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Úvod 

Roku 1945 bylo možno vtěsnat osud československého obyvatelstva německé národnosti do 
několika paragrafů Dekretu prezidenta republiky 33/1945 Sb. t, především pak do 1. a 4.: 
,,§1.( 1) českoslovenští státní občané národnosti německé nebo maďarské, kteří podle předpisTl cizí 
okupační moci nabyli státní příslušnosti německé nebo maďarské, pozbyli dnem nabytí takové státní 
příslušnosti československého státního občanství. 
(2)Ostatní českoslovenští státní občané národnosti německé nebo maďarské pozbývají 
československého státního občanství dnem, kdy tento dekret nabývá na účinnosti. 
(3 )Tento dekret se nevztahuje na Němce a Maďary, kteří se v době zvýšeného ohrožení republiky ... 
přihlásili v úředním hlášení za čechy nebo Slováky. 
§4.( l)Pro účely dekretu se posuzují provdané ženy a nezletilé děti samostatně. 
(2)Žádosti podle § 3 (žádost o navrácení občanství - pom.), které podají manželky a nezletilé děti 
československých státních občanů, jest posuzovati blahovolně. Až do rozhodnutí o nich jest žadatele 
posuzovati blahovolně. " 
O více jak půl století později se interpretace radikálního poválečného předělu v soužití čechů a 
Němců (ale i Slováků či Židů) z paragrafovaného znění rozutekla do všech stran. K problematicky 
nacházeným normativním interpretacím, které by obstály na obou stranách Krušných hor i Šumavy, 
se přidává i další problém. Gyřicet let traktovaná interpretace v socialistickém československu 
nepřirozeně pozastavila demokratické střetávání interpretací. Z tohoto důvodu je dávno minulý 
historický fakt více než aktuální, protože nežijeme v historické debatě 60 let po transferu, ale 16 let 
po explozi interpretací a navázání hodnotového dialogu, který se snaží definovat nejmenší 
společnou shodu na interpretaci a tu dále a dále rozšiřovat. Přesto je ale chápání všech zúčastněných 
občanských společností stále hluboce rozdílné a vzpírá se přenést problém výlučně do histOlického 
diskurzu. Objektivní překážky koncentrace více změn dosavadních paradigmat ve 40. letech 20. 
století, než je možné popsat jednou narací i zmíněný problém uměle přerušené debaty všech 
veřejností činí poctivé snahy o alespoň zčásti společný popis přelomových událostí jednoduše 
nezhodnotitelný: "Postavení předválečných československých Němců se v rozpětí několika let 
osudově měnilo. Podle říšskoněmecké a okupační legislativy se už koncem roku 1938 a v roce 1939 
stali hromadně nikoliv jen na nátlak shora, nýbrž i za vlastního horlivého souhlasu, občany 

Velkoněmecké ří.še. Svými postoji napomohli k rozbití republiky, přijali závazky k nepřátelskému 
státu a poškodili československé státní (tedy nejen české a slovenské, ale i zájmy jiných národů a 
etnik, včetně jich samotných - pozn. autora) zájmy. Podle ústavního a zákonného řádu 

československa zakládaly tyto činy velezradu. Získali tím sice rTlzné výsady (např. přednostní 
zásobování, řídícífunkce, zisky z arizace apod.), 5polu s nimi však i nevratné lidské ztráty, frontová 
zranění, psychická traumata ze služby ve válečných taženích či v okupačních operacích 
říšskoněmecké armády a jednotek SS po celé Evropě. Tragickým vyústěním toho, co vzešlo ze 
zhouby nacismu, expanzivního militarismu, šovinistických a nacionalistických averzí, pak byla 
fyzická odplata, k níž z české a slovenské strany docházelo při osvobozování republiky, za 
Pražského povstání, při obsazování odtrženého pohraničí či při počátečním divokém odsunu (tedy 
neorganizovaném živelném odsunu od počátku osvobození zhruba do konce srpna - pozn. autora) 
Němců (např. z Brna). Odnětí československého státního občanství Němcům, vyhlášené 
prezidentským dekretem v časové shodě se 5pojeneckým uznáním jejich organizovaného odsunu, 
znamenalo současně hluboký migrační zásah do života zhruba tří miliomllidí, kteří si museli hledat 

lŠebestík, Josef, Lukeš, Zdeněk. Přehled předpisů o Němcích a osobách považovaných za Němce. Praha: Ministerstvo 
vnitra, II. odbor, 1946, s. 43. 

1 



náhradní existenční uplatnění v zemích poválečného Německa pod americkou a sovětskou 

vojenskou správou, přičemž ani občanská integrace nebyla bez problémtt. Mnozí se jen obtížně 
vyrovnávali s vlastní minulostí a dodnes trpí pocity hořkosti a utrpení. "2 

Jak si tedy dále vytyčit další mety historické práce v tématu vysídlení obyvatelstva německé 
národnosti z poválečné ČSR (zvláště pokud chceme postihnout těžko pojmenovatelné proměny 
společenského vnímání morálky či práva)? Historický diskurz nám dává ultimativní a nikdy 
nekončící povinnost blíže a blíže se pokoušet přistupovat k prvotním histOlickým pramenům, 
odrážející historické fakta, kriticky je hodnotit a utvářet validnější obraz histOlie, který by si 
nárokoval platnost i ve světle nových pramenů. V této oblasti je jistě stále mnoho bílých míst, které 
jsou podmíněny jednak množstvím tehdejších událostí s dalekosáhlými dopady, tak dlouhotrvající 
tendenčností výzkumu, která vytvářela nejen autocenzuru interpretací, ale i zamýšlených oblastí 
výzkumu. Typickým příkladem může být čekání na studii dlouhodobějších vzorců chování 
obyvatelstva německé národnosti, které našlo svého autora ve Volkeru Zimmermmannovi. Přesto 
poctivá snaha o prosté nacházení nových faktů a jejich zakomponování do nyní vyprávěných 
příběhů prostřednictvím verifikace, nemůže zůstat jedinou cestou moderního historického výzkumu. 
Pokud histOlik pracuje s tolika diskontinuitními jevy, více než zřetelně se projevují mantinely 
jazykového kódu, který používá k popisu. Hodnotící vlastnosti znaků jazykového systému vystupují 
do popředí tím více, čím více diskontinuit v usuzování a následného vyjadřování a jednání 
sledované sociální entity nacházíme. Připomeňme, že už samotné označení transferu je vysoce 
konfliktní téma, které ukazuje mantinely jazykových kódů: " ... pro tento akt se užívalo v ntzných 
dobách, souvislostech a na rTtzných jednáních v češtině, němčině, angličtině či ruštině řády slov -
"odsun ", "vyhnání" či "vyhánění" (německy "die Vertreibung", anglicky "to expel" či 

"expultion "), "vyhoštění", (nucené) "vysídlení", "přesídlení", "stěhování" (anglicky" removal "), 
"tran5fer", ale také - na české straně "očista " .... Na české straně vzbudil vlnu nesouhlasu tennín 
"die Vertreibung", začleněný - vedle termínu "odsun" - do znění českoněmecké deklarace z roku 
1997, i když v jejím českém zněníje přeložený méně expresivním nedokonavým videm" vyhánění". 
Na druhé straně je zase jako nepřijatelný považován temzín "odsun ", v němž naposledy R. 
Hoffmann vidí označení "ponižující, zkreslující, quasi legitimizující a ve smyslu kolektivní viny ... 
kriminalizující". "3 Příkladem vepisování různých významů do různých označení může být text 
poloviny 80. let: "Přesídlení Němců z československa je líčeno jako krvavá odplata čechtt -
samozřejmě, že se nepoužívá tennín "přesídlení", ale" vyhnání". "4 Pro histOlika nemusí být až tak 
podstatné, zda bude projevy dobové mentality rozebírat po ose označované - označující či si 
zkomplikuje možnost závěrečné analýzy triádou znak - koncept - význam. Pro histOlickou práci je 
však důležité si uvědomit, že prostřednictvím tehdejších diskontinuit jednotlivých narací, které 
vstupovaly do hry o výslednou historickou manifestaci, tak vlastní omezení ukotvením v jazykovém 
kódu, jehož jednotlivé znaky představují myšlenkové (a emoční) koncepty přítomné většinové 
společnosti, musí zákonitě limitovat ideál historikovy touhy vyjevit platnou interpretaci, 
maximalistickou nejen z hlediska dosahu ve společnosti, ale především z hlediska trvání v čase. 
"Při utváření pojmtt má historik obtížnou volbu ze tří základních možností, z nichž každá má svoje 
nevýhody. První postup znamená, že historik přejímá do své výzbroje sova z běžného jazyka své 
doby a pracuje s nimi: některé povýší na svoje klíčové interpretační pojmy, buduje z nich SWtj 

2Karel Jech (ed.). Němci a Madhl'i v dekretech prezidenta republiky, Studie a dokumenty 1940-1945. Praha: Doplněk a 
ÚSD AV ČR, 2003, s. 10-11. 

3Beneš, Zdeněk a kol. Rozumět dějinám. Praha: Gallery, 2002. s. 219. 

4 Vladimír Novák. Soudobá úloha revanšismu a neofašismu. Praha: ČSSPB, 1984. 
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výklad událostí. Stanou se v jeho slovníku základními historicko-politickými pojmy. Zejména slova, 
která označují klíčové hodnoty, ideje, způsoby organizace lidí, jejich hierarchické vztahy, již 
naznačují určitý přístup k pramenům, k výkladu. Používá-li slov jako svoboda, spravedlnost, 
rovnost, řád, třída, stav, kapitalismus, socialismus, diktatura atd., přejímá do jisté míry diskurz své 
"současnosti". Nevýhodou je vnášení prézentismu do rekonstruovaného obrazu minulosti . ... 
většina historiků dávala od doby konstituování historie jako institucializované disciplíny přednost 
slovům, která sami nalezli v pramenech studované doby, nebo se je pokoušeli očistit od nánosů 
význam~t, kterých slovo, pojem, nabylo v mezidobí, v časové cézuře, která odděluje čas historikovi 
doby od času předmětu zkoumání. ... Třetí možnost, zd~tvodňovaná teoretiky historie a vědy, 
znamená zvolit si teoretický koncept, tj. pojem, který má v sobě již určitý vysvětlující obsah, je 
součástí teoretického rámce, k němuž se vztahuje (referenční rámec). "5 

Vedle strategií historikových je zde i problém vnímání a vepisování se do dominantního příběhu. 
Pregnantně formuluje limity velkých historických kontinuálních příběhů Claude Lévi-Strauss, která 
je ve své době i svárlivou polemikou s metafyzikou Jean-Paula Sartra: "Možnost historie je 
podmíněna tím, že určitý dílčí soubor událostí má v určitém daném období přibližně stejný význam 
pro jisté množství jedinců, kteří nemuseli ani tyto události sami prožít, a kteří na ně dovedou 
dokonce nazírat i ze vzdálenosti několika století. Historie tedy tedy není historií v absolutním slova 
smyslu, nýbrž je vždy" historií pro někoho". 6 I přes kritiky histOliografické práce zde stále zůstává 
nezměněný cíl- najít interpretaci pro vymezenou sociální entitu, která většinou má obstát i v širším 
"rajónu" střetu příběhů jednotlivých (většinou státních) společností. Z toho vyplývá projekt s 
mizivou šancí na úspěch. Vytvořit příběh, který potvrzuje svou platnost ve světle pramenů, 

respektuje diskontinuity jednotlivých tehdejších narací, které tvořily dějinné manifestace, má být 
psán z pozice daného společenství a rád by si nárokoval co nejuniverzálnější platnost, snaží se 
vyvarovat předurčené Historii s velkým H i rezignaci na cokoliv obecnějšího, než je mikrohistOlie. 
Zároveň si být vědom vlastní objektivní podmíněnosti v systému Gazykový systém produkovaný 
současnou společností) i subjektivní podmíněností (člen mnoha komunit, které vytvářejí přímý i 
nepřímý nátlak [od vlastní debaty s dominantní narací obecnějších identit (národ) až po konkrétní 
identity (dialog se stávajícím historickým diskurzem)]. 

Cestu z tohoto zmatení rolí nám může v historické práci osvětlit obecné dělení analytické praxe od 
Michela Foucaulta na bitickou a genealogickou7

: "Kritická část analýzy se upíná na systémy, jež 
diskurz obklopují: pokouší se zjistit, uchopit w,pořádání, vylučování a nedostatky diskurzu. . .. 
Genealogická část analýzy se naopak upírá k sériím, ke skutečnému ztvárnění diskurzu ... 
schopnost utvářet oblasti předměut, vzhledem k nimž bude možno stvrzovat nebo popírat pravé a 
falešné propozice." Kdy akcentovat kritickou část a kdy naopak tu analytickou závisí jen na 
momentálním zhodnocení problematiky autorem. Historická fakta si totiž "neříkají" o to, zda je 
genealogická základna pro normativní soudy už dost rozsáhlá či ne. Jedná se vždy o objednávku 
doby. V problematice transferu obyvatelstva německé národnosti z poválečné ČSR je zřejmé, že 
genealogické zkoumání historických manifestací jednotlivých myšlenkových konceptů, které se po 
válce nacházely v revoltující společnosti není zdaleka u konce. Kritickou část (vždy populárnější, 
neboť nabízí občansky uchopitelné narace) nemůžeme považovat zatím za úspěšnou, protože jinak 
by v demokratické střední Evropě, stavící na podobných principech, musel by být konsenzus 
společnosti na nejmenším možném jmenovateli interpretace transferu a obecněji poválečném osudu 

5 František Svátek. Politické a sociální elity. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a 
sociálních dějin, 2003. s. 63. 

6 Claude Lévi-Strauss. Myšlení přírodních národů. Liberec: Dauphin, 1996 s. 312. 

7 Michel Foucault. Diskurs, autor, genealogie. Praha: Svoboda, 1994. s. 33. 
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obyvatelstva německé národnosti mnohem znatelnější. 

Příklon ke genealogickému zkoumání historicky manifestovaných myšlenkových konceptů a 
jednotlivých narací je však stále ještě pouhým deklaratorním rámcem. Co si zvolíme jako funkci 
dějin, takjak se chronologicky seřadily za sebou? 

" V naší situaci, alespoň II moderních a soudobých dějin, se často zdá, jako by po zavržení třídní 
terminologie nastalo jakési pojmové bezvládí, nejistota a chaos. Historikové se často uchylují k 
personifikacím typu: ,Beneš rozhodl ... " ,Beneš usilovalo ... ' apod. A zdá se, že si neuvědomují, že 
tím implicitně posouvají představu o politickém systému československa do oblasti osobní 
diktatury. Obecněji řečeno se tím historik vrací do schémat historie, velkých mUŽlI ~ jak se domníval 
Carlyle nebo H. Treitschke. Nesoudím, že by se pod takové obecné tvrzení většina soudobých 
historiků podepsala, avšak používání podobných personifikací mocenského rozhodování, pokud 
nemůžeme dokázat, že určitý státník či politik rozhodl skutečně sám, svědčí o nejasnosti stylistické, 
myšlenkové, nebo o obojím. "8 Ke kritice maximální nezávislosti subjektu Gakkoliv vysoko na 
mocenské vertikále) se už dávno připojil Anthony Oberschall. Ten dokonce tvrdil, že i lídr 
revolučního hnutí (což je rozdíl oproti poválečné mocenské elitě, která uskutečňuje revoltu, ale 
ovládání nabytých institucí nepřenechá žádnému partikulárnímu lmutí na nižším stupni mocenského 
žebříčku, které by zpochybnilo vládnoucí legitimitu) je mnohem spíše" výsledkem tlahl a dilemat, 
kterým je jako wldce stále vystaven v neinstitucializovaném a organizačně nezaplněném prostředí. 
Tento přístup je mnohem nosnější, než projektovat do lídrova chování patologické sklony či 

zkušenosti z raného dětství"9 Nemusíme sice s takto radikálně formulovanou. tezí souhlasit, 
příkladně ale ilustruje, že nelze nikomu z poválečné mocenské elity připisovat absolutní 
odpovědnost za transfer obyvatelstva německé národnosti. 
Lákavý příběh o osobní zodpovědnosti za transfer, který je stále občas přiřkáván Edvardu Benešovi 
či komunistickému vedení, nemá nárok na platnost. 
Přesto zde zůstává (například v osobě Beneše) nepopiratelný myšlenkový vývoj (záznam Jaromíra 
Smutného): "Jaksch si přišel pro vysvětlení k rozhovoru, který jsme měli minule. Daljsem mu další 
dávku. Musíme vystěhovati z českých zemí milion NěmCll. Uděláme to po dobrém, zaplatíme 
náhradu, bude to stát nás i vás, ale musí to být. Všechny ty mladé, nenapravitelné nacisty, ty 
pošleme do Německa a zbavíme jich vás i sebe. Potom budete Němci pohromadě a dáme vám 
kantony. Mám na mysli federální úpravu poměnl ve střední Evropě: Polsko, Maďarsko, RSC 
Rumunsko a Jihoslávie. Budete mít pak na vybranou buď zllstat ve zchudlém Německu, nebo s námi. 
Jaksch řekl, že tuto základnu přijímá. Na můj dotaz prezident řekl, že o hraničním prostoru ještě s 
ním nemluvil, že mu to řekne příště. Že mu to dává po částech, aby to lépe strávil. "10 O pět let 
později na tryzně v Lidicích říká: "Byl to prostě systém a byl to režim - nebyli to jednotlivci a 
nebyla to pouhá jedna strana - a bohužel, německý národ ve své velké většině se s ním buď 
výslovně, nebo mlčky solidarizoval a ztotožňoval. V tom je hrozná historická vina německého 
národa, v tom je nesmazatelný a neodpustitelný hřích a bude zle dopadat na všecky jeho osudy v 
příštích - myslím, že dlouhých - letech jeho pykání za všecky tyto viny. Já zde neprozřetelně 
nezvšeobecňuji, uvádím jen prostá fakta a říkám prostou pravdu. Vím, že byli Němci, jednotlivci, 
kteří si této hrůzy byli vědomi. Ale jde o přímou vinu převážné většiny Němdl, a proto Němci jako 
celek jsou odpovědni. "ll Během pěti krutých let války se tedy postoj Beneše proměnil od 

8 František Svátek. Politické a sociální elity. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a 
sociálních dějin, 2003. s. 55. 

9 Anthony Oberschall. Social Conflict and Social Movements, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1973. s. 149. 

l~dvard Beneš. Odsun Němců z československa. Výbor z Pamětí, projevů a dokumentů. Praha: Dita, 1996. s. 84. 

lltamtéž. s. 143. 
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selektivního vystěhování "mladých, nenapravitelných nacistů" k "prosté pravdě" o Němcích, kteří 
jako "celek jsou odpovědni". Pokud jsme před chvílí kritizovali mýtus o "velkých mužích", 
nemůžeme názorový posun Beneše přiřknout na vrub jiného "velkého muže" historie Adolfa 
Hitlera. Byť se níže probereme problémem reprezentací společnosti v mocenských elitách a jejich 
následné legitimity v demokratických a naopak totalitních systémech, nelze než tezi o reálné či 
dokonce diskurzivní svobodě konání lidí na špici mocenské vertikály odmítnout. V námi vybraném 
případě Beneše je to o to pregnantnější, když vezmeme v úvahu mnohost rolí (často vůči sobě až 
paradigmatických), které reprezentoval v první polovině 20. století. 

Pokud tedy odmítneme tezi o historii "velkých mužů", co si tedy vezmeme za základ pro 
genealogické zkoumání poválečného transferu? Zdá se, že nám nezbývá, než se přidržet 

Habermasova konceptu veřejné sféry12, kde se mezi státní a soukromou sférou manifestuje občanská 
artikulace, konflikt a shoda při řešení společenských problémů. Přestože si Habelmasův koncept 
dále zrelativizujeme, pro naše zkoumání se nám může hodit. Tato občanská debata (i když v případě 
občanství zbaveného obyvatelstva je výraz trochu nepatřičný) mohla nastolit takové mantinely a 
způsoby uvažování, které se po válce střetly a které zavazovaly k jednání své mocenské 
reprezentanty. Nezapomínejme, že jsme si vybrali genealogické zkoumání poválečných dějin, které 
nám má ukázat co možná nejširší paletu myšlenkových konceptů a narací. Pokud bychom v této fázi 
k problematice chtěli přistupovat kriticky, jako první bychom museli hodnotit mocenskou sílu 
jednotlivých konceptů. Z pohledu Košického programu, Postupimské dohody, vměšování se SSSR 
do vnitřních věcí ČSR by se pak kritika nemusela pídit za vepisováním se do okolního světa z 
pohledů těch, jejichž osud byl už dohodnut. Pro rozšíření základny genealogického poznání nám ale 
prozkoumání opakujících se vzorců myšlení KAŽDÉ zainteresované entity (v tomto případě pouze 
v české společnosti) musí přijít stejné důležité. Teprve s paletou takových zjištění můžeme 

předkládat historickou kritickou analýzu, která si bude moci nárokovat zamýšlenou platnost. 

Pokud si ale za funkci dějinného vývoje zvolíme artikulaci společenského zájmu v jednotlivých 
veřejností (tedy ne jedné dominantní veřejnosti, kterou předpokládá raný Habermas), pak se musíme 
ptát, zda k tomu vůbec v dění 40. let byly podmínky. Je vůbec možné hovořit o artikulaci veřejného 
zájmu, který předpokládá svobodnou nehierarchickou možnost vyjádření názoru, v prostředí teroru 
a poválečné vachrlaté legitimity nově se ustavujících institucí? Jaká byla situace v květnu roku 
1945? 

K "lidové demokracii" 
Období mezi léty 1945 až 1948 může být v československé historii chápáno jako předznamenání k 
dalším čtyřem dekádám nesvobody. Na tuto dobu musíme pohlížet jako na zcela zvláštní nejen 

2Jtirgen Habermas. Strukturální přeměna veřejnosti. Praha: Filosofia, 2000. s. 91."Dělící linie mezi státem a 
společností, která je v naší souvislosti základní, odděluje také veřejnou sféru od soukromé oblasti. Veřejná oblast se 
omezuje na veřejnou moc .... Tou soukromé oblasti je zahrnuta i vlastní "veřejnost", neboť je veřejností soukromých 
osob. Uvnitř oblasti, kteráje vyhrazena soukromým osobám, proto rozlišujeme soukromou sféru a veřejnost. 
Soukromá sféra zahrnuje občanskou společnost v užším slova smyslu, tedy oblast směny zboží a společenské práce: 
patří do ní rodina se svou sférou intimity. Politická veřejnost vyrůstá z veřejnosti literární: prostřednictvím 
veřejného mínění plní funkci prostředníka mezi státem a potřebami společnosti." 

tamtéž. s. 87.: "Občanskou veřejnost lze předně chápat jako sféru soukromých osob shromážděných v publikum. Tyto 
soukromé osoby se okamžitě domáhají vrchnostensky reglementované veřejnosti jako opozice vůči samotné veřejné 
moci, aby se s ní střetly o všeobecná pravidla styku ve sféře směny zboží a společenské práce, tedy ve sféře, která je 
v zásadě privatizovaná, má však veřejný význam. Prostředek tohoto střetu je specifický a nemá v dějinách žádný 
precedens: je jím veřejné rozvažovánÍ." 
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proto, že se v krátkých třech letech rozhodlo o dalším vývoji československa, ale také proto, že 
tyto léta rámovaly zcela ojedinělé dějinné události a s tím spjaté názory a pocity obyvatel i 
představitelů moci. Proto se musíme nejprve zaměřit na historii té doby a na dějinné souvislosti let, 
které předcházejí osvobození a vzniku nové československé republiky na troskách nacistickou Třetí 
říší zřízeného Protektorátu čechy a Morava a po dobu války samostatného klerikálně fašistického 
Slovenského státu. Vzorce chování poválečné společnosti ale vykazovaly i jiné podmínění. Nejen 
protektorát a válka, ale i zkušenost hospodářské krize a schopnost (ne)řešit tento ekonomicko
sociální problém tehdejší elitou a tehdejším systémem, podmínily tříbení (staro)nových názorů o 
správě a fungování společnosti po válce. V této jedinečné konstelaci problémů a poměrů roku 1945 
v československu je pak zřejmější a pochopitelnější vývoj sdělovacích prostředků, především tisku 
jako důležité platformy pro střetávání se názorů a postojů rozhodujících činitelů na poválečný vývoj 
v československu. 
Přestože faktický konec existence dvě desítky let trvajícího československého státu ukončila až 
přímá nacistická okupace v březnu roku 1939 a zřízení Protektorátu čechy a Morava, momentem, 
který předurčil další vývoj, byla dohoda z 29. září 1938, kdy se v Mnichově dohodly Velká 
Británie, Francie, Itálie a Německo na odstoupení zhruba jedné třetiny území ČSR s majoritním 
zastoupením německého obyvatelstva hitlerovskému Německu. To byl zlom, od kterého se mělo 
poválečné československo podle vize, již zosobňoval prezident Edvard Beneš, znovu konstituovat. 
Tím byla fakticky popřena právní existence tzv. "druhé republiky". Mnichov, pocit zrady ze strany 
evropských mocností a hledání účinných obranných jistot hrály nezastupitelnou roli ve smýšlení 
poválečného československa. 
Pro přehlednost spletité zájmy a názory personifikujme a vytvořme tak vždy ne zcela odpovídající 
okruhy moci. Edvard Beneš, klíčová postava československých předválečných i poválečných let, po 
Mnichovu rezignoval na funkci prezidenta a odešel do londýnského exilu. V Londýně během 
válečných let se Benešovi podařilo vymoci uznání prozatímního státního zřízení ČSR na 
představitelích důležitých mocností. Skládalo se z prezidenta (Edvard Beneš), vlády v čele s msgre. 
Janem Šrámkem a Státní rady, časem vzniklé i Právní rady. Proti tomu se v Moskvě konstituovala 
druhá mocenská základna, důležitá pro poválečné uspořádání republiky, a to komunistická. Třetí 
složkou odporu proti nacistické okupaci ČSR byl domácí odboj. Přestože hrál svou silou podstatnou 
roli v účinném protinacistickém odporu, a sjednocený odboj z jara 1940 v organizaci Ústřední 
vedení odboje domácího podstatně přispěl svými výsledky ke klasifikaci ČSR jako vítězného státu, 
byl z rozhodování o směřování poválečného vývoje zcela vyšachován. Rozhodnutí se tedy 
konstituovala a usnášela na ose Londýn - Moskva. A právě vzájemné dohody londýnského centra 
vedeného Benešem a moskevského, komunistického, vedeného Klementem Gottwaldem měly 
klíčový dopad na osud osvobozené ČSR: "Nová československá politická reprezentace, v níž 
dominovala londýnská a moskevská emigrace, tak na úkor představitehl domácího odboje 
neutralizovala ty osobnosti a skupiny, které též za nacistické okupace zastávaly reformní program. 
Dělo se tak zejména z konkurenčních politických dl'tvodů. Londýnská exilová garnitura přistoupila 
na požadavek komunisu"t na demisi londýnské vlády. Nepřivezla tak v březnu do Moskvy a následně 
pak do osvobozeného československa v podstatě ani propracovaný a koncepční reformní program, 
který by vytvářel onu potřebnou protiváhu programu komunistů vycházejícímu promyšleně z 
možností manipulovat s radikálními náladami ve 5polečnosti. ,d3 

Od počátku války došlo k jasnému posunu co se týče reálné moci a podílu na ovlivňování 
rozhodování týkajícího se poválečného směřování. Do zahájení Hitlerovy agrese se komunisté 
(potažmo Moskva) v ideologické rovině drželi názoru, že jde o soupeření dvou buržoazních systémů 
a není nutno se postavit na stranu spojenců. V praxi byl ale tento postoj dán především Stalinovou 

13JiříKocian. Poválečný vývoj v československu 1945-1948. Praha: SPN, 1993. s. 4. 
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vírou v pakt Molotov - Ribentropp, pakt o neútočení mezi SSSR a Velkoněmeckou říší s tajným 
dodatkem o dělení Polska. Po napadení SSSR nacistickým Německem Moskva začala výrazněji 
podporovat odboj československých komunistů. Do té doby československé zájmy výrazněji 

formulovala londýnská skupina. Benešovi se zdařilo prosadit koncepci kontinuity s 
předmnichovským československem, dosáhl významných uznání své vlády. Po zapojení se 
moskevského centra do úsilí na poválečném obnově se stále více mocenský vliv klonil z Londýna 
do Moskvy. To se definitivně projevilo přijednání o nové poválečně vládě: "Skutečnost, že jednání 
obou obou exilových táborů probíhala v Moskvě, a že jejich hnací silou byli českoslovenští 
komunisté, kteří k rozhovontm předkládali SVllj návrh vládního programu i konstrukce první vlády, 
odrážela hlubší proces změn v československém exilu. Ten provázela složitá cesta, jejímž 
nezanedbatelným aspektem byl i vývoj na domácí protifašistické frontě. Blížící se konec druhé 
světové války a boje sovětských vojsk na Slovensku a jejich postup do českých zemí přesouval 
mocenskopolitické těžiště československých zájmů z Londýna do Moskvy. Potvrzoval se také 
rostoucí zájem Sovětského svazu na utváření zahraniční i vnitřní politiky zemí reálně se rýsující 
mocenské 5féry jeho vlivu. Umocňovalo to i nový stupeň aktivizace československých komunistlt v 
Moskvě, postupujících plně v zájmu Sovětů. Vždyť autorita komunistů v exilu i domácím odboji 
postupně vyrůstala jak z vlastní aktivity v národně osvobozeneckém zápase, tak zejména z 
mezinárodně politických a vojenských úspěchů SSSR. "14 

Postupně se (vedle již vyřešeného problému zahraničně politické orientace) jako nejvýraznější 
problémy na jednáních ukazovaly tyto: vybudovat účinnou hráz proti německé rozpínavosti, otázka 
osudu Podkarpatské Rusi, v úzké souvislosti s uznáním předmnichovských hranic otázka osudu 
obyvatel německé a posléze i madarské národnosti, postavení Slovenska a charakter 
vnitropolitického uspořádání, který posléze vyústil ve vznik Národní fronty. Všechna tato témata 
jsou později komentována a analyzována českým tiskem. 
Nový rozměr zahraniční politiky byl dán už 12. prosince 1943, kdy Beneš v Moskvě uzavřel 
smlouvu se SSSR o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi československem a 
SSSR. Beneš se domníval, že takto získal mocného spojence proti německé rozpínavosti. Za to, že 
Stalin podpořil ustavení ČSR v předválečných hranicích, mu Beneš nabídl Podkarpatskou Rus, 
pokud si to její obyvatelé budou přát. Taktéž získal souhlas s koncepcí vyhnání německého 
obyvatelstva z ČSR, založené na principu kolektivní viny. Další bod se týkal postavení Slovenska, 
kde se projevila Benešova nevole vůči debatám o jeho autonomii, která byla dána především 
roztržkou se slovenskou emigrací v čele s Milanem Hodžou. Posledním rozhodnutím, jež mělo mít 
obrovský význam pro poválečné poměry, bylo řešení vnitropolitického uspořádání. Z podílu na 
moci měly být vyloučeny ty strany, které se "zkompromitovaly" spoluprací s nacistickým 
Německem. To mělo dopad na více méně pravicové strany, především agrárníky, nejsilnější 

prvorepublikovou stranu. Toto nestandardní a nedemokratické řešení odráželo celospolečenský a 
politický posun doleva a vedlo ke vzniku Národní fronty čechů a Slováků zúčastněných na hnutí 
OdpOlU. Sám Beneš, jeden z nejvýraznějších představitelů prvorepublikového politického a 
společenského systému, se s touto radikální proměnou shodoval: "Ačkoli mnozí politikové, nejen 
českoslovenští, varovali před přílišnou důvěrou Moskvě a upozorňovali na možné nepříznivé 
dl'tsledky smlouvy, Beneš byl přesvědčen o správnosti svého kroku a nesdílel jejich obavy. Své 
přesvědčení (které odrážely postoje většiny československé společnosti - pozn. autora) opíralo 
několikeré prohlášení sovětských politiklt, že se nebudou vměšovat do vnitřních záležitostí příští 
republiky. "15 

14tamtéž. s. 4, 5. 

