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1. Cíl, teoreticko-metodologické ukotvení, vzorek

1.1 Cíl

Ve své bakalářské práci se zaměřuji na reflexi poválečného vysídlení Němců 

z Československa, jak jej lze zachytit na stránkách jednoho z nejvýznamnějších polistopadových 

periodik – Lidových novinách. Na tomto místě bych rád precizoval výzkumné cíle, jež si v této 

práci kladu. Nejprve však několik slov k zvolené problematice a jejímu významu pro 

polistopadové dějiny Československa, resp. České republiky.

Poválečný odsun Němců z Československa je dodnes téma, které si bezpochyby zaslouží 

pozornost odborné i laické veřejnosti. Je to událost, která významným způsobem ovlivnila nejen 

národnostní povahu českých zemí, ale i vztahy k našim německým sousedům. Jedná se o 

mnohovrstevnou problematiku, jejíž zkoumání nám má stále mnoho co říci nejen o českých, 

resp. československých dějinách 20. století.

Třebaže dnes není problematika odsunu zrovna tématem, jež by denně hrálo dominantní 

roli v českých médiích, stále jde o téma nejen aktuální, ale i mimořádně citlivé. Dnes se o něm 

z českých médií dozvídáme mimo jiné ve spojitosti s objevy hromadných hrobů Němců 

pocházejících s největší pravděpodobností z období probíhajícího vysídlení Němců po skončení 

druhé světové války, případně ve spojitosti s aktivitami patrně nejznámější organizace 

vysídlených sudetských Němců – Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SKS) 

(Sudetendeutsche Landsmanschaft). Není tomu tak dávno, kdy ještě pojmy jako „sudetští 

Němci“, „Benešovy dekrety“ nebo „majetkové vyrovnání“ vyvolávaly živé diskuze nejen napříč 
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českými médii a to ve spojitosti s často významnými okamžiky české polistopadové historie.1

Ani dnes není zcela vyloučeno, že mohou kupříkladu aktivity vysídleneckých organizací 

sudetských Němců v čele se Sudetoněmeckým krajanským sdružením vyvolat různé rozpory na 

politické či občanské úrovni. Kupříkladu sociolog Václav Houžvička, který se problematikou 

česko-německých vztahů a rolí sudetských Němců v jejich utváření dlouhodobě zabývá, 

konstatuje, že sudetoněmecká problematika je významným faktorem bilaterálních vztahů mezi 

ČR a Německem (Houžvička, 2005, s. 459).

Tento autor dále uvádí, že sudetoněmecká otázka je stále potenciálně konfliktní 

z několika různých hledisek. Jedním je hledisko sociální, spočívající v možném ohrožení 

etnického klidu v pohraničních oblastech ČR, dalším hledisko geopolitické, spočívající pak 

v otázce integrity ČR a stability vlastnických vztahů v pohraničí. Latentní historické 

resentimenty přítomné ve vědomí Čechů i českých, resp. sudetských Němců,2 v nichž hraje 

problematika vysídlení Němců z Československa významnou úlohu, mohou vyvolat i v období 

vzdáleném od samotného aktu odsunu více než půl století vyvolat etnickou či nacionální 

mobilizaci české společnosti včetně jejích politických představitelů (tamt., s. 460). Oživování 

historických resentimentů ze strany SKS již vedlo k některým obranným reakcím na české straně 

například v ustavení Klubů českého pohraničí, Klubu českých historiků atp. Požadavky 

sudetských Němců, jimž se budu podrobněji věnovat v rámci představení vybrané historické 

literatury věnující se problematice vysídlení českých Němců, relativizují v očích české veřejnosti 

důvěryhodnost politiky SRN nejen vůči ČR, ale i vůči ostatním zemím střední a východní 

Evropy (zvláště Polsku) (tamt., s. 461). Politický dokument z roku 1997 nazvaný česko-německá 

deklarace, jenž ukotvil v rámci vztahů mezi ČR a SRN závazek nezatěžovat vzájemné vztahy 

otázkami minulosti, byl ze strany SKS odmítnut, čímž samo více méně jasně naznačilo, že je pro 

ně ve 20. století mnohdy konfliktní historie česko-německého soužití nadále živá (tamt., s. 463).

                                                       
1 Narážím zde např. na diskuzi o možných dopadech přijetí Lisabonské smlouvy na platnost tzv. Benešových dekretů, ale rovněž 
na diskuze o sudetoněmeckém problému v rámci debat o přijetí ČR do Evropské unie. Více o této problematice viz BLAIVE, M. 
– MINK, G. (Ed.): Benešovy dekrety; Dokořán; Praha 2003; ISBN 80-86569-65-9 nebo též HOUŽVIČKA, Václav: Návraty 
sudetské otázky; Karolinum; Praha 2005; ISBN 80-246-1007-8
2 K otázce užívání výrazu sudetští/čeští Němci bych zde rád odkázal na knihu Evy Hahnové Sudetoněmecká vzpomínání a 
zapomínání. V ní autorka varuje před ztotožňováním „českých Němců“ a „sudetských Němců“, neboť pojem „sudetští Němci“ 
souvisí výhradně s ideologií sudetoněmectví, jež vznikla na přelomu 19. a 20. století jako součást starorakouského všeněmeckého 
hnutí. Jejím základem je vylučně etnicky pojímaná národní identita založená na představě, že německy mluvící obyvatelé 
okolních zemí jsou Němcům z českých zemí blíže než jejich čeští spoluobčané. Sudetoněmecké dějiny jsou „dějinami 
německého národoveckého hnutí v českých zemích, nikoliv dějinami Němců v českých zemích.“ (HAHNOVÁ, Eva: 
Sudetoněmecká vzpomínání a zapomínání; Votobia; Praha 2002; str. 9-10) ; ISBN 80-7220-117-4
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Zásadním impulzem pro obnovení svobodných veřejných diskuzí o problematice odsunu 

českých Němců3 a jejích různých aspektech v rámci česko-německých vztahů byl pád 

komunistické diktatury v ČSSR v listopadu 1989. Nelze sice tvrdit, že by komunistickým 

režimem byla otázka odsunu Němců ve všech směrech záměrně ignorována, ale nepřípustné byly 

veřejné diskuze o odsunových událostech či jakákoliv jejich kritika. Diskuze o této problematice 

se tak odehrávaly převážně v opozičních kruzích disentu nebo mezi emigranty (Křen-Broklová, 

1998, s. 26). Že byly často vášnivé, o tom svědčí příklad diskuzí, jež vyvolal článek Tézy o 

vysídlení českých Nemcov otisknutý v pařížském exilovém čtvrtletníku Svědectví v roce 1978, 

který napsal Ján Mlynárik tehdy ovšem podepsaný pod anonymním pseudonymem Danubius.4

Pro širší českou i slovenskou veřejnost však byly debaty o německé otázce tabu. V tisku ani 

v jiných oficiálních médiích nebylo možné vyjádřit kritický názor na věc, ani o něm diskutovat

(tamt., s. 26).

Proměněnou mezinárodní situaci po listopadu 1989 nevnímala pouze česká společnost, 

ale i média v ní fungující (nebo se teprve nově či opětovně ustavující). Média reagují na události 

a názory ve společnosti a debatu o tématech společensky více či méně významných nějak dále 

modifikují. Tato modifikace je ovlivňována určitými charakteristickými rysy spojenými 

s povahou a fungováním konkrétních médií (Burton-Jirák, 2001, s. 55). Ve své práci se proto 

budu zajímat o to, jak bylo referování o česko-německých vztazích v jednom z nejvýznamnějších 

periodik polistopadového Československa „zatíženo“ otázkou vysídlení Němců 

z Československa po druhé světové válce a problémy s tím souvisejícími. Rozhodl jsem se pro 

období od prosince roku 1989 až do 7. června 1990 (včetně), tedy do dne předcházejícího konání

prvních svobodných voleb do Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSFR. Jde tak o jasně 

vymezený časový úsek, v němž lze sledovat, jaké otázky rezonovaly ve společnosti v 

rámci česko-německých vztahů na stránkách jednoho z významných tištěných periodik tehdejší 

(ovšem i současné) mediální scény od okamžiku osvobozujícího pádu komunismu po první 

svobodné vyjádření politických preferencí ve volbách, jejichž výsledek mohl mít objektivní 
                                                       
3 Poznámky k terminologii zvolené pro tuto práci viz podkapitola 2.1: K terminologii některých důležitých pojmů užívaných 
v této práci.
4 Jedním z impulzů pro diskuze o odsunu sudetských Němců bylo i symposium v bavorském Frankenu o vývoji 
v Československu v letech 1945-1948 konané v únoru 1978 z iniciativy Opus Bonum. Více o obsahu i povaze výše zmíněných 
debat o odsunových událostech viz ČERNÝ, B.  a kol.: Češi, Němci, odsun: diskuse nezávislých historiků; Academia; Praha 
1990; ISBN 80-200-0276-6 nebo HAHNOVÁ, Eva: Sudetoněmecký problém: obtížné loučení s minulostí; Albis international; 
Ústí nad Labem 1999; ISBN 80-86067-38-6 nebo HOUŽVIČKA, Václav: Návraty sudetské otázky; Karolinum; Praha 2005; 
ISBN 80-246-1007-8. Pro srovnání povahy československých a polských diskuzí o odsunu viz text Jaroslava Valenty Odsun 
Němců z Polska (Současná historiografie, stanoviska a diskuze) - in KURAL, V. a kol.: Krajanské organizace sudetských Němců 
v SRN; Ústav mezinárodních vztahů; Praha 1998; ISBN 80-85864-50-9; 80-7184-741-0.
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dopad i na nové sousedské vztahy mezi ČSFR a jejími německy mluvícími sousedy. Zvolené 

období je navíc dle názoru historičky Evy Hahnové, jež se ve svých publikacích rovněž zhusta 

věnuje právě problematice vysídlení českých Němců, jedním z vrcholů debat o sudetoněmecké 

tématice ve sdělovacích prostředcích (Hahnová, 1999, s. 27).

