útisku: „Německý a maďarský ţivel vytiskl během 

16. a 17. století z úrodných krajů v pohraničí Čechy a Slováky.“ Předválečný 

„soukromokapitalistický řád“ pak nutil další lidi k emigraci, protoţe údajně opomíjel chudší 

kraje. Poválečný odsun Němců, očista od kolaborantů, nacionalizace průmyslu, sjednocení 

veškerého pracujícího lidu do jedné odborové organizace a zároveň výzva krajanů k návratu do 

vlasti jsou představeny jako navzájem propojené a promyšlené kroky, které zaručí národní stát 

bez menšin a uspořádání, které „můţe dnes kaţdému zaručit dobré zaměstnání“ a „stoupající 

ţivotní úroveň“. Přednášky končily upozorněním na důleţitost vítězství SSSR nad fašizmem, bez 

něhoţ by nebylo ani Československo, ani reemigrace a vyjádřením důvěry v to, ţe „vítězství 

bude patřit jednotnému pracujícímu lidu“.
981

    

 

Indoktrinace, při níţ se zástupci československého státu snaţili reemigranty přesvědčit o jediném 

moţném směřování ČSR (k demokratickému socializmu), odlišit příznivou přítomnost od 

tragické či problematické minulosti a určit reemigrantům v rámci této přítomnosti jejich místo a 

úlohu, byla pochopitelně jen prvním krokem. V Národní frontě panovala shoda na základním 

principu, jímţ byla pokud moţno rovnoměrná distribuce reemigrantů do těch částí republiky, 

které naléhavě potřebovaly pracovní síly i jisté demografické vyrovnání předválečného stavu – 

tedy v podstatě do pohraničí. Reemigranti tak neměli být soustředěni na jednom místě. To 

nemuselo nutně znamenat jejich úplnou izolaci od někdejších sousedů, ale zároveň to 

pochopitelně ztěţovalo jejich další samostatnou organizaci jakoţto specifické skupiny. Například 

tzv. „vojenské osidlování“, které se týkalo hlavně volyňských vojáků Svobodovy armády, 

nesmělo podle zásad ministerstva zemědělství (akceptovaných i ministerstvem národní obrany) 

v ţádném okrese překročit třetinu osidlované půdy.
982

 Ze sevřeného osídlení z řad reemigrantů, 

kteří by tvořili třeba i nadpoloviční většinu nových osídlenců, panovaly obavy. Funkcionáři z řad 

reemigrantů, v případě volyňských Čechů jejich Svaz, tyto zásady přijímali a rovněţ deklarovali 

úsilí o rychlou integraci příchozích do většinové společnosti. Řadoví reemigranti ovšem často 

nesli „rozptyl“ do zapadlých koutů pohraničí velmi těţce, a to nejen proto, ţe se jim nechtělo 

hospodařit v šumavských či jesenických kopcích. Zejména volyňští se těšili, ţe budou nadále ţít 

společně v jednom nebo dvou okresech a „rozstrkávání“ mnohdy vnímali jako příkoří. Právě na 

jejich příkladě se pokusím ukázat různé aspekty asimilačního procesu, jehoţ rozhodující fáze se 

dá datovat do první poloviny padesátých let. 
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2. Pospolitost jako základ identity 
Volyňští Češi v období „budování nového řádu“ 
 

Příčiny, proč volyňští Češi narazili mnohdy na nepochopení a překáţky, tkví v tom, ţe zde 

v pohraničí sešly se různé sloţky národa, které ţily po mnoho let kaţdá svým vlastním 

ţivotem, podmíněným zvyklostmi místa, v němţ ţily. Jen delší spoluţití jest s to, tyto 

rozdíly odstraniti a vytvořiti stejnorodou lidovou masu. 

Z rozhovoru s předsedou MNV v Ţatci, 1946
983

 

 

František Malář, předseda místního národního výboru v Ţatci byl optimista. Tak jako většina lidí 

v pohraničí pokládal rozdíly mezi lidmi za spíše problematickou záleţitost, věřil ale, ţe čas tyto 

rozdíly nenásilně odstraní. „Stejnorodá lidová masa“, která byla jeho ideálem, měla být 

samozřejmým důsledkem delšího spoluţití. Ať uţ si o stejnorodé mase myslíme cokoli, můţeme 

dát předsedovi MNV do jisté míry za pravdu. V pohraničí vznikla společnost, která byla oproti 

jiným regionům poměrně přizpůsobivá, prostá tradičních hierarchií a egalitářská, vzhledem 

k absenci „sousedských“ vazeb do velké míry odkázaná na externí činitele – úřady, bezpečnostní 

orgány, obecně na stát. Zmíněné oprošťování se od tradičních identit ovšem pro řadu aktérů 

nebylo zdaleka tak snadné, jak se to mohlo na první pohled jevit a jak to rádi v padesátých letech 

prezentovali právě regionální funkcionáři. Konflikt mezi asimilací jakoţto příkazem doby a 

uchováním si vlastních vazeb, loajalit i identit, se pochopitelně nemohl vyhnout tak specifickému 

společenství, jakým byli (a zčásti dosud jsou) volyňští reemigranti.   

 

Volyňští Češi, jako zemědělci přicházející ze Sovětského Svazu, byli po válce mnohými vnímáni 

jako potenciální průkopníci kolektivizace zemědělství. KSČ se tento obraz volyňských 

reemigrantů snaţila pěstovat i poté, co se ukázalo, ţe skutečnost je - přinejmenším -

komplikovanější. Historik a znalec volyňské reemigrace Jaroslav Vaculík jiţ v průběhu 

osmdesátých let ve svých článcích upozorňoval na skutečnost, ţe „třídní původ a ekonomické 

postavení volyňských reemigrantů byly příčinou jejich původně zcela negativního vztahu 

k myšlence koletivizace zemědělství“ a ţe tedy „nepatřili k uvědomělým průkopníkům 

socializace vesnice“. Na druhou stranu ale dodával, ţe jednotlivci, zejména z řad reemigrantů 

dříve usídlených ve východní (jiţ před válkou sovětské) části Volyně „díky zkušenostem 

získaným jiţ před válkou v sovětských kolchozech či sovchozech viděli přednosti socialistické 

velkovýroby“.
984

 Historická literatura po roce 1989 pochopitelně odpor volyňských Čechů proti 

kolektivizaci zemědělství potvrzuje a zdůrazňuje, přičemţ se v rámci nového narativu z těchto 

reemigrantů stávají do velké míry hrdinové odboje a oběti represivního aparátu diktatury KSČ.
985

 

Řada volyňských Čechů, zejména někdejších vojáků Svobodovy armády, se skutečně zapojila do 

různých aktivit zaměřených proti stabilizaci komunistické diktatury a někteří byli za tuto činnost 

zatčeni, souzeni i uvězněni. Jiné stihl podobný osud, i kdyţ se reálně do ţádné „protistátní“ 
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činnosti nezapojili – jako nespolehliví se stali obětí provokací či falešných obvinění. Tyto 

případy ovšem charakterizují ţivot společenství volyňských reemigrantů v padesátých letech jen 

okrajově.  

 

Identita volyňských Čechů, na níţ si dodnes mnozí z nich zakládají, je programově apolitická.
986

 

Ţivot většiny z nich určuje na jedné straně jejich víra spojená zejména u evangelíků s poměrně 

decentralizovanou, ale o to vlivnější církevní organizací a, na straně druhé, habitus sedláka 

spojeného s půdou, na níţ hospodaří. Svorníkem obou těchto vazeb bylo pro generace 

volyňských Čechů, jeţ po válce osídlily pohraničí, vesnické společenství, sousedská pospolitost, 

kterou se snaţili uchovat navzdory přesídlení a rozptylu. Zmíněná „selská“ identita se ovšem 

tváří v tvář kolektivizaci zemědělství projevila jako flexibilnější, neţ jak tomu bylo u některých 

tradičních selských rodů například na Vysočině. To bylo dáno jednak válečnou a těsně 

poválečnou zkušeností se stalinizmem (z níţ, zjednodušeně řečeno, vyplývalo, ţe cesta přímého 

odporu vede do záhuby), ale i skutečností, ţe pole, na nichţ po svém návratu v českých zemích 

hospodařili, nebyla spojena s mnohagenerační rodinnou tradicí. Tak jako to platí pro velkou část 

společnosti, se i integrace volyňské komunity do socialistického projektu vymyká tradičnímu 

schematu pachatelů a kolaborantů (v tomto případě průkopníků kolektivizace) versus odbojáři a 

oběti, které našly zkázu v osidlech represivního aparátu. 

 

Integraci volyňské menšiny do majoritní společnosti v padesátých letech se pokusím popsat ze 

dvou stran – prizmatem záměrů KSČ a z perspektivy samotných volyňských reemigrantů, tj. 

jejich organizace, ale i jednotlivých vybraných komunit nebo rodin. Jestliţe volyňští Češi do jisté 

míry čelili jak politickému tlaku, tak i asimilaci, nelze si (aţ na výjimečné případy, které je jistě 

třeba mít na paměti) tento „odpor“ představovat jako ostrý konflikt a represi. Šlo daleko více o 

sloţité překrývání různých vrstev loajalit a o pragmatické vyjednávání.    

 

 

 

KSČ a volyňští reemigranti 
 

 Zdravím srdečně nový časopis Svazu Čechů z Volyně „Věrná stráţ“ i všechny jeho 

čtenáře. Svaz vhodně zvolil název časopisu, neboť v něm vyjádřil hlavní úkol všech Čechů 

z Volyně; být věrnou stráţí svobody a bezpečnosti své nové domoviny – Československé 

republiky, být věrnou stráţí našeho svazku se zemí, jeţ byla dříve jejich domovem a s jejíţ 

pomocí jsme dosáhli své dnešní svobody a nezávislosti – se Sovětským Svazem. Věřím 

pevně, ţe volyňští Češi brzy zdolají s pomocí nás všech první těţkosti ve svém novém 

ţivotě a jejich česká vlast se jim stane šťastným domovem. 

Klement Gottwald volyňským Čechům, 1946
987

 

 

KSČ byla, po zkušenostech s demobilizovanými volyňskými vojáky a jejich ostře antisovětským 

naladěním, ve vztahu k reemigraci téměř 40 000 rodinných příslušníků vojáků a dalších Čechů 

                                                           
986

 To pochopitelně neznamená absenci politických konfliktů; naopak – programová apolitičnost se můţe být  

zejména v obdobích politizace veřejné sféry z hlediska drţitelů moci vnímána velmi kriticky. 
987

 Zdravice do prvního čísla Věrné stráţe. In: NA, AÚV KSČ, f. 100/24 (Klement Gottwald), k. 45, a.j. 852, str.  