15Karel Kaplan. Pravda o československu. Praha: Panorama, 1990, s. 7. 
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Pro pochopení polemik a stanovisek vůči Národní frontě je nutné připomenout, jak a za jakých 
okolností bylo toto uskupení politických sil ustaveno. Začlenění československých komunistů do 
národně osvobozenecké spolupráce se vyznačovalo těmito skutečnostmi. Za prvé uznali exilovou 
vládu v Londýně, za což si vysloužili auru státotvorné, relevantní síly. Za druhé věděli, že potřebují 
mít hybnou páku pro ovlivňování londýnského exilu, především k důležitým střetům při debatách o 
poválečném uspořádání. Tak roku 1941 vzniká hnutí socialistických stran Národní blok, kde vedle 
komunistů byli zastoupeni i národní socialisté a sociální demokraté. Blok těchto stran významně 
přispěl k prosazení komunistických cílů při jednání roku 1945 v Moskvě, a v dubnu téhož roku v 
Košicích, odkud vzešel zásadní dokument - vládní program. 
Košický vládní program představoval vrcholný dokument o směřování poválečného ČSR, na 
kterém se shodl jak londýnský exil, tak Gottwaldovi komunisté. V otázce uspořádání nové 
republiky je podstatný článek IX., který zakazuje obnovu pravicových nebo pravicově 

orientovaných stran prvorepublikových. Toto opatření rázem z politické hry vyloučilo nejsilnější 
předválečnou politickou stranu. Bylo povoleno jen šest (respektive pět) stran - národní socialisté, 
sociální demokraté, lidová strana, slovenští demokraté a dvě komunistické s1Tany - tedy uskupení 
socialistická, sociální nebo nebo socialistický reformní program uznávající: "Přijatý komunistický 
návrh vládního programu obsahoval tak hluboké a rozsáhlé změny v mocenskopolitické a sociálně 
ekonomické oblasti, že ve své podstatě představoval projekt výstavby nového zřízení. Příčiny jeho 
přijetí samozřejmě tkvěly v taktickém postupu komunistů i v atmosféře jednání konaném na 
sovětském území i v celkovém vývoji jednání. Podstatou bylo, že souhlas účastníht rozhovorů s 
návrhem programu byl vázán na jejich přesvědčení o nezbytnosti a účelnosti hlubokých 
strukturálních reforem v osvobozené vlasti, které by vnitřně zabezpečily stát před novým 
Mnichovem. Nešlo o chvilkový poválečný ústupek poválečné revoluční vlně, ale o vyhraněný záměr 
a o poučení vyvozené z československé historie posledního desetiletí. Souhlas se změnou charakteru 
československa i jeho zahraničně politické orientace na Sovětský svaz byl vědomě vázán na 
neschopnost předchozího systému řes'(it především sociální a s tím související i politické a především 
národností problémy, na neúnosnou a škodlivou přebujelost minulého stranického systému. "l6 

Spolu s oznámením programu se 5. dubna rozřešily i personální otázky. Je důležité se zatím alespoň 
nástinem seznámit s osobami a událostmi, které byly pak na stránkách tisku často předmětem půtek 
a sporů. V nové vládě měla mít každá strana po třech křeslech. Komunisté, ač fakticky s jedním 
gottwaldovským vedením, vystupovali jako strany dvě - KSČ a KSS. Takto získali komunisté 
křesel šest. Klement Gottwald a Viliam Široký byli místopředsedy vlády, z nejdůležitějších rezortů 
jmenujme silové ministerstvo vnitra Václava Noska a ministerstvo informací (MI) Václava 
Kopeckého. Pod kuratelu ministerstva inf01mací spadala i rozhodnutí týkající se tisku. Třetím 
mocensky důležitým rezortem bylo ministerstvo zemědělství Júlia Ďuiše. Jak silná (a rozhodně 
neparitní) byla mocenská pozice komunistů vynikne, když připočteme další silové ministerstvo, a 
to obrany, pod vedením komunistického sympatizanta Ludvíka Svobody, dále "odborníka" Zdeňka 
Nejedlého. V poslední řadě připomeňme post náměstka Vlada Clementise na ministerstvu zahraničí 
a "levé křídla" stran, tedy platformy uvnitř ostatních politických stran, které se zasazovaly o 
spolupráci s komunisty. Mezi nejvýraznějšími osobami byl předseda vlády, sociální demokrat 
Zdeněk Fierlinger. 
Takto tedy nástinem vypadala první poválečná vláda - tzv. vláda Národní fronty Čechů a Slováků 
(NF). Národní fronta se tak stala nejdůležitějším mocensko-politickým činitelem: "Disponovala 
rozsáhlou politickou mocí a opírala ji o několik faktont. Byla politickou základnou státu, určovala 
linii státní politiky, rozhodovala o hlavních sporných a mocenských otázkách. K tomu se řadilo 

l6Jiří Kocian. Poválečný vývoj v československu 1945-1948. Praha: SPN, 1993, s. 7. 
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významné právo rozhodovat o vzniku nových politických stran a princip nepřípustnosti legální 
parlamentní opozice. "l7 

"Dalším faktorem, o němž NF rozhodovala, byly sociálně ekonomické změny. Prostřednictvím 
vlády a jejích orgánů ovládala znárodněný sektor. Měla v rukou i nástroje ekonomického řízení, 
určovala či mohla určovat směr hospodářského vývoje, jakož i personální obsazení řídících 
struktur. Konečně mocenskou pozici NF rozšiřoval její vztah k ústavním institucím. Prezident 
respektoval rozhodnutí NF, vláda byla vládou NF. Některá závazná rozhodnutí vlády i vládní 
programy projednávala NF, a naopak závažná sporná rozhodování přesouvala vláda k jejímu 
rozhodování. "l8 

Přestože NF vznikla již v odboji, plynule se po válce proměnila v koalici stran, které se podílely na 
vládě. Koalici stran ve vládě není možné chápat jako například vládní koalici za první republiky. 
Samotné vládnutí bylo nyní mnohem více závislé a v režii jednání Národní fronty samé. Nelze ale 
připodobňovat řešení sporných problémů v NF prvorepublikovým setkáním představitelů stran, tzv. 
Pětce, respektive tzv. Osmičce. NF měla naprosto odlišný charakter. Nelze ale mluvit o jejím 
mocenském monopolu: "Od monopolu jedné strany se však odlišoval v několika směrech. Šlo o 
monopol koalice několika stran, jež mohly svobodně působit a soupeřit o podíl na moci. O 
monopol, který se neprosazoval ve všech oblastech společenského života, omezoval se na určování 
linie státní politiky, na zásadní a dílčí rozhodnutí mocenských orgánů, která se rodila v diskuzích a 
sporech a kompromisech politických stran, směn!. Jednalo se o monopol moci, ve kterém nadále 
plnily svou roli občanská společnost a veřejné mínění. Uvedené rysy mocenského monopolu 
udržovaly a zajišťovaly demokratické principy vládnutí: politický pluralismus mocenskopolitickým 
soupeřením stran, svobodné volby, svobodu shromažďování, tiskovou a náboženskou, dále nezávislé 
soudnictví, veřejnou kontrolu vlády a jejích orgáml. "l9 Rozdíl v paralele mezi mocenskými 
oligopoly předválečné a poválečné republiky spočívá především v tom, že zatímco oligopol 
předválečných špiček velkých stran měl zřetelnou legitimnost "ze zdola" (konsenzus mocenské elity 
byl limitován a úkolován volebními výsledky a stranickým programem), poválečný oligopol čerpal 
legitimitu "ze shora" (dohoda povolených stran vtělená do Košického programu, 
mezinárodněpolitické zájmy) bez jakékoliv reálné a demokratické reprezentace společnosti. 

Vrcholní politici se tak spíše zodpovídali vágně pociťovaným idejím ve společnosti a Košickému 
programu, než hmatatelným reálným zájmům zastupitelské demokracie (do voleb 1946 
reprezentovaly společnost výběrem povolené strany se stejným zastoupením poslanci). 
K mnohem větším ústupkům ve jménu klidného soužití byli svolní politici z Benešova tábora. O 
celém tomto problému se výstižně vyjádřil Klement Gottwald v dubnu 1945 v Košicích na 
konferenci funkcionářů KSS: "Strana má čistý štít, lid ji viděl jako stranu lidovou, stranu 
obětavých bojovníků . ... Druhá naše přednost nesmírného významu je práce a využití oněch orgáníl, 
které se dnes historicky vytvořily, a které mají podle našich plámt hrát rozhodující úlohu - to jest 
národních výborů . ... Národní výbory jsou hlavní arénou politického boje . ... program vlády ... Byl 
psán námi ... prošlo v něm vše, co strana považuje za hlavní a nejdůležitější . ... Národní frontu 
nestavíme na našem, komunistickém programu, který má za cíl sověty a socialismus, nýbrž na 
vládním programu . .. , My sami vládnout nemttžeme a oni sami vládnout také nemohou. Oni 
nemohou vládnout bez nás a my bez nich. Přitom oni více bez nás, než my bez nich. ztlstává nutnost 
spolupráce s druhou politickou skupinou, kteráje ke spolupráci s námi donucena. "20 

l7Generace 45. Pamětníci Mladé fronty 1945-1950, uspořádali Jaromír Hořec a Miroslav Sígl. Praha: Rio-press, 1997, 
s. ll. 
l8 tamtéž. s.ll. 

19tamtéž. s.l1. 

20K. Gotwald. Spisy XII. Praha 1955, s. 13-25, cit. Jiří Kocian. Poválečný vývoj v československu 1945-1948. Praha: 
SPN, 1993, s. 18. 

9 



Na těchto rozporných základech začala poválečná spolupráce stran sdružených v NF, kde původní 
styčné body (zajištění hranic, orientace na SSSR, vysídlení Němců) vystřídaly problémy, kde se 
stále častěji projevovalo jiné vidění světa. 

Poválečné veřejnosti 
Nástin událostí, které vyústily v Košický program nám tedy dokládají nepoužitelnost Habermasovy 
koncepce veřejné sféry jako dominantního hybatele artikulace společenského zájmu. Totalitní 
charakter protektorátního systému vytlačuje veřejnou sféru do oblasti soukromé, zároveň i tu 
drasticky omezuje ve prospěch nelegitimní moci státní. Ani poválečná ČSR nepožívá základních 
předpokladů k vytvoření veřejné sféry. Košický program, který vymezuje osekaný prostor pro 
veřejnou sféru se hemží zákazy a apriorními způsoby uvažování, které vylučují jiné strategie 
uvažování veřejného diskurzu. 
Modifikujme tedy habermasovský model Uak sám později autor učinil). John B. Thompson 
pregnantně a ve zkratce kritizuje slabiny teOlie. Ze všech výtek citujme pro nás nejpodstatnější: 
"Třetí slabina Habennasova výkladu se týká faktu, že veřejná sféra je svou podstatou omezená. Je 
zjevné, že Habennas pojímá tento model jako jakousi idealizaci skutečných historických procesů "21 

Zkusme si tedy definovat více veřejností (různého rozsahu) s různým dosahem platnosti 
legitimizovat názory svých představitelů. Z těch, kde můžeme zkoumat vývoj ideologie, jmenujme 
skupinu okolo Beneše a prozatímního státního zřízení, moskevskou komunistickou emigraci. U 
domácího odboje může zkoumat nejen vývoj ideologie, ale i proměny mentalit v krutém postavení v 
protektorátě. Konečně u pasivní většiny obyvatelstva protektorátu můžeme sledovat jen proměnu 
mentalit, neboť názory na budoucí zájem společnosti nepřekročily soukromou sféru. Pokusme se 
nyní jen zběžně načrtnout spojitosti i nespojitosti myšlenky transferu 

Geneze odsunu 
Myšlenka odsunu německé (a následně i madhrské) menšiny z československa se zrodila jak v 
reakci utlačovaného národa protektorátní správou, tak v londýnském exilu. V poválečné situaci 
viděla Benešova emigrace příležitost k definitivnímu a ospravedlnitelnému řešení německé otázky. 
S myšlenkou odsunu se už setkáváme v memorandu "MÚ"ové cíle československé" z 3. února 1941. 
"Beneš Pllvodně princip odsunu kombinoval s možným odstoupením části československého 

pohraničního území spolu s odsunem těch představitehl německé menšiny, kteří se proti 
československé republice provinili. K přesunům obyvatelstva mělo dojít i uvnitř československého 
území. "22 O dalších úvahách Benešovy emigrace nás informuje "Memorandum o otázce vnitřních 
hranic" z 6. ledna 1942 a "Desetibodový plán o transferu německého obyvatelstva z ČSR" z 
listopadu 1943. Iniciativy byly sice postupně vůči německé minoritě zpřísňovány, nikdy se ale 
přÚ"no nepřihlásily k principu kolektivní viny (i když "licitace" kolik Němců bude odsunuto a kolik 
zůstane tento princip předpokládá). I nejpřísnější požadavek stále počítal s více jak půlmilionovou 
minoritou zůstavších obyvatel německé národnosti. Zjednodušeně - za myšlenkový vzorec 
budoucího odsunu se stále dal brát příklad řecko-tureckého transferu z roku 1922. Druhé centrum 
emigrace, tedy českoslovenští komunisté v Moskvě, se k problému stavělo v jiných kategOliích. 
Potrestání v podobě vypovězení a konfiskace se mělo dít pouze nacistům a kolaborantům. Ostatním 

21 John B. Thompson. Média a modemita : sociální teorie médií. Praha: Karolinum, 2004. s. 63. 

22Karel Jech (ed.). Němci a Madhři v dekretech prezidenta republiky, Studie a dokumenty 1940-1945. Praha: Doplněk a 
ÚSD AV ČR, 2003, s. 54. 
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pak měla být dána možnost optovat pro ČSR či Německo. Komunisté se však v průběhu času 
přidružili ke stále radikálnějším řešení, které se pod vlivem nacistických krutostí konce války a 
revolučního varu Evropy velmi zradikalizovalo. Radikálnosti odsunu přitakával i domácí odboj. To 
dosvědčil po válce i sám Beneš: "Jsem neústupný ve věci odsunu Němdl. Tuto věc jsem již žádal v 
Londýně roku 1941. Přemýšlel jsem, jak to udělat. Vždy jsem soudil, že jistý počet Němců u nás 
zůstat může, a že patrně zilstane. Radikalismus u nás byl v této věci ostřejší, než jsem očekával. "23 

Od myšlenky potrestání či vystěhování představitelů okupační moci, nacistů, se postupně přešlo až 
k myšlence kolektivní viny. (Je samozřejmě důležité si vysvětlit, co si do konceptu kolektivní viny 
projektujeme. Jiný normativní uvažování plyne ze současných etických a lidskoprávních maxim, 
jiné z tehdejší poválečné atmosféry, kde běžně vedle emotivních argumentů zazníval i utilitární 
přístup, že udělovat zpětně občanství neprovinilé menšině je snadnější, než zbavovat občanství 
provinilou většinu. Bude konec konců i jedním úkolů této práce koncept kolektivní viny vhodně 
strukturovat pro další historickou práci s takovýmto pojmem). Výjimka měla platit jen ty, kteří se 
neprovinili proti demokratické a republikánské formě československa. Přestože v roce 1943 odsun 
přislíbily schválit jak USA, Velká Británie, tak SSSR, ke konci války západní mocnosti měly stále 
více výhrad. Beneš se proto stále více upínal na sílu příslibu SSSR. Stalin Benešovi souhlas 
neodepřel, protože mimo jiné sám sledoval své mocenské zájmy. Ve své sféře vlivu nechtěl 
problémy s menšinami. Na Postupimské konferenci v srpnu 1945 se ale odsun Němců z 
československa ve shodě mocností prosadiL Dle rozhodnutí mělo být z ČSR vysídleno 2,5 milionů 
Němců. Pro Beneše to byl výrazný úspěch. Kromě toho, že v tom spatřoval odčinění příkoří, které 
bylo spácháno na ČSR, tedy Mnichov, také v odsunu viděl definitivní vyřešení vztahů s Němci. 
Konference však v jinak vágní formulaci jasně stanoví podmínku humánnosti: "Tři vlády uznávají 
po projednání otázky ze všech aspektů, že musí dojít k odsunu německého obyvatelstva nebo jeho 
části z Polska, československa a Maďarska do Německa. Souhlasí s tím, že jakýkoli odsun, k němuž 
dojde, se musí pro vádě t organisovaně a humánním zp~lsobem. '124 

Vedle přípravy organizovaného odsunu však probíhal již tzv. divoký odsun, tedy odsun 
neorganizovaný, kdy samozvanci brali spravedlnost do vlastních rukou a často za nelidských 
podmínek, násilí a ponižování sledovali jediný cíl- vyhnat Němce do Rakouska či Německa. To vše 
často za přičinění ne stabilizovaných složek státní správy či dokonce s jejich souhlasem. Divoký 
odsun trval od května zhruba do srpna 1945, kdy státní správa znovu nabyla monopol na provádění 
donucování v republice, zastavila tento druh vyhánění a přikročila k přípravě organizovaného 
odsunu. V tzv. divokém odsunu bylo vyhnáno z republiky asi více jak 600 000 Němců a v 
organizovaném bylo vystěhováno za hranice 2,256 milionu Němců. Během tzv. divokého odsunu se 
čeští lidé dopustili nemálo násilností vůči vyháněným, nejen svou aktivní účastí, ale i revoluční 
dobou podmíněným souhlasem. NekIitizování průběhu odsunu, podmíněné Košickým programem, 
začalo být porušováno až rok a více po uskutečnění násilností, a to často již jako prvek jiného 
mocenského boje. Bezpráví bylo ponejvíce konáno Revolučními gardami. Struktura RG byla 
rozmanitá, vedle mladých lidí, často bez politické příslušnosti, se v RG vyskytli i násilníci přikrytí 
stranickou legitimací. Vedle personifikace pohraničního násilí, ale RG hrály svou roli v nastolení 
elementárního systému ve správně rozvrácené osvobozené republice. K tomu, aby byly potrestáni 
největší rabiáti a vrahové z RG nedošlo, ač je to z dnešního i tehdejšího pohledu snad jedna z mála 
věcí, na které by se češi s Němci při pohledu do minulosti bezesporu shodli. K jejich beztrestnosti 
se využíval zákon č.115/1946 Sb., o právnosti jednání v poválečném ČSR, ač k ospravedlnění činů, 
které byly spáchány z "důvodů nízkých a nečestných" rozhodně neměl sloužit. Únor 1948 
definitivně poslal do ztracena i případ poručíka Karola Pazúra a četaře Bedřicha Smetany, kteří v 

2\aut. zkr.)čt. Pan president o odsunu Němců. Svobodné slovo, 9. 2. 1946, roč. 2, č. 24, s. l. 

24Jiří Kocian. Poválečný vývoj v československu 1945-1948. Praha: SPN, 1993, s. 20. 
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Horních Moštěnicích u Přerova zmasakrovali 265 spišských Němců, z toho 74 dětí. Nekřiklavější 
případy bezpráví se přihodily vÚstí nad Labem jako reakce na údajnou verwolfskou bojůvku, v 
zmiňovaném Přerově, v Brně, odkud byli Němci posláni na pochod k rakouským hranicí, později 
vráceni a ve sběrném táboře se stali oběťmi epidemií či medializované případy Bíliny a české 
Kamenice. V opozici proti bagatelizaci počtu obětí ze strany komunismu i proti přepjatosti 

stotisícových údajných obětí vyhánění z německé strany se v 90. letech došlo k rozmezí 20 000-40 
000 obětí. Jaroslav Kučera z česko-německé komise historiků pak napočítal asi 25 000 obětí. 
Přestože drtivá většina úmrtí spadá do období mstivého divokého odsunu i krutá zima let 
1945/1946, kdy už probílml organizovaný transfer, si vyžádala své oběti. Karel Kaplan kritizuje 
myšlenku a dopad odsunu na základě principu kolektivní viny: "Princip kolektivní viny nerozlišuje 
mezi viníky a nevinnými a nerespektuje obecně uznávanou existenci početné skupiny občamt, 
politicky pasivních, bez politických zájmů, kterých zneužívají strany s totalitním programem. 
Nepočítá rovněž s myšlenkovým pohybem, kterým prochází každá vrstva obyvatel na základě 
vlastních zkušeností získaných během několika let s režimem. Princip kolektivní viny znamená 
absolutní nadvládu většiny nad menšinou, "vítěze nad poraženými". Uplatnění této praxe 
automaticky plodí negativní následky. Vyřazuje vnitřní kontrolu dodržování zákom'l, i těch, které se 
týkají občamt německé a maďarské národnosti. Ti se stávají obyvateli bez práv, postaveni mimo 
zákon a též bez možnosti dožadovat se re5pektování zákoml. Takový stav vytváří základnu masové 
nezákonnosti, před kterou nelze nakonec uchránit ani antifašisty. "25 

Z ekonomického hlediska je nutné na prvním místě konstatovat radikální proměnu sociálně

ekonomické stlUktury. Přes 2,5 milionu lidí ubylo jako pracovní síla z národního hospodářství, 
často z kvalifikovaných oborů. Kromě četného přesunu realit se jako nejpodstatnější stlUkturní 
proměna jeví konfiskace téměř 1 400000 ha zemědělské a 1 000000 ha lesní půdy. Do konce roku 
1947 se především v pohraničí usídlilo na 150000 uchazečů o půdu, kterým bylo přiděleno 1 200 
000 ha půdy.e6) Jistá část německého majetku rovnou přešla do lUkou státu, neboť se na ni 
vztahovaly znárodňovací dekrety. 

Podlnínky veř ejnosti 
Při promýšlení nástinu transfelU obyvatelstva německé národnosti vyvstává jedna zásadní otázka. Je 
sice jasné, že česká společnost s transferem v drtivé většině souhlasila (teď nezkoumáme, zda 
emotivně, racionálně, ekonomicky utilitárně atd.), nějak se ale musí v každé veřejnosti strukturovat 
souhlasné koncepty s počínáním mocenských elit, které jejich jednání legitimizují. Ve změněném 
systémovém prostředí si vybudování paradigmaticky nové argumentace vyžaduje určitý čas. Tedy, 
při vědomí všeho omezení veřejné sféry po roce 1945 a při vědomí průběhu odsunu, legitimizovala 
česká (československá) společnost koncept transfelU? Po osvobození totiž přijíždějí do Prahy dvě 
skupiny s nijak silnou legitimitou. Nová garnitura deklaruje odsun. Je však nabízen společnosti 
emigranty a zahraničním odbojem. Zbytky domácího odboje nejsou připuštěny k rozhodovacím 
procesům. Je tedy souhlas s vládní politikou, deklarovanou v médiích a stranickém i nestranickém 
spolkovém životě, platný? 
Paul Rutherford uvádí podmínky, za kterých veřejný názor legitimuje autoritu v jakékoliv funkční 
demokracii: 27 

25Karel Kaplan. Pravda o československu. Praha: Panorama, 1990, s. 2l. 

26Karel Jech (ed.). Němci a Maclhl'i v dekretech prezidenta republiky, Studie a dokumenty 1940-1945. Praha: Doplněk a 
ÚSD AV ČR, 2003, s. 312. 

27Pau1 Rutherford. Endless Propaganda: The Advertising of Public Goods. Toronto: University of Toronto Press, 2000. 
s.lS. 
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rozsah přístupu (tak univerzálně, jakje to jen možné) 
stupeň autonomie (občan musí být prostý jakéhokoliv nátlaku) 
odmítnutí hierarchie (každý participuje stejným způsobem) 
vláda práva (zvláště podřízení státu) 
kvalita participace (společné způsoby logiky) 
I když zmíněné podmínky jsou zjevně ideální, muzeme porovnat a uvědomit si rozdíl mezi 
demokratickou veřejnou sférou v poválečné západní Evropě a sešněrovanost veřejné sféry v ČSR. 
Rozsah přístupu byl porušen už zákonem 33/1945 Sb., který vylučoval vstup obyvatelstva německé 
národnosti do debaty o přiděleném osudu. (Stejný myšlenkový konstrukt se udál ale i při 

schvalování první československé ústavy - sváleno čechy a Slováky, s platností pro čechy, Němce 
a Slováky). Pokud se zaměříme na českou veřejnou sféru, žádný z dalších bodů nezůstal mimo 
snahu státní sféry do něj promluvit a svázat možnosti narací, které poskytuje diskurz, do předem 
traktovaných možností uvažování (i když nás zajímá především diskurzivní nátlak mimo přímé 
donucovací prostředky moci, připomeňme, že právě takové prostředky často limitují veřejnou 
debatu nebo i základní občanská práva, jako tomu bylo v případě zneužívání tzv. malého dekretu ve 
volbách 1946). 

Tím se dostáváme k nejproblematičtějšímu omezení platnosti veřejné sféry v poválečném ČSR. 
Existovala opravdu veřejná sféra mezi sférou státní a soukromou? Nedává příklad dekretu o změně 
občanství jasný příklad o styku soukromé sféry (v tomto případě oligopolu okolo Košického 
programu) a státní sféry (výkon transferu státní mocí)? Myslím, že tomu tak není. I v revoltujících 
měsících léta 1945 si představitelé státu byli jisti podporou pro své návrhy a nově se ustavující 
mediální i spolková scéna deklarovala okamžitý souhlas s demokratizačními, socializačními a 
retribučními opatřeními. 

Přesto nelze pominout, že veřejná sféra byla mezi lety 1945-1947 mimořádně slabá. Ze dvou 
důvodů. O průnik do sféry artikulace veřejného zájmu se snažila proniknout jak státní moc 
(mantinely obsažené v Košickém programu, tak ve vládní praxi), tak samozřejmě soukromá. Děsivé 
válečné zkušenosti, při kterých mnoho členů rodin zahynulo a samotnému národu hrozilo zničení, 
popíraly možnost, aby občan vstupoval do veřejné sféry a byl schopen racionální sociální 
komunikace. často se tak setkáváme s nespojitým (ve smyslu odporujícím si v jednotlivých 
tématech z hlediska obecných plincipů) chováním jednotlivců. Nejčastější je samozřejmě poválečná 
prostá negace vůči Němcům a co jejich národ představoval a zároveň třeba prohloubené sociální 
cítění ve srovnání s předválečnou dobou. V nejvyšší politické vrstvě bychom mohli takto 
interpretovat třeba vypjatý antiněmecký nacionalismus v kombinaci s antikomunismem li Heleny 
Koželuhové. 

V této souvislosti nemůžeme opomenout genezi dekretů prezidenta republiky a jejich vstup v 
platnost a způsoby jejich vynucování. Všimnout si kontroly veřejného diskurzu prostřednictvím 
výkonné moci, která nachází svou legitimitu v legislativním rámci, je mimořádně důležité. Ve 
vznikající, nestabilní a z principu slabé veřejné sféry se státní moc snaží využít své nové dominance 
a svázat společnost nově nastolenými pravidly: " ... jde o stanovení podmínek jejich uplatnění, o 
donucení jedinců, kteří diskurzy provozují, aby dodržovali určitý počet pravidel, a o zabránění 
tomu, aby k nim měl kdokoli přístup. "28 

28 Michel Foucault. Diskurs, autor, genealogie. Praha: Svoboda, 1994. s. 20. Rovnou si ale přiznejme, že používat v 
jedné práci teze Foucaulta i Habermase je ošidné. Je nutné se vypořádat s idealistickým charakterem principů 
diskurzivní etiky Habermasova komunikativního jednání a případnou komplementaritu zahrnutí mocenských a a 
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Nástin souvisejících právních aktů 
Vznik vydávání výnosů prostřednictvím dekretů byl bezprostředně svazan s válečným děním a 
takřka u všech exilových vlád obsazené (nejen) střední Evropy vznikl jako jediná možnost 
legitimizace svých rozhodnutí. "Dekrety prezidenta československé republiky z let 1940-1945 lze 
charakterizovat jako legislativní akty, které ve stavu válkou vnucené ústavní nouze vznikaly a 
vstupovaly v platnost improvizovanou a zpola mimoparlamentní cestou. "29 

"V situaci, kdy šestiletá nacistická okupace znemožnila existenci a funkci demokratického 
parlamentu, se prezidentské dekrety tvořily a vyhlašovaly z návrhu exilové vlády, případně po 
slyšení Státní rady, po návratu na osvobozené území pak k návrhu první domácí vlády (tzv. Košické) 
a v záležitostech celostátního významu také v dohodě s revolučně vzniklou Slovenskou národní 
radou. "30 

Nemálo z válečných i poválečných dekretů se dotýkalo početné německé Ca madarské) menšiny, z 
níž se většina jejích příslušníků provinila zradou na československé republice a nemálo se stalo 
oporou nacistické Třetí říše na území protektorátu. Mohli bychom uvést desítky dekretálních 
výnosů, ale omezme se jen na ty nejdůležitější, které bezprostředně ovlivnily poválečný osud 
Němců na území obnovené československé republiky: 
Dekret prezidenta republiky č. 5/1945 Sb., o neplatnosti některých majetkoprávních jednání z doby 
nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Madhrů, zrádců a kolaborantů a 
některých organizací a ústavů 

donucovacích praktik Foucaultovy dekonstruktivní teorie diskurzu. V této práci není nutné jejich platnost dokazovat či 
vyvracet, pouze přeberme některé dílčí strategie. U Habermase jeho koncept veřejné sféry s ohledem na pozdější 
kritiky, u Foucaulta koncept analýzy genealogické a kritické, ale především strategie a praktiky významového uzavírání 
diskurzu a jeho kontroly. I přes přiznání této praxe se však musíme vypořádat s jedním konceptem. V této práci slovo 
diskurz často jen označuje soubor výpovědí a jevů, které se vztahují k určité oblasti společenské praxe. U Habermase 
má však tento výraz velmi specifickou hodnotu směřující ke kontextu komunikačního aktu: ,,Pod heslem ,Jednání" 
zavádím komunikační oblast, v níž mlčky v projevech (také v tvrzeních) předpokládáme a také uznáváme nároky 
platnosti, abychom vyměňovali informace (tj. k jednání se vztahující zkušenosti). Pod heslem "diskurz" jsem zavedl 
formu komunikace vyznačující se argumentací, v níž se činí tématem nároky platnosti, které se staly problematickými a 
jsou tam zkoumány ohledně oprávnění. Máme-li vést diskurz, musíme jistým způsobem vystoupit ze souvislostí jednání 
a zkušeností (zde nevyměňujeme žádné informace, nýbrž argumenty, které slouží ke zdůvodnění Inebo zamítnutí) 
problematickým nároků platnosti" (Habermas, Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen 
Kompetenz in: HabermaslLuhmann, Theorie der Gesellschaft oder Socialtechnologie, Frankfurt am Main 1971. s. 138 
in: Detlef Horster. Jurgen Habelmas. Praha: Svoboda, 1995) Vydělení se (komunikačního) významu z dominantní 
forem usuzování má pro Habermase zcela jiný význam než pro Foucaulta: ,,0 "vyloučení" ve Foucaultově smyslu lze 
hovořit tehdy, jde-li o skupiny, které hrají konstitutivní roli při vytváření určité veřejnosti. "Vyloučení" získává jiný, 
méně radikální smysl jestliže tytéž stmktury komunikace současně vytvářejí více arén, kde vedle hegemonistické 
občanské společnosti vystupují jiné subkultumí či třídně specifické veřejnosti s vlastními premisami, které již 
neumožňují snadný kompromis" (Jiirgen Habermas. Strukturální přeměna veřejnosti. Praha: Filosofia, 2000 s.14) 
Foucaulovo poletování okolo slova diskurz spíše tenduje k snaze vystoupit z racionálně vývojového paradigmatu (o což 
Habermasovi jistě nejde): ,,Předpokládá se proto, že vše, co je fOlmulováno v diskurzu, bylo již artikulováno v tomto 
polotichu, které ho předchází, které pod nám neustále krouží, které však diskurz zakrývá a umlčuje. Manifestní diskurz 
není ničím jiným než potlač ovanou přítomností toho, co neříká: a toto "ne-řečené" je prázdnotou, která zvnitřku 
podkopává vše, co je řečeno. První téma považuje historickou analýzu diskurzu za hledání a opakování počátku, který 
se vzpírá každé historické determinaci: to dmhé vidí historickou analýzu jako interpretaci či naslouchání ,již
řečenému", jež je zároveň "ne-řečené". Musíme se zříci všech těchto témat, jejichž funkcí je zamčit nekonečnou 
kontinuitu diskurzu a jeho tajemnou přítomnost pro sebe ve hře neustále se navracející absence" (Michel Foucault. 
Archeologie vědění. Praha: Herrmann a synové 2002. s.41) 

29Karel Jech (ed.). Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky, Studie a dokumenty 1940-1945. Praha: Doplněk 
a ÚSD AV ČR, 2003, s. 9. 
3°tamtéž. s. 9. 
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Dekret prezidenta republiky č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich 
pomahačů a o mimořádných lidových soudech (tzv. velký retribuční dekret) 
Dekret prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského 
majetku Němců, Madarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa 
Dekret prezidenta republiky č. 28/1945 Sb., o osídlení zemědělské půdy Němců, Madarů a jiných 
nepřátel státu českými, slovenskými ajinými slovanskými zemědělci 
Ústavní dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství 
osob národnosti německé a maďarské 
Dekret prezidenta republiky č. 71/1945 Sb., o pracovní povinnosti osob, které pozbyly 
československého státního občanství 
Dekret prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní 
obnovy 
Dekret prezidenta republiky č. 126/1945 Sb., o zvláštních nucených pracovních oddílech 
Dekret prezidenta republiky č. 138/1945 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti (tzv. 
malý retribuční dekret) 
K výše uvedenému výčtu bychom jistě mohli připojit ještě několik dalších právních aktů, které se 
dotýkaly osob německé národnosti, popřípadě následného začlenění dekretů do právního systému. 
Mezi dekrety bychom však marně hledali právní ošetření nejradikálnějšího z poválečného aktů vůči 
Němcům, a to samotného fyzického odsunu. Kromě dílčích vyhlášek a směrnic k provádění odsunu 
zastřešující právní úprava nevyšla, protože se vycházelo z mezinárodních úmluv, především 
Postupimské konference, konané na přelomu července a srpna 1945. Za nejdůležitější domácí 
právní akt související s odsunem lze pokládat dekret č. 33/1945, kterým několik milionů obyvatel 
českých a slovenských zemí přišlo o státní občanstvÍ. 
Není možné zde rozebírat jednotlivé právní úpravy, proto se omezme na citaci několika výňatků z 
výše uvedených dekretů, popřípadě doplněných o související směrnice a vyhlášky, na které bylo v 
tisku často odkazováno či s nimi polemizováno. Je zřejmé, že výňatky mohou podat jen 
nedostačující a zkreslenou znalost problematiky, ale vzhledem k tomu, že všechny strany s řešením 
menšinového problému prostřednictvím odsunu v shodě souhlasily, mezistranické odchylky 
najdeme právě v jednotlivostech. Citace z dekretů a směrnic jsou uvedeny v příloze. 

Nástin charakteru právních dokulnentů 
Shrňme nejprve v nástinu právní dokumenty a stranické materiály související s vysídlením 
obyvatel ČSR německé národnosti a na jejich základě se pokusme interpretovat žurnalistické texty. 