Analyzovat budu v první řadě podíl článků obsahujících tématiku vysídlení v celkovém 

počtu článků věnujících se k česko-německým vztahům či obecně situaci v SRN či NDR, nebo 

nějak zásadně odkazujících k dění v těchto dvou německých státech. V souvislosti s těmito 

články budu sledovat, jakým způsobem byla v daném periodiku tato tématika pojímána, s jakou  

intenzitou a v jakém  kontextu byla na stránkách LN přítomna. Tím mám na mysli, jak velký 

podíl v rámci všech excerpovaných článků zabírala, zda hrála z hlediska četnosti tato 

problematika roli důležitou či spíše marginální, zda byla na stránkách LN přítomna permanentně 

nebo zda existovala období, během nichž se v obsahu LN neobjevovala vůbec. 

Dále mě bude zajímat, jaký byl převažující kontext (politický, ekonomický, historický, 

společenský, kulturní a etický), v němž byla daná problematika v rámci LN tematizována. 

Zkoumat budu i povahu příslušných článků, tedy zda se jednalo o články zpravodajské, 

komentáře, rozhovory či dopisy redakci, což mi umožní zjistit, zda byla sledovaná problematika 

spíše jen předmětem zpravodajského referování, nebo také komentování redaktorů, případně 

čtenářů, či spíše otázkou tematizovanou v rámci rozhovorů.

Zodpovězení předcházejících výzkumných otázek a dílčích cílů mi umožní postoupit na 

další stupeň analýzy, v jejímž rámci budu zjišťovat, jaké aktuální události byly pro výskyt 

jednotlivých článků obsahujících problematiku transferu důležité a vedly k jejich výskytu na 

stránkách LN ve sledovaném období. V rámci tohoto hodnocení se podrobněji zaměřím na obsah 

daných článků, abych zjistil případné odkazy na kontext příslušných dobových událostí, přičemž 

tato část analýzy mě přivede i k identifikování autorů, kteří se ve svých článcích problematice 

transferu věnovali.5 Dále se pokusím u jednotlivých článků zjistit míru jejich shody se zjištěními 

příslušné odborné literatury6 a rovněž to, jaké bylo jádro sdělení daného článku a co jím 

příslušný autor pravděpodobně sledoval.

                                                       
5 Pakliže by některý z nich byl zastoupený více příspěvky na dané téma, pokusím se jej čtenáři blíže představit jak z hlediska jím 
zastávaného pohledu, tak z hlediska jeho vztahu k LN a případného odborného či jiného zaměření.
6 Je vhodné poznamenat, že odbrorné titly, s nimiž budu výslednou reflexi obsahu LN srovnávat, vyšly později než ve 
sledovaném období, často s několikaletým odstupem. Tento fakt podle mého názoru zkoumání dané reflexe dává ještě 
zajímavější rozměr, protože umožňuje učinit si představu, nakolik byla konkrétní fakta a tedy i znalosti této problematiky 
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V závěrečném shrnutí pak představím nejen zjištěné závěry plynoucí z provedené 

obsahové analýzy LN, ale pokusím se v něm i postihnout, jak analyzovaná reflexe zkoumané 

látky poválečného transferu českých Němců na stránkách Lidových novin spoluutvářela

společenský diskurz o česko-německých vztazích – jaká témata do něj byla vnášena, v jakém 

kontextu byla témata pojímána a jaká byla pravděpodobná motivace pro formování konkrétní 

podoby reflexe problematiky vysídlení (i ve světle závěrů odborné literatury) na stránkách LN 

v souvislosti s jejich charakterem.

1.2 Teoreticko-metodologické zakotvení

Ve své práci analyzuji reflexi vysídlení Němců z Československa po druhé světové válce 

na stránkách jednoho z významných periodik polistopadového tisku – Lidových novin. Mám-li 

adekvátně zhodnotit obsah zkoumaného vzorku v závislosti na povaze daného periodika i v 

závislosti na dobové situaci, nemohu se neseznámit s rozličnými aspekty teorie médií, které 

s mými výzkumnými cíli souvisejí. Ony teoretické aspekty mediální teorie představím právě 

v této kapitole.

Teorie médií je velmi spletitou problematikou, jejíž komplexní představení dalece 

přesahuje možnosti této práce, natožpak této konkrétní podkapitoly. Nechci zde proto 

představovat všechny možné teoretické přístupy ke studiu médií a mediální komunikace, ale 

v zásadě chci jen představit, jaký je význam masových médií v moderní společnosti a jaké jsou 

základní principy jejich fungování, přičemž blíže představím ty z nich, které souvisejí s mým 

výzkumným cílem a samozřejmě i s povahou zkoumaného vzorku (tedy s tištěnými médii).

Účastníci mediální komunikace jsou situováni v určitém společenském systému, v jehož 

rámci v sobě mají nějaké vztahy (Burton-Jirák, 1995, s. 55). V moderních společnostech mají 

masová média, mezi než můj pramen jako tištěné masově šířené médium bezesporu patří, 

zásadní a stále vzrůstající význam, neboť jsou zdrojem nejen moci, ale i zdrojem výkladu 

sociální reality a představ o ní (Mcquail, 1999, s. 21). Jinými slovy média včetně těch masových 

se podílejí na socializaci jednotlivce a jsou „podstatným nástrojem šíření (prosazování a 

upevňování) sociálních norem a hodnot“.7 Mají tedy ve společnosti významnou úlohu, ve své 

                                                                                                                                                                                  
v souvislosti s příslušným periodikem (jeho redaktory, dopisovateli či čtenáři) známa ještě před tím, než se v českém prostředí 
začaly objevovat první, komunistickou propagandou nezatížené tituly.
7 BURTON, G. – JIRÁK, J.: Úvod do studia médií; Barrister & Principal; Brno 2001; str. 15; ISBN 80-85947-67-6
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podstatě jsou však na společnosti závislá, zvláště pak na institucích vykonávajících politickou a 

ekonomickou moc (tamt., s. 22).

Jak si vlastně představit, co je to masové médium, k čemu slouží? Média obecně lze 

v zásadě považovat za prostředek komunikace, v případě masových médií široce či hromadně 

(masově) uskutečňované. Komunikaci si můžeme definovat jako jednání mající z hlediska 

komunikátora za cíl sdělit určitý obsah jedné či více osobám prostřednictvím symbolů (Kunczik, 

1995, s. 12). Masová komunikace se od té běžné – interpersonální – odlišuje svou převážně 

jednosměrnou povahou a třebaže je cíleně zaměřena na individuální příjemce, někdy i s cílem 

ovlivnit jejich jednání, neexistuje zde reciprocita mezi komunikátorem a recipientem, jaká je 

přítomná v některých jiných formách komunikace. Vztah mezi komunikátorem a příjemcem je 

asymetrický ve prospěch komunikátora a obě strany si tak nemohou vzájemně vyměnit svá místa 

(tamt., s. 17). Jednou ze základních výhod masové komunikace je možnost šíření mediálních 

obsahů a sdělení ve velkém rozsahu. Z hlediska komunikátora je však v tomto ohledu jistým 

omezujícím prvkem to, že své sdělení adresuje do jisté míry anonymní skupině lidí a nemůže tak 

brát v úvahu rozdílné situace jednotlivců, na něž se obrací.

Zdánlivě to vypadá tak, že schéma masové komunikace je celkem jednoduché, ale není 

tomu tak. První teoretické koncepce masové komunikace (Tard, Le Bon) byly založeny na 

jednoduchém modelu, v němž komunikátor svým podnětem vyvolá v manipulovatelné mase 

příjemců příslušnou reakci a vytvoří tak ve společnosti kýženou názorovou shodu. Takto pojatá 

koncepce fungování masových médií je však příliš jednoduchá, deterministická a definuje masu 

pouze v negativním smyslu jako manipulovatelnou a snadno ovladatelnou entitu (tamt., s. 19-

20). Masová média nejsou v masové společnosti tak všemohoucí, neboť už sama koncepce 

masové společnosti jako skupiny totálně izolovaných, jeden druhého napodobujících jedinců 

byla empiricky vyvrácena (Kunczik, 1995, s. 23). Masové publikum je přeci jen složitěji 

fungujícím celkem, než si zmíněná koncepce představuje. Jedná se o široce rozprostřenou 

skupinu, jejíž příslušníci se navzájem neznají a nezná je ani komunikátor. Takové publikum 

postrádá vlastní sebeuvědomění, nejedná organizovaným způsobem, je velmi různorodé a 

početné, takže jeho členové pochází z rozličných společenských vrstev a demografických skupin. 

Jeho homogenita spočívá v tom, že jeho příslušníci mají určitý stejný předmět svého zájmu 

(Mcquail, 1999, s. 61).  Co je třeba tedy v procesu masové komunikace sledovat a vědět, 

abychom lépe pochopili její fungování?



13

Většina teorií médií nějakým způsobem odkazuje ke společnosti a její kultuře. Masová 

média jsou instituce tvořící součást společenské struktury, přičemž jejich výrobní infrastruktura 

je zase součástí ekonomické a mocenské základy společnosti. Obsahy šířené médii jsou 

důležitým aspektem lidské kultury (ve smyslu významů a společenského dění – zvyků, 

institucionalizovaných praktik, osobních zvyků atp.) a společnosti, protože v sobě nesou obrazy, 

ideje a informace, které se ke společnosti a kultuře vztahují (tamt., s. 84-85). Z takto nastíněného 

obrazu zasazení mediálních institucí ve struktuře lidské společnosti můžeme vypozorovat 

vzájemnou závislost médií a společnosti. Tyto dva celky jsou ve vzájemné interakci a působí na 

sebe navzájem podobně jako společnost a kultura. Média jako svého druhu kulturní odvětví 

reagují na společenskou poptávku po informacích či zábavě a zároveň přispívají ke změnám 

společensko-kulturního klimatu, jež následně nastolují nové nároky na komunikaci (tamt., s. 86).

V otázce, jaké změny ve společensko-kulturním klimatu média vyvolávají, se různé 

teoretické přístupy rozcházejí. Kupříkladu dominantní paradigma upínající se k ideálu liberální a 

pluralitní společnosti akcentuje funkcionalistický přístup ke studiu mediální komunikace 

založené na lineárním modelu přenosu a účinků, v níž jsou mocné mediální organizace 

modifikovány skupinovými vztahy ve společnosti (tamt., s. 67), zatímco alternativní paradigma, 

jež neakceptuje liberálně-kapitalistický systém jako žádoucí ideál fungování společnosti, chápe 

masovou komunikaci jako proces manipulativní a ve své podstatě utlačující (tamt., s. 68). 