161-162 
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z Volyně krajně rozpolcená. Straníci ve sluţbách ministerstva obrany (a ministra samotného, 

generála Svobody) i lidé z ministerstva zahraničí (kolem V. Clementise) se snaţili reemigraci 

dojednat a všemoţně uspíšit. Jejich motivy by se daly shrnout převáţně pod pojmy vděk, 

sympatie a vlastenecký zápal. Řada vlivných členů strany si ale uvědomovala jednak problémy, 

které příchod tak veliké skupiny způsobí řadě osídlenců z vnitrozemí (většinou voličů KSČ) i 

politickou orientaci a sociální statut volyňských sedláků, tedy skutečnost, ţe „málo z nich bude 

nás volit“.
988

 Kdyţ se během roku 1946 ukázalo, ţe k reemigraci dosud zadrţovaných 

volyňských rodin rozhodně dojde, zvolila strana vůči volyňským Čechům dvojí strategii; 

bezpečnostní orgány, které měla KSČ jiţ z větší části pod kontrolou, byly pověřeny sledováním 

nepřátel SSSR a dalších nebezpečných ţivlů mezi volyňskými, funkcionáři KSČ na všech 

úrovních ovšem měli svůj postup vůči volyňským reemigrantům zároveň podřídit „velkému 

úkolu - získat většinu národa“
989

, tedy i tuto nezanedbatelnou skupinu nových osídlenců českého 

pohraničí. Citovaná zdravice do prvního čísla časopisu Věrná stráţ, o kterou sami zástupci Svazu 

Čechů z Volyně poţádali předsedu vlády Gottwalda, se nesla plně v duchu této strategie; 

Gottwald zdůraznil motiv vlastenecké „stráţe svobody a bezpečnosti nové domoviny“, jenţ 

s většinou volyňských Čechů velmi rezonoval – a zároveň připomněl důleţitost svazku se 

Sovětským Svazem jako lakmusový papírek loajality volyňských ke směřování poválečného 

československého státu.  

 

Sledování a plánovaná selekce demobilizovaných volyňských vojáků a později také dalších 

reemigrantů z Volyně, které inicioval ministr vnitra jiţ na jaře 1946, se neslo zcela v duchu 

všeobecně přijímané očisty společnosti. I kdyţ popud k němu vycházel z výše uvedených 

důvodů z kruhů komunistické strany, nebylo tedy pouze úzce stranickou záleţitostí a bylo 

v rámci dobového diskurzu legitimní. Proklamovaným důvodem prvotní „očistné akce“ na 

Ţatecku a Podbořansku byla skutečnost, ţe volyňští vojáci odmítali odevzdat zbraně a ohroţovali 

místní obyvatelstvo.
990

 Další akce za účelem monitorování volyňských Čechů jakoţto 

„vášnivých nepřátel SSSR“ a narušitelů „obecného míru“ po červnových volbách v roce 1946 

dokonce inicioval Zemský národní výbor v Praze
991

; měly tedy pravděpodobně podporu celé 

Národní fronty. Řada velmi radikálních výroků volyňských Čechů, které zaznamenala SNB i 

informátoři Stb během osídlování volyňských Čechů v letech 1947-1948, svědčila nejen o jejich 

„nepřátelském“ postoji k Sovětskému Svazu, ale i o nenávisti ke komunizmu a komunistům. 

Z výroků typu, ţe „kdyby neměli ohled na rodiny příslušníků KSČ, tak by všechny členy KSČ 

postříleli“ nebo ţe „Gottwald je svině“ a jeho „dvouletý plán se stejně posere“
992

, které Stb 

pochopitelně pečlivě zaznamenávala, se ovšem nedá posoudit, zda se jednalo o všeobecné 

naladění volyňských nebo spíše o výroky podnapilých vojáků, jejichţ podtextem byly hlavně 

konflikty s lokálními funkcionáři KSČ.  Násilí, v které slovní potyčky s politickým nábojem 

zejména po poţití alkoholu v některých případech vyústily, lokálním funkcionářům čas od času 

připomínalo, ţe mají co do činění s lidmi, kteří prošli frontou. 

                                                           
988

 NA, AÚV KSČ, f. 23 (Osidlovací komise), a.j. 372-2, Dopis ÚV KSČ (k rukám s. Patejdla) z Plzně, 23. ledna  

1948 
989

 NA, AÚV KSČ, f. 23 (Osidlovací komise), a.j. 372-1, Dopis okresnímu sekretariátu KSČ (bez podpisu), 3. dubna  
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 Volyňští Češi na Ţatecku a Podbořansku – očistná akce, 22. května 1946, publikováno in: Nosková, Helena;  

Návrat Čechů z Volyně: Naděje a skutečnost 1945-1954, Praha 1999, str. 115-116 
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992

 Tamtéţ, str. 55 



304 

 

 

Zřejmě právě kombinace antisovětizmu, mnoha případů antikomunistické rétoriky, podezření 

z drţby zbraní a povědomí o mentalitě vojáků, kteří se jen tak před něčím nezastaví, motivovala 

bezpečnostní orgány v prvních měsících a letech budování diktatury KSČ k přísnému sledování i 

represi vybraných skupin někdejších volyňských vojáků. Některé údajné konspirace proti SSSR 

a lidově demokratickému reţimu, v nichţ měli volyňští Češi hrát významnou roli (tzv. mostecká 

a ašská aféra), byly „rozpracovány“ jiţ v letech 1946-1947, na ně pak po únoru 1948 navázaly 

další akce Stb, na jejichţ základě byly odhalovány různé „podvratné ţivly“ i údajná příprava 

ozbrojeného odporu v řadách někdejších volyňských vojáků. Na počátku padesátých let byl proto 

při „východním oddělení“ Stb zaloţen samostatný referát „volyňští Češi“. Jedním z důvodů pro 

posilování útvarů sledujících volyňské Čechy v první polovině padesátých let – a zejména v roce 

1951 – byla i skutečnost, ţe větší akce zamířené na odhalování „vnitřního nepřítele“ právě 

v jejich řadách ztroskotaly pro nedostatek důkazů; od poloviny roku 1949 do roku 1951 tak 

nebyl odhalen ani jeden případ „protistátní činnosti ukrajinských, bělogvardějských a 

volyňských nepřátel“, coţ velitele východního oddělení Stb Janouška značně znervózňovalo.
993

 

Ani poté ovšem nedošlo, co se efektivity a výsledků sledování týče, k zásadnější změně.  

 

Měnila se ovšem povaha protistátní činnosti, s níţ byli volyňští Češi spojováni. Nejpozději od 

roku 1951 (v souvislosti s procesem s Rudolfem Slánským) KSČ jako svorník celé řady vůči ní 

nepřátelských postojů definovala šovinizmus a burţoazní nacionalizmus; vedle slovenského 

nebo maďarského také český.
994

 Volyňští Češi se z hlediska bezpečnostních útvarů, které měly 

burţoazní nacionalizmus odhalovat, stali do velké míry prototypem jeho nositelů. Částečně pro 

své vypjatě nacionální, protiněmecké a autenticky vlastenecké postoje po roce 1945, zčásti také 

v souvislosti s jejich domnělým spojením s ukrajinskými nacionalisty usilujícími o odtrţení 

Ukrajiny od Sovětského Svazu. Jako důkazní materiál byly přitom pojímány i ilegální tiskoviny 

volyňských Čechů z válečného období, které údajně byly neseny „v nacionalistickém duchu 

masarykovsko-benešovské ČSR“.
995

 Je přitom pochopitelně otázka, jak by bezpečnostní sloţky 

musely v tomto kontextu hodnotit tiskoviny, které před rokem 1948 vydávala samotná KSČ.  

Jako nositelé burţoazního nacionalizmu byli označeni i někteří straníci a funkcionáři Svazu 

Čechů z Volyně.
996

 V polovině padesátých let pak byli další jednotlivci sledováni a souzeni 

v souvislosti s odporem proti kolektivizaci – nejvýznamnější byl v této souvislosti proces se 

zemědělci ze Staňkovic na Ţatecku, který skončil čtyřmi tresty v rozmezí deseti a pětadvaceti let 

odnětí svobody. Všeobecně ale bezpečnostní orgány, vzhledem k vynaloţenému úsilí, nemohly 

být s mnoţstvím „odhalení“ mezi volyňskými Čechy spokojeny. Bezradnost vyjadřuje i 

dokument ministerstva národní bezpečnosti z roku 1952, jenţ na adresu volyňských Čechů 

konstatoval: „Naši snahou musí být rozrazit je jako celek, do kterého se nám těţko proniká.“
997
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 Z dopisu velitele východního oddělení 1. odboru Stb J. Janouška veliteli Stb J. Horovi, 8. března 1951, citováno  

in: Vaculík, Jaroslav; Dějiny volyňských Čechů III (1945-1948), Brno 2001, str. 146 
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Především u několika desítek volyňských Čechů, většinou někdejších vojáků nebo členů 

nekomunistických politických stran, kteří byli odsouzeni k mnohaletým tresům bezprostředně po 

únoru 1948, je jejich skutečná protikomunistická činnost přinejmenším rozporuplná. Jeden z 

nich, Václav Kytl z Mašťova, po letech přiblíţil, jak se také mladý volyňský reemigrant mohl 

stát nepřítelem a „protistátním ţivlem“:  

 Na jaře 1948 tu najednou začali agitovat proti KSČ. Ţe její reţim prý brzy padne, Západ 

se na to připravuje a tak. A ţe se má přihlásit, kdo chce bojovat proti diktatuře KSČ – do 

Svazu branosti. Zaloţil to nějaký Alfons Kotous – působil na mě dojmem vyslouţilého 

olisalého pingla z podřadné hospody, ale věc mě oslovila. Měli jsme sebrat nějaké 

vozidlo, pak přepadnout ţatecké letiště, z něhoţ létala Hagana, k ničemu ale nedošlo a na 

podzim 1948 nás v Postoloprtech zatkli a zavřeli. Pomohli nám ţidé z Varšavy, kterým 

jsme za války na Volyni pomáhali a sehnali nám skvělého advokáta. Takţe jsem dostal 

jenom šest let, které jsem odseděl v Jáchymově; to je moje vysoká škola. Ukázalo se, ţe 

Kotous byl konfident a dostal 200 lidí do vězení a osm na šibenici.
998

 

 

Lidé jako Václav Kytl by dnes neměli důvod popírat přípravu skutečné odbojové akce, kdyby do 

ní opravdu byli zapojeni. Jejich vzpomínky tak svědčí spíše o tom, ţe v naprosté většině těchto 

případů se ze strany bezpečnosti jednalo o provokace a preventivní opatření. Obviňování a 

zatýkání volyňských Čechů bylo často spíše projevem nejistoty, kterou způsobovala 

kompaktnost, nečitelnost a jistá autonomie této skupiny obyvatelstva. Ze všech dosud známých 

skutečností se totiţ zdá, ţe volyňští Češi ţádný systematičtější odboj nepřipravovali a 

nepodporovali. Poznali represivní moc stalinské diktatury a po dramatických válečných letech i 

poválečných přesunech chtěla většina z nich především zaloţit rodiny, hospodařit a „normálně“ 

ţít.
999

              

  

*** 

 

KSČ v duchu poválečné očisty sice iniciovala a schvalovala sledování a po únoru 1948 i 

zatýkání a další represi proti jednotlivcům, ve vztahu k volyňským Čechům pro ni ale bylo 

zásadnější, zda se jí podaří alespoň jejich část získat. To mohlo mít pochopitelně různé podoby – 

od neutralizace, přes akceptování zemědělské politiky strany (zejména později, v období 

kolektivizace) aţ po vstupování volyňských Čechů, hlavně funkcionářů Svazu Čechů z Volyně, 

do strany.  