Při posuzování dekretů prezidenta republiky se vynořila pochybnost, především ze strany 
příslušníků vyhnaných minorit, zda dekretální právní výnosy byly vůbec legálními a legitimními 
právními akty. Na oboje se od pádu komunistické totality pokoušela odpovědět jak historická, 
publicistická a politická, tak i právnická veřejnost, která se musela vyrovnat s pádem oficiální 
doktríny založené na konceptu revolučního zákonodárstvÍ. Průběžný výsledek se kromě záplavy 
historických a několika právnických rozborů zračí i v několika nálezech Ústavníllo soudu, který sice 
nezkoumal dekrety jako celek, ale při zkoumání dílčích dekretů se k nim několikrát vyjádřil jako k 
celku. 
Zodpovězení otázky legality se zdá být mnohem jednodušší, než promyslet otázku legitimity, 
respektive odpovědnosti: " ... Prozatímní státní zřízení československé republiky, ustavené ve 
Velké Británii, je nutno nahlížet jako na mezinárodně uznávaný legitimní ústavní orgán 
československého státu, na jehož území okupovaném říšskou brannou mocí byl nepřítelem 

15 



znemožněn výkon svrchované státní moci československé, pramenící z ústavní listiny ČSR, 
uvozené ústavním zákonem č. 121/1920 Sb., jakož i z celého právního řádu československého. 
V důsledku toho všechny normativní akty prozatímního státního zřízení ČSR, tedy i dekret 
prezidenta republiky č. 108/1945 Sb. - také v d~lsledku jejich ratihabice Prozatímním 
Národním shromážděním (ústavní zákon ze dne 28. 3. 1946 č. 57/1946 Sb.) - jsou výrazem 
legální československé (české) zákonodárné moci a bylo jimi dovršeno úsilí národ~l 

československa za obnovu ústavního a právního řádu republiky. Dovolávat se tedy 
nepodmíněně, tedy i pokud jde o zákonodárný proces, ústavní listiny ČSR z roku 1920 pro 
dobu, kdy československý stát byl zprvu násilně okleštěn a později zcela okupován a kdy 
postupně ztrácel svou politickou reprezentaci, je zcela absurdní. Ve svých dL'isledcích by takové 
posuzování totiž znamenalo odepřít porobenému národu jeho přirozené právo na boj proti 
okupujícímu agresorovi, včetně odporu branného. "3l 

Při promýšlení otázky legitimity obsahu dekretů týkající se osudu národnostních minorit německé a 
madhrské je nutné si ozřejmit, že jakýkoliv soud současnosti nemůže být argumentem právním pro 
změnu nazírání na problém. Dotyčné dekrety již nezakládají nové právní skutky, a proto nemůže být 
tehdejší právo nazíráno právem dnešním. Příslušné právní úkony mohou být konfrontovány pouze s 
tehdejším právním řádem. Nález ÚS z poloviny 90. let cítil nutnost "zdůraznit základní moment 
vztahující se k jakémukoliv hodnocení minulosti; to, co přichází z minulosti, musí sice i tváří v 
tvář přítomnosti v principu hodnotově obstát, toto hodnocení minulého nemůže však být soudem 
přítomnosti nad minulostí. Jinými slovy, řád minulosti nemůže být postaven před soud řádu 
přítomnosti, jenž je již poučen dalšími zkušenostmi, z těchto zkušeností čerpá a na mnohé jevy 
pohlíží a hodnotí je s časovým odstupem." To snad i ozřejmuje, proč se k problému vyjadřuje tak 
málo (a více méně shodně) právních rozborů, a naopak nepřeberně (a často zcela odlišně) textů 
historických. Otázka legitimity se zdá být mnohem hůře interpretovatelná, než legálnost právních 
aktů revolučního, leč (lidově) demokratického státu s více méně fungujícími demokratickými 
institucemi, kontrolovanými parlamentem. 
Problémem je hodnotový spor o to, zda dekrety obsahovaly princip kolektivní viny či odpovědnosti 
nebo nacionální diskriminaci před justicí, který by byl ve zřetelném rozpom s dnešními obecně 
přijímanými právními i mravně lidskými normami. Obecný a převládající historické podvědomí o 
dekretech prezidenta republiky v české (i německé a rakouské) společnosti je takové, že se jednalo o 
právní akty založené na kolektivním principu. Je však nutné uvést čeho: viny, odpovědnosti, 

spravedlivé odplaty, nepřípustné diskriminace? 
Připomeňme, že v případě majetku (pro posuzování dekretů týkajících se majetku, resp. konfiskací) 
je Postupimská konference a následně i Pařížská o válečných náhradách (na které poválečný právní 
řád navazoval) založena na kolektivním principu: " ... majetková sankce, jakou je konfiskace 
nepřátelského majetku nacházejícího se na území československé republiky, má svůj historický 
kontext především v tom směm, že Postupimskou dohodou ze dne 2. 8. 1945 bylo rozhodnuto o 
odsunu německého obyvatelstva nebo jeho části z Polska, československa a Madhrska do 
Německa (hlava XIII) a že touto dohodou bylo současně rozhodnuto i o německých 

reparacích v duchu usnesení jaltské konference, stanovícího, že Německo bude nuceno nahradit, v 
pokud možno co největší míře, škody a útrapy, které způsobilo Spojeným národům, a za něž 
se německý lid nemůže vyhnout odpovědnosti (hlava IV). Na tyto body Postupimské dohody 
navazuje Dohoda o reparacích od Německa, o zřízení Mezispojeneckého reparačního úřadu a 
o vrácení měnového zlata, sjednaná dne 21. 12. 1945 v Paříži mezi 18 státy, a to i za účasti 
československa, jež byla publikována pod č. 150/1947 Sb. V části I článku 6 A této pařížské 
dohody se stanoví, že "každá signatární vláda si ponechá formou, již si sama zvolí, německý 

3l.Nález Ústavního soudu 55/1995 Sb. 
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nepřátelský majetek v její pravomoci, nebo bude jím disponovat takovým zpllsobem, aby se 
nemohl vrátit do německého vlastnictví nebo pod německou kontrolu, a odečte tento majetek od 
svého podílu na reparacích. .. 1/.32 Kvalifikace majetku jakožto "německého nepřátelského" je něco 
výrazně odlišného, než případná formulace "nacistů a kolaborantů". 
Přesto nelze dekrety jako celek při bližším zkoumání prohlásit za založené na kolektivním a tedy 
apriori nespravedlivém principu. Pro pochopení je samozřejmé brát v úvahu jejich genezi, 
obdobnost právních aktů v ostatních zemích, které byly okupovány Velkoněmeckou říší, stejně tak 
jako jejich složité dojednávání, kdy nejradikálnější koncepty vycházely v různých dobách tu od 
Beneše a Londýna, jindy od komunistů v Moskvě. 

Na úvod zacitujme již několikrát zmiňovaný nález ÚS k dekretu 108/1945 Sb. o konfiskaci 
nepřátelského majetku: "Vztah nepřátelství není tedy v dekretu prezidenta republiky Č. 108/1945 
Sb. koncipován na národnostní bázi, neboť za nepřítele zde na prvém místě platí nacistický či 
fašistický systém, a to, jak již uvedeno, nevyvratitelně, a také objektem ochrany je zde především 
demokraticko-republikánská státní forma. I když tedy v dekretu je v prvé řadě řeč o Německé říši 
a osobách německé národnosti, ve skutečnosti má tento dekret obecnější rozměr a lze jej 
považovat za jeden z dokumentů reflektujících odvěký zápas mezi demokracií a totalitarismem. 
Dělící čárou je zde to, na které straně kdo stál; proto za nepřítele není považován ten, byť 

kupříkladu německé národnosti, kdo aktivně vystoupil na obranu demokracie a nebo byl postižen 
totalitním režimem, na druhé straně je jako nepřítel kvalifikován ten, kdo, bez ohledu na 
příslušnost k jakémukoliv národu, aktivně vystoupil proti demokracii." 
Podívejme se však i na další dekrety, na které se výše uvedený výklad nevztahuje. 
Z majetkových zmiňme vedle dekretu prezidenta republiky Č. 108/1945 Sb., o konfiskaci 
nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, dekret prezidenta republiky Č. 5/1945 Sb., o 
neplatnosti některých majetkoprávních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových 
hodnot Němců, Madhrů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů, dekret prezidenta 
republiky Č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, 
Madarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa. 
Z retribučních zmiňme dekret prezidenta republiky Č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických 
zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech (tzv. velký retribuční 
dekret). 
Z dalších, které upravují postavení obyvatel německé národnosti, zmiňme ústavní dekret prezidenta 
republiky Č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a 
madhrské, dekret prezidenta republiky Č. 71/1945 Sb., o pracovní povinnosti osob, které pozbyly 
československého státního občanství, dekret prezidenta republiky Č. 126/1945 Sb., o zvláštních 
nucených pracovních oddílech. 
Mohli bychom uvést i další, ale zaměřme se na dílčí ustanovení výše zmíněných dekretů. 
Připomeňme si, že toto je nástin právních aktů, nikoliv (ne)zákonného způsobu jejich provádění. 
U dekretu Č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, 
hned narazíme na asi nejmarkantnější rozpor, který ukazuje problematičnost výkladu dekretu na 
politické vůli. Přestože dekret nelze označit za kolektivní ve smyslu zakládajícím se na presumpci 
viny národnostní etnicity, pozdější výklad již manipuluje s tímto tvrzením. Dekret obsahuje § 1. ,,(2) 
Osobám německé a maďarské národnosti, které se aktivně zúčastnily boje za zachování celistvosti a 
osvobození československé republiky, se zemědělský majetek podle odstavce 1 nekonfiskuje." Ale 
výklad z roku 1946 konstatuje: "Tyto osoby (které "zůstaly věrné republice" - pozn.) jsou vyňaty z 

32tamtéž. 
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konfiskací. Ne však v případě zemědělského majetku. Zde nestačí pro vyjmutí "trpění pod 
nacistickým či fašistickým odbojem", zde musí jedinec prokázat "aktivní účast v boji za zachování 
celistvosti a osvobození ČSR". Ministerstvo zemědělství k tomu shrnuje motivaci: "Vycházejíc ze 
smyslu a účelu dekretu čís. 12/1945 Sb., odejmouti držbu zemědělské půdy co největšímu počtu 
osob německé národnosti vzhledem ke značnému potenciálu nebezpečí takové držby, ... " 
Následná praxe, často kritizovaná i zamlčovaná v tisku, ukázala, že pro konfiskaci stačí často pouhé 
obvinění na základě retribučního dekretu, i když je státní občan později obvinění zproštěn: "Stává 
se často, že v trestním řízení proti některým občanům podle velkého nebo malého dekretu nebylo 
zjištěno žádné viny a došlo k osvobozujícímu rozsudku. Ovšem podle konfiskačního dekretu č. 
108/1945 Sb. může těmto občanům být zkonfiskován majetek trestním opatřením orgánů, které 
vůbec nejsou žádnými orgány nějakého soudnictví. To je v rozporu se základními zásadami našeho 
i světového práva trestního .... Tímto způsobem se stává otázka národní cti otázkou majetkovou." 
Za z dnešního pohledu diskliminující (ale z tehdejšího zcela samozřejmou) lze považovat klausuli, 
že se bude "přidělovati půda do vlastnictví osob slovanské národnosti". 
Pokud budeme posuzovat ústavní dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě 

československého státního občanství osob národnosti německé a madarské, setkáme se opět s jiným 
kolektivním konceptem. Výjimka ze ztráty občanství je podmíněna vzdáním se příslušnosti ke své 
národnosti, a to před rokem 1929. Opět tedy nelze konstatovat, že jde o uplatnění konceptu 
kolektivní viny, neboť z tehdejšího pohledu znamenalo přihlášení se k německé národnosti či 

členství v německém spolkovém životě nikoliv prvek národní identity, ale posílení páté kolony 
Hitlerova Německa. Rok 1929 byl stanoven s ohledem na poslední sčítání lidu Je zřetelné, že 
takové odůvodnění před soudem přítomnosti neobstojí (především posuzování k roku 1929), přesto 
nelze konstatovat, že by dekret byl koncipován na základě nacionální msty. Dekret a jeho výklad 
dále obsahuje výjimky, které se kromě dětí a starců týkaly smíšených manželství. Provdané české 
ženy za Němce pak byly leckdy vystaveny verbálnímu i faktickému teroru, přestože to podle 
dekretu bylo protiprávní. "Žádná žena, která se provdala za Němce, nesmí býti považována za 
češku. Očistěte domy od žen a dívek, které se stýkaly s německými žoldáky!" hřímá tisk. 
Výklad dekretu praví: "Smíšená manželství, jimiž rozumíme: 
a) rodinný svazek, kde manželka je české národnosti a muž je německé národnosti. české manželky 
Němců podrží svoje dosavadní čs. státní občanstvÍ. Manželé Němci čs. státní občanství ztratili a 
žádostem o jeho vrácení není dosud určena lhůta. '" 
b) Byl-li muž české národnosti a manželka německé národnosti, vrací se manželkám podle §3 a 4 
dekretu 33/1945 Sb. čs. státní občanství, pokud se nedopustily nepřátelských činů proti státu nebo 
národům českému a slovenskému. Tyto případy se posuzují blahovolně." 
Je nutné znovu připomenout, že zde rozebíráme právní materiály, nikoliv praxi plnou nezákonností, 
rabování, znásilňování a vraždění. Stejně tak bez dalšího výzkumu nemůže s jistotou říct, jak lze 
očekávat naplňování "blahovolnosti" v revoluční době. Interpretaci ostatních dekretů ponechme 
stranou. Snad jen připomeňme rozdíl mezi praxí a dekretální úpravou pracovní povinnosti a 
pracovních oddílů. 

Shrňme si tedy důležité momenty zákonodárství, které po osvobození vstoupilo nouzovou, ne zcela 
legitimní cestou v platnost: 
Ú stavní soud shledal, že obecný duch dekretů staví na protikladu ten, který se přihlásil k demokracii 
versus ten, který optoval pro totalitu 
Chápání jednání v letech 1938-1945 do velké míry ovlivňovalo národní přihlášení se v roce 1929 
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Přestože se majetek a půda odebíraly právně dle protikladu demokrat versus nedemokrat, 
přidělování se dělo dle kolektivního klíče (Slované) 
dle 108/1945 Sb. Mohl být konfiskován majetek i těm obviněným, kteříbyli následně osvobozeni 
Ministerský výklad dekretů z roku 1946 hrubě posouvá interpretaci dekretů, především ohledně 
konfiskace zemědělské půdy dle 12/1945 Sb., a stává se kolektivní 
U smíšených manželstvích se zákonné "blahovolné posuzování" střetlo s dlouho nevydanou 
interpretací a nijak nezabránilo nezákonnému odsunu 

Vylnezení tématu a lnetody 
Přes sáhodlouhý seznam omezení a deformací můžeme ale říci, že v letech 1945-1947 zde v tématu 
osudu obyvatelstva německé národnosti existovala veřejná sféra, která legitimizovala konání 
mocenských elit ČSR. Nejednalo se tedy o masu, odsouzenou k souhlasu, falešnou veřejnou 
"jednorozměrných" individuí neschopných protestu. 

Pokud tedy veřejnou sféru (s tím, že si uvědomujeme, že veřejná sféra nejen legitimizuje konání 
elit, ale je i předmětem manipulativního zájmu ze strany mocenské hierarchie) budeme považovat v 
této době za funkční (ve smyslu apriorního soudu, že existuje jistá hranice, pod kterou už 
nemůžeme mluvit o funkčnosti všech důležitých atributů veřejné sféry), stojíme před nelehkým 
úkolem. Jak je vznikla všeobecná shoda na latentní úvaze drtivé většiny české společnosti ,,Němci 
se jako kolektiv provinili a budou vystěhováni"? Nahromaděný strach a úzkost z protektorátních let 
se musel ve svobodné veřejné sféře nějakým způsobem setkat s ideologickými koncepty 
zahraničního odboje. Veřejná shoda musela být tedy ve společnosti nějak artikulována a požadovat 
pro sebe většinovou platnost. 
Pokusme se najít "gramatiku" (způsoby usuzování) té doby, jak byla veřejně manifestována a která 
mohla vytvořit myšlenkový i artikulovaný koncept "Němci se jako kolektiv provinili a budou 
vystěhováni". Ihned vidíme, že s předválečným pojmovým aparátem si nevystačíme. V průběhu 
protektorátu sice změny mentalit, které reagovaly na nacistické krutosti, proměňovaly soukromé 
významy pojmů jako Němec, spravedlnost, odplata atd., nemohly být však v totalitní společnosti 
attikulovány ve veřejné sféře a vstupovat do dialogu s jiným vývojem jiných myšlenkových 
konceptů. 

Po osvobození se tedy pro koncepci, kterou artikulovalo zahraničí a mentálně dospělo v 
soukromých úvahách jednotlivců, muselo rychle najít univerzální (ve smyslu platné pro celou 
společnost) pojmy, ze kterých by bylo možno stvořit dominantní nat"aci "Němci se jako kolektiv 
provinili a budou vystěhováni". Pro výzkum těchto manifestací nových významů starých pojmů a 
nové "gramatiky" můžeme zkoumat buď obnovující se občanský život (masový stranický i 
nestranický) a jeho manifestaci v reálné společnosti či v médiích. 

Pro zkoumání veřejné sféry v poválečné ČSR a tématu osudu obyvatelstva německé národnosti si 
proto zvolme tyto priority: 
1. dekonstrukce pojmů ve veřejné sféře vztahujících se k obyvatelstvu německé národnosti 
2. nalezení pravidel "gramatiky" (způsobu usuzování), které pracují s dobovými pojmy 
vztahujícími se k obyvatelstvu německé národnosti 
3. jako vzorek z manifestací veřejné sféry si zvolíme deníky od jejich poválečného vzniku 
(popřípadě obnovení) do květnového projevu Prokopa Drtiny v roce 1947, který pronesl ku 
příležitosti ukončení platnosti (4. 5. 1947) dekretu prezidenta republiky č. 16/1945 Sb., o 
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potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových 
soudech (tzv. velký retribuční dekret) a dekretu prezidenta republiky č. 138/1945 Sb., o 
trestání některých provinění proti národní cti (tzv. malý retribuční dekret) 

Jako velice důležité se v této chvíli jeví vymezení validity takto zaměřeného výzkumu. Tisk 
samozřejmě nereflektuje vše, co manifestuje veřejnou sféru. Pro obecně platné závěry by bylo nutné 
prozkoumat znovu obnovovaný spolkový život, debaty kulturních, expertních i dílčích 

socioprofesních skupin, v neposledních řadě i "každodenní veřejnosti" v hospodách či na 
sportovních kláních. Tisk je ale svojí podstatou historiky vyhledávaným prostorem, kde se artikulují 
debaty společnosti. Pro naše zkoumání je tisk o to podstatnější, že neexistuje f01mální cenzura Gistě 
ale limity Košického programu, autocenzura či mocenské strategie ministra informací Kopeckého), 
v prvních měsících po osvobození je nezávislost redaktorů na přímých mocenských záměrech 
stranických sekretariátů poměrně vysoká a v neposlední řadě se některé listy stávají tribunou 
opozičních názorů, tedy arénou pro střet názorů a idejí. 

Přz1dady možných metod 
Několik studií, které se snaží popsat změnu významu pojmů v souvislosti s osudem obyvatelstva 
německé národnosti v poválečné době už vznikly. 
Jan Wiendl tématizuje v české poezii 1945-1947 tyto motivy:" První z okruhů soustřeďuje motivy 
mytologické povahy. Právě zde se můžeme setkávat s obrazy vyjadřujícími odvěkost zápasu: válka a 
okupace jako by spíše jen konkretizovaly další polohu tohoto věčného konfliktu odkazujícího a k 
nejhlubším kořemtm. Ilja Bart, 1945, Duňte hrany (Má země potápí sel koráb ztroskotaný I a 
roztříštěný I do teutonských vln) ... V těsném sousedství s mytologizujícími motivy si představme 
další motivický okruh, který tématizuje otázku historicky podmíněného zápasu češství a němectví ... 
Karel Šelepa, 1945, Lidice, Osvětim, Dachov. Tři balady ( ... národ zločinců se dal I na pochod zase 
Evropu, I by šlapal právo, čest) ... Odtud vede jen krok k dalšímu tématickému celku, 
koncentrovanému kolem otázek obecně humánní charakteru. V zásadě jde o básnické rozvinutí tezí, 
jež za československou vládu formuloval Edvard Beneš, který ve vztahu k Německu na různých 
místech konstatoval: "Tento národ přestal být v této válce už vůbec lidským, přestal být lidsky 
snesitelným a jeví se nám už jen jako jediná veliká lidská nestvltra." Vladimír Holan, 1945 (2001) 
Panychida (Německo, teď i nazpět zbořeno, I bylo a je sna přelidněno, I však ani jeden člověk v 
něm!) .... ,Následující tématický okruh, týkající se zobrazení Němce a němectví, se vztahuje k 
soudobému politicky aktuálnímu dění. Petr Křička, 1946, Běsové ( .. my štítíme se žíti s vlkodlaky I 
my toužíme je dostat z domu ven./. .. my dostaneme zlé hosty z domu ven.) ... 
Petr Křička, Báseň Nemesis, 1946 
Kdo stál by o jejich krev, o jejich životy hmyzí? 
Zhoubné hlízy však rodnou nutno je zbaviti zem. 
Cizoty zlobné a zpupné, havěti chladné a cizí: 
do děr ať zaleze zpět, zkad kdysi se vetřela sem! 
Příliš, ach, bývala vlídná země ta vznešená k nim, 
dlouho na srdci, dlouho hadí to plemeno hřála . 
.. Ty pravíš, ten s vámi že cítil, onen neškodil vám? 
Z trpké moudrosti věků jak málo ses dovedl učit! 
Katanem vaším ten-onen právě -li nebyl snad sám, 
kdo za jeho syny či vnuky, bláhový bude ti ručit?"33 

33Jan Wiendl: Obraz Němce v české poezii v letech 1945-1947. s. 62-67 in.: Getraude Zand, Jiří Holý eds., Transfer, 
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Jestliže poezie poměrně aktuálně reaguje na aktuální společenské dění, próza má odstup několika 
let. Je možná nevhodné řadit některé romány do kontextu veřejné sféry 1945-1947, protože jsou 
často nějak "do ovlivněny" pozdějším vývojem. Alespoň pro ilustraci připomeňme adorované dílo 
socialistického realismu Nástup (1951) Václav Řezáče: " .. , autor soustředil kolem hlavní postavy 
komunisty Bagára řadu figur, které vystupovaly ve vztahu k němu ve funkci "pomocníkLl ct nebo 
"protivníků ct. Jejich role byla přitom určena sociálně třídní determinací, jež tvořila apriorní základ 
jejich estetické kvality. Kvalitativně diferenciační rysy sociální byly přitom kombinovány s rysy 
národnostními . 
... Tak se jeho román stal nástrojem propagandy komunistického výkladu dějin i obhajobou a 
ilustrací oficiálního názoru o kolektivní vině, jež byla splacena odsunem německého obyvatelstva. 
Chyběl tu však obraz násilnosti páchaných čechy na odsunovaných Němcích. "34 Aleš Haman si ale 
všímá i jiných narací v dobové veřejné sféře, které byly menšinové a rozleptávaly hegemonii 
dominantního příběhu, podporovaného a vykonávaného státní mocí. Jako příklad mu slouží Boží 
duha (vydáno 1955) Jaroslava Durycha: "V Durychově pohledu nejde o čecha a Němku, nýbrž o 
muže a ženu, kteří si mohou být vzájemně oporou ve svých niterných zápasech ct

35
, Adelheid (vydáno 

1967) Vladimíra Kamera: "Postava sudetské Němky se stala svou kvalitativní nejednoznačností 
dokladem změny jak ve zpllsobu tvárné stylizace (od "postavy-definice ct k "postavě-hypotéze ct 

řečeno terminologií Hodrové), tak i v hodnotovém vědomí společnosti. ,<36 a Pátým pádem voláme 
smrt (ze 70. let) Václava Vokolka, kde hlavní postavou je německý kněz Jan B6hm: " ... dokázal 
spojit okrajové postavení jedince ve společnosti, jež je uměle etnicky homogenizována, s jeho 
spirituální bezmocí danou upoutaností v osidlech režimu, který odmítá metafyzické hodnoty. ct37 

V umělecké rovině nám tedy nástinem vystupují mimo jiné tyto motivy artikulující staré i nové 
vymezení: 

nová verze historicko-mytologického zápasu češství (slovanství) s němectvím (teutonstvím) 
humánní obvinění nacistického národa a zrazení jeho nárokované kulturnosti 
aktuální artikulace vypuzení zla z českého domu 

Proti tomu okrajové způsoby uvažování manifestují tyto motivy: 

humánní, odnacionalizovaný pohled na člověka 
akcent na různorodost lidských společenstvÍ jako na pozitivní vlastnost 
ale především rozbití jednoznačnosti a schématičnosti postav, kterou dominantní narace, 
odvolávající se na statický koncept kolektivní odpovědnosti, předpokládala 

Další oblastí, která nám může poskytnout vodítko k dobovým konceptům, jsou programové 
dokumenty a publikace vrcholných stranických představitelů. Ty na rozdíl od umělecké tvorby 

vyhnání, odsun. Bmo: Host, 2004. 

34Aleš Haman. Existence ve zhrouceném světě. Postavy sudetských Němců v prózách Jaroslava Durycha, Vladimíra 
Komera a Václava Vokolka s. 98 in.: Getraude Zand, Jiří Holý eds., Transfer, vyhnání, odsun. Bmo: Host, 2004. 
35tamtéž. s. 101. 

36tamtéž. s. 101. 

37tamtéž. s. 103. 
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odrážejí stav společnosti z hlediska jiné než soukromé sféry. Reprezentují předěl mezi státní a v 
případě osobních publikací veřejné sféry: 

Stranické programy a texty významných straníků 
(v.fechny citované statě jsou uvedeny v závěrečné přfloze) 

Stejně jako tzv. Košický program i program vlády vzešlé z voleb roku 1946 deklaruje shodu stran 
na odsunu Němců. Projev předsedy vlády Klementa Gottwalda 3. června 1946 při příležitosti nově 
sestavené vlády: "Do konce roku 1946 musí být ukončen odsun celého německého obyvatelstva 
naší republiky. V dohledné době bude též skončené v podstatě osídlení našeho českého pohraničí. 
Bude tam po odsunu Němců žít přibližně dva a půl miliónu našich spoluobčanů." 
Při komparaci stranických programů a dokumentů význačných představitelů stran NF týkajících se 
německé otázky připomeňme, že literatura je svým způsobem pouze dílčí. Přestože porovnání 
programů není těžké (vyjadřují s mírnými obměnami tzv. Košický vládní program), těžiště 

rozdílných přístupů k závazné linii (Košický vládní program, dekrety, případně směrnice MV) 
nalezneme v literatuře významných představitelů stran, popřípadě v textech ústředních výborů. 
Následující porovnání tak vykazuje několik (pochopitelných) nedostatků: výběr literatury závisel na 
autorovi a někde nebyl schopen dohledat příslušné texty, a za druhé nelze přesně stanovit, kde je 
dělící čára mezi převládajícím názorem stranické elity, a kde se jedná o osobní názory pisatele. Pro 
zřejmou "stejnost" programů nám ale nezbývá než s nimi pracovat. Samozřejmě se jedná pouze o 
dokumenty dobové, tedy s vyloučením mnoha ex post vzpomínek. 

U ČSNS najdeme nad dobovou dávku nenávisti, kolektivní viny Němců a implikaci vrozených 
negativních rysů i proroctví, že odsun "zintenzivní v německém národě odvěkou nenávist proti 
národu českému, což bude jistě patrno po dvě generace". Stejně tak považuje československé 
požadavky na změnu hranic za "mírné". (Připomeňme, že nad rámec požadované změny hranic, 
zjednodušeně řečeno z vrcholků hor na německou stranu, lze v dobovém tisku najít úvahy o 
přirozené jižní hranici čechů na Dunaji.) Mnohem radikálněji mluví šéfredaktor Svobodného slova 
a významný exponent ČSNS Ivan Herben, nacisty vězněný v koncentrácích: "Dojde-li na některých 
místech republiky opět k vyrovnávání účtů revolučními prostředky, nebude vina na české straně, ale 
na německé." K tolerování nezákonnosti přidává: "Není Němců dobrých, jsou jen špatní a ještě 
horší. ... Každý Němec je především imperialista, chamtivec a otrokář." I pozdější ministr Prokop 
Drtina, který se leckdy velmi zasazoval o mírné jednání s Němci, neváhá kolektivně vyzývat: " 
Abychom tohoto cíle dosáhli, musíme začít s vyháněním našich Němců z našich zemí důsledně a 
důkladně, před ničím se nesmíme zarazit a zaváhat." 
V dalším textu ilustruje Herben, jak se ČSNS snažila konkurovat marxistické KSČ a sociální 
demokracii z nacionalistických pozic: "Rozdílnost stanoviska strany národně socialistické od 
druhých dvou socialistických stran, které oproti našemu socialismu národnímu vyznávají doktrínu 
socialismu mezinárodního, jeví se na příklad v tom, že strana národních socialistů nevydává v 
našem pohraničí nikomu, ani českým odrodilcům, ani Němcům, vysvědčení o státní spolehlivosti." 

K sociální demokracii citujeme pouze říjnový program, kde se vyznává z marxistické 
(komunistické) teze o spřažení nacistů s kapitalisty: "Stali jsme se obětí rozpínavosti německého 
impelialismu, představovaného a neseného německým fašismem, přičemž mocenské a politické 
zájmy mezinárodního kapitálu sehrály v předrnnichovské krizi úlohu připravovatele a pomocníka." 

ČSL připomíná, že soustava ochrany menšin "Wilsonovy Evropy" zklamala: " Otázka 
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národnostních menšin ve střední Evropě nedá se řešiti jinak než odsunem německých a madarských 
menšin v zájmu světového míru." Významný poslanec Jaroslav Fehulka radikálně hodnotí: 
"Konečně věčně neklidný, rozpínavý a bojovný německý živel, který byl po staletí parazitem na těle 
národa, půjde v důsledku svých velezrádných akcí a ukrutností, spáchaných zejména za doby 
nesvobody, ukrutností takových, které pro kulturního člověka jsou nepochopitelný, tam, kam jej 
srdce táhlo, do říše." 

Zajímavým příkladem stanoviska KSČ je stanovisko Karla Kreibicha, Němce, dlouholetého 
předválečného komunistického senátora a člena londýnské Státní rady (kde ovšem spíš 
reprezentoval Němce než KSČ). Tento cenný německý politik odsouhlasil revoluční politiku strany 
a popřel svou národnost: "Nejde tu jenom o vysvědčení z antifašismu, jde i o to, jestli si zasloužíme 
občanství slovanské republiky a demokratická práva, každému vlastenci poskytovaná. Kdo může 
čechům a Slovákům po posledních hrozných šesti letech a vzhledem k úkolům budoucnosti 
odepříti práva postaviti otázku takhle?" Dále konstatuje: "Není tak pochyby, že to postihne tu a tam 
i nevinné - ale čím se provinily ony miliony nevinných lidí a všichni ti, kteří byli Němci 
zavražděni? Jisté je, že to Němci nebudou chtít pochopit." Z publikace KSČ "Budujeme české 
pohraničí" zmiňme i zcela si přivlastněnou iniciativu ve věci odsunu: "My, komunisté, můžeme s 
hrdostí říci, že toto důsledné a nekompromisní řešení německé otázky bylo rozhodnuto a reálně 
formulováno v Moskvě, když maršál Stalin pod dojmem nacistických násilností uznal nezbytnost 
apolitickou a mravní oprávněnost tohoto našeho národního požadavku. My, komunisté, trváme na 
tom, aby naše republika využila této jedinečné příležitosti a zbavila se důsledně všech Němců a to v 
zájmu vnitřní a vnější bezpečnosti, v zájmu klidu a pokoje pro naše další generace. Z tohoto našeho 
rozhodnutí není možno sleviti." Šéf ÚRO a radikál komunistické politiky Antonín Zápotocký 
pregnantně konstatuje komunistické stanovisko: "Opatření tato je nutno uznávat, i když se mohou v 
některých případech ukázat přehnanými. K zajištění porážky nepřítele a k zabezpečení se proti 
možné zradě je vždycky lépe učiniti více než méně." Jako nejradikálnější se jeví text Jaroslava 
Mildorfa z roku 1947 (tedy po opadnutí nejrevolučnějších nálad), v němž navrhuje pro zůstavší 
Němce občanství druhé kategorie, perzekuci a jejich vystavení udavačství: 
"Němci, kteří nám zde zůstanou, musí býti ve stálé přísné evidenci MNV, ONV a pod stálou 
kontrolou různých úřadů. Musí být vytvořeny lidové instituce, jakési komise, které by jejich práva 
na svobodě usměrňovaly." 

Při shrnutí textů, které jsou spíše ilustrativní, než průkazné, lze kromě naprosté shody stran NF na 
vysídlení, konstatovat i to, že ČSNS se KSČ v rozdmíchávání nacionální nenávisti více než 
vyrovnala. Při znalosti okolností víme, že kromě tradičně nacionálního založení strany se z 
národoveckého radikalismu stal i jeden z politických nástrojů odlišení se od KSČ Přesto nelze 
nezaznamenat, že největší díl revolučníllo nacionalismu v kombinaci s projevy otevřené nenávisti 
proti Němcům náležel perfektně fungující komunistické propagandě. 