Alternativní paradigma rovněž zavrhuje lineární model komunikačního přenosu a kriticky 

hodnotí a zkoumá ekonomickou a politickou podstatu mediálních organizací (tamt., s. 69). Oba 

přístupy jsou tedy v mnoha ohledech v přímém protikladu, oba ovšem přinášejí podnětné 

náhledy na problematiku fungování masové mediální komunikace. Na základě srovnání obou 

modelů tak D. McQuail konstatuje neudržitelnost představy jednoho pojetí či jedné definice 

masové komunikace. Zároveň však dodává, že přenosový model je vhodný pro zkoumání těch

mediálních aktivit, jež mají instruktážní, informační nebo propagační účel (tamt., s. 77). Právě do 

této sféry primárně spadá předmět mého studijního zájmu soustřeďující se na zpravodajsky 

orientovaný denní tisk.

Rozmanitost teoretických přístupů k teorii mediální komunikace je dána 

mnohovrstevností tohoto procesu, podléhajícího různým zákonitostem, které na sebe upoutávají 

pozornost teoretiků. Tyto zákonitosti se vztahují na následující aspekty a součásti mediální 
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komunikace – instituce, jež vlastní, řídí a financují média, sociální, ekonomický, politický a 

kulturní kontext, v němž jsou mediovaná sdělení přijímána a chápána, dále systémy výroby, jež 

sestavují výsledná sdělení, následuje vlastní produkt jako výsledné distribuované sdělení a v něm 

obsažené významy a samozřejmě publikum, jež danému produktu přisuzuje nějaký smysl 

(Burton-Jirák, 1995, s.11). V následujících řádcích se pokusím přiblížit povahu těch činitelů, 

které mají z hlediska mé práce zásadnější význam.

Instituce, jež vlastní a řídí média, představují hierarchizovanou organizační strukturu jako 

rozhlas, televize (soukromé či veřejnoprávní) či v mém případě vydavatelství. Pro tyto 

organizace, pohybují-li se v liberálně-tržním systému, je většinou zásadním hlediskem zisk, který 

je z valné části generován příjmy z prodeje reklamní plochy a z prodeje vydaného nákladu.8 Čím 

rozsáhlejší publikum chce vydavatel oslovit, tím různorodější musí nabízet sdělení, protože 

usiluje o oslovení publika s různým stupněm dosaženého vzdělání a s rozličným společenským 

postavením. V České republice jsou však výrobky různých médií většinou zaměřeny na předem 

vybrané publikum (tamt., s. 109). V případě LN se jedná o vzdělané publikum se zájmem o 

domácí i zahraniční politiku, kulturní a hospodářské dění.

Ve vedení konkrétních mediálních organizací se přímo odrážejí některé strukturující 

činitelé médií (např. velikost, forma vlastnictví, mediálně-průmyslová funkce). V závislosti na 

těchto faktorech pak vedení médií ovlivňuje jejich chování, tedy množství a typ vytvářeného 

mediálního obsahu (Mcquail, 1999, s. 213). Často se tak vlastníci kupříkladu zpravodajských 

médií snaží vytyčit určité linie vydavatelské politiky, jíž by se měli redaktoři řídit, přičemž 

v otázkách z vlastnického hlediska nějak významných (třeba v otázce jejich obchodních zájmů) 

mohou vyvíjet na své podřízené jistý tlak (tamt., s. 235). Společensko-ekonomický vývoj většiny 

kapitalistických zemí vedl k tomu, že struktura velké části mediálního průmyslu odráží zájmy 

inzerentů, hodnota samotného publika je dle výzkumů pro mnoho masových komunikátorů spíše 

nízká (tamt., s. 236-237). Hierarchizovanost mediálních organizací v sobě tedy implicitně nese 

určité samoregulační mechanismy. Vedle zájmů vlastníků a managementu tak do tvorby 

mediálního produktu vstupuje jako důležitý omezující činitel i redakční kontrola a rozdělení 

pravomocí v rámci redakce (šéfredaktoři, producenti, vedoucí vydání, vedoucí rubrik, editoři, 

vedoucí redakcí apod.) (Burton-Jirák, 1995, s. 129).
                                                       
8 Vedle ziskových cílů, o nichž jsem se již zmínil, mohou mediální organizace sledovat i cíle neziskové – kupříkladu získání 
prestiže, vlivu či moci ve společnosti (Mcquail, 1999, s. 221).
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Dalším významným aspektem mediální komunikace je celkový kontext, v němž se 

odehrává. Jedním z důležitých hledisek souvisejících s kontextem mediální komunikace je 

ideologie charakteristická pro danou dobu a společnost. (tamt., s. 69). Zatímco organizační vlivy 

souvisejí spíše s rutinními byrokratickými postupy, ideologické vlivy odkazují ke kulturním 

tlakům a hodnotám, jež pramení i ze sociálního zasazení zpravodajské činnosti a tedy i vlivu 

státního systému (Mcquail, 1999, s. 241). Na tomto místě je myslím vhodné představit tzv. 

normativní teorie tisku, které právě úzce souvisejí s otázkou převládající ideologie ve společnosti 

a jejího vlivu na fungování tištěných médií.

Existují čtyři základní normativní teorie tisku – autoritářská, sovětská, libertariánská a 

teorie společenské odpovědnosti. Autoritářská teorie je do jisté míry typická pro diktatury, 

vojenské a okupační režimy či demokratické společnosti ve stavu nouze. Tato teorie 

ospravedlňuje zesílení cenzury a udílení trestů za porušování pravidel nastavených politickými 

elitami. Těmito opatřeními cílí k ochraně společenského pořádku a jeho činitelů, pro svobodu 

tisku jsou tak stanoveny jasné mantinely. Sovětská teorie tisku, jež se těšila vlivu v období po 

druhé světové válce, přidělila médiím roli kolektivního agitátora, propagandisty a zároveň 

vzdělavatele při budování komunismu. Základním principem této koncepce je podřízenost médií 

komunistické straně jako jedinému legitimnímu hlasu a zástupci pracující třídy (tamt., s. 154). 

Libertariánská teorie je naproti tomu založená na respektování svobodné vůle, je založena na 

základním principu liberalismu chápajícího tisk jako volný trh myšlenek, v němž se nejlepšímu 

dostane uznání a nejhorší je zapuzeno. Tato teorie oproti dvěma předcházejícím akcentuje 

svobodu tisku, jehož nespornou výhodou je umožnění svobodného vyjadřování členů 

společnosti, která tak může reflektovat přání a názory svých příslušníků (tamt., s. 154-155). 

Konečně teorie společenské odpovědnosti předpokládá, že vlastnictví médií je věcí veřejnou a 

média jako taková mají závazky ke společnosti. Novinové zpravodajství by mělo být pravdivé, 

přesné, slušné, objektivní a relevantní. Média v rámci této teorie slouží jako fórum pro prezentaci 

idejí, měla by být svobodná, ale samoregulovaná, měla by dodržovat etické kodexy a 

profesionální zásady žurnalistické práce. Tato teorie naproti kupříkladu libertariánské teorii však 

umožňuje za určitých okolností společenský zásah vůči tisku (tamt., s. 150).

Tyto modely jsou do jisté míry ideálně typické, většina vztahů mezi státem a médii se

vyznačuje směsicí různých prvků pocházejících z představených modelů (tamt., s. 159). Média 
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většinou nevytvářejí nějaký jednotný systém vyznačující se jednotnou filozofií či cílem, ale 

sestávají z mnoha jednotlivých, často nesourodých prvků s odpovídajícími rozdíly 

v normativním očekávání i skutečné regulaci, které se vzájemně překrývají (tamt., s. 160).

V případě Lidových novin ve sledovaném období se dle mého názoru jedná z typologického 

hlediska o kombinaci libertariánského modelu a teorie společenské odpovědnosti. V jejich 

přístupu k žurnalistické práci tvoří nezpochybnitelnou hodnotu jistě svoboda slova akcentovaná 

právě především libertariánskou teorií. Nároky pravdivosti, slušné a objektivní žurnalistiky jsou 

naproti tomu vlastnosti, jež LN rovněž nepochybně přijaly za své a které přísluší primárně do 

teorie společenské odpovědnosti. S pádem komunistické totality padla dříve hojně uplatňovaná 

cenzurní praxe, což ve vztahu ke sledovanému období vylučuje první dvě jmenované teorie 

(autoritářská, sovětská).

Ve většině evropských zemí existují zákony omezující koncentraci tisku a křížení 

vlastnictví více médií (tam., s 165). Samotná svoboda mediální komunikace má dvojí charakter 

spočívající v nabídce široké škály názorů a současně v možnosti reagovat na širokou škálu 

požadavků a potřeb (tamt., s. 167). Pozitivní přínos svobody médií se pak dále umocňuje s jejich 

rolí „hlídacího psa“ především státní moci a jejích představitelů, jež systematicky a veřejně 

prověřuje a o jejich aktivitách dodává spolehlivé informace. Svobodná média tak podporují 

demokratický systém a společnost, přispívají k průběžné obměně a obnově společnosti a kultury 

(tamt., s. 169). Rozmanitost médií pak je požadavkem založeným na předpokladu, že média by 

měla z hlediska své struktury i obsahu přiměřeným způsobem odrážet různé sociální, 

ekonomické a kulturní skutečnosti společností, v nichž fungují. Měla by poskytnout přibližně 

stejné možnosti přístupu k mínění různých sociálních a kulturních menšin tvořících společnost a 

zároveň by měla sloužit jako prostor pro prezentování rozdílných zájmů a názorů vyskytujících 

se ve společnosti či komunitě a měla by poskytnout i relevantní výběr obsahu korespondujícího 

s potřebami a zájmy publika (tamt., s.171).