 

V období omezené politické plurality před rokem 1948 se o přízeň reemigrantů pochopitelně 

ucházely všechny politické strany. V případě volyňských Čechů přitom byli Národní socialisté i 

Československá strana lidová
1000

 v lepší pozici neţ KSČ, která se o ně začala ve větší míře 
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 Z rozhovoru s Václavem Kytlem (nar. 1928 v Kupičově na Volyni), který vedl autor této studie 2.6.2009  

v Mašťově na Podbořansku  
999

 Sledování, represe a perzekuce jednotlivců z řad volyňských Čechů zde uvádím jen jako kontext procesů 

integrace a reflektovaného i nereflektového vzdoru proti postupné asimilaci, které jsou v centru zájmu této studie. 
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Češi v osidlech represivních orgánů KSČ v letech 1948-1954 nebo Vaculík, Jaroslav; Dějiny volyňských Čechů III 

(1945-1948), Brno 2001, str. 140-157 
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 Řada agitátorů a podporovatelů volyňských Čechů v předválečné době (například okolo Ústřední matice 
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zajímat aţ počátkem roku 1947, těsně před příjezdem velké části skupiny do českých zemí. 

Jedním z impulzů přitom mohl být i dopis, který od svého informátora z Moskvy obdrţel první 

muţ KSČ při ministerstvu zahraničí, Vladimír Clementis. Příslušný informátor varoval před 

antisovětizmem volyňských Čechů a před skutečností, ţe mezi nimi je 70% s úplně 

protisocialistickými názory, zároveň ovšem zdůrazňoval, ţe právě proto „by rozhodne bolo treba 

dať tajný pokyn všetkým reemigračným plnomocníkom-komunistom na Volyni cez ministerstvo 

vnútra, aby na reemigrantov posobili rozumnou propagandou, aby všetci vedeli, ze nie zenklovci, 

ani šrámkovci, ale gottwaldovci, ţe sa zasluţili o to, aby sa mohli vrátiť do vlasti…“
1001

 

Podstatnější roli neţ plnomocníci na sovětském území ovšem sehrál Osidlovací úřad a zejména 

efektivní spolupráce mezi jeho předsedou Miroslavem Kreysou a šéfem osidlovací komise ÚV 

KSČ Bedřichem Steinerem. Hned v únoru 1947 apeloval Kreysa na Steinera s tím, ţe „strana 

okamţitě musí projevit přání kontaktu mezi volyňskými krajany a nabídnout jim hned z počátku 

plnou a pokud moţno účinnou pomoc při prosazování jejich poţadavků.“
1002

 To v praxi obnášelo 

plakáty a letáky ve všech osidlovaných obcích s výzvou, aby se volyňští Češi s problémy 

obraceli na speciálního referenta při okresním sekretariátu KSČ.  

 

Během roku 1947 se také KSČ snaţila podchytit „soudruhy z řad volyňských Čechů“, nejlépe jiţ 

ve shromaţďovacích střediscích okamţitě po příjezdu do českých zemí. Byly jich spíše desítky 

neţ stovky, coţ pochopitelně nebylo vzhledem k velikosti volyňské „menšiny“ mnoho. Podle 

referenta KSČ působícího ve shromaţďovacím středisku Třemošná bylo těmto lidem třeba 

poskytnout zvláštní podporu, „neboť tato práce je obtíţná, vzhledem k sociálnímu původu a 

způsobu ţivota těchto reemigrantů“.
1003

 Tito soudruzi byli rozesíláni na různá místa a 

„distribuováni“ tak, aby se v kaţdé oblasti či větší obci KSČ mohla mezi volyňskými opřít o své 

lidi.
1004

 Hlavním aktérům politiky KSČ při získávání volyňských Čechů, ať uţ byli z okruhu 

generála Svobody, z ministerstva zemědělství či vnitra nebo z Osidlovacího úřadu ovšem bylo 

zřejmé, ţe zcela zásadní role připadne místním funkcionářům v obcích a oblastech, kde budou 

dotyční usídleni. Proto také Osidlovací komise neustále připomínala okresním sekretariátům 

KSČ, ţe musí „při kaţdé příleţitosti poučit všechny příslušníky strany a zejména naše 

funkcionáře v lidové správě, aby jejich poměr ke všem reemigrantům byl nejlepší, aby jim 

všemoţně pomáhali a vhodným způsobem je politicky uvědomovali.“
1005

 Vzhledem k často 

prudké povaze volyňských reemigrantů, výše zmiňovaným zájmovým i politickým konfliktům i 

k nepřipravenosti lokálních funkcionářů KSČ ovšem tyto výzvy nepadly vţdy na úrodnou půdu. 

Konflikt mezi ústředními a lokálními aktéry ohledně míry vstřícnosti k volyňským Čechům tak 

                                                                                                                                                                                           
školské,  

která působila i na Volyni) se rekrutovala z příznivců národních socialistů. Ke straně lidové zase přirozeně  

inklinovali katolické komunity volyňských Čechů.  
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ledna 1947 
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 NA, AÚV KSČ, f. 23 (Osidlovací komise), a.j. 372-1, K rukám soudruha B. Steinera, 10. února 1947 
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 NA, AÚV KSČ, f. 23 (Osidlovací komise), a.j. 372-1, Zpráva ze shromaţďovacího střediska pro volyňské 

Čechy  

v Třemošné, 3. dubna 1947 
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 K tomu viz: tamtéţ, Zpráva pro krajský sekretariát KSČ Plzeň  ze shromaţďovacího střediska Třemošná, 21.  

března 1947 
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byl charakteristický nejen pro období, kdy osídlovali pohraničí (přibliţně do roku 1948), ale jeho 

stopy je moţné sledovat i v padesátých letech. 

 

*** 

 

„Pec nám spadla, pec nám spadla, kdo pak nám ji postaví, komunisti nepůjdou, lidovci to 

neumí“. Těmito slovy reagovala předsedkyně místní organizace KSČ ve Vešťanech u Teplic na 

situaci, kdy se jednomu volyňskému zemědělci rozsypala kachlová kamna, a volyňští prosili 

místní národní výbor o pomoc. Soudruţka Knotková tou dobou, v červnu 1947, zároveň dala 

rozkaz místním občanům, aby nechodili pomáhat volyňským zemědělcům. Údajnou příčinou 

těchto nepřátelských postojů vůči volyňským reemigrantům byla skutečnost, ţe „schvalují štvaní 

proti Ďurišovi“, ministru zemědělství a členovi KSČ. Poté, co si volyňští stěţovali u místního 

tajemníka strany lidové a ten se obrátil na okresní sekretariát KSČ, bylo soudruţce Knotkové 

řečeno, ţe její taktika příliš nepřispívá k získání sympatií reemigrantů. Aţ teprve okresní sekretář 

Budil tak musel v obci nastolit „správnou linii sousedské pomoci“, přičemţ díky jeho zásahu prý 

byla „naděje na získání volyňských do strany“.
1006

  

 

Tento poněkud pitoreskní případ je snad výjimečný smyslem předsedkyně Knotkové pro ironii a 

jejím aţ cynickým postojem, jinak je ovšem naopak velice charakteristický. Řada lokálních 

funkcionářů KSČ i řadových straníků v pohraničí nebyla zvyklá na radikálně antikomunistické 

postoje, a proto je neskrývaný odpor některých volyňských Čechů ke KSČ natolik zaskočil, ţe ze 

situace chtěli vyvozovat konkrétní důsledky. Někteří „soudruzi z vesnic“, kde byli volyňští Češi 

usídlováni, se tváří v tvář sebevědomým volyňským osídlencům chtěli vzdávat funkcí 

v národních výborech i ve straně, „z obavy před těmito ţivly“. Řada z nich přinejmenším 

přestala nosit rudou hvězdu, aby nebudili pozornost vojáků, kteří komunisty čas od času 

vytrestali. Jiní si s volyňskými kritiky chtěli sami „poradit“. Soudruh Stibořík z chomutovského 

okresního sekretariátu KSČ psal, ţe pokud jde o násilné řešení problémů s volyňskými Čechy 

v obcích okresu, „soudruzi mají k tomu tisíc chutí – musím je zdrţovat před nerozváţnostmi“ a 

navrhoval ministerstvu vnitra, „aby bylo pouţito všech prostředků – by tito lidé zneklidňující 

naše pohraničí, byli odsud vyhoštěni – kam, tomuţ nevím“.
1007

 Podobně radikální přístup 

promlouvá i ze zprávy jednoho z komunistických důstojníků ţatecké posádky, který ve svém 

hlášení o volyňských Češích pro odborového přednostu na ministerstvu zemědělství a pro 

Bedřicha Steinera varuje, ţe „se nám v Ţatci uhnízdí opravdu reakční plevel“ a vyzývá, ţe „aţ 

dokončíme toto osídlení, bude třeba dobře čistit.“
1008

 

 

Příčinou radikálních postojů místních funkcionářů a dalších straníků byl, vedle tradičního odporu 

k cizorodým elementům charakteristickém právě pro lokální úroveň, strach vyplývající 

z občasných případů, kdy volyňští vojáci napadli některého z členů strany. Například na 

Osoblaţsku reemigranti z Volyně údajně „jednotlivcům ze strany […] strhávali z klopy kabátu 

odznaky strany a v jednom případě se dopustili na občanu, pracujícím v neděli na poli, veřejného 
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násilí, kdy tohoto přepadli 4 repatrianti a kdyţ se jim doznal, ţe jest příslušníkem strany KSČ, 

tohoto ztýrali pro jeho přesvědčení politické“.
1009

   

 

Zejména v odlehlejších oblastech pohraničí uplatňovaly místní národní výbory ostrý kurz vůči 

volyňským Čechům i v první polovině padesátých let. Vedle zakořeněné „selské“ identity mohla 

i tato segregace a marginalizace ze strany místních úřadů posilovat odpor některých volyňských 

Čechů (například na Horšovskotýnsku, Tachovsku nebo Zábřeţsku) ke kolektivizaci. Ústřední 

orgány strany a dokonce ani bezpečnostní orgány nepřestaly upozorňovat na skutečnost, ţe nelze 

všechny volyňské Čechy povaţovat za nepřátele. O situaci v některých částech pohraničí, ale 

právě i o snahách krajských sekretariátů, ústředního výboru nebo jednotlivých ministerstev o 

změnu, tedy o podporu integrativní politiky, svědčí například následující zpráva z roku 1951: 

Při socialisaci vesnice postupuje ONV naprosto netakticky; na př, v obci Svobodka je 20 

rodin volyňských Čechů z celkového počtu 32 osídlenců, při čemţ všechny funkce mají 

obsazeni Češi a volyňští Češi jsou odmítáni, přesto ţe u nich ve většině případů nastal 

podstatný obrat, jejich poměr k JZD je velmi kladný a chtějí pracovat i v jiných funkcích. 

V obci Mýto, kde jsou z 15 osídlenců (volyňští Češi a Slováci) pouze 4 Češi – je 

předsedou MNV Čech, předsedou JZD rovněţ Čech, ačkoliv jsou tam uvědomělí slovenští 

osídlenci i volyňští Češi, z nichţ jeden byl předsedou kolchozu v SSSR. Osídlenci nesou 

nelibě zejména diktátorské jednání předsedy MNV, který dosud ani nesvolal radu MNV a 

přesto, ţe si osídlenci na předsedu stěţovali, nebyla zjednána ţádná náprava […]
1010

 

 

V dokumentech tohoto druhu je do jisté míry zaráţející i přeţívající dichotomie mezi „Čechy“ a 

„volyňskými Čechy“, kaţdopádně ale svědčí o snaze zapojovat volyňské reemigranty do 

společenských i politických funkcí a vyuţívat jejich organizačních schopností i pracovitosti. 