I zde se projevují všechny tři hlavní rysy protiněmecké rétoriky: 

nová verze historicko-mytologického zápasu češství (slovanství) s němectvím (teutonstvím) 
humánní obvinění nacistického národa a zrazení jeho nárokované kulturnosti 
aktuální artikulace vypuzení zla z českého domu 

Ze stranických materiálů je ale viditelný politická snaha přivlastnit si úspěch na prosazení konceptu 
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transferu právě té které straně. Ze stranických dokumentů ale vyplývá i jeden důležitý koncept -
totiž kombinace promýšlení osudu obyvatelstva německé národnosti a proces retribucí: "Trestání 
provinilců při použití stávajících, upravených nebo nově vytvořených právních norem s ohledem na 
individuální povahu stíhaných skutků, tj. Provádění retribuce ("retributio" - vrácení, odplata) v 
užším smyslu, soudní cestou, bylo připravováno paralelně s rozpracováním koncepcí, které 
předpokládaly razantní zákroky vůči "nepřátelským" minoritám včetně vysídlení jejich vět.Š'iny z 
původních bydli.Š'ť za hranice restituovaných státních útvanl. "38 

Nyní víme, jak vyznívalo téma osudu obyvatelstva německé národnosti v uměleckých textech i 
stranických dokumentech. Nastínili jsme si tak mantinely doby, mentalitní koncepty, které 
vycházely z pomezí veřejné sféry a soukromé sféry, respektive z pomezí sfér veřejné a státní. 
Základní proces legitimizace mocenských elit prostřednictvím artikulace názorů ve společnosti 
(nepočítaje v to občanské rozhodnutí v parlamentních volbách, voleb národních výborů, závodních 
rad atd.) se udál v médiích, především tisku. Přibližme si proto strukturu poválečného tisku, 
kterému se rozhodně nebyl (z dnešního pohledu) plně svobodný, který ale stále (jak jsme si ukázali) 
plnil roli veřejné sféry pro artikulaci názorů. 

Poválečný tisk v ČS R 
Znovu zmiňme, že v této době byl tisk vysoce exponovaný. A to z důvodu, že formálně 

neexistovala cenzura, a tak se stránky deníků (při neexistenci parlamentní opozice) staly politicko
názorovým kolbištěm. Na druhé straně si politické strany a jejich koalice NF dobře uvědomovaly 
sílu a dosah novin a stranický tisk byl propagandisticky využíván. Tento střet v převratné době 
necelých tří let, od skončení války do převzetí moci komunistickou stranou, činí z tisku té doby 
neobyčejně cenný dokument těchto let. 
Budeme mluvit především o úloze denního tisku, neboť ten se jeví jako nejdůležitější, s největším 
potenciálem. Poválečná situace byla výrazně ovlivněna, nejen u nás, ale i ve většině ostatních 
evropských zemích, příklonem k levicovým názorům, sociálním či socializačním reformám, 
ideálem o budování demokracie ve jménu sociální solidarity. 
V československu měly tyto tendence radikální vliv i na mediální scénu. V tehdejším nazírání 
společnosti v poměrně radikálním myšlenkovém pohybu se prvorepublikový tisk, organizovaný 
podle liberalistických pravidel, jevil jako přežitý. Pomineme-li na chvíli ze zřetele jasné mocenské 
zájmy stran v této oblasti, ideologicky bylo předmnichovskému tisku vytýkáno toto: přes 

kvantitativní hojnost kvalita nebyla dostatečná. Místo vzájemného konkurování měl tisk až na 
několik výjimek slabé hospodářské zajištění, čemuž odpovídal často bulvární obsah. Poválečné 
smýšlení se také obracelo proti praxi, že tisk mohl být zneužíván pro soukromé cíle jednotlivců. 
Stačilo mít peníze. To se v obnoveném československu jevilo jako vyloučené. Dále byl stranický 
tisk napadán za své neobjektivní stranictví a nevyváženost. 
Výdělečnost čistě komerčních listů a bulvárních periodik byla v poválečné euforii chápaná jako 
nemorální, zneužívající novinářské poslání ke svým zištným zájmům. Nesmíme zapomenout, že 
často zazníval i argument, že právě pokřivenost tisku první republiky měla za následek nesplnění 
svého žurnalistického poslání v krizových dnech mnichovské kapitulace a následné služebnictví 
některých novinářů protektorátní propagandě: " ... noviny napří.Š'tě nesmí být nástrojem sobeckých, 
kořistnických a často protistátních cíhl, nýbrž noviny jsou výlučným majetkem národa. Odtud 

38Tomáš Staněk. Retribuční vězni v českých zemích 1945-1955. Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea, 
2002. s. 5. 
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vznikla také snaha znemožnit dallí vydávání periodických tiskovin jednotlivci. V památných 
revolučních dnech vyhlásila pak konference zástupců tisku při české národní radě revoluční 
zásadu, že noviny a časopisy jsou majetkem národa a nemohou se stát předmětem výdělečného 
podnikání jednotlivce nebo anonymních skupin. Tuto zásadu pak podepřela vláda sama 
rozhodnutím, že noviny mohou napříltě vydávat jen uznané politické strany a celonárodní instituce, 
které svým protifalistickým postojem si k tomu získaly právo, a že takzvaný nezávislý tisk nebude již 
vtlbec trpěn. "39 

Prezident Beneš reprezentoval dobové názory o úpravě mediální scény a poslání tisku 
charakterizoval tak, že neomezená volnost musí ustoupit veřejnému zájmu, a že svoboda jednotlivce 
musí ustoupit svobodě celku. Je možné uvažovat o hypotéze, že se myšlenkové vzorce ve 
společnosti odklonily z mnohých důvodů (hospodářská, politická i státoprávní krize) od pohledu 
občanského a individualistického a v nových konceptech médií se mentálně přiklonily třídně 
viděnému pojetí hájení zájmů sociálních skupin. Nově vzniklé ministerstvo informací v čele s 
komunistou Václavem Kopeckým mělo ve své působnosti i prostředky státní informace a 
propagandy a otázky tiskové. Podle výše uvedených zásad vypracovalo prozatímní úpravu věcí 
tisku, která měla být schválena jako prezidentský dekret. Nařízení vyvolalo bouřlivou debatu, 
především bod o omezení vydavatelské činnosti na strany a uznané organizace vzbudil vlnu 
nespokojenosti. Někteří politici si totiž dobře uvědomovali, že za formulací o tom, že média jsou 
majetkem národa, se skrývá neomezená moc zastavovat a perzekvovat tisk ze strany ministerstva 
informací, tedy komunistů. 
Úprava nakonec vyšla 18. května 1945 jako vyhláška ministerstva a stanovovala, že povolení k 
vydávání mohou dostat kromě uznaných politických stran, státních úřadů a veřejnoprávních 
institucí jenom korporace celonárodního významu. Myšleny jsou tím reprezentativní organizace 
jednotlivých zájmových oborů lidské činnosti. 
Vyhláška nebyla často respektována a v poválečném zmatku jednotlivé tradiční listy regionálního 
významu byly obnovovány, často i z důvodu, že regionální samospráva viděla ve vydávání listu 
příležitost, jak občany informovat o překotných změnách a nových nařízení. Ministeľstvo informací 
bylo zaplaveno žádostmi o povolení k vydávání. Další problém, kteľÝ významně ovlivnil podobu 
poválečného tisku, byla nouze o tiskový papíľ (předpokládané dodávky ze Slovenska nešly 
uskutečnit pľo dopravní obtíže, pohraniční české tiskárny u českého Krumlova a v české Kamenici 
zahájily provoz až koncem července 1945). 
Tato situace příhodně nahrála zastáncům omezené svobody vydávání. Dne 15. června 1945 byla 
vydána vyhláška ministerstva pľůmyslu o obhospodařování papíru, která pověřovala Tiskový odboľ 
ministerstva infoľmaCÍ pľováděním organizace tisku. Tak se do rukou Václava Kopeckého dostalo 
pľávo o rozhodování a přidělování papíru potřebného k tisku periodik. 
Přes všechny technické i obsahové potíže bylo období od Květnové revoluce po listopadovou 
ľeformu opravdovým boomem českého tisku. Přestože byla stanovena vzájemná dohoda 
vydavatelství o nákladech jednotlivých periodik, náklady byly často překračovány. 
Listopadové události ľoku 1945 nejsou jasné poměrem a vzájemnou souvislostí opatření, které se v 
tomto měsíci ve vztahu vůči tisku udály. Ministeľstvo informací bylo neúspěšné v regulaci 
krajinských listů, kteľé měly být také pod správou stran, NF, případně uznaných oľganizací. Přesto 
hlavně náľodní výboľy, vycházející z prvoľepublikové pľaxe, obnovily někteľé tiskové informační 
orgány. Tato situace byla radikálně vyřešena během listopadu. Dle vládního vyjádření byl 
nedostatek novinového papíru důvodem k vyhlášce ministerstva informací ze dne 26. října 1945 o 
dočasném pozastavení tisku všech periodik s výjimkou denních listů, úředních věstníků a některých 
velkých stranických týdeníků. Dalším důvodem snížení zájmu o periodika byla i samotná měnová a 

39K. F. Zieris. Nové základy českého periodického tisku. Praha: Orbis, 1947, s. 16. 
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cenová úprava, která zdražila jednotlivé tiskoviny. 
Obnovení tiskovin v prosinci bylo vázáno na schválenou žádost o povolení k vydávání podanou 
Tiskovému odboru ministerstva informací. 28. listopadu při poradě na MI byla tak dovršena 
Kopeckého snaha, kdy časopisy národních výborů nebyly pro příště povolovány. 
Je důležité pro celkový obraz upozornit na to, že od Květnové revoluce vznikají časopisy nové, do 
té doby neznámé kategorie - časopisy závodních rad, které si vydávají závody samy, ale postupně 
jsou zaváděny pod jednotnou kuratelu buněk jednotného revolučního hnutí. Takto celkem 
nenápadně získali komunisté velmi cenný prostředek propagandy mezi dělnictvem. 
Co se týče časopisů stejného obsahu, předpokládal se jeden z oboru, jistá diferenciace se přiznávala 
časopisům z oblasti techniky, kultury a náboženství. Přestože byl vydán zákaz vydávání listů 

jednotlivci, nešlo pod toto pravidlo "glajchšaltovat" i periodika uznávaných a ceněných osobností 
vědy a kultury z předválečné doby. Tak byla několika osobnostem umožněna další činnost (např. 
Leichtrova Naše doba, Štencovo Umění, Girgalovy Otázky divadla, černého Kritický měsíčník) s 
tím, že dosavadní jejich práce je dostatečnou zárukou, že se nepropůjčí výdělečné činnosti. Ale 
tento okruh byl samozřejmě uzavřen pro kohokoliv dalšího. 
Nový český tisk reprezentovaly především tyto deníky (údaje z K. F. Zierise: Nové základy českého 
periodického tisku): Lidová demokracie, ústřední orgán ČS. strany lidové (Praha II, Václavská ulice 
12, průměrný denní náklad 185 000 výtisků), Mladá fronta, deník Svazu české mládeže (Praha II, 
Panská 8, průměrný denní náklad 80 000 výtisků), Národní osvobození, list ČS. obce legionářské 
(Praha II, Jungmanova 24, průměrný denní náklad 40 000 výtisků), Obrana lidu (bývalé Svobodné 
československo), ústřední deník čs. armády (Praha II, Jungmanova 24, průměrný náklad 80 000 
výtisků denně), Práce, list Revolučního odborového hnutí (Praha II, Václavské náměstí 15, 
průměrný náklad 250 000 výtisků denně), Právo lidu, ústřední deník ČS. sociální demokracie (Praha 
II, Hybernská 7, průměrný denní náklad 190 000 výtisků), Rudé právo, ústřední orgán 
Komunistické strany československa (Praha II, Na Florenci 13, průměrný denní náklad 500 000 
výtisků), Svobodné noviny, list Sdružení kulturních organizací (Pralla I, Národní třída 9, průměrný 
denní náklad 68 000 výtisků), Svobodné slovo, ústřední orgán ČS. strany národně socialistické 
(Praha II., Václavské náměstí 36, průměrný denní náklad 300 000 výtisků), Zemědělské noviny, 
deník Jednotného svazu českých zemědělců, Praha II (Třída Jana Opletala 3, průměrný denní náklad 
120000 výtisků).40 
K deníkům přiřadine i ty nejvýznamnější jména: Rudé právo a Večerní Rudé právo šéfoval nejprve 
V. Koucký, pak Gustav Bareš, který později přešel do Tvorby a nahradil ho 21. července 1946 
Vilém Nový. Svobodné slovo a Večerní Svobodné slovo vedl nejprve Karel Nový, zálly vystřídaný 
Ivanem Herbenem. Karel Nový pak zamířil do Svobodného československa a Práce. Právu lidu a 
Večerníku Práva lidu šéfoval Jan Vaněk a Radim Foustka, Lidové demokracii Josef Doležal, Práci 
Jiří Síla. Mladou frontu vedl Jaromír Hořec a Svobodné noviny Ferdinand Peroutka. Národní 
osvobození vedl legionář Lev Sychrava. 
Zadní strany se mutovaly zvláštními krajinskými přílohami - Lidová demokracie jich měla 11, 
Práce 16, Právo lidu 11, Rudé právo 18, Svobodné slovo 20 a Mladá fronta 7. 
Vedle deníků s dosallem po celých českých zemích, vydávají strany i vlastní krajinské deníky: 
Komunistická strana československa brněnskou Rovnost, plzeňskou Novou Svobodu, ostravskou 
Pravdu a olomouckou Stráž lidu. Celkový náklad 200 000 výtisků denně; 
Strana československých národních socialistů brněnské Slovo národa, ostravské Nové slovo, 
olomoucké Volné slovo, a plzeňský Nový Směr. Celkový náklad 190000 výtisků denně; 
ČS. sociální demokracie plzeňský Nový den, libereckou Stráž severu, brněnský On, a ostravskou 
československou demokracii. Celkový náklad 190 000 výtisků denně; 

4Otamtéž. s. 24. 
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Lidová strana brněnskou Národní obrodu, ostravský Hlas lidové demokracie a Osvobozený našinec. 
Celkový náklad 135 000 výtisků denně. 
Vrcholné názorové polemiky se ale odehrávaly kromě denních listů především v týdenních 
politických revuích. Komunisté vydávali Tvorbu, sociální demokraté Cíl, strana lidová Obzory, 
národní socialisté Masarykův lid a Sdružení kulturních organisací Peroutkův Dnešek. 
I v časopisech, které byly povoleny vydávat jednotlivcům (v praxi často pod hlavičkou nějaké 
společenské organizace, která však nechávala autorovi takřka absolutní volnost), se často konaly 
diskuze a zapojovaly se do utváření veřejného názoru. Byla to například Laichtrova Naše doba 
nebo Štencovo Umění či Kulturní politika E. F. Buriana. Nejvýraznějším byl bezesporu Kritický 
měsíčník, vedený neústupnou kulturní personou Václavem černým: ,,Nebylo však možné jej prostě 
a jednoduše obnovit, podle nových tiskových předpistt mohlo u nás teď periodikum vycházet již jen 
(!) jako orgán nějaké společenské organizace nebo korporace, nikoliv jako projev názoru 
jednotlivcova; ale byl tu Syndikát novináhl, aby uznal KM za SVLlj orgán. To uznání bylo čistě 
formální, nebyl bych nikdy připustil, aby mi do redakce a směru či obsahu kdokoli mluvil, a také to 
výbor syndikátu nikdy ani shtvkem neudělal. ,,41 

V úzké souvislosti s těmito událostmi se jeví otázka cenzury. Prezident i vláda v roce 1945 vyhlásili 
předválečné zákony za platné a kontinuální. Ale právě prvorepublikové cenzurní opatření bylo 
jednou z mnoha věcí, která se v nové republice neujaly. Institut preventivní cenzury byl zrušen. Nad 
těmito záležitostmi bděly samy strany, respektive jejich koaliční seskupení NF. Cenzura byla v 
poválečné euforii chápána jako nemravná a nedemokratická. V době poválečné nebyla ani potřebná. 
Všechna tisková média psala celkem pochopitelně s nadějí a optimismem. Brzy se však mezi 
politickými subjekty v NF zákonitě musely začít objevovat rozdílné a polemické názory. Společné 
zůstaly pouze zásady neklitizovat prezidenta Beneše, neútočit na samotný systém lidově 

demokratického zřízení. Co se týče jednotné podpory vládních programů a stran samých, jejich 
antipatie se rychle vyjevily. Dělo se tak především v lidoveckém a národně socialistickém tisku. 
Strany si uvědomovaly, že v očích voličů jsou příliš stejné, a že ve volebním klání, pokud chtějí 
dosáhnout úspěchu, musí být jasně názorově vyprofilovány s vlastním programem. Druhou příčinou 
rozepří byla celkem pochopitelná názorová a ideová nesourodost mezi komunistickým revolučním 
postojem a idejemi lidovců, slovenských demokratů a následně především národních socialistů. 

Paradoxem bylo, že kvůli f01mální neexistenci politické opozice a spoluvlády v NF nebyl v lidově 
demokratickém systému prostor pro opoziční vystoupení. To do určité míry začala suplovat právě 
média, především tisk. Začala se množit obvinění z reakčního způsobu psaní. Je z vládních 
protokolů známo, že se tyto spory ostře slovně řešily i na zasedání vlády: "Ke zvláště ostrému sporu 
došlo 30. listopadu 1945 mezi komunistickým ministrem Václavem Kopeckým a místopředsedou 
vlády a předsedou lidové strany Janem Šrámkem. Ministr obvinil listy Šrámkovy strany (zejména 
časopis Obzory), že "píší ve fašistickém a reakčním duchu" a vyhrožoval, že "tyto listy zakáže". A 
skutečně je na přechodnou dobu zakázal. "42 

Nekomunistické strany si počaly uvědomovat nebezpečí, které jim ze strany komunistou Kopeckým 
ovládaného ministerstva informací hrozí. Po podzimní aféře s Obzory se strany bály, že Kopecký 
může tyto perzekuce tiskové svobody provádět podle svého uvážení i nadále. Přes reálnou hrozbu 
Kopecký do února 1948 k podobnému opatřeníjiž nesáhl. 
Snaha omezit komunistickou moc v tiskových věcech vedla k lidovecké snaze o zavedení dodatečné 
cenzury. Avšak s přísnými mantinely. Vláda se návrhem zabývala a všechny strany s návrhem 

41Václav černý. Paměti III. (1945 - 1972). Brno: Atlantis, 1992, s. 69. 

42Karel Kaplan, Dušan Tomášek. O cenzuře v československu v letech 1945-1956. Sešity ÚSD, sv. 22. Praha: Ústav 
pro soudobé dějiny AV ČR, 1994, s. 8. 
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předběžně (každá s jinou motivací) souhlasily a předaly ho Noskovu ministerstvu vnitra ke 
zpracování. Ministerstvo vyjádřilo na vládě odmítavé stanovisko založené na hodnotící zprávě VII. 
odboru ministerstva vnitra, politického zpravodajství a Státní bezpečnosti. Ve zprávě se pravilo, že 
odbor považuje za neslučitelné se zásadami lidové demokracie a za politicky neúnosné, aby byl 
znovu zaveden přežitek dřívějších politických režimů, cenzura tisku, a z těchto důvodů nesouhlasí 
zásadně s návrhem na obnovení poměrů z doby před okupací v příčině cenzury tisku. Komunisté 
se přirozeně nechtěli vzdát takřka absolutní moci nad tiskem, zajištěné posty ministrů informací a 
vnitra. Přestože to přesahuje dobu, která nás zajímá, je nutné dodat, že přes přípravu návrhů na 
cenzurní opatření, nebyl v letech 1945-48 žádný takový přijat. A to i přes jasně svévolné činy 
komunistické Bezpečnosti co se týče konfiskací výtisků či neuposlechnutí nařízení justice v těchto 
věcech. 

Vytyčená zásada korporativního vydání periodik oproti prvorepublikovému individualistickému 
přístupu byla odůvodňována dvěma principy. Tím prvním bylo, že vydávání periodik je veřejným 
posláním a nemůže být chápáno jako výdělečná činnost. Tím druhým bylo plánování a regulace s 
poukazem, že důsledná koordinace a vytyčení směru pomáhá zlepšování kvality a zamezuje tříštění 
sil. První zásada však zásadně potlačuje složku obchodní v třísložkovém náhledu na tisk, tedy, že 
jde o součinnost stránky technické, novinářské a obchodní. Nevýdělečnost a nemožnost zvýšení 
výdělečnosti vede ke ztrátě motivace. Druhá zásada nebere v potaz zdravé podněty konkurenčního 
trhu. 
Ministerstvo informací potřebovalo i nějakou vlivnou nátlakovou sílu na organizace, které již 
povolení k vydávání dostaly. Z korporací šlo i především o Sdružení kulturních institucí, ale hlavně 
o periodika vydávaná názorovými oponenty uvnitř Národní fronty, tedy v Čechách lidovci a později 
především národními socialisty. Tou zásadou bylo, že kromě toho, že ne každé organizaci lze právo 
na vydávání přiznat, tak také ty organizace, které jsou již držiteli vydavatelského práva, nemají 
volnost ve vydávání časopisů jakéhokoli druhu. To představovalo účinnou páku proti názorově 
nepohodlným. Další a nejpodstatnější úpravou byl samotný systém povolení k vydávaní periodika. 
Nařčení ze zavádění koncesního systému se doboví obhájci bránili takto: "Namítá se, že touto 
úpravou se zavádí tzv. koncesní systém podle zásady, že vše je zakázáno, co není povoleno. Soudím, 
že takovýto výklad nelze osnově přikládat. Naopak, smysl osnovy je v tom, že vše má být povoleno, 
co odpovídá potřebám plánovité výstavby časopisů. " (K. F. Zieris)43 
Kopeckého právo na perzekvování nekomunistického tisku se projevilo již na podzim 1945, kdy na 
vládě hrozil zastavením lidoveckých Obzorů. 
O tom, jaká byla nezávislost a možnost demokratické polemiky na stránkách tisku, svědčí i 
nezávislost na politickém dění. Například ústy K. F. Zierise: "Dnes, kdy po prvních všeobecných 
volbách bylo též rozhodnuto o skutečném poměru politických sil ve státě, bude třeba přikročit i k 
částečné reorganisaci politického tisku ... ,,44 

Vyluezení textů 
Výběr textů je ovlivněn tím, že není možno zde zmínit veškeré texty dotýkající se tématu. Po 
prostudování materiálu uvádím texty, které se výrazně dotýkají problematiky vysídlení. Ve 
zběžných úvodech k textům necituji, o jaký jde žurnalistický žánr, protože se často překrývají a 
nejsou zcela odlišitelné, jakje dnes chápeme. Přesto se jedná pouze o dílčí výběr ze zpravodajské a 
komentářové rubriky. Můžeme však jen ve zkratce uvést, s jakými nejčastějšími typy textů se 

43K. F. Zieris. Nové základy českého periodického tisku. Praha: Orbis, 1947. s. 39. 

44tamtéž. s. 40. 
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setkáme. V textech, které se blíží dnešnímu pojímání zpravodajství, se jedná o tyto typy: agenturní 
zpráva domácí, která je často angažovaná ve smyslu Košického programu či vládní politiky; 
agenturní zpráva zahraniční, která je často jen částečně citovaná a se zcela změněným titulkem; 
vlastní zpráva, která se žánrově pohybuje mezi zpravodajstvím, reportáží a komentářem. 

Podmínky interpretace 
Při interpretaci textů musíme vzít v potaz postavení tisku v tehdejší společnosti. Více k mediálnímu 
prostředí je uvedeno v kapitole Poválečný tisk v ČSR, přesto připomeňme některé zásadní rysy. Je 
zcela mylné přemýšlet o poválečném tisku v kategoriích dnešní liberalistické mediální soustavy. 
Vedle komunisty ovlivňovaného rozhlasu měl právě tisk rozhodující informativní a manipulativní 
funkci. Jednalo se o tisk stranický, přestože oficiálně zaštiťovaly tisk kromě stran i jiné masové 
organizace. Přesto byly institucionální (a tedy "nestranické" či "nadstranické") tiskoviny stranami 
rychle "rozebrány" a povětšinou hájily komunistická stanoviska (Mladá fronta, kterou 
institucionálně zaštiťoval svaz mládeže, odborová Práce, Zemědělské noviny, které patřily pod 
zemědělský svaz). 
Tehdejší tisk byl svázán kromě své stranickosti i faktickou cenzurou Košického programu, když 
některé principiální body popisoval shodně. Bylo zapovězeno kritizovat SSSR a Rudou armádu, 
vysídlení obyvatel německé a maďarské národnosti, systém lidové demokracie (NF, neexistence 
opozice), nový ekonomický systém či osobu prezidenta Beneše. Z takovéto faktické cenzury pak 
plynula autocenzura. Proto se některé na svou dobu kacířské texty zdají dnes být velmi mírnými. Za 
příklad lze vzít vyjadřování Pavla Tigrida či Michala Mareše, u něhož málokdy najdeme napsáno 
výslovně to, co pak nejednoho komunistického dogmatika rozčilovalo. 
Při tématizaci textů si tedy nejdříve ozřejměme, co zde nenajdeme. Marně bychom v roce 1945 
hledali zásadní rozdíl v názorech na utváření nové ekonomické struktury v denících stran, které se 
však názorově v tomto bodě zcela rozcházely. 
V případě německé (a macfurské) problematiky jde o totéž. Odsun se nekritizoval a zdá se, že oproti 
ostatním závazným interpretacím, zde zpočátku nebylo v revoluční společnosti ani rozdílného 
názoru. Teze o individuálním trestání nacistů (původně i komunistická) měla naprosto minoritní 
zastání. Také si tehdy společnost uvědomovala nutnost retribucí. Přes "problémy" s antifašisty či 
smíšenými manželstvími se rozdílnost názorů začala projevovat až když po opadnutí revoluční vlny 
začaly najevo vycházet zločiny tzv. divokého odsunu (vyhánění). Tehdy se proti stále o 
bezproblémovosti píšícím tisku vyprofilovalo několik jedinců, kteří našly pro své svědectví prostor 
v tisku "pravice". Ve SvS tak vedle sebe působili ostře protiněmecká Helena Koželuhová a kdtik 
způsobu transferu Pavel Tigrid. Stejně tak je chybou ostatní deníky definovat jen jedním 
stanoviskem. Spíše šlo o osobnosti (Tigrid, Peroutka, Mareš), které nebyly blízké KSČ 
fierlingerovcům či ostře nacionalistickým socialistům. 
Témata, která nám zůstávají lze rozdělit na obecně ideologické výpady proti Němcům, z toho se 
vydělující texty tvořící novou mytologii protiněmectví. Radikální zúčtování s Němci si na pozadí 
nové "lidové demokracie" žádalo novou mytologii protiněmectví. Další opatmě otevřená témata 
jsou: postavení antifašistů, udělování občanství a majetkové záležitosti. 

Podívejme se nejprve na ideologii antiněmectví. Revoluční dny po osvobození Prahy se otiskly i do 
novin. Nenávist k bývalým utiskovatelům je patmá, proměňuje se jen v závislosti na cílovou 
čtenářskou skupinu, kterou měl list oslovit. Zemědělské noviny často přidávají "tradici českých 
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selských rebelů "45, upozorňují na uchované češství" v malých chaloupkách "46 po Bílé hoře. Práce 
zas dokládá své zaměření při rozlišování "užitečnosti" Němců: "Tak se stalo, že byli vystěhováni 
němečtí dělníci, potfební pro chod výroby, ježto nebylo za ně náhrady a že na svých místech byli 
ponecháni němečtí měšťáci, ktefí jsou vyslovenými sociálními parazity. "47 Mladá fronta se nijak 
nevyznačuje svým zaměřením v otázce vysídlení a potrestání Němců. Nejsou zde, jak by se dalo 
očekávat, dlouhé příběhy konání protektorátního Kuratoria. Mf se vyznačuje (jako ostatně ve všech 
textech) zdaleka největší živostí jazyka a stylu. To občas vede ke krutým ironiím, které se zde 
například posmívají rychlému se "zaučení" vysoce po stavených protektorátních Němců při 

nucených pracích: "Němci si již počínali jako zkušení dlaždiči. "48 Sychravovo Národní osvobození 
je zdaleka nejmírnější a jeho styl je dán především klidnou argumentací ve prospěch konceptu 
kolektivní viny. I u Svobodných novin není vysledovatelná jednotná linie, přes kterou by se 
projektovala vina Němců - zprávy se střídají s protiněmeckou štvavou publicistikou. Svobodné 
československo se především v osobě V. Sábla snaží dostát své cílové skupině čtenářů a rádo 
používá vinu Němců k zdůraznění nutnosti slovanské obranyschopnosti. 

Kromě plincipu kolektivní viny a vtisknutí extrémně negativních rysů celému německému národu 
se tisk pro podporu leckdy ohlížel i do minulosti a hledal v ní symboliku a paralely. Tato 
"angažovaná" histOlie se často pro línala s marxistickým náhledem na dějinný vývoj. Některé 
protiněmecké obraty se jako ponorná řeka opět vynořily a našly si své místo v dobové veřejné sféře. 
Ovšem jako vždy s novým, dobově podmíněným obsahem. Klasickým obratem byly "tisíciletý boj 
s Němci", "krvežíznivé Germánstvo", odčiňoval se Mnichov i Bílá hora, co čech to potomek 
lidových a demokratických tradic husitství. 
Nový systém "lidové demokracie" hledal i nové interpretace histolie podporující nové zřízení. 
často se zpětně do histolie rozdělovali Přemyslovci na "lidové" a "protilidové" panovníky, vysoce 
po stavený Ďrrišův úředník Jiří Koťátko dokonce umně odkazuje čechy k Přemyslovi Oráčovi, 
vskutku lidovému hrdinovi. Argumentace se čerpá ze znacionalizovaného husitství, častěji z 
Palackého, občas i z Havlíčka (samozřejmě že ne z Obrazů z Rus). První republika se proměňuje v 
avantgardu lidové demokracie a po dva tři roky osciluje mezi uznáním (spojitost s Benešem a 
jinými) a odsudkem (revolučně naladěná levice a především komunisté). 

U stranických deníků je tématizace podobná. Z ideologického "arsenálu" vybíráme napříč listy, 
protože ani při nejbedlivějším zkoumání nelze potvrdit fakt, že by si nacionální štvaní Lidové 
demokracie či Práva lidu nezadalo se Svobodným slovem a Rudým právem. Ostře nacionální 
Helena Koželuhová píše: "Není tu místa pro nějakou sentimentalitu. Němci a Maďa!i kolektivně se 
prohfešili proti našemu státu, kolektivně musí pykat za svoje provinění. Jde o akt dějinné 
!Jpravedlnosti, neboť Němci a Maďafi se vždycky spolčovali s nepfáteli našich národl't a jejich 
poslední provinění nemá v dějinách menšin ve státech obdoby. Naše re!Jpektování mezinárodních 
norem o ochraně menšin pokládali za slabost, nyní musí pocítit také naši sílu. "49 Stanislav Kohout 
v Právu lidu hřímá neméně působivě: "Nacisté se nesmějí dovolávat demokracie a menšinových 
práv. Nebudeme zkušenosti krví zaplacené a sto tisíci životy vykoupené vyhazovati oknem . ... Nikdy 
už nedopustíme, aby v našich hranicích usadila se zběsilost, které nikdy žádná divoký kmen, žádné 
zvífe a nejbujnějšífantasie zvrhlého spisovatele krvákL"t nemohla dosáhnouti. Že musíme vyhledati 

45V. Mikuláš a kol. Budujeme Jednotný svaz českých zemědělců. Zemědělské noviny, 3. 6. 1945, r.1, č. 1, s. 3. 

46 (aut. zkr.)Kr. Vesnice v boji za svobodu. Zemědělské noviny, 9. 6. 1945, r. 1, č. 6, s. 3. 

47Jaroslav Vozka. Zbavíme se všech Němců. Práce, 4.8. 1945, r. 1, Č. 75, s. 1. 

48Nesg. Němci dláždí Prahu. Mladá fronta, 10.5. 1945, roč. 1, Č. 2, s. 2. 