Média sama si v různých obměnách a kombinacích navzájem slouží jako zdroj informací 

(tam., s. 252). V případě Lidových novin je jedním z explicitně jmenovaných mediálních zdrojů, 

od nějž v sledovaném období přebírala a dodnes přebírají některé zprávy Česká tisková agentura 

(ČTK). Samotné sdělení konkrétního mediálního obsahu však samo o sobě není jednoznačné a 

neproblematické. Je totiž nutné rozlišovat mezi ‚sdělením‘ a ‚významem‘. Zatímco sdělení je 
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v zásadě pevné a zkoumatelné, významy přikládané konkrétním sdělením jsou více či méně 

nestálé (tamt., s. 267). Existují rozličné postupy či principy, s nimiž tvůrci mediálního obsahu při 

jeho produkci pracují. Velmi užitečným (či spíše nezbytným) nástrojem pro producenty 

mediálních obsahů je žánr, což je vlastně ustálený typ mediálních produktů vyznačujících se 

jistými společnými rysy (formálními, tématickými či kompozičními), přičemž žánr by se měl 

vyznačovat předvídatelností a opakováním jistých prvků (Burton-Jirák, 1995, s. 160). V rámci 

této práce se z hlediska určité žánrové typologie, jež je zahrnuta do sféry tištěných médií, 

zaměřím na sledování jednak čistě zpravodajských článků, jež by se měly vyznačovat jistou 

neutralitou a neměl by se v nich projevovat subjektivní názor jejich autorů, dále komentářů, 

jejichž podstatným znakem je naopak to, že v nich jejich autoři mohou vyjadřovat vlastní 

stanoviska, pak rozhovory a dopisy redakci. Vedle žánru mohou tvůrci mediálního sdělení využít 

dalších metod práce s mediovaným materiálem. Například opakování nabízených obsahů 

v určitém časovém období má potvrzující funkci – u příjemců může posilovat tendenci obsah 

akceptovat a uvěřit mu. Dalším z takových nástrojů je stereotypizace, jež za pomoci 

opakovaného a dlouhodobého reprezentování stejného obrazu deformuje původní předlohu, o níž 

referuje. Její obraz je stereotypizací zjednodušován, přičemž ony zjednodušené rysy jsou ještě 

zveličovány (tamt., s. 190).9

Nyní se budu ještě krátce věnovat konkrétně médiu tištěných novin. Od jiných druhů 

tištěných médií odlišuje noviny zpravodajství, jež je samo o sobě základní činností definující do 

značné míry žurnalistickou (a tedy i mediální) práci (Mcquail, 1999, s. 299). Dle McQuaila tisk 

historicky směřuje ke stále větší míře svobody. Dnes na něj působí jako forma kontroly 

především to, že se ustavil v rámci tržního systému. Dříve rozšířené stranické listy v konkurenci 

s komerčně orientovaným tiskem neobstály, protože neposkytovaly čtenářům takovou míru 

objektivity a zábavy, nebyly tak odolné vůči manipulaci a nebyly schopny oslovit tak široké 

publikum (tamt., s. 35). Mezi hlavní rysy seriózního tisku patří formální nezávislost na státu, 

jeho uznání jako významné instituce politického a společenského života, vysoce vyvinutý smysl 

pro společenskou a etickou odpovědnost a úsilí žurnalistů o objektivní zpravování o událostech 

(tamt., s. 36). Historická práva na svobodu vlastní existence čerpají noviny ze své politické 
                                                       
9 Sterotypy jsou jedním z prvků konstituujících sociální konstrukci reality. Primárně jsou typizovanými nositeli soudů, postojů, 
názorů nebo předsudků. Své platnosti nabývají stereotypy jen tehdy, ustaví-li se jako sdílené přesvědčení, že představují názor či 
postoj nějaké skupiny lidí. nejsou samozřejmě nástrojem či výrazem poznání světa, ale spíše nástrojem posilování mocenských 
vztahů převažujících ve společnosti (Burton-Jirák, 1995, s. 190) .
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funkce, jež spočívá ve vyjadřování názorů a zajišťování koloběhu politických a ekonomických 

informací. Zároveň jsou noviny i předmětem podnikání, které si v zájmu svého úspěchu žádají 

svobodu produkce a dodávání informací (tamt., s. 44).

Mezi znaky moderního tisku zařazuje Kunczik publicitu jako dostupnost veřejnosti, 

aktuálnost, jež spočívá v tom, že se informace vztahují k současnosti a ovlivňují ji, univerzalitu 

(stranou není ponecháno žádné téma) a periodicitu (pravidelné a opakované vydávání) (Kunczik, 

1995, s. 69). Výše zmíněná nezávislost na státní moci charakterizující seriózní tisk, do nějž jsou 

řazeny i Lidové noviny, je zásadní především z hlediska kritické funkce novinářů, kvůli níž se 

mohou dostat do konfliktu s etablovanou mocí a jejími zájmy. Nejde zde o konflikt s politikou 

obecně, ale o roli žurnalistů jako „hlídacích psů“ držitelů moci, majících společnost upozorňovat 

na její zneužívání. Právě pro tuto kritickou funkci seriózní novinářské profese je velmi důležitá 

ekonomická nezávislost na státu a právní jistota garantovaná právě státní mocí (tamt., s. 99). 

V totalitních režimech média včetně novin svou kritickou funkci většinou zcela ztrácejí a stávají 

se spíše „převodní pákou“ státní ideologie a nástrojem její propagandy. Kontrolní a kritickou 

funkci, jež z novinářů činí určité zástupce společnosti a jejích zájmů, tak mohou novináři naplno 

rozvíjet až v demokratických společnostech (tamt., s. 7).

Tolik k některým aspektům fungování médií, jež se více či méně vztahují k povaze 

média, jež je předmětem mého výzkumného zájmu, i k některým aspektům výzkumu

stanoveným v této práci. Nyní se budu blíže zabývat zvolenou metodologií.

Metodu, kterou budu ve své práci užívat, je kvalitativní obsahová analýza doplněná o 

určité doplňující kvantitativní ukazatele. Na úvod zde zhruba představím vlastní postup při 

provádění obsahové analýzy a následně podrobněji představím, co vše a za jakým účelem budu

v rámci své práce sledovat. Obsahová analýza představuje techniku právě z oblasti výzkumu 

masových médií. V jejím rámci budu určovat četnost výskytu určitých kategorií informací a 

vztahy mezi nimi (problematika vysídlení českých Němců po druhé světové válce a s tím 

související témata – např. otázka kolektivní viny, Havlova výzva k omluvě). Analýza spočívá v 

několika krocích. Po určení výzkumných cílů a otázek, jež jsou nezbytným prvním krokem mého 

výzkumu, následuje rozhodnutí o způsobu výběru textů (v mém případě novinových článků 

obsahujících tématiku česko-německých vztahů, nebo referujících o Německu). Definovanou 

jednotkou kódování, kterou musím v rámci správného provedení obsahové analýzy rovněž určit, 
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je v případě mé práce novinový článek primárně bez ohledu na jeho velikost, umístění či povahu, 

ty budu zohledňovat až při podrobnější analýze jejich obsahu, jejíž principy představím záhy.

Dále zkonstruuji kategoriální systém, v jehož rámci budu excerpované články kontextualizovat 

(politika, ekonomika, historie, společnost, etika, kultura) (Hendl, 2005, s. 359). Součtem 

zvolených jednotek analýzy (článků) zmiňujících se o relevantních tématech zjistím jejich 

frekvenci, přičemž jejich obsah zasadím do připraveného rámce, který v mém případě tvoří 

především zjištění nastudované odborné literatury, jež konfrontuji s výslednou reflexí vzniklou

z obsahové analýzy článků LN, ale též dobový kontext, v němž analyzované články vyšly. 

V neposlední řadě je samozřejmě důležitým rámcem, do nějž analyzované články zasadím, 

povaha samotného periodika, v němž byly dané články otištěny, jeho zájem, zaměření a tím i 

případná tendenčnost k určitému zobrazení dané problematiky.

Těžiště mé práce pochopitelně spočívalo v kvalitativní analýze, avšak i jistá spíše 

kvantitativní data mi mohla poskytnout důležité údaje zpřesňující celkovou reflexi vzniklou

z excerpce vybraných periodik. V prvé řadě tak představím přehled o podílu článků s mnou 

sledovanou tématikou v celkovém počtu sledovaných článků. Dále jsem mohl roztřídit vybrané 

články podle jejich charakteru na základě toho, o jaký typ článku se jednalo (zpravodajské 

články, komentáře, rozhovory, dopisy redakci). Z hlediska umístění článků v daném periodiku 

jsem sledoval jen četnost jejich umístění na titulní straně, protože ta mi připadala z hlediska 

významnosti tématu pro daný list nejvýmluvnější. Zaznamenávat umístění na dalších stranách mi 

připadalo nadbytečné, protože toto umístění se řídí spíše způsobem řazení jednotlivých rubrik 

než významností daného tématu pro vybraná periodika. Přemýšlel jsem, zda nemám zpracovat i 

prostorový rozsah analyzovaných článků, avšak z časových i technických důvodů jsem se 

rozhodl od tohoto kroku upustit. V excerpci jsem se vyhnul sportovní rubrice LN, protože 

s mnou sledovanou problematikou ji jen stěží mohla vázat nějaká věcná a relevantní souvislost, a 

též pravidelné příloze Literární noviny, neboť jsem svůj výzkum orientoval na zpravodajský 

obsah LN.

Rozhodl jsem se též zpracovat výskyt témat relevantních pro mnou sledované 

„metatéma“ (vysídlení Němců z Československa po druhé světové válce). Kategorizaci jsem se 

rozhodl provést tak, že jsem zvolil obecnější kategorie, v jejichž kontextu se mnou podrobněji 

analyzované články nejčastěji vyskytovaly (historie, společnost, politika, kultura, ekonomika, 
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etika)10 a v jejich rámci jsem následně definoval při podrobné excerpci partikulární témata, která 

jsem během analýzy identifikoval. Rozhodl jsem se též vytvořit časovou osu, na níž 

zaznamenám výskyt článků, s nimiž jsem pracoval v rámci své analýzy, přičemž se pokusím i o 

vytvoření časových os zaznamenávajících výskyt sledovaných kontextuálních kategorií i 

konkrétnějších témat identifikovaných a sledovaných v rámci excerpovaných článků.

V samotné kvalitativní analýze jsem se zaměřil na postižení reflexe poválečného 

vysídlení Němců z Československa a s tím souvisejících otázek na stránkách daného periodika. 