Výše zmiňovanou nedůvěru bezpečnostních orgánů a sledování ze strany Stb stranické orgány 

sdílely jen zčásti. S většinou volyňských reemigrantů se funkcionáři z krajů nakonec dokázali 

dohodnout. Ostatně, jiţ „třídní rozbor reemigrantů“ vypracovaný pro předsednictvo vlády v roce 

1949, konstatoval, ţe volyňští Češi „se jiţ smířili s vývojem naší nové politiky směřující 

k socialismu“.
1011

     

 

 

 

Mezi věrností státu a soudržností vlastního společenství 
 

V roce 1951 jsme v Chotiněvsi dostavěli kostel. Nebyl materiál, nebylo vápno. Nic nebylo. 

Hřebíky se vytahovaly ze starých prken, rovnaly se a pouţívaly na novostavbě. V zápisech 

je, ţe dědkové, staří lidé, vytahovali a rovnali hřebíky, desetitisíce hřebíků, měli je do 

jednoho spočítané. Já jsem v padesátém roce dával podklady architektovi, který měl na 

starosti přenesení střechy nefunkční chotiněveské cihelny na nový kostel. Po únoru 
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samozřejmě nebylo přijatelné, aby si někdo stavěl kostel, ale nám to úřady povolily. Náš 

farář ovšem – musel to být skvělý taktik – jim slíbil, ţe zaloţí v Chotiněvsi druţstvo, kdyţ 

mu povolí kostel. Ale ostatním se o tom ani nezmínil. Rok po zaloţení druţstva zemřel, 

takţe ho nezaloţil on, zaloţili ho jiní. On dokonce získal třistatisícovou dotaci, dar. 

Kostel stál asi půldruhého milionu. Ten farář byl předtím styčnou osobou boratínských 

Čechů s ukrajinskou vládou, s ukrajinskou povstaleckou armádou, takţe měl určitě 

zkušenosti i s diktaturou. Určitě to byl psycholog a to farář musí být, alespoň trochu. 

Stavba toho kostela, to byl takový malý zázrak. 

Josef Vlk, volyňský Čech z Českého Boratína
1012

 

 

V Chotiněvsi na Litoměřicku obsadili reemigranti, kteří přišli z Českého Boratína na Volyni, 

sedmnáct usedlostí ze čtyřiceti. Víc jim osidlovací komise nepovolila, i tak uţ počet volyňských 

v obci překročil převáţně maximální tolerovatelnou hranici jedné třetiny obyvatelstva. Ostatní 

obyvatelé Českého Boratína, členové tamní evangelické české komunity, se ovšem nehodlali 

smířit s tím, ţe by byla pouta dlouholetého sousedství i duchovní blízkosti zpřetrhána, a tak se 

boratínským nakonec podařilo osídlit další, menší vesnice poblíţ Chotiněvsi - Horní Řebčice, 

Soběnice, Sedlec a Hrušovany. Komunita zůstala zachována a společně čelila výzvám nového 

ţivota v českém pohraničí. Největším konfliktem mezi společenstvím boratínských evangelíků a 

novou mocí nebyla silně proţívaná náboţenská identita boratínských, ale otázka kolektivizace. 

Volyňští Češi v Chotiněvsi a okolí se bránili vstupu do JZD aţ do roku 1956 a v litoměřickém 

okresu v tomto ohledu patřili k nejvytrvalejším.
1013

 Kdyţ ovšem pochopili, ţe jim nic jiného 

nezbývá, převzali sami iniciativu, zaloţili vlastní JZD a ujali se jeho vedení:   

Kdyţ Volyňáci viděli, ţe uţ se toho nezbaví, tak říkali, chlapi, pojďte, ale ať to k něčemu 

vypadá, nebudeme ţebráci. Proto to pak bylo druţstvo lepších kvalit. Kdyţ jinde bylo za 

jednotku 50 haléřů a tady bylo 10 korun, začali se k nim samozřejmě připojovat další.
1014

 

Někteří zároveň zastávali i důleţité funkce na místním národním výboře v Chotiněvsi. Druţstvo 

vedené volyňskými sedláky prosperovalo, takţe uspokojeny byly obě strany, volyňští i místní a 

okresní funkcionáři. Mezitím si, jak zmiňuje Josef Vlk v úvodní ukázce, boratínští v Chotiněvsi 

postavili kostel, se státní dotací. Vyjednávání a slib zaloţení druţstva za povolení a finanční 

podporu stavby kostela nelze doloţit písemnými prameny, potvrzují jej ale všichni dotázaní 

volyňští Češi z obce. I kdyţ pochopitelně můţe jít o jakousi zpětně konstruovanou kolektivní 

naraci, je zřejmé, ţe oficiální podpora stavby kostela v roce 1951 musela být předmětem 

vyjednávání a zřejmě předpokládala nějakou protisluţbu. Díky tomu, ţe boratínští dokázali 

osídlit několik sousedících vesnic, obnovit hierarchie v rámci církevního společenství a 

zorganizovat kolektivizaci vlastními silami, si nejen přenesli svoji komunitu a ţivotní styl do 

nového prostředí, ale dokázali si tyto hlavní prvky své kolektivní identity udrţet i během 

následujících desetiletí, aniţ by na tyto struktury měla komunistická diktatura zásadnější vliv. 

Zároveň se ovšem, z pohledu majority i regionálních funkcionářů, chovali i v průběhu 
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padesátých let poměrně loajálně a nezavdávali příčinu k ţádným výraznějším represivním 

opatřením.  

          

Historická literatura pojednávající postavení volyňských Čechů po únoru 1948 hovoří o 

„rozštěpení volyňské reemigrace na dvě části: tu, která se snaţila přizpůsobit se reţimu […] a tu, 

jeţ se přizpůsobit nemohla, protoţe jiţ nesla označení třídního nepřítele a při kaţdé příleţitosti 

byla konfrontována s StB“
1015

 Ačkoliv tyto interpretace přiznávají, ţe se bezpečnostním orgánům 

nedařilo postavit obě skupiny proti sobě, je smysluplnost takového dělení (odpovídající poněkud 

stereotypnímu pohledu na společnost v diktatuře jako takovou) v případě volyňských Čechů 

pochybná. Do jaké z obou skupin by patřili boratínští evangelíci, kteří si uchovali svoji 

náboţenskou identitu i své společenství, do roku 1956 vzdorovali kolektivizaci, ale zároveň 

dokázali svoji pozici zajistit konstruktivním vyjednáváním s mocí?   Nechceme-li nereflektovaně 

přebírat vnímání dobových ideologů a zejména bezpečnostních sloţek, které pochopitelně 

pracovaly s dichotomiemi typu „jsou s námi nebo jsou proti nám“, máme moţnost vnímat realitu 

plastičtěji. 

 

 Volyňské Čechy můţeme po jejich usídlení v pohraničí vnímat jako specifickou skupinu 

obyvatel přinejmenším na třech různých úrovních. První úrovní jsou jednotlivá vesnická 

společenství, jako byli boratínští evangelíci usídlení v okolí Chotiněvsi na Litoměřicku. Řada 

vesnických komunit z Volyně se pochopitelně v důsledku reemigrace rozpadla na několik částí, 

některé také úplně zanikly a zřejmě jen menšina se dokázala udrţet v takové kompaktnosti jako 

reemigranti z Českého Boratína. Přesto byla tato často přehlíţená úroveň, od níţ se odvíjela řada 

vazeb, hierarchií a loajalit, pro ţivot velké části volyňských Čechů určující. Výše citovaný Josef 

Vlk potvrzuje, ţe „nám nešlo o komunitu volyňských Čechů jako celek, to nebyla tak silná 

vazba. Naše společenství bylo zaloţeno na vesnických základech, tam se odehrávaly všechny 

přátelské vztahy i spolkový ţivot. Takţe nám šlo o to, zachovat Český Boratín .“ I zprávy 

z jiných míst a vzpomínky řady volyňských Čechů svědčí o tom, ţe v mnoha obcích to byli právě 

oni, kdo díky přeţívajícím vazbám a komunitám přeneseným do nového prostředí do velké míry 

určovali novou identitu místa a kdo tak do vysídleného pohraničí vnášeli kulturu – pochopitelně 

kulturu, která byla syntézou vlasteneckých tradic a ukrajinských nebo polských prvků přejatých 

ze společností, uprostřed kterých volyňští Češi ţili po tři generace.
1016

 

 

Druhou úrovní bylo širší náboţenské společenství volyňských Čechů, které do jisté míry hrálo 

roli i v otázkách asimilace nebo naopak udrţování vlastní specifické skupinové identity. Všechny 

tři skupiny (volyňské pravoslavné, evangelíky i katolíky) spojovalo intenzivní náboţenské cítění, 

které je, zvláště v pohraničí, odlišovalo od české majoritní společnosti. Pro evangelické volyňské 

komunity byla charakteristická dobrá znalost (kralické) češtiny, která jim zaručovala moţnost 

poměrně rychlé integrace a sociální mobilitu. Zároveň byla ale právě tato náboţenská skupina 

nejvíce decentralizovaná, přičemţ skutečnou autoritou pro její členy byly jednotliví faráři a 

lokální náboţenská pospolitost. Náboţenská identita a identita konkrétní reemigrantské komunity 

se tak těsně překrývaly a zajišťovaly autonomii, uchovávání identity a jistou imunitu vůči rychlé 

asimilaci. Pravoslavní volyňští, zejména ti z východní Volyně, v mnoha případech preferovali 
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ukrajinštinu před češtinou – jejich církevní organizace ovšem byla hierarchičtější a 

centralizovanější, přičemţ se pochopitelně integrovala do československé pravoslavné církve, 

kterou tvořila také místní ukrajinská menšina. Pravoslavné církvi byl, vzhledem k velkému počtu 

volyňských reemigrantů na Ţatecku, od jara 1948 propůjčen chrám sv. Jakuba v Ţatci, přičemţ 

bylo zároveň charakteristicky argumentováno přínosností „slovanské výchovy lidu českého“.
1017

 

Relativně nejotevřenější k asimilaci byli katoličtí volyňští Češi, jejichţ náboţenská identita je 

nijak neodlišovala od většiny věřícího obyvatelstva v českých zemích – i kdyţ i oni pochopitelně 

v pohraničí jako aktivní věřící naráţeli na spíše cizorodé prostředí. Václav Kytl z katolického 

Kupičova na Volyni ke vztahům zůstavších Němců, Čechů z vnitrozemí a volyňských katolíků 

na Podbořansku poznamenává:  

Byli jsme katolíci a Němci taky, v některých věcech jsme měli podobné náhledy – na 

rozdíl od Čechů z vnitrozemí. Chodili jsme s nimi do kostela a jeden článek v nějakých 

místních novinách nás obviňoval, ţe spolupracujeme s Němci proti Čechům. […] Kdyţ 

přicházeli Češi z vnitrozemí, a taky hodně lidí z Moravy, byl to samej bolševik. My 

volyňáci jsme jako katolíci měli blízko k Lidové straně.
1018

 

Jak o tom svědčí i uvedený citát (a osud jáchymovského vězně Kytla i několika dalších 

volyňských reemigrantů spolupracujících s Československou stranou lidovou), byli to právě 

volyňští katolíci, kteří, ač měli všechny předpoklady k hladké asimilaci, se dostávali do 

největších konfliktů s upevňující se diktaturou KSČ po únoru 1948.  