4\aut. zkr.)H. K.: Pro Němce a Macfury není v republice místa, Lidová demokracie, 30. 5. 1945, roč. 1, Č. 17. 
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všechny Němce, abychom pro budoucnost zajistili vládu lidských práv, to je jejich vina, nikoli 
naše. "50 Jiří Koťátko z MZ v Rudém právu píše: "Kdysi české hrady, zámky paláce a dvory, jež po 
věky byly baštami německého karabáčnického útisku panské vrchnostenské zvůle, stanou se opět 
naším národním majetkem. Poslední hradby středověkých německých latifundií, otřesené jen 
nedostatečně první pozemkovou reformou, se hroutí a česká ptlda, osvobozená konečně od 
cizáckého !Jpáru, vřadí se konečně do procesu národního a sociálního rozvoje . ... česká plída bude 
tak očištěna od Němců a zbavena zráddl, aby konečně po dlouhých staletích mohl na ní venkovský 
pracující člověk vydechnout svobodně. "5l I nacionalistický konkurent Rudého práva se rozohňuje: " 
... co my jsme již dávno věděli a svým přátelům marně ukazovali: bezohledně sobeckou německou 
rozpínavost, vražedné velikášství, nejodpornější kořistnictví: zkrátka co bylo v ntzných dobách 
Němci dízně zastíráno a co Hitler naposledy fonnuloval jako německé rytířství. "52 

Kromě principu kolektivní viny a vtisknutí extrémně negativních rysů celému německému národu 
se tisk pro podporu leckdy ohlížel i do minulosti a hledal v ní symboliku a paralely. Tato 
"angažovaná" historie se někdy tragikomicky (například v lidoveckém tisku) prolínala s 
marxistickým náhledem na dějinný vývoj. 
Novou symboliku dostalo husitství či Bílá Hora. Manifestace 1. července 1945 se objevila ve všech 
periodikách. Prohraná bitva je dobově rozšířena i na Slováky. Lidová demokracie píše: "Bílá hora 
učinila konec snu českého a slovenského lidu o svobodě, samostatnosti a lidové demokracii. Další 
historie je plna selských bouří a povstání. "53 Rudé právo ještě připojuje oslavnou ódu na ruský 
národ: "Mýlili se cizáci roku 1620, že zlomili český národ, jako se zmýlili jejich nacističtí 
pokračovatelé v letech 1939-1945. Tento zdánlivě mrtvý národ, dík velikému ruskému národu, 
vyvstal, aby dokončil dílo, přervané bělohorskou katastrofou a nacisticko-německou okupací. "54 V 
RP uveřejňoval i své vývody jeden z nejvýznamnějších kulturních doktrinářů KSČ L. Štoll: 
"Nesmíme už nikdy dopustit, aby přicházeli lidé s úmyslem revidovat husitskou tradici v tom 
smyslu, jako jsme to viděli v dobách samostatnosti naší první republiky, nebot' právě na jejím 
lidovém, národně-revolučním odkazu začínáme budovat svou budoucnost. "55 

Nový systém "lidové demokracie" hledal i nové interpretace historie podporující nové zřízení. 
Oblíbenou novinovou úvahou se stalo hodnocení Přemyslovců: "Osudovou kolonizační politikou 
přemyslovského dvora ve XlII. století staly se země koruny české jevištěm tisíciletého boje čechLt s 
Němci. Přistěhovalci, zvaní králem, okupovali patricijská postavení ve městech a na venkově začali 
plánovitě tlačit český živel do pozadí. ... Protiněmecký odpor nebyl jen zájmovým polem 
nejprostšího lidu, ale od dob Dalimilových zároveň předmětem literárního úsilí vlasteneckých 
!Jpisovatelů a kněží, "56 píše LD. Dobové čtení postihlo i jiné kronikáře. RP k údajné verwolfské 
záškodnické akci, která měla za následek masakr německých obyvatel, cituje: " ,Tudíž kněz Prokop 
Holý, vrchní velitel vojsk husitských, sešikoval se k obraně na Běháni, odrazili vzteklý útok Němdlv 
a způsobili v nich zmatek, hnal je, tepal a zabíjel., Vojska husitská docílila II Ústí slavného vítězství. 
A jestli Němci po pěti stech letech ještě jednou začali u Ústí, pak dopadnou dnes stejně nejen u 
Ústí, ale v celém pohraničí! "57 SvS též žaluje minulost: "Poslanec Tichý zdůraznil mimo jiné, že po 

50S. Kohout: Domů až k hranicím, Právo lidu, 6. 6. 1945, roč. 48, č. 22, s. 1. 

5lJiříKoťátko: Bílá Hora bude odčiněna, Rudé právo, 23. 6. 1945, roč. 1, Č. 41, s. 3. 

52(aut. zkr.)Kol.: Ani německá, ani domácí pátá kolona, Svobodné slovo, 15.6. 1945, roč. 1, Č. 30, s. 2. 

53Nesig.: Bílá hora odčiněna, Lidová demokracie, 3. 7. 1945, roč. 1, Č. 51, s. 1. 

54Nesig.: Bílá Hora bude odčiněna, Rudé právo, 3. 7. 1945, roč. 1, Č. 48, s. 1,2. 

55L. Štoll: Husitská tradice a naše budoucnost, Rudé právo, 6. 7. 1945, roč. 1, Č. 51, s. 1. 

56 (aut. zkr.)ch.: Na českém pomezÍ bude klid, Lidová demokracie, 7.8. 1945, roč. 1, Č. 75, s. 2. 

57Nesig.: Pevnou rukou očistíme své pohraničÍ, Rudé právo, 2. 8. 1945, roč. 1, Č. 73, s. 1. 
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odsunu Němců osidlujeme pohraniční kraje občanstvem české nebo jiné slovanské národnosti, 
abychom napravili chyby našich předků .. ."58 

Sumarizovat a porovnávat texty a mít přitom na paměti veškeré politické, ekonomické, ideologické 
a autocenzurní mantinely psaného projevu, je nadmíru těžké. Zaměřme se proto na některé 
specifické rysy deníků, kde již společná linie je hůře vysledovatelná, nebo se dokonce rozchází. 

Lidová demokracie 
V Lidové demokracii jistě patřily k nejnekonformnějším články Bohdana Chudoby, 
konzervativního intelektuála a šéfa lidovecké mládeže. Jde o jeden z textů, který měl pomoci 
budovat doktrínu ČSL založenou na papežských sociálních encyklikách - tzv. křesťanský 
solidarismus. V článku napadá josefínské reformy, které dle něj berou víru a individualitu prožitku 
či zkušenosti a vedou k uniformní společnosti bez hodnot: "Josefínství, které neuznává jiného 
školství než státního, které výchovu nahrazuje praktickou výukou s několika hesly, a které neustále 
hovoří o celku a ubíjí jedince. To byl vzor nacistů a s jeho pomocí se chtěli zmocnit českých duší. "59 

Z textů, které nezapadají do dobové novinové produkce vyberme informaci o iniciativě lidoveckých 
poslanců, které poukazovali na nezákonné konfiskace: "Ministra vnitra se uvedení (posl. Rozehnal, 
Nermuť, Benda - pozn.) táží: Zda jemu známo, že podle směrnic Osidlovacího úřadu a Fondu 
národní obnovy je rozhodné" veřejné mínění poukazující na to, které osoby by měli být stíháni" a 
nikoliv na to, které se dopustily trestných činů proti národní cti: zda je mu známo, že podle těchto 
smě rnic má býti sepsán majetek všech osob, proti nimž bylo trestní řízení podle retribučních 
dekreul zavedeno - a to bez ohledu na to, zda skončilo osvobozením či nikoliv: zda je ochoten 
zaříditi, aby tyto směrnice byly uvedeny v soulad se stavem zákonným, a aby byly zveřejněny. "60 

Dalšími články, které se vymykaly z nepsaných pravidel žurnalistiky jsou texty Pavla Tigrida, který 
spolu s Peroutkovým Dneškem začal upozorňovat na gestapácké manýry "českých vlastenců". 

Právo lidu 
V Právu lidu nás hned upoutá jeden z květnových textů, v němž ministr Nosek prozrazuje 
komunistické chápání nezávislé spravedlnosti: "Nejde tu o pomstu, ale o přísnou tvrdou 
5pravedlnost, která postihuje všechny bez rozdílu a nejpřísněji ty, kdož na nejvyšších místech 
zradili ... "61 V dalším textu šéfredaktor Jan Vaněk ilustruje dobovou mentalitu, kdy nebyl chápán 
rozpor mezi plincipem kolektivní viny a výjimkami z tohoto pravidla: "Ten zlomek Němců na 
našem území, který nezklamal v těŽkých dobách je jen výjimkou, která opravdu potvrzuje pravidlo a 
ostatně na ty slušné Němce se opatření, o nichž státní tajemník dr. Clementis mluvil, nevztahují. "62 

Zajímavou postavou PL byl bezesporu schopný novinář František Sachs. Jeho texty zračí upřímné 
opovržení Němci. V jednom textu zajímavě dochází opět k rozlišování nacista vesus Němec, které 
jinak splývají: "Sudetští Němci mají štěstí, že je nestěhují nacisté. "63 Přesto už v dalším článku se 
Sachs vrací ke konceptu apriori vinného Němce: "Mnichovský kardinál Faulhaber jmenoval pro 
Němce odsunuté z ČSR zvláštního biskupa. I kdyžje Faulhaber známý jako neohrožený 
protinacista, je především Němec, a je tedy jasné, že Kellerovo jmenování je přímo namířeno proti 

58 (aut. zkr.)q.: Konečně jistota v pohraničí, Svobodné slovo, 15.2. 1947, roč. 3, č. 39, s. 2. 

59Bohdan Chudoba: Kořen zla, Lidová demokracie, 3. 8. 1945, roč. 1, Č. 71, s. 2. 

60(aut. zkr.)kh.: Konfiskace majetku nesmí býti věcí libovůle, Lidová demokracie, 2. 1. 1947, r. 3, Č. 1, s. 2. 

61Nesig.: Republiku nutno očistit od Němců, Macfurů a kolaborantů, Právo lidu, 19.5. 1945, roč. 48, Č. 8, s. 1. 

62Jan Vaněk: Pátá kolona musí zmizet, Právo lidu, 15.6. 1945, roč. 48, č. 30, s. 1. 

63Fr. Sachs.: Jejich "odsun" byly vraždy a teror, Právo lidu, 27.2. 1946, roč. 49, Č. 48, s. 1. 
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československu. Naši bývalí 5poluobčanéještě nehodili flintu do žita. Proto pozor na biskupa se 
zvláštním posláním. "64 Zajímavýmje i text spisovatele a novinářeL. Kháse, v němž kombinuje 
odsouzení německého národa ("německé kazimírstvf') s odkrytím praktik KSČ "Avšak při známé 
organisaci německé nenávisti a kazimírství může jeden zbylý Němec ve vhodné chvíli zpLlsobit 
mnohem větší škody zajeden den . ... Politicky daleko nejsilnějším činitelem je ovšem v pohraničí 
strana komunistická. Její většina je však jenom politická. Neuměla vydat své velikosti úměrný počet 
kladných pracovníků. Pod její křídla se ukryla největší část těch, které nevedli do pohraničí dobré 
pohnutky. Takové živly vždy hledí se ukrýt Ll toho nejsilnějšího . ... Stana komunistická se musí 
naučit být stranou silnou, ne násilnou a uplatňovat svůj vliv kladnými vlastnostmi práce a 
pracovníkLt. Legitimací nelze přikrýt celého člověka. "65 

Rudé právo 
Rudé právo si na publicistickou výpomoc často vypůjčovalo vysoké stranické exponenty ve státní 
správě. Komunistickým čtenářům tak například Jiří Koťátko z MZ ozřejmil, co je "širším okruhem" 
osob, kterým se má konfiskovat zemědělská půda: "Konfiskační dekret z 21. června chce 
postihnouti širší okruh osob, totiž zemědělský majetek všech těch příslušníků českého národa, kteří 
se v době zvýšeného ohrožení republiky a za okupace chovaly tak, že na podkladě zji5'(těných 
skutečností lze je s dobrým svědomím označiti za zrádce a nepřátele československé republiky . ... 
Dekret o konfiskaci z 21. června staví v §1 a 3 právně na roveň zrádce a nepřátele republiky s 
osobami německé a maďarské národnosti. Zemědělský majetek se konfiskuje všem NěmcLlm a 
Maďarům, a ne pouze těm, kteří se provinili nějakým činem stíhaným lidovými soudy ... "66 RP také 
cituje projev Slánského, kde konstatuje radikální proměnu postavení německých antifašistů v ČSR, 
kterou dokládá výklad dekretu Č. 33/1945 Sb.: " ... tzv. antifašisty, kteří podle vládnz1lO usnesení za 
dne 15. února 1946 jsou pojati do zvláštních seznamů a organizovaným odsunem dopraveni do 
jednotlivých pásem v Německu" Text RP zní: " V posledních dnech odjely prvé tisíce německých 
komunistů a antifašistů do Německa, a Komunistická strana československa tento postup 
podporuje. Je přirozené, že těmto antifašisUtm poskytujeme přijejich odchodu výhody a že s nimi 
jednáme jinak než s Němci, kteří podporovali Hitlera a Henleina . ... Tito antifašisté budou vysláni 
do ruské okupační oblasti, aby posílili demokratické složky, které pracují na odstranění zbytkLI 
nacismu a na vybudování nového demokratického Německa. "67 Z polemik RP versus lidovecký tisk 
vybíráme jeden z útoků na Obzory: "Tentokrát tento reakční plátek vystoupil přímo proti odsunu 
Němců, který je jedním ze základních bodLI vládního programu a který je stěžejní existenční otázkou 
našeho národa a republiky. Redakce Obzont se vyslovuje proti tomu, že nejsou připouštěni k 
vědecké činnosti lidé, kteří vystudovali německou universitu .... A tady to máte! Naše vědaje ve 
stagnaci a pomoci nám z ní mohou jedině Němci! Náš pntmysl a naše hospodářství se také podle 
Obzodt nemohou obejít bez Němců, kteří prý, bohužel, od nás prchají! Zkrátka - bez Němdt 
nedokážeme nic!,,68 Zajímavá je i lživá propaganda Slánského, kde předkládá vlastní verzi geneze 
odsunu: "Myšlenka vystěhování Němdt vznikla mezi našimi politiky v Moskvě. Když president dr. 
Beneš přijel do Moskvy, aby podepsal smlouvu československo-sovětskou, soudruh Gottwald poprvé 
formuloval otázku vystěhování Němců z naší republiky. "69 Volání po kompletním odsunu Němců 

6\aut. zkr.)fs.: Odsunutí Němci nají svého biskupa, Právo lidu, 26. 1. 1947, roč. 3, č. 22, s. 1. 

65Ladislav Khás: Střepiny z našeho pohraničí, Právo lidu, 4.9. 1946, roč. 49, Č. 202, s. 3. 

66JiříKofátko: Konfiskovat půdu všem zrádcům a nepřátelům republiky, Rudé právo, ll. 9.1945, roč. 1, č. 106, s. 1. 

67Nesig.: Dobrovolný odchod německých antifašistů, Rudé právo, 20. ll. 1945, roč. 1, č. 165, s. 2. 

68Nesig.: Výpad Obzorů proti odsunu Němců, Rudé právo, 16. 1. 1946, roč. 2, č. 13, s. 1. 

69Nesig.: Jak byl probojován odsun Němců, Rudé právo, 1. 3. 1946, roč. 2, č. 51, s. 1,2. 
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bylo poměrně časté: "Články Rudého práva a zásahy komunistů, hlavně pak .soudr. Krosnáře, přece 
jen už znemožnily lehkomyslné posuzování a vyřizování těchto žádostí . ... Je pochopitelné, že 
všichni, kterým byla žádost zamítnuta, odvolávají se k ZNV, která je konečnou instancí. Máme za to, 
že tyto žádosti budou ZNV zamítnuty s konečnou platností. Co pak s nimi? Je jedno řešení: 
Vystěhovat je z Prahy a zařadit do práce tam, kde toho republika nejvíce potřebuje. Tady v těžké 
práci bude jim dána příležitost dokázat příchylnost k nové republice, o které všichni ve svých 
žádostech mluví. "70 

Svobodné slovo 
Svobodné slovo, šéfované Ivanem Herbenem, si v nacionalistickém štvaní s RP v ničem nezadalo. 
Květnový článek o cejchování českých žen provdaných za Němce je toho dokladem: "Žádná žena, 
která se provdala za Němce, nesmí býti považována za češku. Očistěte domy od žen a dívek, které 
se stýkaly s německými žoldáky!"7l A Prokop Drtina dodává: "Za Hitlera, Himmlera, Henleina a 
Frankaje odpovědný německý národ celý a celý musí nést trest za zločiny, jichž se dopustil. Proto 
žádné výjimky."72 Překvapí pozastavení poslance F. Klátila nad revolucionářstvím lidové justice. K 
Lidovým soudům dodává povzdech: "Kolik tu bude vzájemného osočení, udání a nízké osobní 
msty? "73 SvS se zabývá majetkovými otázkami a upozorňuje na uložené německé aktiva v Národní 
bance. K německým antifašistům SvS uveřejňuje text s návrhem k udavačství: "Poslední volební 
výsledky z roku 1938 ukazují, že ze zlomkLl demokratických hlasLI odevzdanými německými 
příslušníky zbude opravdu minimum, které budou tvořit německou přítomnost v našem státě. Němci 
se chytají tohoto faktu jako tonoucí stébla a prokazují dnes už i dokonce svou slovanskou 
příslušnost, hledajíce své předky i mezi Lužickými Srby . ... Nebylo by na škodu, aby antifašistická 
osvědčení byla udělována podmíněně a jména žadatelů byla na policii vyvěšena. Občané by měli 
možnost provést svůj souhlas či námitky. "74 Zajímavá je i série textů od uznávaného odborníka 
Antonína Boháče, který ve svých článcích vysvětluje koncept českého histOlického práva a vzniku 
konceptu tzv. přirozeného práva pro Slováky. Přestože na svou dobu překvapivě odhaluje některé 
prvky dogmatičnosti konceptů, z textů jasně vysvítá, že češi vůči Němců m musí uplatňovat nároky 
na základě historického práva. Děsivý příklad angažovanosti historie v justice uvádí SvS 
uveřejněním řeči prokurátora Drábka při retribučním soudu s henleinovskými poslanci: " Ve své 
závě rečné řeči v procesu proti henleinovským poslandlm ... pronesl prokurátor dr. Drábek i 
vzpomínku na českého krále, který Němce do našich krajin pozval, ale pak musel prositi polské 
Piasty o pomoc proti Gennánům . ... Téměř sedm set let muselo uplynout, aby slova českého krále, 
který odcházel do boje zemřít proti německé záplavě, nabyla věšteckého významu, když předtím 
národ polský a český musel projít peklem utrpení. '>75 český nacionalismus SvS vyplývá i z kauzy 
odsunu z českých Budějovic, kde pro vysídlení použila komunisty ovládaná správa staré seznamy. 
SvS hřímá, že by neprávem mohlo dojít k odsunu českého dítěte, ale že by tím mohlo dojít i 
nespravedlnosti na německé straně (případní rakouští občané, různé zákonné výjimky atd.) už SvS 
neuvádí: "Nedostatečně připravené seznamy odsunovaných osob - zachránit každé české dítě 
Je to věc velikého významu, neboť posíláme za hranice ty, kteří byli našimi nepřáteli a s nimiž by 
další soužití bylo nemyslitelné . ... Nejsme však 5pokojeni s tím, že evidence osob německé 
národnosti, jež posíláme do říše nebyla řádně připravena . ... Byl by zločin, kdybychom byť jedno 

7°Nesig.: češi, kteří se se přihlásili k Němcům, půjdou z Prahy, Rudé právo, 4. 12. 1946, roč. 2, č. 279, s. 3. 

7l(aut. zkr.)J.: Nejhodnější Němec je mrtvý Němec, Svobodné slovo, 29. 5. 1945, roč. 1, č. 15, s. 2. 

7\aut. zkr.)J.: Nejhodnější Němec je mrtvý Němec, Svobodné slovo, 29. 5. 1945, roč. 1, č. 15, s. 2. 

73Fr. Klátil: Sudte přísně, ale spravedlivě, Svobodné slovo, 14. 6. 1945, roč. 1, Č. 29, s. 2. 

74Miroslav Pureš: Otázka antifašistů, Svobodné slovo, 26. 6. 1945, roč. 1, Č. 39, s. 2 . 

75Nesig.: Německá "všebaživá" hrabivost, Svobodné slovo, 15. 1 1947, roč. 3, Č. 12, s. 1. 
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jediné takové dítě poslali pryč, aby se stalo Němcem. ,,76 Nacionální vzepětí ČSNS ukazuje i petice 
socialistických poslanců v parlamentě: "Již po několik týdnů je pražské obyvatelstvo pobouřeno 
zprávami, že Němci, odsuzováni celým kulturním světem jako nejhorší barbaři, a naším národem 
jako vrahové nejlepších našich lidí, mají tolik neslýchané smělosti, že hromadně žádají v Praze o 
státní naší příslušnost . ... Jste ochoten, pane ministře vnitra, naříditi vyklizení Němců z Prahy a 
předání jich do sběrných táborů k nejrychlejšímu odsunu z republiky?"77 

Zel1'lědělské noviny 
Už jeden z prvních textů přetiskuje řeč šéfa JSČZ V. Mikuláše. "Vy prostí zemědělci a vesničtí 
chlapci, mezi partyzány a ostatními bojovníky a pracovnfky našeho odboje jste zachránili čest naší 
vesnice a slavné tradice Žižkových bojovníků a starých českých selských rebelů. "78 Slova předsedy 
dokládají, jak úspěšně dokázaly ZN propojovat národnostní nesnášenlivost se zemědělskou a 
venkovskou tématikou. V politické argumentaci ZN nijak nevybočily z mantinelů Košického 
programu, nejslyšitelnějším argumentem je zrada sudetských Němců v čase ohrožení demokracie a 
státnosti, v ideologické rovině zaznívá Palacký i nově vzepjaté slovanství. Zaměřením listu je i 
dáno, že se občas objeví text zmiňující vůdce sedláků Říše Backeho. Historické paralely směřují ke 
stále stejnému závěru: "Odstraniti miliony nepřátel a záškodníhl z naší Plldy, což znamená, 
vystěhovati absolutní většinu Němců a na Slovensku podobně naložiti s Mad'clry. "79 Pozorně si ale 
ZN všímají zemědělských konfiskací, objevují se časté zprávy o předávání "ukradené" půdy zpátky 
do českých rukou. K tomu se vyjadřuje publicista z ĎIrišova ministerstva Jiří Koť átko: "To jsou 
další příklady, jež mají ukázat vzorné tempo při konfiskaci a rozdělování Plldy Němců a zrádcll, jež 
mají zavolat do českých vesnic: v nástupu proti německým baštám středověku - zrychlit krok!,,80 I v 
ZN se brzy objevily zprávy, které zmiňují ústupky od filozofie "oko za oko": "Za nacistické 
okupace dostávali Němci zvláštní příděly, což bylo ov,~em zrušeno a Němdl1n byly přiznány takové 
příděly, jaké německé úřady poskytovaly Židům v československu, ale toto opatření bylo změněno v 
ten smysl, že pracující němečtí dělníci dostávají tytéž dávky, jako dělníci čeští v téže kategorii. ,,81 
Emocionální texty se v ZN příliš neujaly (porovnáváme-li s Rudým právem, Svobodným slovem, 
ale i Svobodnými novinami), přesto se občas nějaká ostrá argumentace objeví: "A když se tak 
člověk podívá tam do dálky, za Mariánské Lázně, přes lesy až někam k Chebu a dál, kde leží Řezno, 
uvědomí se nějak víc, že tudy k nám přicházelo němectví. Tudy, černými lesy putovali němečtí kněží 
a mniši a usazovali zde poustevníky, aby cizím jazykem hlásali učení Kristovo. Ale hlásali jen 
hluchým uším. "82 Podstatný je text Vysvětlení dopisu čtenáře. 83 V něm se Antonín Nedvěd vyznává, 
že redakce stojí pevně za vysídlením, ale zároveň brání právo na uveřejňování celého spektra 
názorů, byť by byly "nechutné". Známý text Jiřího Koťátka o "širším okruhu osob", kterým má být 
konfiskována zemědělská půda, byl kromě RP uveřejněn i v ZN. Koť átko jednoznačně v ZN 
publikoval nejostřejší a nejčtivější protiněmecké historizující texty: "My zllstaňme dnes II naší 
krásné národní pověsti a Přemyslu-oráči, který byl českým rolníkem, pracujícím na české Plldě, a 
odtud byl VLIli svého lidu jako symbol demokratických tradic slovanských vyveden na knížecí stolec 
svého národa. český rolník, který vyšel z lidu, aby se stal prvním jeho představitelem - a to je to, co 

76(aut. zkr.)vnc: Odsun Němců z Č Budějovic, Svobodné slovo, 25. 1. 1946, roč. 2, Č. 21, s. 2. 

77 Nesig.: Němci z Prahy musí do sběrných táborů, Svobodné slovo, 10.4. 1946, roč. 2, Č. 85, s. 1. 

78v. Mikuláš a kol. Budujeme Jednotný svaz českých zemědělců. Zemědělské noviny, 3. 6. 1945, r.l, Č. 1, s. 3. 

79(aut. zkr.)pa. Chceme si navždy zabezpečit ovoce vítězství. Zemědělské noviny, 16.6. 1945, r. 1, Č. 12, s. 2. 

8°JiříKoťátko. Konfiskaci a rozdělení půdy nutno urychlit. Zemědělské noviny, 14.7.1945, r. 1, Č. 34, s. 1. 

81Nesg. Němci budou vystěhováni do roka. Zemědělské noviny, 8.9. 1945, r. 1, Č. 81, s. 1. 

82(aut. zkr.)il. Začíná odsun Němců z pohraničí. Zemědělské noviny, 26. 1. 1946, r. 2, Č. 22, s. 1. 

83 Ant. Nedvěd. Vysvětlení k dopisu čtenáře. Zemědělské noviny, 29. 1. 1946,1'.2, Č. 24, s. 1. 
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nnlžeme klidně převzíti a také převezmeme jako historický počátek tradic naší lidové demokracie, 
našeho českého vlastenectví, našeho slovanství. "84 

Práce 
I v listu ÚRO se ukazuje, že ještě v květnových dnech se termíny nacistický a německý 
nezaměňovaly: "Nacistická bestie byla zničena ve vlastním doupěti tak dokonale, že ještě mnoho let 
bude německý národ pamatovat, jak strašlivý mor na sebe přivolal, když dopomohl nacismu k 
moci. "85 Pro interpretaci a promýšlení stylu psaní jednotlivých listů není nezajímavé, že redaktor 
Mladé fronty J. Hladký publikoval i v Práci: "Pro český národ stanou se přfkazem: Skončete 
tisíciletý boj národa s Němci! Tento boj byl vybojován v husitské revoluci a prohrán lipanskou 
bratrovražednou bitvou. "86 častý autor komentářových textů s německou tématikou Jaroslav Vozka 
promýšlí Benešův lidický projev a není náhoda, že téma kolektivní viny spojuje i tématem 
antifašistů - tedy skupiny, která se chápání kolektivní viny vymyká: "U nás, pokud Němci dtstanou 
- běží jen o vyslovené antifašisty - opravdu bílé vrány - musí projít hustým sítem kontroly, která 
nezapomíná, že i "demokratičtí" Němci se uměli před Mnichovem takřka přes noc změnit v 
čistokrevné nacisty. "87 Pro vysídlení antifašistů se také často používaly eufemismy "dobrovolný 
odchod" či "pomoc s obnovou demokratických struktur Německa". Jeden z nejemotivnějších textů 
protiněmeckého štvaní předváděl Míla Kocourek: "Není ve vás, německé ženy, zárodek zločinu a 
trestu vašeho národa? Jaký jed otrávil vaše lLlno? Nessál již ten váš človíček nenávist k ostatním 
světoobčanům z vašich prsů? Proč jste opustily všelidskou rodinu matek? Víte, že je maminka 
odpovědna před Bohem za símě lásky, šlechetnosti a spravedlnosti, které vloží do srdce svého 
mláděte? Proč jste vložily do rukou děcek dýky s přfkazem zabít člověka, který nemá značku 
hákového křfže? Proč jste rodily plemeno plavých šelem, které bylo Neněmcům protivné sotva vyšlo 
z plenek a dětských kočárků?"88 Zajímavá je i Vozkova reakce na Tigridovy Obzory. Text Falešná 
humanita k Němcům89 je sice striktně odmítavý, přeci jen méně emotivnější než u Rudého práva. 
Snahu o bolševizaci odborů dokládá i ostře prokomunistický referát sociálního demokrata Erbana: 
"Kdo chce vymýtit nacismus, musí bojovat proti kapitalismu v Německu, který byl odstraněn pouze 
v sovětském pásmu . ... Německo stojí před otázkou - buď socialismus nebo neofašismus. "90 

Mladá fronta 
List pod vedením mladého šéfredaktora Jaromír Hořce se vyznačuje emotivními útoky na poražené 
Němce. Na druhou stranu se texty o německé problematice v listu příliš neobjevovaly. Koncept 
kolektivní viny hájí Jan Kliment: " ... uvědomte si vždy, že za všechny zločiny nacismu je 
zodpovědný celý národ! Uvědomte si, že odpovědni jsou stejně všichni ti, kdo se za nacismu měli 
dobře. 1191 I autor výzvy lidovým soudům neskrývá emoce: "Všichni teď budou prosit, všichni lhát, 
nedbejte, neslyšte hlasu toho. Nikdo se nemá nač vymlouvat! Všichni jsou vinni, všichni do 
jednoho! 1192 Antiněmectví je často doplňováno ironií: "A byl to věru krásný pohled na Němky, které 
se ještě před několika dny procházely, doprovázené esesáckými stvůrami ... Barikády v postranních 

84JiříKoťátko. Tisíceletý boj za český stát. Zemědělské noviny, 25. 4.1946, r. 2, Č. 97, s. 1. 

85Nesg. Čhs odplaty nadešel. Práce, 10.5. 1945, r. 1, Č. 2, s. 2. 

86Jar. Hladký. Skončíme tisíciletý boj s Němci. Práce, 10.6. 1945, r. 1, Č. 30, s. 2. 

87Jaroslav Vozka. Otázku německou rozhodně vyřešíme. Práce, l3. 6. 1945, r. 1, Č. 32, s. 1. 

88Míla Kocourek. Několik otázek německým matkám. Práce, 3.7. 1945, r. 1, Č. 48, s. 2. 

89Jaroslav Vozka. Falešná humanita k Němcům. Práce, 4. 12. 1945, r. 1, Č. 177, s. 1. 

90(aut. zkr.)dvk. O demokratisaci Německa. Práce, ll. 4. 1947, r. 3, Č. 59, s. 2. 

9lJan Kliment. Zločinci. Mladá fronta, 3. 8. 1945, roč. 1, Č. 74, s. 1. 

92(aut. zkr.)J. Vl. M. Lidovým soudům. Mladá fronta, 31. 8. 1945, roč. 1, Č. 98, s. 1. 
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ulicích se odstraňovali ještě včera, při čemž Němci si již počínali jako zkušení dlaŽdiči.'193 To, že 
většina redakce cítila marxisticky, dokládá i výklad pojmu fašismus: "Fašismus ... vznikl ze 
všesvětové situace kapitalistické 5polečnosti jako poslední fáze jejího vývoje, kdy reakce už cítila 
svou porážku a zoufale, všemi prostředky brutálního násilí, se snažila udržet si možnost dále 
kořistit z práce lidu. '194 

V německé problematice zastával nejskeptičtější hledisko J. Buda, politický komentátor: "Je docela 
možné, že přijdou ještě další požadavky (vůči Německu - pom.) a nebudou již vedeni nutností, nýbrž 
chamtivostí ... "95 Jaromír Hořec rád píše s lehkostí a emocionalitou básníka, často nachází 
argumenty ve vzepjatém slovanství: "Č1vrt miliardy Slovaml proti 70 milionllm. "96 Nejdůležitější 
texty vyšly jako reakce na články Michala Mareše o počínání Charousovy party v české Kamenici. 
Připomeňme o co šlo: "V červenci 1945 došlo v české Kamenici po příchodu osob, které se 
vydávali za partyzány, na doporučení velitele jednotky OBZ (obranné zpravodajství) a s vědomím 
OSK v Děčíně k sesazení MNV a vytvoření MSK v čele s "partyzánem" Charouzem. Členové 
rozpuštěného národnfho výboru byli pod záminkou, že jde o osoby s německou přfslušností nebo ze 
smíšených manželství, ve vazbě krutě týráni. "97 Je jasné, že redakce "protestu je však proti tomu, 
aby se pro několik zločinců, s kterýmijsme se setkali přijejich řádění i v Praze, uváděly v opovržení 
věci, národu drahé z května 1945, "98 přesto je zde nepopiratelné úsilí po vlastní ne stranné 
investigaci. Snad nejvýjimečnějším textem, svědčící o redakční pluralitě je uveřejněné hodnocení 
retribucí z pera Jaroslava Morávka. Jedná se o jeden z mála textů, které z dobové publicistiky 
obstojí i po desetiletích: "Dalším velkým nedostatkem retribučního zákona bylo, že byl příliš 
kasuistický (ponechal mnoho trest. činů, které by byly zasluhovaly potrestání, bez trestu) a že pro 
jiné případy naopak stanovil příliš vysoké tresty (nebylo zásadně možno uložiti nižší trest než pět let 
těžkého žaláře. - Tak zv. malý retribuční dekret - č. 138/1945 Sb. - jen velmi málo pomohl a hlavní 
jeho chybou bylo, že trestání menších proviněnf proti národní cti nesvěřil soudtl1ll (na Slovensku i 
tyto činy soudily lidové soudy). Právníci vytýkají retribučnímu zákonu, že má zpětnou pllsobnost, t. 
j., že v roce 1945 stanovil trestnost činů, spáchaných od roku 1938 do roku 1945, tedy ještě před 
vydáním zákona. Výtka je to částečně oprávněná ... Domnfvám se, že v celém lidovém soudnictví se 
nevyskytl ani jeden případ, že by byla odsouzena osoba, která se proti státu neb národu 
neprovinila. Vyskytly se ovšem případy, kdy byly uloženy tresty příliš přfsné - ty bude nutno 
napravit amnestií presidenta republiky - na druhé straně ovšem také tresty příliš mírné na př. 
případ Ad. Hrubého, o němž uznal Národní soud za prokázáno, že vedle propagace nacismu byl 
konfidentem SD, a kterému přesto uložil trest doživotního žaláře a tím celé lidové soudnictví vlastně 
desauoval... "99 

Národní osvobození 
Přestože se NO jako všechny listy staví za nadekretovaný koncept kolektivní viny, vliv legionáře 
Sychravy se projevuje ve výběru západních agentur a citovaných listů. Názor vězně koncentračního 
tábora Sychravy je však jasný: "Z ciziny ozývají se stále hlasy, že naše národní revoluce není 
5pravedlivá. V Německu nejnověji zase odsoudil nás přfsně a opovržlivě bavorský ministerský 
předseda dr. Hogner . ... "Zrádci - a5poň to připouští - mají být pozavfráni. Ale vyhnat prostě 

93Nesg. Němci dláždí Prahu. Mladá fronta, 10.5. 1945, roč. 1, č. 2, s. 2. 