Jistým vodítkem vhodným k postupu v práci se mi stal právě postup od témat obecnějších 

k tématům konkrétnějším. Nejprve jsem sledoval širší kontext, v němž je sledovaný problém 

uveden, a následně jsem zaznamenával konkrétnější pojetí a tematizaci dané otázky v rámci 

každého článku. Takto jsem postupně získal reflexi toho, v jakých obecných i konkrétních 

strukturách je mnou sledovaný problém v daném výseku mediálního polistopadového diskurzu 

konstruován tak, abych mohl přistoupit k naplnění mnou stanovených výzkumných cílů.

1.3 Vzorek

Jako vzorek pro tuto práci jsem zvolil periodikum Lidové noviny v období od začátku 

prosince 1989 do 7. června 1990. V zásadě tak jde o období ohraničené na jedné straně pádem 

komunistického mocenského monopolu v ČSSR nastalého s koncem listopadu 1990 a na druhé 

straně konáním prvních svobodných voleb do Sněmovny lidu Federálního shromáždění 

počátkem června 1990. V následujících řádcích krátce představím předlistopadovou historii

Lidových novin (pod čarou bude zaznamenána stručná historie LN od jejich vzniku r. 1893), 

jejich charakter a sebeprezentaci současnou i tu spadající do sledovaného období.

Lidové noviny jsou dnes součástí mediální skupiny MAFRA a.s. Dlouhodobě se profilují 

„jako kvalitní celostátní zpravodajský list se speciálním zájmem o politiku, byznys a kulturu” a 

prezentují se jako deník určený vzdělaným lidem.11

Lidové noviny, jež se mohou pochlubit dlouholetou tradicí,12 byly už v období let 1987-

1989 strukturně koncipovány jako běžné noviny. V pravidelném úvodníku byl prezentován názor 

                                                       
10 Přičemž není vyloučeno vzájemné prolínání a výskyt těchto témat i v rámci jednoho článku.
11 MAFRA a.s. Produkty a služby. Lidové noviny. Mafra.cz [online]. © Copyright MAFRA a.s. 2012 (cit. 2012-05-07). 
Dostupné z: http://www.mafra.cz/cs/?y=mafra_all\cs_produkty-a-sluzby_lidove-noviny.htm&menu=
12 LN byly založeny roku 1893 Adolfem Stránským v Brně, odkud později expandovaly do Prahy. Po Adolfu Stránském převzal 
noviny jeho syn Jaroslav, jenž kolem deníku vybudoval i úspěšné vydavatelství (Končelík- Večeřa-Orság, 2010, s. 41). Lidové 
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redakce na aktuální, většinou politické dění. List dále obsahoval komentáře a zpravodajství,

vztahující se k vývoji domácí i mezinárodní politiky, ale i pravidelné rubriky z oblasti ekologie, 

domácí i zahraniční ekonomiky a kultury. Mezi stálé rubriky v tomto období patřila Právní 

poradna, Jazykové zákampí, Fejeton, Poslední slovo, Píseň měsíce a na stránkách prvního 

ročníku i rubrika Kalendárium 1918-1938-1968, připomínající zlomové okamžiky 

československé historie a jejich aktéry. Zpravodajství ze sportu se v tomto období objevilo jen 

krátce a pak z obsahu měsíčníku LN zmizelo. Na jejich stránkách byly zato uveřejňovány 

původní rozhovory s osobnostmi domácí i světové politiky, kultury a vědy, opomíjených více či 

méně oficiálními československými periodiky. Pravidelně se na stránkách LN objevovala též 

Anketa LN týkající se většinou významných kulturních a společenských událostí. Svými 
                                                                                                                                                                                  
noviny měly již tehdy nestranickou tradici (Pernes, 1993, s. 81), třebaže i v její redakci působili lidé politicky aktivní.12 V 
průběhu tzv. první republiky (1918-1938) si LN získaly renomé seriózního deníku, jenž své čtenářstvo hledal primárně v tehdejší 
inteligenci. Ve svém obsahu kombinovaly aktuální společenské i kulturní zpravodajství a komentáře, které byly názorově blízké 
politice hradu (Končelík- Večeřa-Orság, 2010, s. 41). Jako jiné významné deníky té doby i LN vycházely dvakrát denně (raník a 
večerník), přičemž večerníky měly pro pro svojí žádanost obvykle o třetinu vyšší náklady12 (tamt., s. 39). Mezi významné 
žurnalisty tehdy působící v redakci LN patří mimo jiné osobnosti jako A. Heinrich, K. Z. Klíma, E. Bass, K. a J. Čapkovi, F. 
Peroutka, Z. Smetáček či R. Těsnohlídek, přičemž je vodné podotknout, že LN disponovaly i sítí vlastních zpravodajů působících 
v zahraničí. Lidové noviny lze v jejich prvorepublikové éře označit za „kulturně politické noviny evropského formátu“.12

Nezávislost LN byla podobně jako u jiných tiskovin té doby ovlivněna okupačními silami během druhé světové války, 
ke konci války na jejich stránkách šířil protibenešovskou a protisovětskou propagandu Emanuel Moravec (Pernes, 1993, s. 107-
108), který do LN přispíval i v předválečné době, za okupace však nechvalně proslul svou kolaborací s nacisty. Tištěná média 
(LN nevyjímaje) byla během okupace decimována po obsahové stránce – komentáře a úvodníky významných deníků staly 
doménou protektorátní propagandy (Končelík- Večeřa-Orság, 2010, s. 97), v redakcích působili kolaboranti, fungovala tvrdá 
cenzura, realizovaná po okupační i protektorátní linii. Ekonomické důvody pak vedly i k značnému kvantitativnímu úpadku 
českého protektorátního tisku (tamt., s. 109).

Po druhé světové válce došlo k zákazu vydávání periodik vycházejících za okupace, což se mělo týkat i Lidových 
novin, které se přejmenovaly na Svobodné noviny (SN). Nadále směly vycházet jen noviny vydávané stranami Národní fronty 
nebo jinými celonárodními organizacemi, přičemž tisk již neměl být předmětem výdělečného podnikání (Pernes, 1993, s. 110). 
Vítězství komunistů v parlamentních volbách roku 1946 vedlo k tomu, že si komunisté záhy vytvořili zásadní vliv na většinu 
českých médií (Končelík- Večeřa-Orság, 2010, s. 126).  V prvních poválečných týdnech byly Svobodné noviny značně levicově 
orientované, což se změnilo s nástupem F. Peroutky do pozice šéfredaktora tohoto listu (Pernes, 1993, s. 113). Peroutkovo 
angažmá ve SN se vyznačovalo množícími se kontroverzemi s komunisty a jimi ovládaným tiskem (hlavně Rudé právo a 
Tvorba), což se nakonec odrazilo v sesazení Peroutky z funkce šéfredaktora a jeho nahrazení J. Drdou koncem února 1948. 
Tehdy nastalo pro SN “nové období nesvobody” a redakce novin zmizelo mnoho důležitých autorů, kteří na komunistický převrat 
reagovali emigrací (Peroutka, Ripka, J. Stránský, J. Firt) (tamt., s. 116). To bylo v souladu s plány, které komunisté při budování 
totalitního systému médií postaveného na přísné kontrole obsahu médií a především i přísné kontrole personálního obsazení 
jednotlivých redakcí aplikovali. V komunistickém režimu se média za svou činnost zodpovídala KSČ jako rozhodující politické 
síle, měla sloužit k prosazování politiky strany, takže základními kritérii hodnocení novinářské profese se stala služebnost a 
stranickost (Končelík-Večeřa-Orság, 2010, s. 171). Třebaže se SN mezitím vrátily k původnímu názvů Lidové noviny, návrat 
k původnímu étosu nezávislých novin již možný nebyl. Zglajchšaltované noviny vycházely jako deník Svazu československých 
spisovatelů.12 LN se pod Drdovým vedením silně zadlužily a 8. února 1952 vyšlo jejich poslední číslo. Část redakce pak začala 
vydávat týdeník Literární noviny. Roku 1968 plánoval Svaz československých spisovatelů jejich obnovení, k tomu však již 
nedošlo (Pernes, 1993, s. 117).

Obnova Lidových novin nastala až s jejich samizdatovým vydáváním, jež začalo v září r. 1987 vydáním dvou nultých 
čísel (tamt., s. 120). Počínaje rokem 1988 vycházely pod vedením Jiřího Rumla samizdatové LN jako měsíčník a vycházely 
prozatím v počtu několika set kusů.12 Jiří Ruml a Rudolf Zeman, kteří samizdatové LN redigovali, opakovaně neúspěšně usilovali 
u Federálního úřadu pro tisk a informace (FÚTI)12 o registraci novin. Toto jejich úsilí bylo nakonec zmařeno zatčením obou 
redaktorů na podzim r. 1989 a jejich obviněním z důvodu pobuřování a uveřejňování článků útočících na vedoucí pozici KSČ. K 
jejich odsouzení nedošlo kvůli pádu komunistického režimu v listopadu 1989. Paradoxně byl vydavatelem prvních regulérně 
vydaných LN z prosince 1989 právě FÚTI (s nákladem půl milionu výtisků), jenž po dva roky bránil jejich registraci (Končelík-
Večeřa-Orság, 2010, s. 225).  S blížícím se koncem komunistického režimu v Československu se samizdatové Lidové noviny 
ustavily jako nejznámější a nejmasověji šířené zpravodajsko-publicistické periodikum (tamt., s. 224).
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příspěvky přímo pro Lidové noviny přispívali i příslušníci českého exilu. V roce 1989 s tím, jak 

nabíral obrátky společenský vývoj v Československu, ustupovala postupně pravidelná skladba 

rubrik aktuálnímu zpravodajství a komentářům.13 První nesamizdatové číslo obdeníku LN 

(noviny vycházely zprvu v úterý a v pátek) vyšlo 5. ledna 1990 v Melantrichu, od 2. dubna 1990 

vycházely LN již jako deník (kromě neděle) (Pernes, 1993, s. 129). Lidové noviny se na 

novinovém trhu úspěšně etablovaly, k čemuž jim napomohla právě prestiž, kterou si mezi lidmi 

vybudovaly během své samizdatové existence na konci 80. let (Končelík-Večeřa-Orság, 2010, s. 