 

Třetí úroveň pak tvoří společenství volyňských reemigrantů jako celek, reprezentované od roku 

1945 Svazem Čechů z Volyně. Svaz Čechů z Volyně byl v prvních letech po reemigraci 

důleţitou institucí zastupující volyňské Čechy a pomáhající jim jak v orientaci v nové situaci, tak 

i v případech, kdy se snaţili dovolat svých práv. Zároveň byl ovšem vyloţeně politickým 

aktérem, a proto lze na této úrovni sledovat ještě jinou úroveň adaptace, asimilace i loajality.  

 

*** 

 

Redaktor Jaroslav Chudoba je mravně i politicky na výši a plně vyhovuje poţadavkům, 

kladeným na odpovědné stanovisko, které zastává. Má široký rozhled, třídní uvědomění, 

potřebné schopnosti a znalosti, ovládá bezvadně několik řečí, je mírné povahy, skromný a 

nenáročný, jedná rozváţně a takticky, dovede přesvědčovat a získávat lidi, je iniciativní a 

důsledný. Naproti tomu však není dost průbojný a chybí mu bolševiská tvrdost.
1019

  

Kádrový posudek okresního vojenského velitelství v Rakovníku na ústřední postavu Svazu 

Čechů z Volyně, šéfredaktora časopisu Věrná stráţ a od února 1948 také předsedu Svazu a 

funkcionáře okresního akčního výboru Národní fronty na Ţatecku, svědčí o základní důvěře 

v tohoto volyňského funkcionáře, ale zároveň nepřímo naznačuje jistou kompromisní a aţ příliš 

konsenzuální povahu, která byla v době vrcholícího stalinizmu a přetrvávajícího revolučního 

étosu mezi funkcionáři vnímána spíše kriticky. Svým způsobem posudek na redaktora Chudobu 

charakterizuje vnímání volyňských straníků ostatními členy a funkcionáři KSČ. Na rozdíl od 
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Chudoby, který se teprve v dubnu 1948 stal kandidátem členství v KSČ, vstoupila většina 

funkcionářů ústředí i poboček SČzV do KSČ jiţ v letech 1946-1947. K únorovým událostem se 

pak předsednictvo Svazu postavilo jednoznačně; vyzvalo volyňské Čechy, aby vstupovali do 

akčních výborů Národní fronty a nepřipustili, aby se do nich „vetřela reakce v jakékoliv formě“ a 

aby prosazovali „očistu veřejného ţivota“. V prohlášení Svaz ovšem charakteristicky více neţ 

loajalitu k vedení KSČ zdůrazňoval vlastenectví a sluţbu československému státu:  

Volyňští Češi, kteří ve své zdrcující většině tvoří drobný zemědělský pracující lid, byli 

vţdy, jsou a zůstanou konstruktivním, státotvorným elementem a tento kladný poměr 

k republice prokázali nejlépe v posledních osvobozovacích bojích, kdy přinesli pro vlast a 

národ ty nejtěţší oběti na ţivotech i oběti materiální. Volyňští Češi kladou zájmy 

republiky, její bezpečnost a klidný vývoj před všechny zájmy dílčí […] Volyňští Čechové, 

dokaţte v této váţné době znovu, ţe se republika můţe na vás plně spolehnout!
1020

 

 

Loajalitu reprezentace volyňských Čechů vůči vedení státu i v prvních letech diktatury KSČ je 

moţné vnímat i jinak neţ jako pouhé mimikry slouţící udrţení Svazu, jenţ byl nástrojem v úsilí 

o majetkové odškodnění za statky zanechané na Volyni. Volyňští reemigranti si dobrovolně 

zvolili návrat do Československa, s nímţ chtěli spojit své další osudy. Skutečně opakovaně 

prokázali svoji loajalitu k zemi, z níţ pocházeli; Československo - jako stát - pro ně zůstávalo 

pevnou politickou i citovou vazbou i po roce 1948. Navzdory nepopiratelné rezervovanosti ke 

komunistické ideologii, která je patrná i v rámci vedení Svazu, a to i ve vnějších projevech
1021

, 

reprezentovala nyní KSČ stát, jemuţ se cítili zavázáni a jemuţ mnohokrát slíbili věrnost. 

Oblíbené besedy s generálem Svobodou, které volyňští Češi pořádali hluboko do padesátých let, 

je v jejich tak trochu „vojácké“ loajalitě utvrzovaly. O tom, ţe se tato základní loajalita netýkala 

jen úzké vrstvy funkcionářů Svazu, svědčí i neutuchající pracovní aktivita volyňských Čechů, 

jejich sice vlaţný, ale většinou, z hlediska moci, konstruktivní přístup ke kolektivizaci 

zemědělství, a také jejich „disciplinovanost“ v rozhodujících politických okamţicích; jak uvádí 

Jaroslav Vaculík, uposlechla například hned v květnu 1948 naprostá většina volyňských Čechů 

na Ţatecku, kde jich bylo v poměru k ostatním obyvatelům vůbec nejvíc, výzvy okresního 

akčního výboru Svazu Čechů z Volyně hlasovat pro jednotnou kandidátku Národní fronty. Na 

Ţatecku tak bylo plných čtyřicet „vlasteneckých obcí“ bez jediného bílého lístku a z celého 

okresu se 99,26% voličů vyslovilo pro jednotnou kandidátku, coţ výrazně převyšovalo celostátní 

průměr.
1022

 Ţe i straníkům mezi volyňskými Čechy přitom chyběla „bolševická tvrdost“ i 

skutečné přesvědčení, ţe jejich loajalita měla jiné kořeny neţ revoluční zápal a víru 

v komunistickou společnost budoucnosti, zřejmě nejvíc trápilo bezpečnostní orgány, jejichţ 

informační sluţby povaţovaly navzdory uvedeným důkazům loajality 95% volyňských Čechů za 

„zahrocené proti reţimu“.
1023

 

 

Zápisy z valných hromad Svazu Čechů z Volyně, zejména z let 1948-1952, a obsah po roce 1948 

pochopitelně proměněné Věrné stráţe svědčí o specifické kombinaci přizpůsobivosti, snah o 
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asimilaci a zároveň o zachování autonomie a chráněného prostoru pro ţivot společenství, stejně 

jako jeho kolektivní paměti. Právě v tom se volyňští Češi liší od většiny dalších reemigrantských 

skupin, které zastupovala pouze oddělení Československého ústavu zahraničního. 

 

Vedení Svazu Čechů z Volyně se s nadřízenými politickými orgány před i po únoru 1948 shodlo 

v základním úkolu této organizace, kterým bylo přispívat k integraci volyňských Čechů do 

společnosti v pohraničí a k jejich postupné asimilaci. Představy, které se ovšem za tímto heslem 

skrývaly, mohly být velmi různorodé – lišil se přitom nejen pohled funkcionářů KSČ a 

volyňských Čechů, ale i představy jednotlivých výrazných osobností volyňské reemigrace. 

Zejména organizátoři olympiád lidového umění a tvorby volyňských Čechů přispívali 

k pěstování svébytné kultury, i kdyţ i oni zdůrazňovali, ţe „olympiady se účastní mnoho 

místních Čechů, členů ČSM a pionýrů“ a ţe tak přispívá „ke spoluţití a asimilaci“.
1024

  Ve Věrné 

stráţi ještě v roce 1952 vycházely rozsáhlé články Václava Ţidlického o zvláštnostech češtiny 

volyňských Čechů.
1025

 V té době také vrcholilo úsilí o zachování kolektivní paměti volyňských 

Čechů jako společenství se specifickými, pamětihodnými osudy – formou pomníků Českého 

Malína, nacisty vypálené obce na Volyni, publikací i vlastního muzea.
1026

 Právě články o historii 

na Volyni byly těmi, které Věrnou stráţ nadále zatraktivňovaly i pro ty, kteří nesouzněli s jejím 

politicky loajálním profilem. Důraz se také kladl na náboţenskou identitu, přičemţ ve Věrné 

stráţi na přelomu čtyřicátých a padesátých let vycházely články ujišťující čtenáře o trvající 

svobodě náboţenského vyznání.
1027

 Triáda náboţenství, jazyka a historie (uchování paměti pro 

budoucí generace) činila z periodika volyňských Čechů tribunu, která navzdory demonstrativním 

pobídkám k asimilaci přispívala k uchovávání svébytnosti.  

 

Největší konfliktní potenciál ve vztahu Svazu (a jím vydávané Věrné stráţe) a širších vrstev 

volyňských Čechů, představovala otázka kolektivizace zemědělství. V této věci se vedení Svazu 

postavilo zcela na pozice KSČ a její zemědělské politiky. Samotní členové předsednictva byli 

(pokud se věnovali zemědělství) jiţ na začátku roku 1951 s jedinou výjimkou všichni členy 

JZD.
1028

 V souladu se stranickou linií pak v prvních letech propagovali JZD a „rozorání mezí“ 

jako výhodnou alternativu a uveřejňovali oslavné články o skupinách volyňských Čechů, kteří ve 

svých obcích vstoupili do JZD nebo dokonce iniciovali jeho zaloţení.
1029

 O tom, ţe někteří 

volyňští Češi se ve svých obcích skutečně navzdory svým sedláckým tradicím touto cestou 

vydali, svědčí například skutečnost, ţe nejlépe pracující obcí Karlovarského kraje byl v roce 

1949 vyhlášen Český Chloumek, který byl osídlen aţ v roce 1947, a to právě volyňskými Čechy. 

Dobové hodnocení této události charakterizuje text uveřejněný v Lidové demokracii, jehoţ autor 

v souvislosti s jejich zásadní rolí v JZD v Chloumku (zaloţili je a vstoupili do něj všichni) 
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volyňské Čechy chválil za to, ţe „osvědčili velkou dávku sebedůvěry, lásky k práci a k novému 

domovu“.
1030

 Jiţ v roce 1950 redaktoři Věrné stráţe začali zároveň poukazovat na problematické 

„volyňské“ lokality, jejichţ obyvatelé se kolektivizaci bránili
1031

, a dávali jasně najevo, ţe takové 

postoje nebudou v rámci socialistické společnosti ani v komunitě volyňských Čechů nadále 

akceptovatelné. Obdobná kritika byla sice na stránkách periodika výjimečná a v dobovém 

kontextu spíše umírněná, kolektivizace byla nicméně jednoznačně předkládána jako 

„nezadrţitelná cesta vesnice ze zaostalosti“
1032

 a vzorní volyňští reemigranti ve své většině jako 

„bojovníci od Dukly budující JZD“
1033

.     

 

Ani tato, z hlediska řady volyňských sedláků problematická, glorifikace zemědělského 

druţstevnictví ovšem nezpochybnila legitimitu Věrné stráţe a Svazu v očích širších vrstev 

volyňských reemigrantů. Věrnou stráţ odebíraly i v padesátých letech tisíce volyňských Čechů a 

nebylo to jen ze setrvačnosti. Ještě v roce 1952 měl Svaz Čechů z Volyně 5795 členů
1034

, 

zástupce v něm tak měla přibliţně kaţdá druhá rodina. Jáchymovský vězeň Václav Kytl sice 

poznamenává, ţe někteří funkcionáři Svazu „tancovali kozáčka a vytancovali si tituly“, ale 

zároveň přiznává, ţe Věrnou stráţ odebíral a ţe Svaz byl i z jeho pohedu důleţitý. V jeho vedení 

podle něj „byli lidé, kteří mezi námi měli autoritu, i kdyţ třeba museli do KSČ.“
1035

 Jestliţe Svaz 

svoji obratnou komunikační strategií pomáhal udrţovat kolektivní identitu volyňských 

reemigrantů zaloţenou na společně proţitém dějinném příběhu, intenzivním náboţenském ţivotě 

i kulturních aktivitách, díky své úspěšně plněné zprostředkovatelské roli zároveň přispíval ke 

zvyšování loajality a otupování politického odporu mezi volyňskými. Přinejmenším dočasně.  