9\aut. zkr.)mčk. Fašismus. Mladá fronta, 23.5. 1945, roč. 1, č. 14, s. 2. 

95J . Buda. Problémy mírové konference. Mladá fronta, 20. 5. 1945, roč. 1, Č. 12, s. 1. 

96(aut. zkr.)hoř. Německé nebezpečí není odstraněno. Mladá Fronta, 11. 1. 1947. r. 3, Č. 9, s. 1. 

97Tomáš Staněk. Odsun Němců z Qskoslovenska 1945-1947. Praha: Academia, Naše vojsko, 1991. s. 67. 

98Jaromír Hořec. Poučení o Qské Kamenici. Mladá Fronta, 30. 3. 1947. r. 3, č. 76, s. 2. 

99Jaroslav Morávek. Lidové soudy skončily. Mladá Fronta, 6 .. 5. 1947. r. 3, č. 105, s. 2. 
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všechny obyvatele celé země, kteří zde byli od staletí usazeni a měli zde sVllj majetek a nechat je jen 
tak beze všeho, s pětimarkou v kapse, to je barbarství. " ... "Nemůžeme - pokračuje - proti tomu nic 
dělat, když dnes moc je právo." Mluví-li takhle "antifa5'!ista ", vůdce německé sociální demokracie, 
můžeme z toho posoudit, jak daleko jsou Němci od pochopení a uznání, že smysl této války byl v 

tom, aby moc dostala se proti nim do rukou práva a že se tak konečně stalo. "100 Příznačné je i to, že 
text Ministr Bevin a odsun Němdt není opatřen emotivní reakcí na názory britského ministra 
zahraničí: "Není mezi těmito třemi národy většího rozdílu, nežli mezi Skoty, obyvateli Walesu a 
Angličany. (l) Kdyby byli bývali h05podářsky ponecháni na pokoji a nebyli podněcováni, žili by 
p05polu v naprostém souladu. Přišel však Henlein s Hitlerovskými agenty a zbořil tento 
demokratický stát tak obtížně vybudovaný. "101 Ani reportáž z Německa by v komunistickém tisku 
takto nevyšla: " Ve voze pouliční dráhy se se mnou dává do hovoru Němec a když poznává, že jsem 
přišel z Prahy, říká, že prý v československu nosíme hlavy příliš vysoko. Vyhazujeme prý všechny 
Němce a wlbec si myslíme, že jsme pány ve střední Evropě. Vzpomněl jsem si v této chvíli, jak by 
býval naložil každý Němec s podobně mluvícím čechem a d[lrazně jsem to berlínskému občanu 
připomněl. A víte, co mi řekl? Že prý on je naprosto demokraticky založen a objektivní a jako 
doklad toho mi ukázal potvrzení o příslušnosti ke komunistické straně Německa. "102 Těžko 

interpretovatelný je i text Gestapismus V. Chába, který se snaží o objektivitu: "Je vidět, že poslanci 
neměli v rukou žádný doklad, že by se někde gestapismus zahnizdoval jako methoda ochrany 
bezpečnosti, vyslýchání a pod. Myslíme, že to nestačí. Že budou musit při příštím projednávání 
otázek nové organisace bezpečnosti fonnulovat předem své stanovisko. Aby bylo jasno, že nejsou 
jen ochotni zakročovat, kdyby se přesvědčili, že gestapismus prosakuje do českého bezpečnostního 
aparátu, nýbrž že předem odmítají tuto možnost a předem ohlašují zničující tresty a zákroky proti 
těm, kdož by našli své vzory v ničemných způsobech poraženého Německa. "103 Cenný doklad o 
obtížnosti hledání nových postojů k mateřskému národu Adolfa Hitlera je i Sychravova úvaha o 
ochraně menšin: "Jsou jistě případy, kde žádost o přesun menšin byla neod[lvodněná a zvrácená. 
Může někdy napadnouti někomu myšlenka na přesun francouzské či italské menšiny ze Švýcarska? 
Také v československu před zkušeností druhé války nikomu nenapadlo mysleti na odsun Němdt a 
Mad'a-rů. Dali jsem jim všechna rovná práva v důvěře v jejich upřímnou 5polupráci. Dnes jim práv 
těch dáti nemtlžeme, má-li zásada rovnoprávnosti národů opravdu býti zabezpečena. Nennlžeme 
přijmouti v žádnéfonně nějakou novou /ochranu menšin/o "104 

Svobodné noviny 
List Sdružení kulturních organisací se stal sice postupně protikomunistickým, to ale nijak nesouvisí 
s jeho revolučním antiněmeckým zápalem. V něm se směle vyrovnal ostatním listům. I zde se 
objevovaly emocionální historizující texty: "Naším světovým jazykem už nebude němčina, ani jiný 
jazyk západní, nýbrž ruština, první jazyk slovanský, naše vzdělanost se bude orientovat k východu, 
stejně jako náš život politický a h05podářský. Jsme si vědomi toho, že toto kulturní přeorientování 
nebude snadné a nebude je lze provésti za jednu generaci. Ale je příkazem doby a slovanské tradice, 
od dob velkomoravských nikdy zcela nepohaslá, nám zde bude mocnou oporou."105 Jiřímu Koťátkovi 
se v SN ostrém antiněmectví vyrovnává Vladimír Úlehla: "Když už jsme vyslovili prokleté jméno 

100Lev Sychrava. O našem barbarství. Národní osvobození, 31. 1. 1946, r. 17, č. 26, s. 1. 

101Nesg. Ministr Bevin a odsun Němců. Národní osvobození, 3. ll. 1945, r. 16, č. 145, s. 1. 

102(aut. zkr.)f.ch. Mluvil jsem s Němci ... Národní osvobození, 16. ll. 1945, r. 16, Č. 181, s. 2. 

103Václav Cháb. Gestapismus. Národní osvobození, 24. 1. 1946, r. 17, č. 20, s. 1. 

104Lev Sychrava. Hrozí nová "ochrana menšin"? Národní osvobození, 1. 9. 1946, r. 17, Č. 201, s. 1. 

105Nesg. Na rozhraní věků. Svobodné noviny, 1. 7. 1945, r. 1, Č. 34, s. 1. 
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stnljce evropského pekla, povězme, že se biologovi jeví Němci strůjci jinakými než náhodnými. Já 
alespoň spatřuji v nich, vycházejíce z nauky o typologii, činitele odvěkého a stále stejného, který 
vyvolával v Evropě hospodářskou a duchovní porobu od pradávna, nejméně od druhého tisíciletí 
před naším letopočtem. Z toho odvěkého němectví, z jeho občasných, v jádře vždy stejných zásahů 
do života evropských národl't, lze podle mého soudu vystihnout jednotně sled a smysl evropských 
dějin. Furor teutonicusje mi činitelem biologickým a po tisící stálým. K podobnému poznání d05pěl 
na základně osvícensky romantické František Palacký, co se národa týče: pro celé Slovanstvo a na 
základně h05podářské vyslovil tutéž thesi Jan Peisker. On jediný nahradil tříštivý výklad dějepisců 
jednotícím pohledem: Dějiny Slovanstva jsou mu tisíciletým zápasem volného slovanského člověka s 
německým zotročovatelem. . .. pravda je též, že všichni Němci mají něco společného, strojově 

nelidského ve svém chování, že všichni si neváží lidského života, nedrží slovo, potřebují zotročovat 
druhé a hrát si na pána, nadýmat slupku vnějšíno hromotluctví kolem niterné zbabělosti, rozplývat 
se v barvotiskové sentimentalitě, přecházející vzápětí v nelidskou krutost, chovají se zkrátka valnou 
většinou tak, že to vystihne jen jedno všeslovanské slovo - běs. "106 Odsun stvrzuje i šéfredaktor 
Peroutka: "Smyslem tohoto článku jest, že nenulžeme jinak ve věci samé. Není jeho smyslem tvrditi, 
že nemllžeme jinak ve fonně . ... Havlíček ještě jen myslil, že německá menšina jest těžké závaží, 
které nám brání ve volném pohybu. Naší generaci bylo dáno poznati, že je to závaží z dynamitu ... ,,107 

Nejskeptičtěji k vysídlení vystupoval ve své publicistice Michal Mareš: "Muž, s nímž jsem mluvil, 
je asi šedesátiletý. Jediný syn, lékař, padl na frontě. Němec je dosud v pomocných službách měst. 
úřadu. Bydlí jako bývalý majitel ve sklepním bytě svého domu . ... Říká, že se nikdy neangažoval, 
protože mě I jen jedinou radost: být včelařem . .. , "Jsem připraven odejít, přál bych si jenom, abych 
mohl svou dosavadní práci odevzdat člověku, který tomu rozumí, který má lásku a trpělivost. " 
Bylo jí čtyřicet, ale vypadá daleko mladší. ... Je nyní pět měsíců služebnou v závodní kuchyni . ... " 
Jsem vděčná, že jsem zatím zde a ne v koncentráku na Kladně nebo v Mostě. Toho se bojíme 
všichni, neboť o tom zde jdou zprávy, jako by to byl Dachau nebo Buchenwald. " ,d08 

Svobodné československo a Obrana lidu 
Komunistická infiltrace je snad nejlépe patrná na armádním deníku, kde se o ní postaral především 
Karel Nový. Zároveň se SČ může pochlubit jedním z nejemotivnějších antiněmeckých publicistů 
V. Sáblem: "čechy se staly, v dtlsledku vybití západních Slovanů, poslední nejkrajnější výspou 
slovanství na západě, nejtvrdším kamenem v cestě gemlánské nenasytné žravosti. '" Opíráme se 
dnes o bratrské slovanské národy velkého SSSR, opíráme se o nepřemožitelnou Rudou amládu a o 
velkého maršála Stalina a opíráme se o historickou skutečnost, že Slovan byl vždy apoštolem 
5pravedlnosti a lidství a nikdy kořistnickým barbarem s výbojnými záměry a to nám musí dodati 
jistoty v práci. "109 nebo "Dnes, prvně v historii, leží Gennán v prachu u nohou Slovanstva, zdrcen 
silou, kterou organisoval Sovětský svaz a jeho generalissimus Stalin. Nezměrnými obětmi a 
nezměrným hrdinstvím Rudé annády bylo zachráněno Slovanstvo a zachráněn svět . ... Opíráme se o 
nejmocnější politický útvar všech dob, o nejlepší a nejudatnější armádu světa, o Sovětský svaz a 
Rudou annádu. "110 Sábl prokázal i stejné vnímání problému jako Míla Kocourek v Práci: "Dobře 
víme, že budoucí německý národ roste a vyroste z dětí, které vesměs učili esesáčtí vrahové od 
nejútlejšího věku zacházeti s noži, revolvery, kulomety, ručními granáty. "lll či ,,Kde je na světě 

106Vladimír Úlehla. Jak to chápat. Svobodné noviny, 6. 7. 1945, r. 1, Č. 38, s. 1,2. 

107Ferdinand Peroutka. Nemůžeme jinak. Svobodné noviny, 21. 10. 1945, r. 1, Č. 127, s. 1. 

108Michal Mareš. Hovory s Němci. Svobodné noviny, 15. 1. 1946, r. 2, Č. 12, s. 1,2. 

109v. Sábl. Nejbližší úkoly naší armády. Svobodné československo, 15.6. 1945, r. 1, Č. 7, s. 1. 

llOV. Sábl. Dnešek a naše cesta. Svobodné československo, 15.7.1945, r. 1, Č. 32, s. 1. 

lllv. Sábl. My a oni. Svobodné československo, 20. 7. 1945, r. 1, Č. 36, s. 1. 

39 



národ, ktetý došel v běsnosti tak daleko jako Němci? Je to v podstatě jejich duše a jejich krve .. , 
Kdo zaruči našim dětem, že jednoho dne se opět neobjevi misto Němce-člověka Němec-nacista? .,. 
NemttŽeme a nechceme žiti s lidem, jenž má vrahovské pudy v krvi. "112 SČ se v dalším Sáblově textu 
zmiňuje i o protektorátním "přivlastnění" si svatováclavské mytologie: "Němci překroutili zcela 
jasná historická fakta a vytvořili z legendárního světce symbol bezvýznamné poslušnosti 
gennánskému vládci. "113 Později se v Obraně lidu už projevuje výrazněji branná linie listu, k čemuž 
je německé nebezpečí často využíváno: " ... tam za Šumavou a Krušnými horami žiji stále Němci. A 
náš lid užil pojmenováni již známého - nazývá tuto vůli po obraně, životu, tuto houževnatost, snahu 
ovládnout vše, co člověka technicky, mravně, tělesně i duševně připravuje - brannosti. "114 

Při porovnávání nestranických deníků zopakujme, že může jít jen o dílčí závěr. Kromě deníků se 
polemiky často odehrávaly na stránkách týdeníků, především mezi Tribunou, Dneškem a Obzory. 

Zkusme porovnat jednotlivá témata. V ideologii vysídlení není mezi tiskem rozdílu. Všechny 
vycházejí ze společenského konsenzu či tezí Košického programu. Z odmítavých reakcí se 
dozvídáme, že jiný názor mohou mít Obzory. I téma dobové symboliky a "angažované" historie je 
také velmi podobné ve všech listech. 
Otázky německých antifašistů, udělování občanství a majetku jsou natolik rozrůzněny do drobností, 
že nelze porovnávat. 

Spíše než o celkový profil listu vůči německé problematice můžeme hovořit o extrémech, které 
dostaly publicistický prostor. Nejostřejší antiněmectví předvedl v Práci Míla Kocourek, v 
Zemědělských novinách vysoký úředník ministerstva zemědělství Jiří Koťátko, ve Svobodných 
novinách Vladimír Úlehla, ve Svobodném československu V. Sábl. 
Na druhé straně lze pozorovat, kde dostaly prostor skeptické a relativizující hlasy. Antonín Nedvěd 
a Zemědělské noviny dokládají textem Vysvětleni dopisu čtenáře názorovou pluralitu listu, V Mladé 
frontě lze pluralitu doložit investigací Pravda o české Kamenici a jedním z nejcennějších textů 
poválečné publicistiky z pera Jaroslava Morávka o lidovém soudnictví a retribucích. Národní 
osvobození se celkově nejvíce snaží o objektivitu, za texty V. Chába vidíme upřímnou snahu o 
objektivitu a nadhled. Ve Svobodném slově dostává prostor nejvýraznější postava debaty o 
vysídlení Michal Mareš. 

Interpretace 
Znovu si musíme připomenout, nakolik byly možnosti promluvy ve veřejné sféře svázány. Bylo 
fakticky zapovězeno kritizovat SSSR a Rudou armádu, vysídlení obyvatel německé a madarské 
národnosti, systém lidové demokracie (NF, neexistence opozice), nový ekonomický systém či 
osobu prezidenta Beneše. Z takovéto faktické cenzury pak plynula autocenzura (různě strukturovaná 
- od obecného chápání zahraničněpolitické reality až po přímý ministerský či editorský nátlak). 
Proto se některé na svou dobu kacířské texty zdají dnes být velmi mírnými. Za příklad lze vzít 
mistrné vyjadřování Pavla Tigrida či Michala Mareše, u něhož málokdy najdeme napsáno výslovně 
to, co pak nejednoho komunistického dogmatika rozčilovalo. 

112v. Sábl. Otázka vystěhování Němců. Svobodné československo, 19.9. 1945, r. 1, Č. 87, s. 1. 

113Nesg. Svatý Václav. Svobodné československo, 28. 9. 1945, r. 1, Č. 95, s. 1. 

114Petr Rožnava. Naše pohraničí. Obrana lidu, 8. 5. 1947, r. 1, Č. 107, s. 2. 
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Pokrytectví a odmítání myšlenkových konstruktů, které by nepotvrzovaly nastolenou doktrínu, je 
vidět i ve sféře státní. "z. Fierlinger totiž již na schůzi vlády 12. května 1945 informoval, že došlo k 
"jednotlivým případům" lynčování a týrání, jejichž obětmi byli Němci, kteří "nebyli nacisty a 
neprovinili se ". O tom, jestli se jedno o jednotlivé případy lze mít jisté pochybnosti, závažná je ale 
jiná věc: Fierlinger se zeptal vlády, zda není její povinností vyzvat obyvatelstvo a bezpečnostní 

orgány, aby "od takového postupu upouštělo a aby se opatření proti Němdtm prováděla podle 
daných pokymt vlády a národních výbont". Vláda to však odmítla, zejména komunističtí ministři 
Nosek (vnitro) a Kopecký (infomzace) a národní socialista Stránský (spravedlnost) se domnívali, že 
taková veřejná výzva není možná, protože by "vážně" poškodila zájmy vlády a klid v zemi. "ll5 

Případy nezákonnosti i samotných pochyb o doktríně odsunu se objevily až v roce 1946. Nikoliv ale 
jako kritická analýza předchozího roku. Spíše než o uvědomění si všech významů pojmů v diskurzu 
a jejich možných dalších výkladů se jednalo a nahrazení jedné politicky motivované pojmové sady 
jinou. "V roce 1947, kdy se ve společnosti postupně vyostřovaly politické rozpory o dalším 
směřování republiky a ovlivňovaly i závěrečnou fázi retribuce, vyšly najevo také případy násilí, 
vražd a dalších podobných událostí z prvního poválečného období. K otázce zákona č. 115 Sb. z 8. 
května 1946 a ním související praxi byly častěji a otevřeněji než dříve vyslovovány ntzné 
pochybnosti. Téma "gestapismu" vstoupilo razantněji do veřejného diskurzu . ... 
Náměstek předsedy vlády, národní socialista Petr Zenkl, poukázal na její (vládní) schůzi 20. května 
1947 s odvoláním na vlastní infonnace a komentáře v tisku (konkrétně Mareš~lv článek v Dnešku z 
15. května o brutalitách páchaných v internačním táboře v Kolíně) na to, že další ignorování 
nezákonností, jež nebyly náležitě vyšetřeny, nutže ohrožovat pověst samotné vlády. Současně však 
také poznamenal, že "uveřejnění takových věcí je 5patné a že si tím těžce ubližujeme ". Navrhl proto 
vládě vyzvat občany, aby podobné případy bez obav ohlašovali a přispěli tak kjejich objasnění, 
resp. K potrestání usvědčených viníků. Zenkl měl v úmyslu dosáhnou schválení zvláštního usnesení, 
jehož zveřejnění by občanům dalo záruku, že vláda "nemá zájem na to, aby se cokoliv závadného v 

republice skrývalo ". Příspěvky komunistických člemt vlády v následující diskuzi svědčily o tom, že 
příslovečný hřebík správně uhodil na hlavičku. Ministr vnitra Nosek uvedl, že v květnu - červnu 

1945 se staly různé přehmaty, když" v různých koutech republiky vzal lid prostě spravedlnost do 
svých rukou ", a dodal, že i prezident Beneš "počítal již v Londýně s tím, že se tak stane ". Proto mu 
prý jednou řekl, "že se vrátí do vlasti až po 3 měsících, až si lid vyřídí účty s kolaboranty a Němci . 
... Připomenuty byly rovněž starší Marešovy "hříchy" v kritice odsunu a s tím související výtka 
vedoucímu redaktorovi Dneška, který pak údajně "litoval, že k tomu došlo, a slíbil, že zjedná 
nápravu ". Ani demokratičtí politici se ovšem v zásadě nehodlali vracet k exces~tm z poválečné 
doby, zejména když postiženými byli Němci. Potvrzovala to Zenklova slova o tom, že neměl ve svém 
vystoupení na mysli "případy, které se staly v květnu a červnu ", ale jen ty " případy z druhé 
poloviny roku 1945 a z celého roku 1946". ll6 

Proto Pavel Tigrid a Michal Mareš hledali jiné strategie v rámci diskurzu, které by jim dovolily 
vstup do veřejné sféry a zároveň mohli artikulovat svůj opoziční názor. Jemně formulované názory, 
které nikdy nejsou útočné (alespoň do roku 1947) ale stejně vyvolávají prudké spory až na vládní 
úrovni. 

Za úspěch dominantního příběhu (ve smyslu chápání dobových kauzalit a normativních soudů o 

ll5Jaroslav Kučera. ,,žralok nebude nikdy tak silný." československá zahraniční politika vůči Německu 1945-48. Argo, 
2005. s. 28 

II 
6 Tomáš Staněk. Poválečné "excesy" v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování. Praha: Ústav pro soudobé 

dějiny Akademie věd české republiky, 2005. s. 97, 98. 
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společenské realitě, které bylo společné většině obyvatelstva republiky) ve společnosti pak lze 
považovat třeba text Gestapismus V. Chába: "Je vidět, že poslanci neměli v rukou žádný doklad, že 
by se někde gestapismus zahnizďoval jako methoda ochrany bezpečnosti, vyslýchání a pod. 
Myslíme, že to nestačí. Že budou musit při příštím projednávání otázek nové organisace 
bezpečnosti formulovat předem své stanovisko. Aby bylo jasno, že nejsou jen ochotni zakročovat, 
kdyby se přesvědčili, že gestapismus prosakuje do českého bezpečnostního aparátu, nýbrž že 
předem odmítají tuto možnost a předem ohlašují zničující tresty a zákroky proti těm, kdož by našli 
své vzory v ničemných způsobech poraženého Německa."ll7 Z textu čiší snaha o upevnění 

spravedlivého a právního státu, jenže na falešném podkladě, který vytvořila závazná doktrína. 

Přesto jsme se o základní funkčnosti veřejné sféry přesvědčili. Zkusme tedy sledovat ony priority, 
které jsme si vytyčili: 

1. dekonstrukce pojmů ve veřejné sféře vztahujících se k obyvatelstvu německé národnosti, 
2. nalezení pravidel "gramatiky" (způsobu usuzování), které pracují s dobovými pojmy vztahujícími 
se k obyvatelstvu německé národnosti, 

které umožňují dominantní naraci "Němci se jako kolektiv provinili a budou vystěhováni". Ta se 
pak stala v silně omezené veřejné sféře čímsi mezi silnou hegemonií jednoho příběhu a doktrínou: 
"doktrína váže jedince k určitým typům vypovídání a zakazuje jim tedy všechny ostatní typy. '<l18 

Pojem sudetští Němci 
Základní charakteristikou poválečného způsobu uvažování o obyvatelstvu německé národnosti bylo 
nově utvořené chápání někdejších občanů ČSR německé národnosti, které se během protektorátu 
rozrůznili dle říšského či státního občanství. Helena Koželuhová dokládá posun od dominantní 
ideologie práva svobod občana z předválečné republiky ke kolektivním konstrukcím nacionálním: 
"Není tu místa pro nějakou sentimentalitu. Němci a Maďaři kolektivně se prohřešili proti našemu 
státu, kolektivně musí pykat za svoje provinění. "119 Co způsobilo dramatický nárůst vlivu 
myšlenkového konceptu ohraničených entit na nacionální bázi? Vedle obecného pocitu hrůzy z 
nacistických zvěrstev to byly i racionální úvahy o roli obyvatelstva německé národnosti v době 
"zvýšeného ohrožení republiky" a během říšské i protektorátní nadvlády nad územím v bývalých 
hranicích. Teprve o více jak půl století artikulovaná interpretace zkoumá myšlenkové motivy pro 
drtivé se přihlášení k říši: "Markantním důkazem o smýšlení společnosti se staly volby 
sudetoněmeckých poslandt do řú':ského sněmu, konané 4. prosince 1938. V nich mělo přistoupit k 
volebním urnám 2532862 voličú, skutečně odevzdaných hlasLl bylo pak 2492604. Z nich 
hlasovalo kladně, tj. "pro vůdce ce, podle úřední zprávy, 2464681 voličtl, tj. 98,9%. Naproti tomu 
podle téže zprávy bylo 27427 hlasLl proti a neplatných 5496. Tak bylo do říšského sněmu zvoleno 
41 sudetoněmeckých poslancú. V souvislosti s těmito výsledky bývá zdúraziíována otázka, zda se tím 
sudetští Němci skutečně přihlašovali k nacionálnímu socialismu. Na volebních lístcích (bílých) pro 
Němce to tak totiž skutečně bylo formulováno: ,Hlásíš se k našemu vúdci Adolfu Hitlerovi, 

117Václav Cháb. Gestapismus. Národní osvobození, 24. 1. 1946, r. 17, Č. 20, s. 1. 

118Michel Foucault. Diskurs, autor, genealogie. Praha: Svoboda, 1994. s.23. 

119(aut. zkr.)H. K.: Pro Němce a Madary není v republice místa, Lidová demokracie, 30. 5. 1945, roč. 1, Č. 17. 
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osvoboditeli Sudet a dáváš SVltj hlas volebnímu návrhu Německé nacionálně socialistické strany. 
m120 V poválečné revoltující náladě se však prostor pro relativizování absolutního souhlasu s 
nacionálním socialismem nenašel: " ... se namítá, že ne všichni volili nacionální socialismus, že u 
části sudetoněmeckého obyvatelstva bylo rozhodující národní vítězství ve formě odtržení od ČSR a 
" návratu " do velké německé rodiny. '<121 Místo toho si české obyvatelstvo bylo vědomo spíše jiného 
faktu: "Mimořádně velké množství bývalých člen SdP také vyjádřilo souhlas s připojením tím, že se 
začali ucházet o přijetí do NSDAP a vstupovat do SA, takže ve srovnání s jinými župami vykazovaly 
obě organizace neproporčně vysoké počty členů. "122 Uvědomění si postoje Sudetoněmecké strany 
pak z českého a republikánského úhlu pohledu muselo být interpretováno jako vlastizrada: 
" Vycházejíce z historických skutečností a s ohledem na promísení krve, známé od raných 
gennánských dob, nemtlžeme pohlížeti na češství jako na svébytný národ . ... Nikdy už nesmí dojít k 
českému obrození. "123 

Na pozadí těchto racionálních úvah i emočních zkušeností s nacistickým terorem, který v počátku 
legitimizovalo německé obyvatelstvo, lze najít základní myšlenkový koncept: 
V hranicích ČSR došlo k natolik výraznému vymezení etnických entit a zásadnímu potlačení 
třídních či jiných rolí, že myšlenkový koncept "my" "oni" získal kolektivní podobu zásadně 
výraznější v porovnání s národnostním soužitím v předválečném ČSR. Kolektivní koncept byl pak 
na základě racionálních i emočních konstruktů naplněn významem viny. Abstrakce kolektivního 
konceptu pak umocňovala i abstrakci viny, kterou nebylo nutno dokazovat individuálně, ale o které 
se mohlo mluvit jako o apriorní kategorii. 

Propozice kolektivní charakteristiky lze pak prodloužit nejen do minulosti, ale i do budoucnosti: 
" Kde je na světě národ, který došel v běsnosti tak daleko jako Němci? Je to v podstatě jejich duše a 
jejich krve ... Kdo zaručí našim dětem, že jednoho dne se opět neobjeví místo Němce-člověka 
Němec-nacista? ... Nemůžeme a nechceme žíti s lidem, jenž má vrahovské pudy v krvi. "124 

Přesto se ve veřejné sféře manifestuje, že ve veřejném diskurzu existují i jiné myšlenkové linie, 
které nezapadají do dominantní narace. 
Je to především individuální koncept, na kterém staví evropský vývoj liberální demokracie a tradice 
právního státu. Tento koncept je mnohem hůře vytěsnitelný, než třeba třídní definice. Svoji 
jedinečností a originalitou individua se vzpírá kolektivním kategoriím. Přestože dobové mantinely 
neumožňují tehdejší společnosti problém takto nazírat, artikulace ve veřejné sféře svědčí o 
latentních způsobech uvažování tímto individualistickým směrem. Funkcí tohoto myšlenkového 
konstruktu je pak často otázka krutosti transferu, která ve své individuální neoprávněnosti koliduje s 
kolektivním ideálem. Mnoho tehdejších výpovědí se s tím snaží vypořádat: "Začas - možná, že za 
pět, možná že již za dva roky - budou Němci vytýkat náš nacionalismus, náš národní šovinismus, až 
přijdou se stížnostmi, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců z našich krajin, až budou vypočítávat, jaké 
hodnoty Němci Ll nás ztratili, a až přijdou s požadavkem, že chtějí takové a takové odškodně ní. 
Musíme jim odpovídat, že ani haléře nedáme, dokud oni nezaplatí do posledního krejcaru, co zde u 

12°Vác1av Kural a kol. "Sudety" pod hákovým křížem. Ústí nad Labem: A1bis intemational, 2002. s. 318. 

121tamtéž. s. 322. 

122Volker Zimmermmann. Sudetští Němci v nacistickém státě (1938-1945). Prostor, Argo, 2001 
s.155. 

123 Akční program Sudetoněmecké strany z roku 1938 (vznik mezi květnem až srpnem 1938) in: Edvard Beneš. Odsun 
Němců z československa. Výbor z Pamětí, projevů a dokumentů. Praha: Dita, 1996 s. 21l. 

124v. Sábl. Otázka vystěhování Němců. Svobodné československo, 19.9. 1945, r. 1, č. 87, s. 1. 
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nás zničili. '<125 

Bylo by mylné si také myslet, že se dominantní narace o kolektivní vině Němců a jejich transferu 
manifestovala ihned v poválečné veřejné sféře. Naopak. Přes pocity msty a emocionální ztížení 
racionální debaty ve veřejné sféře se jasně v květnu 1945 odlišuje mezi pojmy Němec a nacista, 
respektive mezi vizí absolutní většiny provinivších se Němců a vizí postupného stanovování míry 
provinění. "Sudetští Němci mají štěstí, že je nestěhují nacisté"126 nebo "Nacistická bestie byla 
zničena ve vlastním doupě ti tak dokonale, že ještě mnoho let bude německý národ pamatovat, jak 
strašlivý mor na sebe přivolal, když dopomohl nacismu k moci. "127 nebo "Ten zlomek Němců na 
našem území, který nezklamal v těžkých dobách je jen výjimkou, která opravdu potvrzuje pravidlo a 
ostatně na ty slušné Němce se opatlení, o nichž státní tajemník dr. Clementis mluvil, nevztahují. "128 

Přesto můžeme pozorovat dramatický nástup konceptu kolektivní viny ve veřejné sféře. K 
artikulování obecného souhlasu s transferem a vytěsnění jiných diskurzivních praktik (rozlišování 
nacista - Němec, míra viny a kritéria pro ni, zkoumání soukromé zkušenosti jako obecně platné 
atd.) ale stačí v osvobozené republice zhruba jeden měsíc: "Za Hitlera, Himmlera, Henleina a 
Franka je odpovědný německý národ celý a celý musí nést trest za zločiny, jichž se dopustil. "129 
Cílená neochota strukturovat vinu pak v důsledku postihuje i výjimky v dekretech, které 
nabourávají kolektivní koncept ve společnosti: "Žádná žena, která se provdala za Němce, nesmí 
býti považována za češku. Očistěte domy od žen a dívek, které se stýkaly s německými žoldáky!"130 
Tak SČ vyzývá k nerespektování dekretální výjimky pro smíšená manželství. 

Jakjsme si ukázali, dominantní narace o kolektivní vině sice brzy získal ve veřejné sféře hegemonii, 
přesto se zde vyskytlo několik jiných, slabých myšlenkových konceptů. K upevnění doktríny 
odsunu se tedy jako funkce základní teze o kolektivním provinění obyvatelstva německé národnosti 
vytvořily podpůrné myšlenkové koncepty, které můžeme rozdělit do několika kategorií: 

Dočasný ústup třídního pojetí 
"Pro KSČ nebylo snadné ani ideální postavit se za řešení německé otázky odsunem. Přijímala tím 
vlastně lešení buržoazní, které mělo řešit především vztahy obou soupeřících buržoazií, ne však 
obou národů a jejich dělnických tříd. V dané situaci šlo však o prospěšnost či škodlivost tohoto aktu 
aktu pro další rozvoj revoluce . .. Bylo nutné vycházet ze skutečnosti, že německá menšina sehrála 
objektivně reakční úlohu, zatímco české a slovenské národně osvobozenecké hnutí sehrálo úlohu 
pokrokovou a stalo se součástí evropského hnutí antifašistického. "131 Mimo jiné i toto byl důvod 
někdejší oficiální teze o "přerůstání národní a demokratické revoluce v socialistickou". Komunisté a 
další marxisté se vzdali v tento moment třídního učení, které by zákonitě rozbíjelo tezi o 
uzavřených národních entitách a jejich kolektivních charakteristikách. Jestliže tento konstrukt byl z 
veřejné sféry vytlačován v debatách o domácím dění, nebránilo se jeho použití v popisu zahraničí: 
"Kdo chce vymýtit nacismus, musí bojovat proti kapitalismu v Německu, který byl odstraněn pouze 

125Edvard Beneš. Odsun Němců z československa. Výbor z Pamětí, projevů a dokumentů. Praha: Dita, 1996 s. 207. 

126Fr. Sachs.: Jejich "odsun" byly vraždy a teror, Právo lidu, 27. 2. 1946, roč. 49, č. 48, s. l. 

127Nesg. čas odplaty nadešel. Práce, 10.5. 1945, r. 1, č. 2, s. 2. 

128Jan Vaněk: Pátá kolona musí zmizet, Právo lidu, 15.6. 1945, roč. 48, č. 30, s. 1. 

129(aut. zkr.)J.: Nejhodnější Němec je mrtvý Němec, Svobodné slovo, 29. 5. 1945, roč. 1, č. 15, s. 2. 