259).

V lednu roku 1990 pak vzniká i samostatné Vydavatelství a nakladatelství Lidové 

noviny, v němž začátkem února začal jako ředitel působit dosavadní zástupce šéfredaktora LN 

Rudolf Zeman.14 Redakce řešila jisté problémy s distribucí a s vybavením redakce (chyběly např. 

telefony, tiskárny), neboť na rozdíl od již zavedených a běžně fungujících periodik postrádaly 

technické zázemí, ale i praxi zkušených žurnalistů. LN sídlily v domě na rohu Václavského 

náměstí a Opletalovy ulice (disponovaly třemi místnostmi). Přesto se na trhu LN úspěšně 

etablovaly, z předlistopadového období převzaly některé stávající rubriky (např. Poslední slovo, 

Jazykové zákampí, Fejeton), ale vznikly i některé rubriky nové (Anketa, Dvojí zeptání, Portréty, 

Abeceda zapovězených) nadále informovaly o událostech z domova i ze světa15, z kultury i ze 

sportu, publikovaly komentáře, rozhovory i dopisy čtenářů. Na jejich stránkách se objevovaly 

články z oblasti různých vědeckých disciplín (historie, ekologie, astronomie), původní reportáže 

či televizní a rozhlasový program nebo kurzovní lístek. Jako příloha deníku LN vycházely v roce 

1990 každý čtvrtek kulturně-společensky orientované Literární noviny. Ve vedení redakce 

působili jako zástupci šéfredaktora Jiří Hanák a Jaroslav Jírů, šéfredaktorem Literárních novin 

byl Vladimír Karfík. Dalšími členy redakce byli například Jan Petránek, Jaromír Štětina, 

Alexandr Kramer, Jana Klímová, Vladimír Just, Petra Švábová, Dušan Provazník a další. V čele 

redakce stál až do června roku 1990 Jiří Ruml.16

Jiří Ruml (8. 7. 1925 - 20. 2. 2004) byl novinář, pracoval jako redaktor v 

Československém rozhlase i televizi a týdeníku Reportér. V letech 1945-1969 byl členem KS, po 

                                                       
13 Ústav pro českou literaturu AV ČR. Slovník české literatury po roce 1945 [online]. © ÚČL AV ČR, inSophy, Studio Vémola, 
2006-2008 (cit. 2012-06-15). Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=140
14 LN, roč. 3, č. 21, 17. března, str. II, Tradice nezávislého tisku, 1990, ISSN 0862-5921 FS168
15 LN disponovaly vlastními domácími i zahraničními redaktory, ovšem jejich zpravodajství z domova i ze světa přejímalo 
rovněž zprávy od České tiskové agentury (ČTK).a
16 LIDOVÉ NOVINY. Historie Lidových novin v obrazech. 1990 – současnost. Lidovky.cz. © 2005 Lidové noviny, a.s. [online] 
(cit. 2012-06-15). Dostupné z: http://data.lidovky.cz/g/lidovky/lidovenoviny.htm
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jeho vyloučení ze strany pracoval jako jeřábník. Podepsal Chartu 77, působil i jako její mluvčí, 

angažoval se rovněž ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. 12. října 1989 byl zatčen za 

své působení v samizdatových LN, vězení opustil po listopadovém převratu v r. 1989. Jako 

šéfredaktor LN působil až do svého zvolení poslancem Občanského fóra v červnu roku 1990, 

kdy noviny opustil. Po roce 1992 se vrátil ke psaní, sepsal řadu publicistických knih a až do 

svých posledních dní přispíval i do pravidelné rubriky LN Poslední slovo, kterou sám dříve 

vymyslel.17

2. Vysídlení Němců z Československa ve vybraných titulech 

odborné literatury

V této kapitole shrnu přístupy k tématice vysídlení Němců z Československa po druhé 

světové válce, jak jsem se s nimi seznámil v odborné literatuře, kterou jsem v rámci této práce 

nastudoval. Čtenáře se pokusím seznámit s pracemi jednotlivých autorů, kteří se ve svých 

publikacích výrazněji orientovali právě na téma poválečného vysídlení Němců z Československa 

a s tím související otázky. Tato tématika představuje poměrně komplexní problém, na který lze 

pohlížet z různých úhlů. Samotné vysídlení, jeho příčiny, průběh a následky mohou být 

samozřejmě předmětem historického bádání, ovšem celé záležitosti se lze věnovat kupříkladu i 

z hlediska historicko-právního (např. problematika dekretů prezidenta republiky). Nemohu 

samozřejmě v této práci poskytnout dokonalý a úplný přehled všech přístupů, jež lze k dané 

tématice zaujmout. Různí autoři mohou zaujímat více či méně kritické přístupy, mohou se 

orientovat jen na jednotlivé aspekty zkoumané problematiky, nebo se snažit zachytit ji v co 

nejširším rámci.

Já čtenáře seznámím s problematikou poválečného vysídlení Němců z Československa u 

autorů, kteří se ve svých pracích věnovali různým aspektům této otázky soustavněji a v jejichž 

publikacích tak hraje problematika vysídlení důležitou roli. Můj výběr byl dále určen i snahou 

poskytnout vhled do zkoumané problematiky tak, aby byly představeny zmíněné teoretické 

přístupy umožňující postihnout širší souvislosti otázky poválečného vysídlení českých Němců. 

Představím tedy odborné pohledy na tuto problematiku nejen z oblasti historické vědy, ale i

z hlediska právně-historického. Zobrazením těchto pohledů chci postihnout některé otázky, které 

                                                       
17 Lidovky.cz (zpravodajský server LN). Jiří Ruml. Lidovky.cz. © 2012 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385. [online] (cit. 2012-06-
15). Dostupné z: http://www.lidovky.cz/historie-obrazem.asp?objekt=osobnost&id=4
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jsou z hlediska analytické části této práce relevantní a pomohou mi vytvořit patřičnou reflexi 

dané problematiky umožňující pochopit, v jakých souvislostech se mohla sudetoněmecká otázka 

v polistopadovém tisku objevit a jaké implikace s sebou tyto souvislosti přinášely.

2.1 Vysídlení Němců z Československa – historický pohled

Na prvním místě chci pochopitelně představit, jak je problematika vysídlení představena

u těch autorů, kteří se tímto problémem soustavněji zabývali z historického hlediska a které by 

jakýkoliv zájemce o tématiku vysídlení českých Němců po druhé světové válce dle mého názoru 

neměl opominout. Budu se zajímat i o to, jakým způsobem přistoupili ke zkoumání dané 

problematiky, zda mohu u zvolených autorů pozorovat například nějaká odlišná hodnocení dané 

problematiky či zda lze v jejich díle definovat některé specifické momenty podstatné pro jejich 

pohled. Zde mám na mysli především dílo českých historiků Tomáše Staňka a Václava Kurala. 

Jejich pohled představuje velmi cenný vhled do problematiky česko-německých vztahů a jejich 

smutného vyústění v podobě nacistické okupace a následného poválečného odsunu.

Nejprve bych však rád řekl několik slov k vývoji pohledu na problematiku transferu 

českých Němců po druhé světové válce s důrazem právě na historický pohled. V rámci 

publicistické tvorby a některých textů vydaných ještě před rokem 1948, jež se věnovaly 

problematice transferu českých Němců se obracela pozornost k východiskům, průběhům a 

výsledkům poválečné retribuce i k samotnému provedení odsunu. Většinou měly tyto publikace 

informativní, ale i propagandistický či apologetický ráz. Občas se ovšem v rámci této literatury 

našly i kritické připomínky, jež se vztahovaly k aplikaci perzekučních opatření nebo k excesům 

provázejících vysídlování Němců. Předmětem kritiky se stávalo i zacházení se zajištěnými 

osobami či zacházení s německým majetkem. Tato kritika se ozývala především ze strany 

novinářů či veřejných činitelů (Staněk, 1996a, s. 12-13).

V rámci komunistické produkce věnující se tématice poválečného odsunu českých 

Němců bylo posuzování této tématiky včetně diskriminací, jež se během transferu odehrály, 

jednoznačné. Celá věc byla interpretována jako spravedlivé, historicky nutné řešení a jako

důležitá součást cesty Československa k socialismu. Odsun byl zároveň interpretován jako 

prostředek zabezpečení národních a státních nezbytností a zájmů (tamt., s.13). Přesto se i za 

komunistické éry došlo na ojedinělé kritiky odsunu Němců, z nichž první z nich se objevily 

v průběhu 60. let,  jejichž koncem došlo k ústupu protiněmeckých resentimentů živených 
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především v 50. letech komunistickou protirevanšistickou propagandou. Normalizace nastalá 

v 70. letech pochopitelně těmto nesmělým hlasům utržila přítrž, takže kritické úvahy ohledně 

německé otázky zůstaly v oficiální publicistické i odborné sféře tabuizovány a nositeli těchto 

úvah se staly takřka výhradně opoziční a emigrační kruhy (Křen-Broklová, 1998, s. 26).

Ještě v souvislostmi s 50. lety zmiňuje V. Houžvička diskurz související s aktivitami 

Rady svobodného Československa (RSČ) sdružující představitele poválečného demokratického 

exilu. RSČ varovala, že sudetští Němci představují nejvážnější hrozbu pro československý stát 

po jeho případném osvobození od komunistické nadvlády (Houžvička, 2005, s. 348). 

V souvislosti s debatami v disentu a exilu o této problematice pak důležitou roli již zmiňovaná 

debata o problematice odsunu z rozhraní 70. a 80. let spojená s publikováním Danubiových tezí,

v níž se objevila často ostrá kritika odsunové praxe i legitimity samotného transferu (tamt., s. 

355).

V následujícím textu představím nejvýznamnější představitele české historiografie 

věnující se důkladně problematice poválečného vysídlení českých Němců, mezi nimiž je na 

prvním místě samozřejmě historik Tomáš Staněk.