 

Snahy o spojení loajality ke státu vedenému KSČ, naléhání na asimiliaci a nabádání k ochotě 

vstupovat do JZD s jistou mírou autonomie a vytváření prostoru pro vnitřní ţivot společenství 

volyňských Čechů začaly na úrovni Svazu a Věrné stráţe přibliţně pět let po únoru naráţet na 

své hranice. Ještě v prvním čísle Věrné stráţe v roce 1952 její redaktoři zdůrazňovali, ţe časopis 

je „výrazem naší mocné krajanské solidarity, která vznikla za dobu dlouhého pobytu v cizině“ a 

„upevnila se společným utrpením, úspěchy a obětmi“.
1036

 V té době ale vedení Svazu Čechů 

z Volyně začalo zčásti ztrácet podporu ve straně; straníci z řad volyňských Čechů reprezentovali 

v KSČ proud, který byl těsně spojen zejména s „národní revolucí“ a který byl nyní, po procesu 

s Rudolfem Slánským a ve víru zápasu proti burţoaznímu nacionalizmu a za socialistický 

internacionalizmus, v ohroţení. K tomuto proudu patřili jak rozhodující postavy osídlování 

pohraničí jako Miroslav Kreysa nebo Bedřich Steiner, tak zejména mocný ochránce volyňských 

Čechů, generál Svoboda. Ti všichni se nyní ubírali do politického ústraní.  

 

Na přelomu let 1952 a 1953 se tak proti dosavadnímu modu vivendi reprezentace volyňských 

Čechů a politických elit diktatury KSČ postavilo Ministerstvo informací a osvěty, které dalo na 
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vědomí, ţe „v důsledku nutnosti úspor papíru nemohlo zařadit Věrnou stráţ do plánu pro rok 

1953 a ţe v důsledku toho ruší povolovací výměr pro vydávání Věrné stráţe“.
1037

 Vedení Svazu 

se rozhodlo proti tomuto rozhodnutí intervenovat a argumentovalo při tom důleţitostí Věrné 

stráţe v době, kdy bude definitivně řešena otázka náhrady za majetek. Mělo podporu některých 

stranických funkcionářů i ministerstva vnitra. Oběma stranám při tom bylo zřejmé, ţe nejde ani o 

papír ani o prosté informování o stavu majetkového vyrovnání. Za argumentací o nedostatku 

papíru se ve skutečnosti skrývaly výhrady k tématům, o nichţ se na stránkách Věrné stráţe 

diskutovalo; z důvěrných zpráv vyplývalo, „ţe hlavně obsah jest příčinou, ţe [Věrná stráţ] musí 

přestat vycházet“. Zklamání vedení Svazu ze skutečnosti, ţe byl nakonec jako náhrada za Věrnou 

stráţ povolen jen organizační věstník informující o rozhodnutích výboru a valných hromadách, 

zase svědčí o tom, ţe poskytování potřebných informací o majetkovém vyrovnání bylo z jeho 

strany zástupným argumentem. S Věrnou stráţí zanikl především veřejný prostor, v němţ se 

mohli, při dodrţování jistých pravidel, setkávat volyňští Češi všech vyznání a ze všech regionů 

pohraničí. Vedení Svazu si toho bylo dobře vědomo a zřejmě právě proto následovala 

bezprostředně po zastavení vydávání Věrné stráţe z jeho strany v podstatě rezignace na do té 

doby tak pozoruhodnou integrativní roli, kterou Svaz navzdory (a díky) deklarované loajalitě 

hrál pro všechny volyňské Čechy. I do té doby agilní Jaroslav Chudoba podle jednoho z členů 

předsednictva Svazu „vychladl“ a „ostatní nedělají také nic“.
1038

 Jaroslav Chudoba se stal 

učitelem na střední škole v Kounově, asi 20 kilometrů od Ţatce, a jím nadále vedený Svaz se aţ 

do svého definitivního zániku stal pouhou zájmovou organizací zastupující volyňské Čechy 

v jejich, i z dobového pohledu, legitimních poţadavcích na náhradu majetku zanechaného 

v SSSR. Té se jim nakonec skutečně dostalo, ale po měnové reformě se jednalo spíše o 

symbolické odškodnění.  

 

Postupný zánik reprezentace společenství volyňských reemigrantů jako celku svědčí o 

omezených moţnostech udrţet v podmínkách ranné socialistické diktatury autonomii neetnické 

menšiny, která byla předurčena k úplné asimilaci. Mnohovrstevnatá loajalita byla na této 

v podstatě vrcholně politické úrovni (vedení Svazu bylo v intenzivním kontaktu s ministry i ÚV 

KSČ) nesmírně křehkou záleţitostí. Neustále hrozila buď ztráta důvěry širších vrstev volyňského 

společenství, nebo naopak podezření ze strany funkcionářů na ministerstvech a ÚV KSČ. Napětí 

mezi loajalitou a „autentickým“ hlasem společenství bylo příliš veliké. Jen díky jisté obratnosti 

vedení Svazu Čechů z Volyně se tato organizace jako aktivní, integrativní aktér udrţela 

přinejmenším do roku 1952 a aţ do roku 1957 pak zastupovala alespoň materiální zájmy všech 

volyňských Čechů.    

 

To ovšem nemusí nutně znamenat, ţe autonomní identita a loajálnost socialistické diktatuře 

nebyly dlouhodobě vůbec slučitelné. Zatímco identitu skupiny jako celku se i v důsledku 

postupného zániku její střešní organizace a vyčerpání těch, kteří o takové udrţení vzájemných 

vazeb usilovali, nepodařilo udrţet, ukázala se jako pevněji zakořeněná a v podmínkách diktatury 

ne tak snadno odstranitelná vazba na principu lokálního náboţenského společenství a vesnické 

pospolitosti. Jejími pilíři byli přirozené autority jako například evangeličtí faráři, společně ţité 
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modely chování a důvěra mezi jednotlivými členy společenství. Tam, kde se takové společenství 

po reemigraci podařilo úplně nebo alespoň zčásti obnovit, jak jsem ukázal na příkladu Českého 

Boratína „přeneseného“ na Litoměřicko, mohlo poměrně úspěšně slouţit jako opora pro 

konstruktivní vyjednávání s mocí při současném uchovávání autonomních vnitřních struktur, 

mentalit a identity.  
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Závěr 
 

 
 
 
Místo socialistické diktatury v novodobých českých 
dějinách perspektivou okrajových skupin 
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Moderní státy a moderní společnosti usilují o přehlednost, uspořádanost a jednoznačnost. Proto 

zpravidla vnímají jako vadu vše, co je jejich součástí, co ale přitom působí cizorodě, co nezapadá 

do jednotících struktur, co zkrátka ruší.
1039

 Svým úsilím o homogenitu a organizaci ovšem 

zároveň neţádoucí cizorodost produkují.
 1040

  Nemilosrdný jednotící proces vede na jedné straně 

k integraci širokých vrstev obyvatelstva a vyrovnání jejich ţivotních příleţitostí, zároveň se ale 

v jeho důsledku řada lidí a sociálních skupin dostává do pozice těch, kteří se nehodí. Jsou to ti, 

kteří nejsou pouţitelní ani zařaditelní, kteří nesplňují kritéria, kteří jsou jiní.
1041

 Takovými 

rušivými prvky jsou v moderních a modernizujících se společnostech i etnické menšiny. O 

proměňujícím se vztahu k těmto „narušitelům“ moderního panství i moderní společnosti v 

jednom z nejdramatičtějších období českých moderních dějin vyprávěla tato práce. 

 

Vztah k menšinám a menšinovosti v rámci analýzy poválečné československé společnosti a 

diktatury KSČ není okrajovou zajímavostí. Je neuralgickým bodem, a to nejen v bezprostředně 

poválečném období. Socialistická diktatura je jednou z forem moderního společenského 

uspořádání, ba jednou z těch, pro něţ je úsilí o jednotu a všeobjímající organizaci mimořádně 

charakteristické. Otázka, jak se organizované úsilí o jednotu potýká s cizorodostí, je ostrým 

řezem, jenţ má schopnost odhalit skryté kontinuity i proměny, způsoby legitimizace i vnitřní 

rozpory. Perspektiva „okraje“ je vţdy kritičtější neţ vnímání těch, kteří jaksi samozřejmě patří 

do modelované společnosti. Struktura a identita kaţdého celku se definuje prostřednictvím jeho 

hranic, které dávají na vědomí, co je ještě jeho součástí a co uţ nikoliv. 

 

S cizorodostí ve vlastním těle je moţné se potýkat různými způsoby. Přímočarou cestou je pokus 

o jasné ohraničení, segregaci, která v extrémním případě umoţňuje „chirurgické“ odstranění 

takto vyděleného. To byla cesta, kterou se vydal nacizmus, aby překonal nesnesitelnou 

nejednoznačnost přítomnosti těch, kteří se po desetiletí pokoušeli stát součástí evropské i 

německé společnosti.
1042

 Snaha o segregaci a likvidaci, převáţně formou deportace za hranice 

vlastního území, charakterizuje i přístup československého státu po roce 1945 k oběma největším 

etnickým menšinám na jeho území, německé a maďarské. Vytěsnění a jasné ohraničení těch, od 

nichţ se vlastní, jednotná česká společnost měla očistit, se ovšem na obě zmíněné menšiny ani 

zdaleka neomezovalo. Jednalo se o dominantní přístup charakteristický pro myšlení naprosté 

většiny společnosti a odráţející se v příslušných politických rozhodnutích. 

 

Jinou vizí i praxí odstranění cizorodého je cesta asimilace; převzetí kulturních vzorců většiny 

menšinou a postupný zánik její skupinové identity i organizace.
1043

 Asimilace předpokládá, ţe 

kulturní a sociální tradice, které utváří identitu určité okrajové skupiny, jsou odstranitelné, aniţ 

by se nutně museli vytěsnit či zlikvidovat jejich nositelé. Na rozdíl od kulturní výměny nebo 

mísení kultur je asimilace (stejně jako úplná likvidace odlišného) vyloţeně moderním projektem. 

Předpokládá ale jiné porozumění čistoty určité společnosti neţ nacionální segregace. Jednota a 

čistota jsou v tomto pojetí čímsi, co se teprve utváří. Na tomto tvůrčím procesu se můţe podílet 
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kaţdý – legitimní je tudíţ jen násilí proti těm, kteří tento projekt odmítají, nikoli represe na 

základě původu a vrozených znaků jinakosti. Na věc se ale lze dívat i z opačné perspektivy: 

jestliţe je segregační princip ve svých umírněných formách zároveň spojen s jistou kolektivní 

ochranou vytěsněných (menšinová práva), ve společnosti zakládající svůj přístup k jinakosti 

převáţně na asimilaci tento typ ochrany nedává smysl.   