130(aut. zkr.)J.: Nejhodnější Němec je mrtvý Němec, Svobodné slovo, 29. 5. 1945, roč. 1, Č. 15, s. 2. 

131 Antonín Faltys. vývoj německé otázky po II. Světové válce a odsun Němců z československa a ostatních zemí. 
Praha: (sSPB, 1984 s. ll. 
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v sovětském pásmu . ... Německo stojí před otázkou - bud' socialismus nebo neofašismus. "132 

Nová etnicky selektivní doktrína 
Samotné dekrety stanovují pozitivní diskriminaci slovanství. To je samozřejmě zcela nový koncept 
ukrytý ve starém pojmu. "čechy se staly, v důsledku vybití západních Slovaml, poslední 
nejkrajnější výspou slovanství na západě, nejtvrdším kamenem v cestě gennánské nenasytné 
žravosti . ... Opíráme se dnes o bratrské slovanské národy velkého SSSR, opíráme se o 
nepřemožitelnou Rudou armádu a o velkého maršála Stalina a opíráme se o historickou skutečnost, 
že Slovan byl vždy apoštolem spravedlnosti a lidství a nikdy kořistnickým barbarem s výbojnými 
záměry a to nám musí dodati jistoty v práci. "133 "Apoštol lidství" se podle nové slovanské koncepce 
opírá o Stalinův SSSR a ve veřejném diskurzu podporuje z pozice síly, zastání a legitimity transfer: 
"Čtvrt miliardy Slovamt proti 70 milionům. "134 Z toho plyne i projekce konstruktu nejen do 
budoucnosti (žádnou půdu Němcům), ale i do minulosti: "Poslanec Tichý zdttraznil mimo jiné, že 
po odsunu Němců osidlujeme pohraniční kraje občanstvem české nebo jiné slovanské národnosti, 
abychom napravili chyby našich předků ... "135 

Rasistické koncepty 
Podporu transferu měly umocňovat i koncepty, které stavěly na rasistickém vnímání problému (tedy 
nejen v promýšlení v protikladu "my" "oni", ale v naprosté absolutizaci a uzávorkování významu 
"oni", který se stává objektivním pojmem): "Když užjsme vyslovili prokleté jméno stntjce 
evropského pekla, povězme, že se biologovi jeví Němci strůjci jinakými než náhodnými. Já alespoň 
spatřuji v nich, vycházejíce z nauky o typologii, činitele odvěkého a stále stejného, který vyvolával v 
Evropě hospodářskou a duchovní porobu od pradávna, nejméně od druhého tisíciletí před naším 
letopočtem. Z toho odvěkého němectví, zjeho občasných, v jádře vždy stejných zásahtt do života 
evropských národů, lze podle mého soudu vystihnout jednotně sled a smysl evropských dějin. Furor 
teutonicusje mi činitelem biologickým a po tisící stálým. K podobnému poznání dospěl na základně 
osvícensky romantické František Palacký, co se národa týče: pro celé Slovanstvo a na základně 
hospodář ské vyslovil tutéž thesi Jan Peisker. On jediný nahradil tříštivý výklad dějepisCtI jednotícím 
pohledem: Dějiny Slovanstva jsou mu tisíciletým zápasem volného slovanského člověka s německým 
zotročovatelem . ... pravda je též, že všichni Němci mají něco společného, strojově nelidského ve 
svém chování, že všichni si neváží lidského života, nedrží slovo, potřebují zotročovat druhé a hrát si 
na pána, nadýmat slupku vnějšího hromotluctví kolem niterné zbabělosti, rozplývat se v 
barvotiskové sentimentalitě, přecházející vzápětí v nelidskou krutost, chovají se zkrátka valnou 
většinou tak, že to vystihne jen jedno všeslovanské slovo - běs. "136 Vedle ozvuků nacistické 
eugeniky najdeme i osudovost přiřknutou německým matkám: "Není ve vás, německé ženy, zárodek 
zločinu a trestu vašeho národa? Jaký jed otrávil vaše htno? Nessál již ten váš človíček nenávist k 
ostatním světoobčamtm z vašich prsů? Proč jste opustily všelidskou rodinu matek? Víte, že je 
maminka odpovědna před Bohem za símě lásky, šlechetnosti a spravedlnosti, které vloží do srdce 
svého mláděte? Proč jste vložily do rukou děcek dýky s příkazem zabít člověka, který nemá značku 
hákového kříže? Proč jste rodily plemeno plavých šelem, které bylo Neněmcům protivné sotva vyšlo 
z plenek a dětských kočárktt?"137 

132(aut. zkr.)dvk. O demokratisaci Německa. Práce, 11. 4.1947, r. 3, Č. 59, s. 2. 

l33y . Sábl. Nejbližší úkoly naší armády. Svobodné československo, 15.6. 1945, r. 1, Č. 7, s. 1. 

13\aut. zkr.)hoř. Německé nebezpečí není odstraněno. Mladá Fronta, ll. 1. 1947. r. 3, Č. 9, s. l. 

13\aut. zkr.)q.: Konečně jistota v pohraničí, Svobodné slovo, 15.2. 1947, roč. 3, Č. 39, s. 2. 

136Yladimír Úlehla. Jak to chápat. Svobodné noviny, 6. 7.1945, r. 1, Č. 38, s. 1,2. 

137Míla Kocourek. Několik otázek německým matkám. Práce, 3. 7. 1945, r. 1, Č. 48, s. 2. 
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Historicko-mytologický souboj češství a němectví (slovanstvÍ a teutonství) 
Příklad angažovanosti historie v justice uvádí SvS uveřejněním řeči prokurátora Drábka při 
retribučním soudu s henleinovskými poslanci: " Ve své závěrečné řeči v procesu proti 
henleinovským poslancům ... pronesl prokurátor dr. Drábek i vzpomínku na českého krále, který 
Němce do našich krajin pozval, ale pak musel prositi polské Piasty o pomoc proti Germánům . ... 
Téměř sedm set let muselo uplynout, aby slova českého krále, který odcházel do boje zemřít proti 
německé záplavě, nabyla věšteckého významu, když předtím národ polský a český musel projít 
peklem utrpení. "138 Nové interpretování historie si žádalo i znovunaplnění starých pojmů novými 
významy. Proměnila se tak Bílá Hora v boj za lidový a socialistický systém pro čechy a Slováky(!), 
J. A. Komenský či národní obrození se setkalo s podobnou poptávkou současnosti po nové 
interpretaci. Vize naplnění tisíciletého boje, který má být konečně završen si získalo široké 
uplatnění: "Pro český národ stanou se příkazem: Skončete tisíciletý boj národa s Němci! Tento boj 
byl vybojován v husitské revoluci a prohrán lipanskou bratrovražednou bitvou. "139 Zároveň bylo 
nutné zbourat některé staré či protektorátní interpretace, které ohrožovali hegemonii dominantního 
příběhu: "Němci překroutili zcela jasná historická fakta a vytvořili z legendárního světce symbol 
bezvýznamné poslušnosti germánskému vládci. "140 

Někdy se výklad minulosti úplně odpoutal od žánru historie: "My dtstaňme dnes u naší krásné 
národní pověsti a Přemyslu-oráči, který byl českým rolníkem, pracujícím na české p~tdě, a odtud byl 
vtllí svého lidu jako symbol demokratických tradic slovanských vyveden na knížecí stolec svého 
národa. český rolník, který vyšel z lidu, aby se stal prvním jeho představitelem - a to je to, co 
můžeme klidně převzíti a také převezmeme jako historický počátek tradic naší lidové demokracie, 
našeho českého vlastenectví, našeho slovanství. "141 

Zároveň ale pro celkový popis veřejného diskurzu a jeho manifestace ve veřejné sféře musíme 
popsat i ty diskurzivní koncepty, které byly ve veřejné sféře artikulovány, ale které se proti 
dominantní naraci neprosadily: 

Individualita 
Takového pojetí využíval často Michal Mareš, který sérií reportáží mohl na příkladu jednotlivců říci 
to, co by konceptuálně bylo vykládáno jako proti státní psaní: "Muž, s nímžjsem mluvil, je asi 
šedesátiletý. Jediný syn, lékař, padl nafrontě. Němec je dosud v pomocných službách měst. úřadu. 
Bydlí jako bývalý majitel ve sklepním bytě svého domu . ... Říká, že se nikdy neangažoval, protože 
měl jen jedinou radost: být včelařem . ... "Jsem připraven odejít, přál bych si jenom, abych mohl 
svou dosavadní práci odevzdat člověku, který tomu rozumí, který má lásku a trpělivost. "142 

Nejde ale jen o humánní nahlédnutí do lidského příběhu. Například Bohdan Chudoba interpretuje 
svůj křesťanský pohled na svět takto: "Josefínství, které neuznává jiného školství než státního, které 
výchovu nahrazuje praktickou výukou s několika hesly, a které neustále hovoří o celku a ubíjí 
jedince. To byl vzor nacisUt a s jeho pomocí se chtěli zmocnit českých duší. "143 Takový postoj ale 
musí logicky kolidovat i s komunistickými koncepty či v důsledku zpochybňovat kolektivismus 

138Nesig.: Německá "všebaživá" hrabivost, Svobodné slovo, 15. 1 1947, roč. 3, Č. 12, s. 1. 

139Jar. Hladký. Skončíme tisíciletý boj s Němci. Práce, 10.6. 1945, r. 1, Č. 30, s. 2. 

140Nesg. Svatý Václav. Svobodné československo, 28. 9. 1945, r. 1, Č. 95, s. 1. 

141JiříKoťátko. Tisíceletý boj za český stát. Zemědělské noviny, 25. 4. 1946, r. 2, Č. 97, s. 1. 

142Michal Mareš. Hovory s Němci. Svobodné noviny, 15. 1. 1946, r. 2, Č. 12, s. 1,2. 

143Bohdan Chudoba: Kořen zla, Lidová demokracie, 3. 8. 1945, roč. 1, Č. 71, s. 2. 
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transferu. 

Zpochybnění významů a kauzalit 
Dalším projevem nabourávání hegemonie dominantní narace bylo nové zkoumání kauzalit 
jednotlivých událostí. Někteří publicisté zvolili právě tuto metodu, aby ukázali, že jsou mnohdy i 
jiné popisy historických reálií a že ve své době mohlo být zvažováno i jiné vyústění problémů. 
Jinými slovy, proti apriorní kauzalitě a uzavřenosti významů histOlických činitelů stavěli pluralitní 
zvažování. Proti pevnému výkladu událostí se tak staví někteří publicisté a brojí proti jasným 
hranicím výkladu. Přestože nezpochybňují ideu, konfrontují se s její manifestací. "Dalším velkým 
nedostatkem retribučntho zákona bylo, že byl příliš kasuistický (ponechal mnoho trest. činů, které 
by byly zasluhovaly potrestání, bez trestu) a že pro jiné případy naopak stanovil příliš vysoké tresty 
(nebylo zásadně možno uložiti nižší trest než pět let těžkého žaláře. - Tak zv. malý retribuční dekret 
- Č. 138/1945 Sb. - jen velmi málo pomohl a hlavní jeho chybou bylo, že trestání menších provinění 
proti národní cti nesvěřil soudllm (na Slovensku i tyto činy soudily lidové soudy). "144 Peroutka zase 
píše: "Smyslem tohoto článkujest, že nenulžemejinak ve věci samé. Neníjeho smyslem tvrditi, že 
nemůžeme jinak ve fonně . ... Havlíček ještě jen myslil, že německá menšina jest těžké závaží, které 
nám brání ve volném pohybu. Naší generaci bylo dáno poznati, že je to závaží z dynamitu ... "145 

Vedle menšinových diskurzivních konceptů zmiňme i obecnou diskurzivní praktiku, která se 
vzpírala uzavírání a traktování významů. Jde o strategii dialogu, která by rozrušovala závaznou 
hegemonii transferu. Nejde o výsledný názor ale o vstup do dialogu. Z tohoto pohledu je podstatný 
je text Vysvětlení dopisu čtenáře ze ZN. V něm se Antonín Nedvěd vyznává, že redakce stojí pevně 
za vysídlením, ale zároveň brání právo na uveřejňování celého spektra názorů, byť by byly 
"nechutné" 146. 

Strategie monologu naopak upevňuje hegemonii dominantního příběhu. Typickým příkladem je 
psaní ministerského úředníka Jiřího Koťátka, který bez ohledu na obsah dekretů a názory veřejné 
sféry deklaruje: "Konfiskační dekret z 21. června chce postihnouti širší okruh osob, totiž 
zemědělský majetek všech těch příslušníků českého národa, kteří se v době zvýšeného ohrožení 
republiky a za okupace chovaly tak, že na podkladě zjištěných skutečností lze je s dobrým svědomím 
označiti za zrádce a nepřátele československé republiky. ,<147 

Závěr 
Tato práce si nekladla za cíl kliticky hodnotit transfer obyvatelstva německé národnosti, ale spíš 
zvážit dobovou konstrukci problému obyvatelstva německé národnosti. Mnohem spíše zde šlo o to 
ozřejmit myšlenkové koncepty, které se v té době utvářely a jenž se různým způsobem 
manifestovaly ve veřejné sféře. 
Přesto by bylo neúplné se spokojit jen s genealogickým postupem analýzy. Zavřít oči před 
kritickým hodnocením by bylo jednak projevem občanského pokrytectví, ale především 
neoprávněnou vírou v ideál historie, který je schopen být nenormativní, vydělený ze současnosti. 

144Jaroslav Morávek. Lidové soudy skončily. Mladá Fronta, 6 .. 5. 1947. r. 3, č. 105, s. 2. 

145Ferdinand Peroutka. Nemůžeme jinak. Svobodné noviny, 21. 10. 1945, r. 1, Č. 127, s. 1. 

146Ant. Nedvěd. Vysvětlení k dopisu čtenáře. Zemědělské noviny, 29. 1. 1946, r. 2, Č. 24, s. 1. 

147Jiří Koťátko: Konfiskovat půdu všem zrádcům a nepřátelům republiky, Rudé právo, 11. 9. 1945, roč. 1, Č. 106, s. 1. 
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Sebelepší objektivizující popis dějinných událostí nezastře alespoň minimální prézentistický nárok 
na uznání (třeba jen volbou tématu). Každá kritická analýza si (skrytě či otevřeně) klade za cíl 
vstoupit do občanského sebedefinování ve společnosti. 

"Akční rádius H tran5feru 
Pro kritickou část analýzy je nutné si nejprve vyjevit "akční rádius" tématu. Každá dějinná událost 
má jiný dosah své symboliky. Ukažme si tedy na "potransferové" debatě (která byla nadlouho spíše 
opatrnými monology), kam až téma transferu zasáhlo českou veřejnost. 
Ahistoricky si nejprve ukažme oficiální monolog komunistického režimu, který se po dvacetiletém 
mlčení mezi lety 1948 až polovinou 60. let definitivně upevnil v době normalizace: "Je všeobecně 
známo, že německá (sudetská) buržoazie v českých zemích měla na obou válečných dobrodružstvích 
německého imperialismu SVllj podíl. Jako "hlídací pes" čtyřiceti milioml Slovanil v habsburské 
monarchii však po rozpadu monarchie ztratila své výsadní politické a hospodářské postavení. 
Zaujala proto negativní postoj k československé státnosti a zahájila postupné vytváření 
irredentistické expositury německého imperialismu v ČSR v intencích jeho dobyvačných a 
revanšistických cíUI. .. , Odsun těchto menšin 5polu s požadavkem na demokratizaci, denacifikaci a 
demilitarizaci poraženého Německa, měl neobyčejně hluboký mezinárodní dosah. Sahal nejen na 
samotné kořeny velkoněmeckého imperialismu, nýbrž i na kořeny západoevropského kapitalismu 
Vllbec . ... V případě odsunu šlo tedy a stále jde vysloveně o třídní záležitost, v níž národnostní 
otázka hrála a stále hraje kontrarevoluční, protinárodní, protilidovou úlohu, kdy nacionální emoce 
jsou zneužívány pro třídní zájmy vládnoucí buržoazie, re5pektive její politické reprezentace . ... 
Po přijetí znárodňovacích dekretů v říjnu 1945 však politické 5pičky české buržoazie pochopily, že 
odsun by mohl mít pro jejich třídní zájmy i své negativní stránky. vývoj národní a demokratické 
revoluce, v jeho čele stála především KSČ, jim signalizovali, že se pravděpodobně dopustily 
zásadní chyby, že se totiž odsunem zbavily svého potencionálního 5pojence, který mohl sehrát 
dlUežitou roli při rozhodujícím boji o charakter nově se rodícího československého státu . ... Pro 
KSČ nebylo snadné ani ideální postavit se za řešení německé otázky odsunem. Přijímala tím vlastně 
řešení buržoazní, které mělo řešit především vztahy obou soupeřících buržoazií, ne však obou 
národll ajejich dělnických tříd. V dané situaci šlo však o pro5pěšnost či škodlivost tohoto aktu aktu 
pro další rozvoj revoluce . ... Bylo nutné vycházet ze skutečnosti, že německá menšina sehrála 
objektivně reakční úlohu, zatímco české a slovenské národně osvobozenecké hnutí sehrálo úlohu 
pokrokovou a stalo se součástí evropského hnutí antifašistického. "148 

Pro totalitně dominantní naraci komunistického režimu tedy "akční rádius" tématu odsunu 
zasahoval vztah kolektivní entity čechů (a Slováků) a sudetských Němců (kolektivně vřazených do 
německé společnosti Německa, Rakouska a menšin v jiných státech), dále složitě 
konceptualizovaná třídní dialektika (z dlouhodobého hlediska nepřijatelný primát nacionalismu na 
internacionální beztřídností, z krátkodobého hlediska vítaný konflikt české a sudetoněmecké 
buržoazie a výsledné oslabení buržoazní třídy v ČSR), získané pozice pro (slovanskou) dělnickou 
třídu v pohraničí. V bodech pregnantně vyjádřeno: 
,,1. odsun zbavoval český a slovenské proletariát jednoho z nejsilnějších a nejorganizovanějších 
protivníků dělnické třídy vitbec - zfašizované sudetoněmecké buržoazie 
2. odsunem byla vysídlena většina německého obyvatelstva nasáklého nacismem, které mohlo 
sloužit jako potencionální politický faktor proti revoluci a konsolidaci rodícího se lidově 
demokratického státu 
3. odsun z třídního hlediska neobyčejně oslabil politickomocenské pozice české buržoazie. 

148 Antonín Faltys. vývoj německé otázky po II. Světové válce a odsun Němců z československa a ostatních zemí. 
Praha: ČSSPB, 1984. s. 3, 9, 10, 11. 
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4. dobrovolný odchod německých antifašisul zejména do sovětské zóny, vytvářel předpoklady k 
demokratické a protifašistické seberealizaci německého národa a oslabení pozic imperialismu v 
Evropě 

5. proces osídlování upevňoval hegemonii dělnické třídy v národní a demokratické revoluci v naší 
zemi. "149 

Skutečný dialog o minulosti mimo oficiální dogmata probíhal jinde. Ve veřejné sféře se 
manifestoval pouze v krátké době před rokem 1968, pak byl buď vytlačen do sféry soukromé (což 
leckdy širší dialog znemožňovalo) či do emigrantských médií. 
V roce 1967 se objevuje ještě v ČSR první kacířský list Jana Křena (český historik, 1946-1969 člen 
KSČ podepsal Chruiu 77), který prolamuje ticho: " Vystěhování miliómllidí z míst, kde po staletí 
žili, bylo jistě zákrokem přiměřeným kruté a drsné době války a boje na život a na smrt. Ani zemím, 
které touto cestou řešily problém ohrožení své státní a národní existence, nepřineslo toto řešení jen 
zisk a prospěch. 
... nechť budoucí generace už nikdy nejsou postaveny před podobnou tragickou nutnost jako jejich 
otcové před dvaceti a pětadvaceti lety. "150 V roce 1968 navazuje Host do domu odvážným 
Tlialogem: "Procházka (český spisovatel, 1963-1966 člen ideologické komise KSČ představitel 
tzv. Pražského jara, po 1969 diskriminován - pozn. autora): Nebo odsun, samozřejmě, bylo to 
rozhodnutí velmocí. Ale což někdo může zbavit odpovědnosti za odsun nás samé? Já bych chápal, 
kdyby došlo k nějakému národnostnímu vyrovnání obyvatelstva v českém vnitrozemí, Žilo-li v 

městečku, které mám na mysli, sedm německých rodin, dalo se uvažovat o nějakém migračním 
řešení. Ale my jsme vystěhovali celý národ z kompaktních oblastí ... Přitom většině z těchto tří 
miliónů odsunutých Němdl byla válka přinejmenším lhostejná a rozhodně se nepodíleli na žádných 
zločinech. To je naprosto nepřijatelné: politika, byť jakkoli zdllvodněná, která nebere ohled na 
jednotlivého člověka, která usiluje pouze o dosažení globálních (spravedlivých) cílLl bez ohledu na 
konkrétní osud konkrétních lidí, je tragická a koneckoncll 5patná politika. 

Hiibl (český histOlik, rektor VSP ÚV KSČ poslanec ČNR, 1970 vyloučen z KSČ signatář Charty 
77 - pOZll. autora): Já jsem prožil okupaci a pětačtyřicátý rok v Brně, u nás v ulici bydlely dvě 
německé rodiny. Před válkou to byli čistotní, spořádání lidé, samozřejmě mluvili česky. Za války se 
z nic staly největší bestie, donášeči gestapa, před nimiž se neopovážil nikdo ani promluvit ... je-li 
odsun psychologicky vysvětlitelný, je-li nesporné, že s třemi milióny Němdt uvnitř nové republiky 
bychom zažili mnoho komplikací, neznamená to rozhodně, že to řešení, které jsme zvolili v 
pětačtyřicátém roce, bylo optimální. ,<t51 

Konec 60. let "akční rádius" tématu výrazně pozměnil. Odvážný přístup Jana Křena ho vede k 
závěru o "tragické nutnosti". Nebereme-li na vědomí autocenzuru (o které nevíme, zda se v textu 
projevila), do promýšlení transferu nám poprvé vstupuje obyvatelstvo německé národnosti jako 
lidský faktor. Přesto primát drží histOlická nevyhnutelnost, které nyní můžeme litovat, které se však 
nešlo vyhnout. Trialog z roku 1968 rozvíjí dál novou perspektivu odsunutých jako lidských bytostí, 
které nemusí odpovídal konceptualizovaným typizacím v abstraktní kolektivní vině. Procházkova 
výpověď je zajímavá kombinací humanistického principialismu (tragická politika) spolu s 
pragmatismem (koneckonců špatná politika). Postoj HUbla ukazuje mnohem pochopitelnější posun 

149tamtéž. s. 12. 

150Jan Křen. Odsun Němců ve světle nových pramenů. Dialog, měsíčník pro politiku, hospodářství a kulturu, Ústí nad 
Labem 1967 in: Bohumil černý a kol. češi, Němci, Odsun. Academia: Praha, 1990 s. 32. 

151Trialog o roce 1945. Diskuze historika Milana Hubla, spisovatele Jana Procházky a redaktora časopisu Host do domu 
Vladimíra Blažka. Host do domu 5/1968 in: Bohumil černý a kol. češi, Němci, Odsun. Academia: Praha, 1990 s. 34, 
35. 
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v myšlení, než je radikální Procházkovo odmítnutí transferu. Soukromá sféra interferuje do veřejné 
a znemožňuje racionální odpověď na tezi, že "většině z těchto tří miliónů odsunutých Němců byla 
válka přinejmenším lhostejná a rozhodně se nepodíleli na žádných zločinech". Deklaruje osobní 
zkušenost s totalitním systémem a pouze relativizuje správnost provedení transferu. 

Etický rozměr transferu je plně rozvinut až na stránkách emigrantského Svědectví. Naprosto nový je 
poukaz na nemožnost statického hodnocení situace, nebraní kontinuit v úvahu. V neposlední řadě se 
objevuje i obecnější koncept tradice a sociální soudržnosti: "Je inscenován jakoby nadčasový "soud 
dějin ", jeho první obětíjsou čeští Němci a tzv. kolaboranti . ... vyhoštění českých Němdl bylo 
neoprávněné. česká mysl to ostatně tuší, úvaze o tématu se vyhýbá a nedaří se jí to, pozbývá klidu . 
... V pohraničí se tak etablovala sociální struktura, která pochopitelně nemohla niterně navázat na 
tamější staleté tradice. Navázala jen vnějškově a zčásti . .. Kontinuita života vzala za své. "152 

Zásadním zvratem se staly až Tézy o vysídlení československých Nemcov: "Ak uznávame princíp 
l'udských práva ich obhajobu za najvyšší z l'udských konání, musíme sa od tejto minulosti dosledne 
dištancovai. "153 Danubius (slovenský historik, 1969 vyloučen z KSČ podepsal Chartu 77, 1990-
1992 poslanec SN FS) rozšiřuje "akční rádius" tématu o obecně etické a mravní imperativy. Jeho 
ultimativní požadavek zřeknutí se kontinuity s transferem je ale kořeněn osobními výpady, 
protičeskými invektivami a podřízení historických dějů jeho interpretacím. S odsudkem Tézí 
vystoupil i HUbl, který tak svými Glosami dotvořil druhý mantinel debaty o transferu. Mezi Tézami 
a Glosami se pak pohybovala na dlouhou dobu další polemika: "Upalování lidí na kandelábrech, 
jež Danubius vytýká čechům, by vypadalo jinak, kdyby rozebral alespoň jeden konkrétní případ . ... 
Danubiova moralita by byla o něco přesvědčivější, kdyby i tyto jevy zachytil a připomněl.... 
Politováníhodné excesy, ke kterým došlo po skončení bojů a v dalších týdnech, nikdo soudný 
nehodlá hájit, první je odsoudila vláda . ... Historik není flagelant, ale vědec. '<154 Nic nepůsobí 
absurdněji než poslední věta. Snaha nebýt flagelantem, ale vědcem, odhaluje vysoce normativní 
úsilí nastolit určitou dominantní naraci a opřít ji o současné dominantní paradigma vědy. Přesto ale 
Danubia usvědčuje z mnoha manipulací. Nové myšlenky v nastolených mantinelech úsudků a 
odsudků přináší téma myšlenkových konceptů tehdejší společnosti a jejich limitů: "Celkově se zdá, 
že česká 5polečnost nebyla způsobilá a snad ani ochotná vůbec rozpoznat, že odsun byl řešením 
nedemokratickým . .. , Uzavíráme zatím zjištěním, že válka způsobila celkovou dehumanizaci 
lidstva ... "155 Nebo jiná variace na stejné téma: "Rozhodně však odpověďnemtlže být., vyřešena" 
pouhým morálním soudem a exposteriálním stanovením toho, co se "mělo" a co se "nemělo" musí 
zase vycházet z reálií. Patrně by bylo pro všechny lepší (a i ti, kteří s Danubiem a BoheTnem 
polemizují, by jistě byli raději), kdyby český národ a jeho politika takovýto obrat, o němž by bylo 
dnes jistě ne bez oprávněné hrdosti možno mluvit jako o velkém, o morálně vysokém, svedli. ... 
Bylo však v podmínkách dané historické situace doopravdy možné takovýto obrat uskutečnit? "156 

Jako výsledek veřejné (či dopisové) debaty pak mohou sloužit třeba příklady myšlenek Jana Křena a 
Erazima Koháka (český filozof, po 1948 emigroval do USA, 1995 se trvale vrátil do čech), které by 

152Jan Příbram (Petr Příhoda). Svědectví 55/1978 in: Bohumil černý a kol. češi, Němci, Odsun. Academia: Praha, 
1990 s. 46, 50. 

153Danubius (lán Mlynárik). Tézy o vysídlení československých Nemcov. Svědectví 57/1978 in: Bohumil černý a kol. 
češi, Němci, Odsun. Academia: Praha, 1990 s. 89. 

154Milan Hiibl. Glosy k vysídlení československých Němců. in: Bohumil černý a kol. češi, Němci, Odsun. Academia: 
Praha, 1990 s. 104, 120, 125. 
155Bohemus (Toman Brod, Jiří Doležal, Milan Otáhal, Petr Pithart, Miloš Pojar, Petr Příhoda) in: Bohumil černý a kol. 
češi, Němci, Odsun. Academia: Praha, 1990 s. 196,201. 

L56Václav Kural. češi a Němci v československém a německém státě (1918-1945). in: Bohumil černý a kol. češi, 
Němci, Odsun. Academia: Praha, 1990. 
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možná zazněly o dvacet let dříve ve svobodné společnosti. Na rozdíl od vypjatých konceptualizací 
Danubia či naopak HUbla uznávají složitost a nemožnost jednoduché občanské recepce. V debatě 
jsou tak konečně nastoleny otázky, které pokrývají většinu struktur diskurzu o transferu, zároveň 
jsou vyloučeny snadné odpovědi. Křen o dekádu později místo "tragické nutnosti" konstatuje: "Na 
druhé straně pak globalizace konfliktu, totiž totální konfrontace čeChtl s celým "němectvím" byla 
neúměrně neúnosná reálným rozměrům problému. "157 Kohák si podobně jako Danubius klade 
apriorní morální otázky: ,,(Svobodně myslící lidé) Musí trvat s Kantem na základní, neochvějné 
platnosti rozdílu mezi dobrem a zlem, dovolávat se mravního smyslu našeho lidství, '<158 není však 
jako Danubius je schopen jasně aplikovat na konkrétní složitou historickou strukturu a najít v 
příběhu oddělené zlo a dobro. 

Zhroucení primátu totalitní ideologie a nastolená možnost svobodného dialogu na konci 80. let. 
osvobodilo veřejnou sféru od nadvlády státní moci. Najedné straně se historici začali zabývat 
výzkumy, které do té doby chyběly (například postoje obyvatelstva německé národnosti), na druhé 
straně se ale brzy ukázalo, že interpretační rozdíl historiků všech společenství je hlubší, než se 
původně zdálo. Bolestné přehodnocování identit se ale nemůže obejít nacházení mantinelů 
veřejnosti své doby. Právě tato práce měla přispět k jejímu prozkoumání, v tomto případě jak se 
manifestovala ve veřejné sféře, konkrétně denním tisku 1945-1947. Při pohledu na genealogii 
myšlení neoficiální scény v době totality má tento přístup nejblíže k tezi Bohema: "Celkově se zdá, 
že česká společnost nebyla způsobilá a snad ani ochotná vůbec rozpoznat, že odsun byl řešením 
nedemokratickým." Ani na chvilku ale nemůžeme připustit ahistorický náhled, že demokracie je 
cosi mimo společenskou praxi, ideál, který není v určitých historických konstelacích nahlédnutelný. 
Toto vystoupení z historického rámce je falešné - význam pojmu demokracie se tak jako jiné méně 
vznešené koncepty rodí v závislosti na proměnách sociální struktury. Tato práce ukazuje limity 
tehdejší společnosti a vysvětluje (nikoliv nesoudí) vznik konceptů poválečné doby. Použitá metoda 
snad ukazuje jak ošidné je jednoduše přijmout či odmítnout Gak to udělaly všechny české noviny) 
výrok britského ministra zahraničí Bevina z roku 1946: "Ať užje za válku zodpovědný kdokoliv, 
podle mého názoru to nikdy není obyčejný občan ... "159 

Místo doslovu 
Zvolená metoda autorovi velmi znesnadnila klitický závěr. Požadavek být historický (vepisovat se 
do myšlenkových struktur tehdejší společnosti) a nečinit závěry, které by byly mimo dobové 
myšlenkové paradigma, ztížilo poskytnout alespoň nějak uchopitelný závěr. Proto je důležité 
připomenout, že tato práce si nekladla prvotně za cíl vytvořit novou koherentní interpretaci 
transferu. Mnohem spíše chtěla nabídnout a předložit ke zvážení jiné metody historické práce. Z 
této mnohosti pak práce speciálně rozebírala konstruování významů v dobové veřejné sféře (na 
příkladě deníků). I tato částečná analýza však nabídla nové pohledy jak se prostřednictví 
dekonstruování významů a argumentačních systémů lze dostat "blíže" k historickým reáliím. 
Náznaky možných metod pak vedou k zamyšlení, jak nově se dá artikulovat celý problém. Při 
rozsahu práce jsem detailněji nerozvíjel sociologické koncepty diskurzu či širších podmínek veřejné 

157Jan Křen. Češi a Němci: Kritické poznámky. in: Bohumil černý a kol. češi, Němci, Odsun. Academia: Praha, 1990. 
s.222. 
158Erazim Kohák. Dopis anonymnímu příteli. Svědectví 59/1979. in: Bohumil černý a kol. češi, Němci, Odsun. 
Academia: Praha, 1990. s. 323. 