Tomáš Staněk (nar. 15. 10. 1952) se z českých historiků věnuje problematice 

poválečného transferu sudetských Němců jednoznačně nejsoustavněji. Tento český historik se 

zaměřuje na nejnovější české dějiny, národnostní problematiku a postavení menšin, česko-

německé vztahy ve 20. st. Dále se věnuje rovněž situaci německého obyvatelstva v českých 

zemích po roce 1945 a soudním i mimosoudním perzekucím prováděným v Československu 

v letech 1945-1955.18 Vedle odborné literatury vztahující se k problematice vysídlení Němců 

z Československa po druhé světové válce pracuje Staněk v rámci archivně historické metody 

bádání s dokumenty z lokálních i celostátních archivů, s dobovými úředními dokumenty a 

periodiky i se vzpomínkami pamětníků.

Jeho prvotní monografie věnující se této otázce nazvaná Odsun Němců z Československa 

1945-194719 zobrazuje především, jak se problematika odsunu českých Němců vyvíjela z 

hlediska vnitro- i mezinárodněpolitického, přičemž zmiňuje především rozhodující úlohu 

velmocí a jejich stanoviska zastávaná na Postupimské konferenci (17.7.-2.8. 1945) i přijetí 

                                                       
18 Lexikon Současných českých historiků; uspoř. PÁNEK, J., VOREL, P. [a kol.]; Historický ústav Akademie věd České 
republiky, Východočeské muzeum v Pardubicích, Historický klub; Praha 1999; str. 285; ISBN 80-85268-84-1
19 STANĚK, Tomáš: Odsun Němců z Československa 1945-1947; Academia; Praha 1991; ISBN 80-200-0328-2
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transferového řešení v Košickém vládním programu (KVP).20 Rozlišuje zde zřetelně rovněž 

situaci německého obyvatelstva během etapy tzv. divokého odsunu a během řádného transferu 

podléhajícího již dohledu Spojenecké kontrolní rady (SKR).

Českoslovenští politici se po návratu domů podřídili radikálním protiněmeckým náladám 

zde panujícím a samotný prezident Beneš otevřeně přijal princip kolektivní viny veškerého 

německého obyvatelstva za válečné útrapy, a ten se tento princip stal základem poválečného 

zúčtování s českými Němci (Staněk-Arburg, 2011, s. 82). V otázce postojů jednotlivých velmocí 

k integrálnímu transferu sudetských Němců zdůrazňuje Staněk narůstající opatrnost britských a 

amerických politiků obávajících se dopadů rozsáhlých transferů středoevropských německých 

menšin probíhajících bezprostředně po válce. Britové například varovali nejen před destabilizací 

německých oblastí, kam měli být přesídlenci odesláni, ale i před ekonomickými dopady těchto 

akcí pro české pohraničí. Zároveň se západní spojenci obávali vzrůstu sovětského vlivu v 

středoevropském prostoru (kvůli takřka bezvýhradné podpoře SSSR již probíhajícímu 

"divokému odsunu") a rovněž toho, že taková akce postihne i nevinné a antifašistické Němce 

(Staněk, 1991, s. 86).

Postupimská konference sice znamenala přeci jen jisté zmírnění proudu německých 

vyhnanců z českých zemí v rámci „divokého odsunu“, přesuny a další živelné akce proti 

Němcům pokračovaly i nadále. Samotná SKR schválila podrobný plán odsunu až 20. listopadu 

1945.21 Rámcové podmínky probíhajícího vysídlení stanovoval prezidentský dekret z 2. srpna 

1945,22 jenž mimo jiné určil, že u konkrétních skupin německých obyvatel se mělo s odsunem 

počkat - např. u těch osob německé národnosti, které měly prozatímní osvědčení o státním 

občanství (nebo na něj čekaly), pocházely z národnostně smíšených manželství, či byly vysoce 

kvalifikovanými pracovníky a specialisty. Naopak mezi prvními měli být z Československa 

odsunuti  nacisté a jejich pomahači, po nich měli následovat státní zaměstnanci a příslušníci 

svobodných povolání a nakonec zemědělci, živnostníci a dělníci. Jakmile začal počátkem roku 

                                                       
20 Košický vládní program byl přijat 5. dubna 1945 v Košicích a stanovoval cíle pro nadcházející etapu následující po blížícím se 
osvobození Československa a konci druhé světové války. Podklady pro tento program vypracovávali v moskevském exilu 
převážně komunisté a ostatní exiloví představitelé Československého státu jej takto přijali, aniž by přednesli vlastní koncepce.
Odsun Němců byl jedním z cílů stanovených v KVP, který zde byl rozpracován spíše jen rámcově, z čehož plyne, že jeho 
konkrétní podoba měla být vypracována v zásadě "za běhu" (Staněk, 1991, s. 51).
21 Odsun měl probíhat od prosince roku 1945 až do srpna 1946. Počítalo se s přesunem přibližně 2,5 milionu Němců, přičemž 
záštitu nad akcí v ČSR převzalo ministerstvo vnitra v součinnosti s orgány místní správy a bezpečnostních složek (zprvu 
dobrovolné ozbrojené skupiny - tzv. Revoluční gardy /RG/ - a československá armáda) (tamt., s. 103).
22 Jednalo se o ústavní dekret prezidenta repuzbliky č. 33/1945 Sb. o úpravě československého státního občanství osob národnosti 
německé a maďarské.
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1946 organizovaný odsun sudetských Němců, veškeré živelné akce namířené proti nim již byly 

přísně zakázány (tamt., s. 169).

Ačkoliv přinesl organizovaný transfer v mnoha ohledech mírnější a ve srovnání s 

„divokým odsunem“ přeci jen kultivovanější zacházení s českými Němci, stále se objevovalo 

mnoho vážných problémů – odsuny nekompletních rodin, zabavení i toho osobního majetku, 

který si s sebou mohli Němci odnést, ubytovací, vyživovací a zdravotní potíže v různých typech 

táborových zařízení ustavených v rámci revolučního zúčtování s německým obyvatelstvem 

českých zemí. V roce 1946 však již existovala výraznější snaha trestat přestupky v zacházení 

s českými Němci, čímž došlo k omezení těch nejvážnějších případů násilí na nich páchaném. 

Vliv na to měla pravděpodobně i kritika československé vlády přicházející ze západu poukazující 

na nešetrné zacházení s nimi (tamt., s. 177).23

Třebaže se na jednu stranu na jaře roku 1946 přípravy a organizace transportů dále 

zlepšily, na druhou stranu začaly být zřetelnější i politicko-ekonomické problémy, jež masový 

transfer Němců přinášel (tamt., s. 198). Zatímco převážná část vylidňujícího se pohraničí 

podléhala hospodářské degradaci, na politické scéně nejvíce těžila z odsunu KSČ, jež měl v režii 

osídlovací akce a zavděčila se tak většině nových obyvatel pohraničí (tamt., s. 201). Excesy vůči 

Němcům byly stále vzácnější, přesto se místy objevovaly.24 Intenzivní proud odsouvaných 

Němců směřujících do amerického okupačního pásma v Německu vyvolával v cílových 

destinacích potíže s jejich umisťováním do sběrných táborů a dalším zdravotním a potravinovým 

zajištěním. Navíc mnoho usedlých Němců příchozí vysídlence z ČSR nevidělo zrovna rádo, což 

ztěžovalo jejich další integraci v těchto oblastech (tamt., s. 186). Organizovaný odsun přesto 

pokračoval i nadále a v zásadě skončil koncem října 1946, kdy byla přesunuta naprostá většina 

českých Němců. V Československu mělo zůstat přibližně 300 tisíc osob německé národnosti, 

přičemž se mělo jednat o uznané antifašisty,25 legitimované odborníky, osoby z národnostně 

                                                       
23 Vládu kritizovala jak západní média a politici, ale například i papež Pius XII. a Mezinárodní výbor Červeného kříže (tamt., s. 
195).
24 Částečnou legitimizaci zločinů spáchaných na německém obyvatelstvu během revolučního odsunu přinesl morálně značně 
problematický zákon č. 115 z 8. května 1946, jenž tyto zločiny uznával za beztrestné, protože byly páchané z “touhy po 
spravedlivé odplatě” (Staněk, 1991, s. 203). K tomuto zákonu se ještě vrátíme v dalším výkladu, zde jsem jej zmínil jako další 
problematický aspekt související s odsunem Němců, který Staněk ve své práci zmiňuje.
25 Ačkoliv mnozí antifašisté chtěli v ČSR zůstat, vláda ani většinová společnost s tím příliš nepočítaly. Během „divokého 
odsunu“ až do pozního léta 1945 bylo vysídlování antifašistů poměrně častým jevem (Staněk-Arburg, 2011, s. 159). Postupem 
času si mnozí z nich uvědomili, že pro ně bude lepší Československo opustit, neboť je zasáhla značná deziluze z postoje 
československých úřadů, politických stran (včetně spolustraníků) i veřejnosti (tamt., s. 162). Tak během jara roku 1946 začal 
nejprve odsun antifašistů do sovětské a posléze i do americké okupační zóny. Při transportu nemuseli procházet sběrnými 
středisky a měli právo odvézt si i movitý majetek, různé cennosti atp., o čemž se zbylým odsouvaným Němcům mohlo jen zdát. 
Celkově opustilo republiku do konce roku 1946 asi 90 tisíc antifašistů, zbývalo jich okolo 30 tisíc. Během následujícího roku už 
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smíšených manželství a horníky (jmenované skupiny měly zůstat i s rodinnými příslušníky). 