 

V Československu let 1945-1960 se setkáváme s oběma přístupy. Zatímco poválečná očista od 

Němců se nesla zcela v duchu touhy po jednoznačném oddělení a vyostření hranice mezi 

vlastním a cizím, kladla diktatura KSČ důraz na nabídku integrace spojenou s asimilací, jejíţ 

charakter (míra dobrovolnosti či vynucenosti) se lišil u různých etnických menšin i v různých 

obdobích. Oba dominantní přístupy ovšem nelze ztotoţňovat pouze s oběma érami (před a po 

roce 1948), po celé sledované období si vzájemně konkurovaly, dostávaly se do konfliktů nebo 

se naopak prolínaly. KSČ, nejpozději od roku 1946 nejsilnější politická síla v českých zemích, v 

prvních letech po válce získávala sympatie mas zejména díky tomu, ţe se prezentovala jako 

garant nacionální čistoty. Její návrat k rétorice internacionalizmu i posilování integrativních 

strategií vůči menšinám se odehrávaly postupně a zdaleka ne na všech úrovních stranické 

organizace stejným tempem.        

 

*** 

 

 V české historiografii je v posledních desetiletích velmi silně zastoupen proud mapující 

rozhodnutí politických elit a jednání jim podřízených bezpečnostních a represivních sloţek státu. 

Stranou přitom zůstávají na jedné straně myšlenkové kořeny a ideologické diskurzy, na straně 

druhé pak lokální praxe.
1044

 Oběma dosud spíše opomíjeným rovinám jsem proto v této práci 

věnoval zvýšenou pozornost. Ideologii není moţné vnímat jen jako soubor dogmat, na které se 

KSČ odvolává jako na zástěrku v boji o absolutní moc.
1045

 Abych to prokázal, povaţoval jsem za 

důleţité pokusit se překonat tradiční oddělování ideologických východisek a politických 

diskurzů, kterými se mají zabývat historici politických dějin a dějin idejí, a, na druhé straně, 

kaţdodennosti jako domény kulturních a sociálních historiků. Provázanost kaţdodenního ţivota 

a ideologie i politického myšlení ostatně právě pro období stalinizmu přesvědčivě ukázala Sheila 

Fitzpatrick.
1046

 Nejde přitom jen o to, ţe ideologie, politika a kaţdodennost nejsou oddělené, 

vzájemně nesouvisející světy, ale také o to, ţe všechny roviny se ovlivňují navzájem. Není to jen 

tak, ţe by ústřední ideologické diskurzy formovaly politická rozhodnutí a ta ovlivňovala 

kaţdodenní ţivot lidí. V rámci běţné lokální praxe, v obcích a maloměstech, na místních 

národních výborech nebo v komunikaci mezi úřady, bezpečnostními orgány a třeba státními 

statky, jsou přejímány, reprodukovány a modifikovány významy, které mohou působit na 

politická rozhodnutí, ale také, v dlouhodobé perspektivě, na proměnu ideologie.   
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Jestliţe jsem na základě této perspektivy analyzoval vztah socialistické diktatury a obecněji 

české společnosti po roce 1945 k etnickým menšinám a menšinovosti, dostaly se do centra 

pozornosti mnohé kontinuity i proměny, které obvykle bývají zmiňovány spíše jako dílčí, pokud 

vůbec. Tím ovšem naopak některé dosud nezpochybnitelné mezníky ztrácejí svou absolutní 

platnost. Otevírají se tak dveře k alternativním interpretacím počátků a stabilizace diktatury KSČ 

v pozdních čtyřicátých a padesátých letech.  
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1. Kontinuita logiky očisty 
 
V úvodu této práce jsem se zmínil o dosud dominantním kánonu českých moderních dějin, jenţ 

konstruuje a často nereflektovaně reprodukuje česká historiografie
1047

 a jemuţ se pak dostává 

zvláště schematické podoby v muzeálních expozicích či publicistice formující veřejný diskurz o 

našich novodobých dějinách.
1048

 Tento narativ proti sobě staví v české společnosti z 

meziválečného období údajně silně zakořeněnou demokratickou tradici a „totalitní“ útlak 

přicházející převáţně z vnějšího prostředí. Krátké poválečné období je v jeho logice 

interpretováno jako souboj demokracie (či demokratických politických stran) s nastupující 

„totalitou“, která nakonec v únoru 1948 vítězí.
1049

 Únor je, vnímáno tímto prizmatem, 

rozhodující zlom českého dvacátého století. Od tohoto jeho zlomového charakteru byla po roce 

1989 odvozena řada politických kroků, zákonů i institucionální zajištění výzkumu a prezentace 

českých moderních dějin.
1050

 Komunistická diktatura je navíc, podle těchto intepretací, 

dodatečně stalinizována v důsledku vlivu Stalina na československé komunisty. Ti proto na 

přelomu čtyřicátých a padesátých let zcela zavrhují tradice předválečné československé 

komunistické strany svázané do jisté míry s demokratickým socializmem. Vrcholem importu 

sovětských praktik jsou pak procesy padesátých let.
1051

 

 

Na základě analýzy podniknuté v této práci se celkem zřejmě ukazuje několik aspektů, které jsou 

s výše uvedeným narativem a zdánlivě nezpochybnitelnou periodizací v rozporu. Jestliţe 

počáteční období „totalitního reţimu“ bývá mimo jiné charakterizováno mimořádně vysokou 

mírou státního násilí, v jehoţ důsledku trpělo bezprecedentní mnoţství obětí, je dobré si 

připomenout, ţe míra násilí ze strany státu a jeho bezpečnostních či jiných sloţek byla v letech 

1945-1947 nesrovnatelně vyšší. V padesátých letech se mění charakter tohoto násilí, které nyní 

nově (a těţce) zasahuje některé dosud neperzekuované skupiny obyvatelstva (kněţí, sedláci a 

statkáři, vojáci zahraničních armád a další). Do vězení či na popraviště se po pravicových 

politicích či funkcionářích agrární strany, odsouzených bezprostředně po roce 1945, dostávají i 

někteří politikové socialistických stran, včetně komunistů. Celková míra státního násilí ovšem 

postupně klesá, coţ se projevuje i na počtech obětí na ţivotech – od desetitisíců v letech 1945-

1947 ke stovkám aţ tisícům v první polovině padesátých let a k výrazně menšímu počtu v jejich 

druhé polovině. To nijak nesniţuje represivní charakter diktatury KSČ ani utrpení obětí, je to ale 
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důleţitý kontext, chceme-li pochopit, proč značná část společnosti vnímala obdobné projevy 

politické moci jako legitimní. 

 

Vysokou míru státem organizovaného násilí, stejně jako snahu o segregaci jednotlivých 

sociálních skupin, česká společnost poznala v období německé okupace a války. Tyto principy 

byly podivuhodně rychle přijaty do rejstříku vlastních politických a sociálních praktik 

povaţovaných za „normální“. Po osvobození tento přístup nebyl uplatněn jen proti Němcům, 

kteří byli kolektivně identifikováni s viníky rozpadu Československa i válečného utrpení. 

Společnost nového národního státu měla být z pohledu většiny jejích členů očištěna od všeho, co 

ji aktuálně i potenciálně ohroţovalo. Vedle Němců (a na Slovensku Maďarů) to byli i lidé ze 

všelijak smíšených poměrů, Romové, německy mluvící Ţidé nebo třeba jihomoravští Charváti. 

Logika očisty se záhy zejména v českém pohraničí, kde byla společnost v podstatě nově 

konstruována, začala obracet i proti dalším „nespolehlivým ţivlům“, jejichţ neţádoucnost mohla 

mít i jiné neţ etnické kořeny.  

 

Politická praxe označování a různých forem odstraňování těch, kteří nepatří do správné 

společnosti, jíţ obvykle spojujeme s diktátorskými reţimy
1052

, dosáhla nemalé dynamiky právě v 

druhé polovině čtyřicátých let. Zčásti byla poměrně programově řízena představiteli státu, jeho 

bezpečnostními sloţkami a elitami povolených politických stran, jak na příkladě „divokého“ 

odsunu přesvědčivě dokázali Tomáš Staněk a Adrian von Arburg
1053

, zároveň ale byla 

přiţivována a v mnoha případech radikalizována nesčetnými aktivitami na lokální úrovni. Tento 

nebývalý tlak na důslednější očistu „zdola“ je charakteristickým znakem jak druhé poloviny 

čtyřicátých, tak i celých padesátých let. Na příkladu menšinové problematiky jsem se pokusil 

ukázat, ţe represivní zásahy státu a jeho úřadů jsou v mnoha případech i v padesátých letech 

reakcí na širokou a neodbytnou společenskou poptávku. Přesvědčit naopak občany nebo lokální 

úřady o tom, ţe některé skupiny jiţ nemají patřit mezi diskriminované a perzekuované, bylo 

naopak zdlouhavým a namáhavým úkolem, s kterým si lidé z mocenského centra získávali 

pramálo popularity. V některých případech pak byla poptávka po různých formách očisty a 

násilné regulace ţivota menšinových společenství tak silná, ţe ji mocenské elity socialistické 

diktatury musely vyjít vstříc i za cenu jisté rezignace na emancipativní projekt, za jehoţ 

uskutečňovatele se povaţovali.        

 

Tuto nespornou kontinuitu myšlení o společnosti i politické praxe pochopitelně nelze redukovat 

na zjednodušující tezi, ţe poválečné nucené vysídlení Němců přivodilo nástup diktatury KSČ. 

Podoba bezprostředně poválečné logiky segregace a odstraňování cizorodého má své historické 

kořeny, přinejmenším ve válečném období. Násilný průběh nuceného vysídlení Němců, jeho 

všeobecné přijímání jako spravedlivého řešení i pokračující represe vůči zůstavšímu německému 

obyvatelstvu jsou jen dílčími projevy tohoto způsobu myšlení a jednání. Jiţ v letech 1945-1947 

je souběţně moţné sledovat celou škálu dalších rozhodnutí, postupů a projektů vycházejících ze 

stejného přesvědčení o nutnosti preventivního odstraňování nespolehlivého a cizorodého.  
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 Gerd Koennen mechanismus očisty dokonce povaţuje za integrální součást komunistické utopie: Koenen, Gerd; 
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KSČ dokázala těchto společenských tuţeb vyuţít nejlépe ze všech politických aktérů a stát se 

jejich nejautentičtějším garantem, aby je následně přetavila pro účely vlastní diktatury, namířila 

proti jiným sociálním skupinám, ale zároveň postupně regulovala a v mnoha ohledech utlumila.  