159Reuter: Bevin se zastává Němců, Rudé právo, 27. 7. 1946, roč. 2, Č. 171, s. 3 
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sféry. Otázky reprezentace, legitimity či sociální konstrukce reality jsem povětšinou nechal zcela 
stranou. Jistě by však složitější strukturování vztahu žitého světa a symbolického světa u tohoto 
tématu stálo za zamyšlení (" Sociální realita každodenního života je tak vnímána jako nepřetržitý 
sled typizací, které jsou tím více anonymní, čím jsou vzdálenějlí od" tady a ted" situace tváří v 

tvář. Na jednom konci tohoto sledu jsou ti lidé, s nimiž se často dostávám do blízkého kontaktu tváří 
v tvář - tedy můj "okruh blízkých lidí". Na druhém konci jsou vysoce anonymní abstrakce zjejichž 
povahy vyplývá, že mi nebudou nikdy při interakci tváří v tvář dostupné. Sociální struktura je 
souhrnem těchto typizací a opakovaně se objevujících vzorců interakce, které na podkladě těchto 
typizací vznikají, proto je sociální struktura základním prvkem reality každodenního života. '<[60) 

Stejně tak proces legitimizace v poválečném československu si nevystačí jen s rozborem právních a 
stranických dokumentů. Jde vlastně o interpretaci utváření společenského konsenzu "od konce", od 
samotného výsledku střetu dialogu společnosti ve veřejné sféře manipulované mocenskými 
praktikami. Stejně tak důležité by bylo na úrovni jednotlivce popsat možnosti uvažování a jeho 
vstup do nově se konstruujícího vztahu českého a německého etnika a souhlas či polemiku s 
rozhodnutími mocenských elit ("Legitimizace jako proces můžeme nejlépe popsat jako 
"druhoplánovou" objektivizaci významů. Legitimizace vytváří nové významy, které slouží k 
integraci významů již utvořených v průběhu jednotlivých institucionalizací. Funkcí legitimizace je 
učinit již institucionalizované "prvoplánové" objektivizace objektivně dostupnými a subjektivně 
věrohodnými. "161) Práce se už vůbec nepouští do filozofických úvah o tak obecných pojmech jako je 
vina a spravedlnost. Přesto bez takovéhoto promýšlení je historická reflexe konceptu kolektivní 
odpovědnosti či viny neúplná. Jistě i tímto směrem by se dalo dále postupovat. Historizujících textů 
o úloze a strukturaci kolektivní viny je mnoho. 162 Stejně tak by se dalo pro zpracování tématu 
výrazněji využít sémiologická analýza, který by pro promýšlení konstituování legitimity, 
diskurzivních mocenských strategií či vzorců reprezentace měla klíčový význam. Na závěr 
připomínám i dílčí charakter závěrečné analýzy. Z širokého a těžko ohraničitelného pole veřejné 
sféry jsme se zabývali pouze reglementovanou deníkovou produkcí. 

Vraťme se ale od metodologie k požadavku kritické reflexe. česká společnost jistě stále nové 
interpretační pokusy potřebuje. Nevyřešené otázky mezi českým, německým a rakouským 
obyvatelstvem se odehrávají na zastupitelské úrovni, tedy tam, kde je konceptualizace problému 
nutná. V českém prostředí není dominantní narací transferu česko-německá deklarace, která pouze 
manifestuje odhodlání obou společenství nezatěžovat budoucnost otázkami minulosti. Určující 
interpretací je několik výroků Ústavního soudu, které se kvůli posouzení dílčích dekretů musely 
vyjádřit k obecné povaze legislativního rámce transferu: "Práva někdejlích občaml 
československa bylo nutno po ukončení nacistické okupace omezit ne proto, že zastávali odlilné 
postoje, ale z toho dllvodu, že tyto jejich postoje byly v celkovém kontextu nepřátelské vůči 
samé podstatě demokracie a jejímu hodnotovému řádu a ve svých dllsledcích představovaly 
podporu útočné válce." 163 Interpretovat takový výrok současnosti však už metoda této práce 
nedovede. V plně demokratické společnosti by zákonné precedenty měly postihnout 
celospolečenský dialog, který se projevuje ve veřejné sféře. Odráží normativní výrok ÚS nynější 
stav české společnosti? 
Najít celospolečenskou interpretaci, která by zohledňovala bezmoc jednotlivce v historických 

160Peter Berger, Thomas Luckmann. Sociální konstrukce reality. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 
1999. s. 38. 
161Peter Berger, Thomas Luckmann. Sociální konstrukce reality. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 
1999. s. 93. 
162 například strukturace viny u Karl Jaspers. Otázka viny. Praha: Mladá fronta, 1991. 
163Nález Ústavního soudu 55/1995 Sb. 
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konstelacích i nevyhnutelnou zodpovědnost za kolektivní jednání svého společenství, si žádá 
odpověď na základní otázku: Zbavuje institucializované zlo jedince zodpovědnosti za jeho 
nastolení? 
Při hledání odpovědi bychom neměli zapomenout na varování před generalizacemi, které snadno 
soutěží "se světem reálným, znevýhodněným hlavně v tom, že není logicky konzistentní a 
organizovaný "164 

Shrnutí (summary) 
The aim of my thesis is to analyze the transfer of the Gennan people as covered by the daily press, 
which was both partisian and officially considered not to be under the influence of the political 
parties. Among such newspapers were Právo lidu, Svobodné Slovo, Rudé právo, Lidová 
demokracie, Svobodné noviny, Práce, Zemědělsé noviny, Svobodné československo (Obrana lidu), 
Mladá fronta and Národní osvobození. In fact, most of these "independent" newspapers were under 
control of the Communist Party. 
Resettlement of the Germans was one of the most important issues discussed by the Czech cabinet 
after the W orld War II. The transfer of the Gennans was obviousl y a genuine wish of the maj ority 
of the Czech people. However, following the first revolutionary months, a variety of opinions was 
being expressed on this issue. 
The Communists wanted to use the resettlement as a political instrument. Naturally, they were in 
favor of a total transfer of the Germans. On the other hand, other political powers expressed more 
moderate views, such as the catholic People's Party. 
The debate was broadly covered by the newspapaers. The media offered greater variety of 
perspective. There was a strong censorship by the establishment as well as by the journalists 
themselves, and no one dared to stand against the Košický program declaration. Even under such 
conditions, however, there were journalists who wrote against the new hegemony. Naturally, most 
of these journalists published in non-communist newspapers. I have tried to offer a plenty of 
interpretations in my work as well. 

Zkratky 
MF Mladá fronta 
SČ Svobodné československo 
OL Obrana lidu 
SN Svobodné noviny 
ZN Zemědělské noviny 
NO Národní osvobození 
RP Rudé právo 
LD Lidová demokracie 
SvS Svobodné slovo 
PL Právo lidu 
KSČ Komunistická strana československa 
KSS Komunistická strana Slovenska 
ČSNS česká strana národně sociální 
ČSL československá strana lidová 

164 Hannah Arendtová. Původ totalitarismu I-III. Praha: OIKOYMENH, 1996. s.499 
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ČSD československá sociální demokracie 
NF Národní fronta 
RG Revoluční garda 
MI Ministerstvo informaCÍ a osvěty 
MV Ministerstvo vnitra 
ÚRO Ústřední rada odborů 

Pro některé části práce bylo použito textů: 
David Klimeš: vývoj Mladé fronty 1945-1946, FSV UK 2003 
David Klimeš: Odsun (vysídlení) na stránkách deníků NF 1945-7, FF UK 2004 
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Příloha 1: Některé Dekrety prezidenta republiky a směrnice MV 

Dekret 12/1945 Sb. 165 

§ 1.(2)Osobám německé a madarské národnosti, které se aktivně zúčastnily boje za zachování 
celistvosti a osvobození československé republiky, se zemědělský majetek podle odstavce 1 
nekonfiskuje. 
§2. (1)Za osoby národnosti německé nebo maďarské jest považovati osoby, které při kterémkoliv 
sčítání lidu od roku 1929 se přihlásily k německé nebo madarské národnosti nebo se staly členy 
národních skupin nebo útvarů nebo politických stran, sdružující osoby německé nebo macfurské 
národnosti. 
§7. (1)Ze zemědělského majetku, spravovaného Národním pozemkovým fondem, bude se 
přidělovati půda do vlastnictví osob slovanské národnosti: 
a) deputátníkovi a zemědělskému dělníkovi ve výměře až do 8 ha orné anebo do 12 ha zemědělské 
půdy vzhledem na její bonitu 
b) malozemědělci ve výměře doplňující jím dosud vlastněný pozemkový majetek nejvýše do 8 ha 
orné nebo 12 ha zemědělské půdy vzhledem na její bonitu 
c) mnohočlenné zemědělské rodině ve výměře doplňující jí dosud vlastněný pozemkový majetek 
nejvýše až do 10 ha orné anebo do 13 ha zemědělské půdy vzhledem najejí bonitu 
d) obcím a okresům k veřejným účelům 
f) dělníkům, veřejným a soukromým zaměstnancům a maloživnostníkům pro výstavbu vlastního 
domu anebo na zařízení zahrady ve výměře nejvýše do 0,5 ha 

Dekret 33/1945 Sb. 166 

§ 1.(1) česko slovenští státní občané národnosti německé nebo madarské, kteří podle předpisů cizí 
okupační moci nabyli státní příslušnosti německé nebo madarské, pozbyli dnem nabytí takové státní 
příslušnosti československého státního občanstvÍ. 
(2)Ostatní českoslovenští státní občané národnosti německé nebo madarské pozbývají 
československého státního občanství dnem, kdy tento dekret nabývá na účinnosti. 
(3)Tento dekret se nevztahuje na Němce a Madary, kteří se v době zvýšeného ohrožení republiky 
... přihlásili v úředním hlášení za čechy nebo Slováky. 
§4.(1)Pro účely dekretu se posuzují provdané ženy a nezletilé děti samostatně. 
(2)Žádosti podle § 3 (žádost o navrácení občanství - pozn.), které podají manželky a nezletilé děti 
československých státních občanů, jest posuzovati blahovolně. Až do rozhodnutí o nich jest 
žadatele posuzovati blahovolně. 

165Karel Jech (ed.). Němci a Madhli v dekretech prezidenta republiky, Studie a dokumenty 1940-1945. Praha: Doplněk 
a ÚSD AV ČR, 2003. s. 271. 
166tamtéž. s. 314. 
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Dekret 108/1945 Sb. 167 

§2. Výjimky z konfiskace a poskytnutí náhrady 
(l)Z konfiskace vyňata jest ta část movitého majetku osob, uvedených v § 1, ods. 1, Č. 2 a 3,jížjest 
nevyhnutelně třeba k ukojení životních potřeb nebo k osobnímu vykonávání zaměstnání těchto osob 
a jejích členů rodiny Gako oděv, peřiny, prádlo, domácí nářadí, potraviny a nástroje). Podrobnosti o 
rozsahu tohoto majetku stanoví vláda nařízením. 

Č. B-300/3825-46 Směrnice o úlevách pro některé osoby německé národnosti 168 

§ 2. Předpoklady pro přiznání úlev je: 
1. po stránce osobní, že jde o tyto osoby německé národnosti: 
a) o naprosto nepostradatelné a toho času nenahraditelné zaměstnance v hornictví nebo o 
zaměstnance zvláště kvalifikované, po případě o odborníky-specialisty, zaměstnané v průmyslu ... 
b) o svobodné děti (schovance), a to chlapce, narozené po 1. dubnu 1928, děvčata, narozená po 1. 
dubnu 1925 nebo o děti práce zcela neschopné, dále o nerozvedené manželky (manžely) a popřípadě 
také rodiče osob uvedených v písm. a). resp. Rodiče nerozvedených manželek (manželů) těchto 
osob, pokud tito rodiče jsou práce neschopni a odkázáni na jejich péči a zaopatření ... 
c) o nerozvedené (nerozloučené) a neovdovělé ženy české nebo slovenské národnosti, jež má podle 
zásad ústavního dekretu Č. 33/1945 Sb. československé státní občanství, byl-li sňatek uzavřen před 
21. květnem 1938 nebo o nezletilé manželské děti takové ženy, a to i tehdy, byl-li sňatek, z něhož 
tyto děti pocházejí, uzavřen po 21. květnu 1938 ... 
2. po stránce věcné, že jde o osoby, které se nedopustily individuálních protistátních činů (tj. 
Zejména nevyvíjely činnost směřující proti státní svrchovanosti, samostatnosti, celistvosti, 
demokraticko-republikánské státní formě, bezpečnosti a obraně československé republiky) ... 
§ 3. Úlevy 
J sou-li splněny předpoklady § 1, přiznávají se až do dalšího opatření: 
1. osobám, uvedeným v § 2, č. 1, písm. a) s podmínkou, že budou svědomitě pracovati na 
pracovních místech, jež jim budou určena, tyto úlevy: 
a) jsou vyňati z odsunu, 
b) nejsou podrobeni osobním omezením v místě bydliště a pracoviště, 
c) jsou vyňati z opatření, provádění proti Němcům v oboru bytovém, pokud to není na úkor 
přednostní ubytovací potřebě českého (slovenského) obyvatelstva, vzniklé v důsledku osidlování, 
d) mohou kromě části movitého majetku, která je vyňata z konfiskace ... , nerušeně užívat i obytné 
domky s příslušenstvím (včetně malých hospodářství, sloužící výlučně k vlastní obživě) ... , 
e) obdrží tytéž potravinové lístky jako ostatní (české resp. slovenské) obyvatelstvo stejné pracovní 
kategorie, 
f) mohou se v souvislosti se svým zaměstnáním volně pohybovati a používati veřejných 
hromadných prostředků, ... , 
g) mzdové podmínky mají shodné s ostatními .. , 
(pro písm. bac platí takřka stejná ustanovení - pozn.) 
§ 4. Zevní označenÍ. 
Osoby uvedené v § 2, č. 1, písm. a) budtež podle potřeby zevně označeny zvláštními páskami s 
razítkem okresního národního výboru (správní komise). 

167tamtéž. s. 365. 

168Šebestík, Josef, Lukeš, Zdeněk. Přehled předpisů o Němcích a osobách považovaných za Němce. Praha: 
Ministerstvo vnitra, II. odbor, 1946, s. 43. 
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č. B. 300/3825-46169 

· .. směrnice o úlevách se nevztahují na německé síly pracující v zemědělství, jejichž odsun má být 
toliko odložen a bude proveden postupně, pokud možno až po skončení letošních žňových a 
ostatních sklizňových prací, nejpozději pak v poslední etapě odsunu . 
... manželky české národnosti nelze tedy považovati za Němky jen proto, že jejich manželé jsou 
německé národnosti a že jako takoví se stali německými státními příslušníky. Proto také označení 
písm. "D" v kmenových lístcích pro domácnost samo není ještě rozhodující pro posouzení 
národnosti takové osoby. 

č. B-300/3961-46-Ref. B l70 

Ministerstvo vnitra bylo upozorněno, že v důsledku nesprávného výkladu Směrnic k provádění 
soustavného odsunu Němců ... a přes upozornění vydané oběžníkem Č. B-300/446-46 ze dne 23. 
ledna 1946, byly při výběru Němců určených k odsunu zařazeny do transportů opětovně osoby 
české národnosti, na které se odsun nevztahuje. 
· .. Pokud by podle těchto směrnic Němci - manželé českých nebo slovenských žen nebyli vyňati z 
odsunu, nemohou býti české manželky těchto osob s českými dětmi, které odsunu vůbec 
nepodléhají, odsunovány spolu se svým manželem hromadným transportem Němců, musí jim však 
být na jejich žádost poskytnuta možnost vystěhovat se s dětmi za manželem na podkladě cestovního 
povolení k překročení hranic ... 

Č. A-641O-1117-45. 171 

· .. Až do dalšího ustanovení nebudlež povolovány sňatky osobám české nebo slovenské národnosti 
(čs. státním občanům) s osobami národnosti německé či madarské. 
· .. Rakouští státní příslušníci, pokud jejich postoj vůči českému a slovenskému národu a 
československé republice za poslední války byl kladný, kteří se hlásí k rakouské národnosti a 
prokáží se osvědčením o politické bezúhonosti, vydaným zplnomocněncem k hájení zájmů 
rakouských příslušníků v Praze, nebudlež považování za osoby německé národnosti. 

Kromě několika právních ustanovení poválečné legislativy, zacituji i úvod a výklad z publikace 
Ministerstva vnitra z listopadu roku 1946: Šebestík Josef' Přehled přepisů o Němcích a osobách za 
Němce považované, kterou ,mlžeme považovat za oficiální dokument. 
V úvodu se deklaruje souvislost odsunu s Postupimskou konferencí: "československá republika 
vě ma svým demokratickým tradicím, postupovala i v této otázce jako stát právní a i při odsunu 
Němců přesně dodržovala usnesenípostupimské konference, což i v mezinárodní veřejnosti je 
uznáváno. " 
Z výkladu pak vybírám: 

K ústavnímu dekretu 33/1945 Sb. 172 

Němci, kteří se v době zvýšeného ohrožení republiky přihlásili v úředním hlášení za čechy nebo 
Slováky: "Nestačí však, že taková osoba se přihlásila krátce před Mnichovem nebo krátce po něm, 
nebo dokonce až před, nebo po květnové revoluci 1945 u nějakého veřejného úřadu za čs. státního 

169tamtéž. s. 47. 

170tamtéž. s. 51. 

171tamtéž. s. 59. 

172tamtéž. s. 11. 
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občana. 

Osoby německé národnosti, které vyhovují podmínkám § 2 dekretu č. 33/1945: "Tyto osoby Gež 
prokáží, že zůstaly věrny republice - pozn.) lze rozděliti na: 
a) tzv. antifašisty, kteří podle vládního usnesení za dne 15. února 1946 jsou pojati do zvláštních 
seznamů a organizovaným odsunem dopraveni do jednotlivých pásem v Německu, 
b) osoby, kterým se zachovává st. občanství československé ... 
Tyto osoby jsou vyňati z konfiskací. Ne však v případě zemědělského majetku. Zde nestačí pro 
vyjmutí "trpění pod nacistickým či fašistickým odbojem", zde musí jedinec prokázat "aktivní účast 
v boji za zachování celistvosti a osvobození ČSR". Ministerstvo zemědělství k tomu shrnuje 
motivaci: "Vycházejíc ze smyslu a účelu dekretu čís. 12/1945 Sb., odejmouti držbu zemědělské 
půdy co největšímu počtu osob německé národnosti vzhledem ke značnému potenciálu nebezpečí 
takové držby, ... " 
"Smíšená manželství, jimiž rozumíme: 
a) rodinný svazek, kde manželka je české národnosti a muž je německé národnosti. české manželky 
Němců podrží svoje dosavadní čs. státní občanstvÍ. Manželé Němci čs. státní občanství ztratili a 
žádostem o jeho vrácení není dosud určena lhůta .... 
b) Byl-li muž české národnosti a manželka německé národnosti, vrací se manželkám podle §3 a 4 
dekretu 33/1945 Sb. čs. státní občanství, pokud se nedopustily nepřátelských činů proti státu nebo 
národům českému a slovenskému. Tyto případy se posuzují blahovolně." 

Příloha 2: Stanické dokumenty a publikace význačných představitelů stran 
Pozici ČSNS nejprve reprezentuje tzv. Ripkův program z července 1945: "Rozumí se nám všem 
samo sebou, že pro německou a madarskou menšinu, která se ve své ohromné většině postavila 
zcela jasně proti republice, není v této zemi místa. Proto jsme pevně odhodláni, aby naprostá většina 
všech Němců a Madarů opustila naši zemi, aby se tak jednou pro vždy likvidoval národnostní 
menšinový problém v našem státě."l73 V prosinci následuje Akční program ČSNS: "Pro všechny 
časy budiž jasně prohlášeno, že stát československý je státem národním, rovnoprávných dvou větví 
našeho národa: české a slovenské, že jejich příslušníci j sou a zůstanou jedině oprávněnými státními 
občany s plnou platností všech státoobčanských práv ... 
I když se hovoří o nadcházejícím dlouhodobém míru, strana považuje přes to za povinnost burcovati 
stále národ ke zvýšení pozornosti a obezřetelnosti. Repatriace německých kolonistů, kteří ve smyslu 
postupimského ujednání Tří budou odsunuti z pohraničí do říše, zintenzivní v německém národě 
odvěkou nenávist proti národu českému, což bude jistě patrno po dvě generace. Německý národ, 
kdyby se mu naskytla první vhodná příležitost, neváhal by znovu bezprávně napadnout náš stát. ... 
Pokud jde o konečné stanovení hranic, strana trvá na zachování hranic předmnichovských a věří, že 
budou na mírové konferenci splněny čs. mírné požadavky, vznesené na úkor Německa. 
Jest mimo pochybnost, že úhrady nákladů jest nutno zalunouti pod pojem válečných škod, které 
přísluší uhradit státům, které válku vyvolaly a prohrály. 
Úprava státních hranic ČSR budiž především provedena na historickém právu státním, jak nás k 
tomu opravňuje staletá existence naší říše. 
S otázkou hranic souvisí úzce i otázka jejich pevnosti .... Za tím účelem je nutné usilovati: o 
odstranění všech Němců a Maďarů z ČSR, ... "174 Z osobních publikací nejvyšších představitelů 

l73Harna, Josef (ed.). Politické programy českého národního socialismu. Praha: Historický ústav, 1998, s. 213-214. 
l74tamtéž. s. 220. 
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ČSNS pak zmiňme knihu Ivana Herbena, vězně z koncentračního tábora následně šéfredaktora 
Svobodného slova, z roku 1945: "Dojde-li na některých místech republiky opět k vyrovnávání účtů 
revolučními prostředky, nebude vina na české straně, ale na německé. Neboť český národ, jako 
žádný jiný, byl aje ochoten v zanícení pro výstavbu svého státu zapomínat na křivdy, jež na něm 
byly spáchány. Snad se bude někomu zdát, že není správné mluvit o Němcích, když by se mělo 
mluvit pouze o nacistech. Omyl! Kdo žil skoro šest let v nedobrovolném exilu v Německu a měl 
možnost a oči k tomu, aby nahlédl přes ostnatý drát koncentráku, co se v Německu děje, jak se tam 
žije a myslí, ten jistě chápe, že není rozdílu mezi němectvím a nacismem. Hitler nevytvořil 
nacismus, ale nacismus se všemi svými surovostmi a krutostmi byl v německém národě dávno před 
Hitlerem .... K ovládnutí osmdesátimilionového národa stačilo Hitlerovi jen fouknout pod ohníček 
vrozených vášní německé duše, zakrývaných dosud civilisací a pakulturou. Neronské kruťaství 
nevymyslel ani Hitler, ani Himmler. To bylo dáno německému národu do vínku po barbarských 
předcích, jak je známe z Tacita - ba to v něm bylo po staletí uměle a důmyslně udržováno a 
pěstováno .... Není Němců dobrých, jsou jen špatní a ještě horší. ... Každý Němec je především 
imperialista, chamtivec a otrokář ."175 V dílku Národ, nikoli strany pak dodává: "Rozdílnost 
stanoviska strany národně socialistické od druhých dvou socialistických stran, které oproti našemu 
socialismu národnímu vyznávají doktrínu socialismu mezinárodního, jeví se na příklad v tom, že 
strana národních socialistů nevydává v našem pohraničí nikomu, ani českým odrodilcům, ani 
Němcům, vysvědčení o státní spolehlivosti .... Stačí opravdu pobyt v koncentračním táboře jako 
legitimace pro politickou spolehlivost? Zdá se, že nikoli. Neuspokojuje ani prohlášení, že 
komunistická strana československá svědomitě zkoumá minulost těchto Němců. Neboť je to 
překvapující novinka, že kterákoliv politická strana toto má právo a dokonce snad si osobuje právo 
rozhodovat o tom, kteří Němci u nás mohou zůstat a kteří budou transferováni. Jediný povolaný 
úřad k tomu musí být ministerstvo vnitra a jeho orgány."176 Národněsocialistický ministr Prokop 
Drtina pak dodává: " ... vyčistit republiku celou od Němců. To je příkaz chvíle pro každého z nás, 
to je dějinný úkol naší generace. Nedosáhneme-li toho, nevyužili jsme již druhé vítězství, kterého 
jsme jako stát a národ nad Němci dosáhli a budou nám naše pokolení právem klnout. Naše nová 
republika nemůže býti budována jinak než jako stát ryze národní... Abychom tohoto cíle dosáhli, 
musíme začít s vyháněním našich Němců z našich zemí důsledně a důkladně, před ničím se 
nesmíme zarazit a zaváhat." 177 

československá sociální demokracie je na rozdíl od ČSNS a KSČ spolu s lidovci mnohem méně 
antiněmecky vyhraněnější. Jako druhé strany i sociální demokracie respektuje Košický program, 
neagituje nijak horlivě pro přísnější zacházení s obyvatelstvem německé národnosti. V říjnu 1945 
strana vydává Zásady politického programu: "Logickým důsledkem mezinárodního fašismu byl pro 
náš stát Mnichov. Stali jsme se obětí rozpínavosti německého imperialismu, představovaného a 
neseného německým fašismem, přičemž mocenské a politické zájmy mezinárodního kapitálu 
sehrály v předmnichovské krizi úlohu připravovatele a pomocníka. 
Osvobozená republika vzala okamžitě do národní správy nejvýznamější úseky hospodářského 
života z rukou Němců, Maďarů anebo jejich domácích pomahačů z kruhu finančního a 
průmyslového kapitálu, zavedla do podniků národní správu a položila tak prvé základy hospodářské 
obnovy."178 Téma antiněmectví a nacionalismu pak v sociální demokracii překrývají vnitrostranické 

175Herben Ivan. Thbel mluví německy. Praha: Ivan Herben, 1945. s. 4-5. 
176 . . v 

DrtIna, Prokop, Herben, Ivan. My a NěmcI. Praha: ams, 1945. s. 10-12. 

177tamtéž. s. 16-20. 

178Prokš, Petr (ed.). Politické programy českoslovanské a československé sociálně demokratické strany dělnické 1878-
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půtky, které vyvrcholí na brněnském sjezdu roku 1946. Tím spíše se téma německého obyvatelstva 
ve stranické agendě ještě více ztrácí. 

U československé strany lidové bychom možná mohli čekat největší vstřícnost k okrajovým 
tendencím pochopení obyvatelstva německé národnosti. Nic však nenasvědčuje, že by strana stála 
méně důsledněji za požadavkem Košického programu na vystěhování. Dunový program z roku 
1946 říká: "Otázka národnostních menšin ve střední Evropě nedá se řešiti jinak než odsunem 
německých a macfurských menšin v zájmu světového míru. 
Vítáme veliký dějinný čin, který spočívá v osídlení půdy, jež se v pohraničí vrátila po mnoha 
staletích zpět do našich rukou. Vidíme v tom důležitý krok k posílení národní existence a 
bezpečnosti."179 Přestože si lidovci nezadali s národnostní kartou takjako KSČ nebo ČSNS, někteří 
jejich členové zastávali ostře antiněmecká stanoviska. K nejznámějším patřila Helena Koželuhová 
či Jaroslav Fehulka: "Konečně po tisíci letech našeho státního života můžeme svou republiku 
vytvořit v národní stát. Konečně věčně neklidný, rozpínavý a bojovný německý živel, který byl po 
staletí parazitem na těle národa, půjde v důsledku svých velezrádných akcí a ukrutností, spáchaných 
zejména za doby nesvobody, ukrutností takových, které pro kulturního člověka jsou 
nepochopitelný, tam, kamjej srdce táhlo, do říše. Německé ostrůvky, rozežírající české okolí a 
zněmčené pohraničí, zmizí a vše bude osídleno českým lidem. Žádá to zásada spravedlnosti a 
odplaty. Proto už Šrámkova zahraniční vláda usnesla se zbaviti všechny nacistické Němce i Maďary 
státního občanství, zkonfiskovati jim veškerý majetek jako náhradu za miliardové škody, při nichž 
"naši" Němci byli iniciátOlY a spolupachateli, a sanovati jeho hodnotou náš státní dluh, Němci 
rozvrácenou měnu a pomáhati těm, kteří byli jakýmkoliv způsobem nacismem poškozeni. 
Lidová strana stála a stojí plnou vahou svého stoupenectva za dekrety a zákony, jež provádějí 
odstranění Němců z naší vlasti a konfiskaci jejich jmění. Př ála by si jen, aby odsun se dál rychleji, 
ježto jejich zpupnost nevymizela a jejich sabotážními činy hrozí nebezpečí. Lidová strana ovšem 
uznává potíže, které se naskytují, bude se dále domáhati, aby kolonisační akce a příděl půdy v 
pohraničí dál se spravedlivěji než dosud a aby o přídělu nerozhodovala přihláška do strany, ale 
kvalifikace tak, aby se půdy dostávalo opravdovým zemědělcům, kteří na půdě hospodařit umějí a 
chtějí." 180 

Vedle ČSNS ale nejvýrazněji transfer jako politikum využívala komunistická strana. Karel Kreibich 
byl schopen vzdát se svého příslušenství k němectví a stal se bezvýhradným československým 
komunistou: ,,že vlastencem ve státu lidové demokracie může být pouze antifašista, to je 
samozřejmé, nestačí však. Vlastenec musí uznat čistě česko a slovenskou, výlučně slovanskou 
povahu státu. Při posuzování našeho chování za okupace se nás češi samozřejmě ptají, jestli jsme 
jednali nejen jako antifašisté, nýbrž také jak jsme se chovali jako čechoslováci, jaký jsme měli 
poměr k českému národu a našemu státu. Nejde tu jenom o vysvědčení z antifašismu, jde i o to, 
jestli si zasloužíme občanství slovanské republiky a demokratická práva, každému vlastenci 
poskytovaná. Kdo může čechům a Slovákům po posledních hrozných šesti letech a vzhledem k 
úkolům budoucnosti odepříti práva postaviti otázku takhle? ... Není pochyby, že tento transfer 
Němců znamená jistou krutost. Ale co je toto vystěhování přibližně 2 11

2 milionu obyvatelstva 
několik kilometrů přes hranice v porovnání s tím, jak Němci za této války hnali desítky milionů lidí 
sta kilometrů sem a tam po celé Evropě? Není tak pochyby, že to postihne tu a tam i nevinné - ale 
čím se provinily ony miliony nevinných lidí a všichni ti, kteří byli Němci zavražděni? Jisté je, že to 

179Program československé strany lidové prohlášený sjezdem strany 2. dubna 1946. Praha: Ústřední politická kancelář 
ČSL, 1946, s. 5. 

18°Řehulka, Jaroslav. Cestou demokracie. Praha: Výkonný výbor ČSL, 1946, s. 8-9. 
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Němci nebudou chtít pochopit."181 Brožurka Budujeme české poln'aničí roku 1946 hlásá: "český 
národ přivítal s nadšením požadavek naší vlády na odsun Němců. V tomto dějinném opatření vidí 
každý občan naší republiky splnění požadavku vládního programu v očistě našich zemí od zrádců a 
nepřáteL 

My, komunisté, můžeme s hrdostí říci, že toto důsledné a nekompromisní řešení německé otázky 
bylo rozhodnuto a reálně formulováno v Moskvě, když maršál Stalin pod dojmem nacistických 
násilností uznal nezbytnost apolitickou a mravní oprávněnost tohoto našeho národního požadavku. 
My, komunisté, trváme na tom, aby naše republika využila této jedinečné příležitosti a zbavila se 
důsledně všech Němců a to v zájmu vnitřní a vnější bezpečnosti, v zájmu klidu a pokoje pro naše 
další generace. Z tohoto našeho rozhodnutí není možno sleviti. V poslední době jsme se mohli tu a 
tam setkati s nesmělými hlasy i v řadách českých lidí, že bychom neměli prováděti důsledný odsun 
Němců, že se tímto opatřením přivedeme do hospodářských potíží a klisí. Víme dobře, že jsou to 
především hlasy reakce, která se bojí, že odsunem Němců z našich zemí ztratí svého spojence, ztratí 
kartu, která ve dnech Mnichova posloužila ke zradě na republice. 
A byli jsme si dále vědomi, že po odsunu Němců naše lidová demokracie bude moci použíti 
uvolněného a konfiskovaného majetku po Němcích a zrádcích k hospodářskému posílení právě těch 
nejširších vrstev lidu, kteří tvoří nejspolehlivější základnu našeho nového státu. 
Již v květnu loňského roku obrací se vedení naší stany po právu k českému lidu s provoláním, ve 
kterém vyzývá český lid k tomu, aby zajistil německý majetek, domy, obchody, průmyslové a 
zemědělské podniky pro národ a stát." 182 Antonín Zápotocký, komunistický odborář, dokládá 
povolnost ÚRO jeho straně: "Zásadní pokyny ÚRO v tomto směru zněly: Revoluční hnutí má své 
zákony a práva. Nejzákladnějším zákonem revoluce ve chvíli, kdy se odboj aktivně rozhořel, je 
jednat rozhodně a rychle, zničit a zneškodnit nepřátele a usvědčené zrádce a usilovat o odstranění 
podezřelých a nespolehlivých osob z důležitých míst. Jedině z tohoto zorného úhlu je nutno se 
dívati také na všechna opatření, která u nás byla v době odboje a převratu provedena. Opatření tato 
je nutno uznávat, i když se mohou v některých případech ukázat přehnanými. K zajištění porážky 
nepřítele a k zabezpečení se proti možné zradě je vždycky lépe učiniti více než méně."183 
Pozoruhodné jsou i návrhy Jaroslava Mildorfa z roku 1947, zabývající se co s těmi Němci, kteří ve 
státě zůstanou: ,,Němci, kteří nám zde zůstanou, musí býti ve stálé přísné evidenci MNV, ONV a 
pod stálou kontrolou různých úřadů. Musí být vytvořeny lidové instituce, jakési komise, které by 

. jejich práva na svobodě usměrňovaly. Nemohou být ponecháni v žádném případě na důležitých 
místech veřejného života, ale na druhé straně musí jim býti dána možnost poctivou prací živit 
rodinu. Také musí být kontrolována výchova jejich dětí i jejich společenské styky. Podle těchto 
zpráv byly by pak lidové komise při ONV oprávněny k různým opatřením ostřejším, ku příkladu 
vysloviti možnost postavení pod policejní dozor, zařazení do pracovního tábora, odnětí dětí z 
výchovy. Naproti tomu tam, kde by Němec prokázalloyálnost a poskytoval záruku, mohla by mu 
komise povoliti příslušné úlevy k užívání občanských svobod."184 

181Kreibich, Karel. Konec sudetskéhoněrnectví. Liberec: KSČ 1945, s. 11-16. 

182Budujerne české pohraničí. Praha: ÚV KSČ 1946, s. 4. 
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