 

Očista společnosti, přinášející různé formy represe i teroru, byla v první řadě vyjádřením 

společenské vůle, nikoliv pouze metodou, kterou by mocní zastrašovali ovládané. Energii a 

dynamiku čerpal tento způsob utváření společnosti převáţně zdola a její vyuţívání bylo pro KSČ 

ve čtyřicátých i v padesátých letech úspěšnou legitimizační strategií. Legitimitu socialistické 

diktatury v tomto konkrétním období paradoxně ohroţovaly spíše situace, kdy KSČ z 

ideologických důvodů segregaci a represi vůči tomu, co se části společnosti jevilo jako cizorodé 

a nepatřičné, trvale nebo dočasně odmítla. 
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2. Od nacionální přes socialistickou utopii k udržování pořádku. Proměny ústředních 
diskurzů 
 
Jestliţe logika očisty v různých formách prochází celým zkoumaným obdobím, neznamená to, ţe 

patnáct let po válce představuje v Československu statickou éru, v níţ se to podstatné vlastně 

nemění. Naopak. Nejen s ohledem na politické zvraty, ale i po stránce proměňujících se představ 

o „správné společnosti“ se jedná o mimořádně dynamické období. Z hlediska ideologie a 

diskurzů formujících veřejný prostor je pochopitelně rok 1948 přelomem, v rámci zkoumaného 

období ale ne jediným. Na základě přístupu k menšinám a menšinovosti se jako srovnatelně 

významný ideologický posun jeví polovina padesátých let, tedy éra (v Československu velmi 

opatrné) destalinizace charakteristická odezníváním revolučního étosu, jenţ v první polovině 

desetiletí legitimizoval radikální kroky KSČ v zápase o nezvratnou proměnu společnosti. 

 

Bezprostředně poválečné období je charakteristické především synergií nacionálních a 

socialistických diskurzů, jeţ dočasně nabývá charakteru jakési originální československé 

syntézy, v níţ se často mísí teoreticky nespojitelné. V dobových veřejných diskurzech hrají 

výraznou roli dichotomické protiklady, v nichţ jsou jednotlivým etnickým i sociálním skupinám 

přidělovány negativní role, které slouţí jako nástroj při hledání nové identity obnoveného státu, 

jenţ chce být jiný neţ byl před válkou – více národní, více sociální a méně pluralitní.
1054

   

 

Z hlediska vztahu k etnickým menšinám ovšem v tomto období poměrně jednoznačně 

dominovala tradiční integrálně nacionální ideologie, charakteristická před válkou zejména pro 

středostavovské vrstvy a tzv. hraničáře v českém pohraničí. To neplatí jen o vztahu k Němcům, 

kteří pochopitelně byli vnímání jako esence všeho nepřátelského, jako důkaz nespolehlivosti a 

nebezpečí, jeţ představuje cizí ţivel uvnitř vlastních státních hranic. Ostří touhy po oddělení a 

odstranění jako způsobu ozdravění národa i státu se ve značné míře obracelo mimo jiné proti 

všem, kteří přicházeli „zvenčí“, dokonce včetně reemigrantů oficiálně označovaných za posilu 

národa. Byla to doba, kdy se o Romech přicházejících ze Slovenska i odjinud do českých zemí 

psalo jako o „cizopasnících“ a „vších“, které musí být internovány nebo odsunuty „stejně jako 

byli vystěhováni uprchlíci jiných vrstev z cizozemska k nám přišlí“.
1055

 O místech, kde se 

Romové usadili, se ve zprávách pro ministerské úředníky a SNB psalo jako o „cikánských 

hnízdech špíny“
1056

, přičemţ tito lidé měli být násilně vyháněni z pohraničí, aby se strategicky 

tak významná oblast nestala „smetištěm republiky“
1057

. Převládalo myšlení nesené přesvědčením 

o kolektivní a do velké míry neměnné etnické identitě jednotlivých skupin obyvatelstva. 

Cizorodé nesmělo pošpinit čisté, národní, naše. 

 

Jakkoli elity KSČ tento diskurz v jeho radikální formě nikdy zcela nepřijaly, nestavěly se mu v 

podmínkách parlamentní demokracie výrazněji na odpor. Zpochybňovat ideologii integrálního 

nacionalizmu, jíţ bylo neseno i čištění pohraničí od Němců, znamenalo pohybovat se po tenkém 

ledě. Niţší funkcionáři, členstvo i voličstvo strany kaţdopádně netvořili přesvědčení odpůrci 
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radikálního nacionalizmu či rasizmu – spíše naopak. Omezená parlamentní demokracie svým 

způsobem znemoţňovala všem politickým aktérům veřejné odmítnutí ostře národoveckého a 

segregačního diskurzu. V atmosféře boje o českého voliče by takové postoje mohly znamenat 

výraznou politickou ztrátu. To se změnilo aţ po zmanipulovaných volbách v květnu 1948, kdy si 

elity KSČ začaly být jisty svojí mocenskou pozicí. Byly to právě ony, kdo do veřejného diskurzu 

začaly postupně s úspěchem prosazovat nové akcenty.
1058

  

 

S odstraněním politické soutěţe byla zároveň odstraněna i nutnost soutěţení v radikálnosti 

nesmlouvavého nacionalizmu. Ten se naopak nyní dal vyuţít jako stigma proti „burţoazii“ a 

„reakci“. KSČ se tak postupně pasovala do role integrativní síly usilující o odstraňování 

veškerých diskriminací vzdálené i nedávné minulosti. Další udrţování nacionálního napětí 

bránilo realizaci sociální proměny společnosti, pro níţ bylo naopak třeba získávat spojence a 

podporovatele i z řad dosud marginalizovaných. Spolehlivost přestávala být vlastností vázanou 

na původ, jazyk a etnicitu; byla nyní kategorií odvozenou od sociálního statutu a politické 

loajality.  

 

Léta stalinizmu byla dobou, kdy se KSČ mohla opírat o širokou členskou základnu převyšující 

jen v českých zemích jeden milion straníků a kdy její mocenské postavení bylo legitimizováno 

přesvědčením (sdíleným velkou částí společnosti i státního aparátu) o nutnosti prosazení 

revolučních změn do všech sfér společenského ţivota. Díky tomu mohla KSČ sáhnout i ke 

krajně nepopulárním krokům, které se nesly v duchu emancipace dosud okrajových či 

diskriminovaných skupin jako byli Romové (v dobovém diskurzu oběti kapitalistického 

vykořisťování) nebo zůstavší Němci postiţení poválečnými perzekucemi. Při snaze prosadit tyto 

kroky naráţely ústřední orgány strany, navzdory své silné pozici, na odpor či nepochopení ze 

strany jednotlivých ministerstev, ale především niţších stranických funkcionářů, úředníků 

místních a okresních národních výborů a místní veřejnosti. Tyto síly se ovšem v první polovině 

padesátých let prosazovaly spíše lokálně, dokázaly zabránit některým konkrétním krokům, 

skutečný vliv na změnu politiky a proměnu ideologických východisek však v éře triumfujícího 

stalinského revolučního étosu neměly. 

 

To se přibliţně od roku 1953 začalo pozvolna měnit. Nejodváţnější návrhy, například na 

zavedení německých školních tříd, které šly daleko za hranice toho, co bylo představitelné ještě 

na konci čtyřicátých let, byly opět zamítnuty. Emancipace romského obyvatelstva s jeho 

specifickou kulturou se z úředně zvaţované alternativy stala pouhým snem úzké vrstvy 

odborníků. Jestliţe v roce 1952 bylo hlavní z „cikána vytvořit rovnoprávného, zdravého a čistého 

člověka, uvědoměle pracujícího pro dobro celku”
1059

, prosazovaly se v druhé polovině 

padesátých let výrazně více hlasy, ţehrající na to, ţe “jsme byli příliš liberální […], cikáni se nás 

přestali bát, a proto prováděli trestnou činnost”. Jiţ nešlo o osvobození, ale hlavně o efektivní 

regulaci pohybu a znemoţnění „parasitního způsobu ţivota“.
1060
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Socialistická diktatura, znejistěná poststalinistickou krizí ve střední Evropě i hospodářskými 

problémy, se v tomto období snaţila o to více vyjít vstříc představám a tuţbám širokých vrstev, 

které byly často o poznání konzervativnější neţ jak to odpovídalo emancipativním vizím jejích 

ústředních aktérů. Noví lidé, kteří se dostávali do významnějších funkcí, mnohdy jiţ nesdíleli 

revoluční étos komunistické generace roku 1948 a ti, kteří zůstávali, museli své tuţby 

přizpůsobit hlasu „rozumných“. Oslabení revolučního étosu se sice projevilo také v pozvolném 

poklesu míry státem organizovaného násilí, jeţ v nových podmínkách přestávalo být i z pohledu 

mocných legitimní. Jestliţe se společnost jiţ radikálně nepřetvářela a jestliţe bylo jiţ dosaţené 

prohlašováno za socialistickou společnost, bylo stále těţší ospravedlnit teror jako prostředek 

politiky. Státem organizované násilí ovšem nezmizelo zcela, ztratilo jen svoji aktivní, „tvůrčí“ 

funkci – nadále bylo z dobového hlediska legitimní, pokud slouţilo k ochraně a zachování jiţ 

dosaţeného. 

 

Jestliţe nad emancipativními vizemi ve stále více oblastech ţivota vítězila konzervativní snaha 

chránit „socialistickou zákonnost“, znamenalo to ovšem také návrat k represi a marginalizaci 

těch, kteří dosaţený pořádek narušují. Ti, kteří měli být osvobozeni od útlaku minulosti, Romové 

a další lidé na okraji společnosti, nyní byli obviňováni z toho, ţe nepřijali velkorysou nabídku – a 

po letech opět podrobeni přísným administrativním nařízením. Zákon o trvalém usazení 

kočujících osob byl logickou součástí tohoto vývoje. Revoluci, budování a represi vůči někdejší 

burţoazii nebo „kulakům“ postupně nahradila kontrola dodrţování zákonnosti, racionalizace a 

administrativní postihy těch, kteří nezapadali do schématu „řádného občana“. KSČ ve shodě s 

úřady plnila zakázku širokých vrstev, jeţ si přály zklidnění a pořádek. Z garanta utopie 

komunistické budoucnosti se stala garantem udrţování pořádku. Nastala první normalizace.     

 

Právě tady je třeba hledat kořeny československých šedesátých let. Ačkoliv se protagonisté 

praţského jara později kriticky vymezovali vůči stalinistickému teroru první poloviny 

padesátých let, je dobře známo, ţe řada z nich patřila k jeho aktivním protagonistům. Tedy k 

protagonistům represí, které tehdy povaţovali za legitimní, protoţe si je vyţadovala potřeba 

revoluční proměny společnosti a emancipace jejích po staletí utlačovaných členů. Tito lidé se s 

vedením strany začali rozcházet převáţně v době, kdy se z hybné síly revoluce stala stráţkyní 

pořádku, v druhé polovině padesátých let. Projekt šedesátých let byl v tomto smyslu s revoluční 

érou stalinizmu provázán i jinak neţ biograficky. A normalizace, která ho posléze smetla, měla 

ve své snaze o „obnovení zákonnosti“ rovněţ na co navazovat. Boj proti asociálním ţivlům, 

diskurz řádného občana a klidu na práci i výsostně byrokraticko-administrativní přístup k romské 

problematice jsou jen nejvýraznějšími prvky, které obě „konzervativní“ éry socialistické 

diktatury, jeţ ve jménu pořádku de facto odmítly emancipativní projekt komunistické 

budoucnosti, spojují. Z tohoto pohledu je předmětem diskuze nejen absolutní význam roku 1948 

jako zásadního zlomu ve všech oblastech ţivota, ale i tradovaná dichotomie mezi represivními 

padesátými a liberálnějšími šedesátými léty, která konzervativně-administrativní ráz pozdních 

padesátých a ranných šedesátých let jako specifické období zcela přehlíţí. Při pohledu „z okraje“ 

se zkrátka leckteré kontinuity a proměny mohou jevit trochu jinak. 
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