Tyto osoby neměly mít uznána žádná menšinová práva a počítalo se s jejich plnou etnickou 

integrací do československé společnosti (tamt., s. 217).26

Staněk v této studii dále přibližuje situaci v prvních poválečných letech u těch skupin 

německého obyvatelstva, které měly být zprvu z odsunu vyňaty a mělo se jim dostat i šetrnějšího 

zacházení ze strany odpovědných českých složek (tj. úřadů, armády a přidružených ozbrojených 

útvarů). To se nedařilo dodržovat především během tzv. divokého odsunu, kdy zpočátku buď 

zcela chyběly směrnice upravující příslušné otázky (např. zařazení do odsunu, přídělu potravin, 

zařazení do táborových středisek, uvalení konfiskací či národní správy na německý majetek) 

nebo, pakliže již existovaly, byly českými úřady a ozbrojenými složkami na místě pro 

nedostatečný dohled na jejich naplňování zcela ignorovány. Restrikce uplatňované vůči českým 

Němcům tak často postihly i ty, na něž se neměly vztahovat. Náprava tohoto bezpráví byla 

později velmi složitá. V období „divokého odsunu“ došlo k rozdělení mnoha rodin ze smíšených 

manželství,27 k neoprávněným odsunům antifašistů a bohužel i československých Židů 

přeživších nacistické vyhlazování. Těm se československé úřady navíc mnohdy zdráhaly vydat 

zkonfiskovaný majetek dosahující často značných hodnot (tamt., s. 344).28

Tématice poválečného transferu českých Němců se věnuje Tomáš Staněk ve spolupráci 

s rakouským historikem Adrianem von Arburgem v rozsáhlém edičním díle nazvaném Vysídlení 

Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951 (VNPČP), z něhož doposud vyšly jen dva 

svazky (I. díl a 1. část II. dílu).29 První díl představující jakýsi obecný úvod k tomuto projektu se 

                                                                                                                                                                                  
ČSR opouštěly jen menší skupiny a závěrem roku 1947 zůstávalo na československém území asi 20 tisíc osob. Českoslovenští 
politici zdůvodňovali odsun antifašistů tím, že jejich přítomnost v Německu podpoří tamní demokratizační proces. KSČ krom 
toho doufala, že odsun německých komunistů umožní revolucionizaci tamějších poměrů, zbylé strany akcentovaly spíše 
nacionální hledisko věci (Staněk, 1991, s. 284).
26 Osudům zbytku německé národnostní skupiny v Československu se věnuje T. Staněk ve studii nazvané Německá menšina v 
českých zemích 1948-1989 (STANĚK, T.: Německá menšina v českých zemích 1948-1989; Institut pro středoevropskou kulturu a 
politiku; Praha 1993).
27 Jednou z vážných komplikací znesnadňujících život této skupině osob byl fakt, že po Mnichovu bylo mnoho československých 
občanů ze smíšených manželství donuceno okolnostmi k přijetí občanství říšskoněmeckého. Počet smíšených manželství byl 
v roce 1945 rámcově odhadován na 90-130 tisíc. Během prvních šesti poválečných měsíců byla ochrana této skupiny osob 
naprosto nedostačující, což vedlo k tomu, že během „divokého odsunu“ bylo vyhnáno patrně až několik desítek tisíc příslušníků 
smíšených rodin. Během příprav organizovaného transferu byla tomuto problému s ohledem na domácí i zahraniční veřejné 
mínění věnována zvýšená pozornost. Později byla poskytnuta i možnost individuální repatriace neprávem odsunutých osob, jež 
zažádaly o návrat, avšak komplexní řešení tohoto problému realizováno nebylo (Staněk-Arburg, 2011, s. 163).
28 Úřady se snažily připsat jim status „aktivního germanizátora“, což znamenalo, že dříve vyvíjeli aktivní snahy o germanizaci na 
území Československa. I když se tedy antisemitské postoje na jedné straně odsuzovaly, na druhé byly někde účinně aplikovány. 
Značnou roli v přístupu k Židům hrála otázka, k jaké národnosti se v minulých letech úředně přihlásili, jejich životní poměry a 
majetkové otázky se značně zkomplikovaly v případě, že se přihlásili právě k německé národnosti (Staněk, 1991, s. 342).
29 STANĚK, T. – ARBURG, A. von (ed.): Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951 I; Zdeněk Susa; 
Středokluky 2010; ISBN 978-80-86057-66-8 a STANĚK, T. – ARBURG, A. von (ed.): Vysídlení Němců a proměny českého 
pohraničí 1945-1951 II.-1; Zdeněk Susa; Středokluky 2011; ISBN 978-80-86057-71-2. Celkově má edice obsahovat šest dílů o 
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zaměřuje na historické souvislosti vývoje vztahů mezi Čechy a Němci od poloviny 19. století do 

konce druhé světové války. Jelikož jsem již v rámci této práce zhruba představil ty 

nejpodstatnější body vývoje česko-německých vztahů v období tzv. první republiky, nebudu zde 

shrnovat celý obsah prvního svazku zmíněné edice, ale představím jen ty body, které považuji 

z hlediska zaměření mé práce a této konkrétní kapitoly za důležité.

Z hlediska hodnocení sudetských Němců co do míry jejich afinity k nacionálnímu 

socialismu bych rád zmínil konstatování, že „ani v souvislosti s triumfem SdP v parlamentních 

volbách v roce 1935 není na místě přímočaré, zjednodušující tvrzení, že se drtivá většina Němců 

z českých zemí již ztotožňovala s vyloženě nacionálně socialistickými postoji“ (Staněk-Arburg, 

2010, s. 97). Tento názor dvou autorů tak do hloubky studujících sudetoněmeckou problematiku 

by neměl být podle mě opomenut, protože právě výsledky těchto voleb jsou českou stranou 

někdy deklarovány jako důkaz afinity drtivé většiny českých Němců k nacismu, což je pak 

zmiňováno jako jeden z argumentů zdůvodňujících oprávněnost odsunu českých Němců jako 

skupiny propadlé zhoubné, antidemokratické nacionálně socialistické ideologii, která se 

svobodně rozhodla rozejít s československým státem.30

K okolnostem vzniku plánů na odsun sudetských Němců po druhé světové válce autoři 

zmiňují, že přesuny minorit a asimilace jejich zbytků byly chápány jako prostředky k odstranění 

příčin vážných konfliktů (Staněk-Arburg, 2010, s. 206), čemuž se poválečná Evropa chtěla do 

budoucna bezesporu vyhnout. Podobný přístup byl uplatněn již v případě výměny obyvatelstva 

mezi Řeckem a Tureckem na základě dohody z Lausanne (1923), za níž ovšem zaplatilo životem 
                                                                                                                                                                                  
osmi fyzických svazcích, jež mají vyjít ve dvou publikačních fázích. V první fázi budou vydány úvodní dva díly, přičemž druhý 
díl, rozdělený celkově do tří částí, má vyjít pravděpodobně v druhé polovině roku 2012.Vydání zbylých čtyř svazků druhé 
publikační fáze je plánováno na období let 2012-2014. Celá edice je obohacena o velmi rozsáhlý dokumentační materiál, s nímž 
v rámci práce na této edici oba autoři pracovali. Mnohé z představených dokumentů byly pro historické bádání znovuobjeveny 
právě až s přípravou této edice.
30 Tento argument se objevuje například v publikaci Studie o sudetoněmecké otázce v textu V. Pavlíčka O amnestiích, zákonu č. 
115/1946 Sb. a aktech odporu proti Německu (KURAL, V. a kol.: Studie o sudetoněmecké otázce; Ústav mezinárodních vztahů; 
Praha 1996; str. 162; ISBN 80-85864-61-4). Podobná argumentace se týká i obecních voleb v ČSR konaných v květnu a červnu 
1938 a doplňujících voleb do Říšského sněmu koncem roku 1938 v odtržených pohraničních oblastech. Obecní volby označuje 
např. M. Moulis ve svém příspěvku Volby v sudetských oblastech 4. prosince 1938 z navazující knihy studií o sudetoněmecké 
otázce Krajanské organizace sudetských Němců v SRN za „skutečně svobodné“ a prosincové volby, v nichž 98,9% voličů 
v odtržených oblasetch souhlasilo s vůdcovstvím A. Hitlera, považuje za důkaz „skutečného smýšlení“ sudetských Němců o 
nacionálním socialismu (KURAL, V. a kol.: Krajanské organizace sudetských Němců v SRN; Ústav mezinárodních vztahů; Praha 
1998; str. 29-30; ISBN 80-85864-50-9; 80-7184-741-0). Autor tohoto dle mého názoru značně předpojatého a neobjektivního 
textu takřka nezohledňuje silný nátlak, násilí, mocnou propagandu ani výhrůžky henleinovců, jež hojně doprovázely už zmíněné 
obecní volby v Československu, natož pak volby do Říšského sněmu. V prvním svazku edice VNPČP k volbám v odtrženém 
pohraničí konaných koncem r. 1938 vyjadřují autoři názor, že přes jasné uvítání rozchodu s ČSR ze strany sudetských Němců 
byly tyto volby pravděpodobně zfalšovány, přičemž nesmí být opomenuto ani to, že mnoho odpůrců takové volby již ani 
z důvodu věznění či útěku hlasovat nemohlo (Staněk-Arburg, 2010, s. 139). Zmiňují též, že pro Hitlera hlasovala i většina Čechů. 
Činit z jakýchkoliv voleb z roku 1938 argument opravňující integrální transfer sudetských Němců jako adekvátní řešení 
vyhovující tužbám většiny z nich, je dle mého názoru v zásadě jen čistě účelovým interpretováním historické skutečnosti, které 
by v jakékoliv seriózní historické práci nemělo co dělat.



30

rovněž mnoho desítek či stovek tisíc lidí. Erupci protiněmeckého násilí v případě 

Československa měla na svědomí nejen okupační politika, ale i vysílání zahraničního rozhlasu, 

jež vyzývalo domácí obyvatelstvo k násilnému vyrovnání s okupanty a k jejich vystěhování. Na 

tento tlak mělo nejspíš vliv i čekání na konkrétní dohodu velmocí ve věci transferu, jejíž 

neexistence až do posledních dní Postupimské konference fakticky vedla ke vzniku jistého 

vakua, během nějž se českoslovenští politici rozhodli pro přípravu věcí za pochodu při snaze 

postavit mocnosti ohledně transferu před fait accompli.

Mnohem obsáhlejší výklad, který se již bezprostředně věnuje období konce druhé světové 

války války a prvních poválečných měsíců, během nichž probíhal „divoký odsun“, podává první 

část druhého dílu edice VNPČP, jejíž součástí je i velmi rozsáhlá dokumentace k dané tématice. 

Sám podtitul tohoto svazku – Duben – srpen/září 1945: „Divoký odsun“ a počátky osídlování –

dává najevo, jaké období a události jsou jeho hlavním tématem.

V úvodu tohoto svazku autoři zmiňují důležitý fakt, který měl na povahu zacházení 

s německým obyvatelstvem českých zemí během „divokého odsunu“, který povětšinou trval od 

konce května do podzimu roku 1945 a postihl několik set tisíc osob, značný význam –

významnou úlohu měly v poválečné atmosféře decentralizované složky státní moci. Zvláště 

v pohraničních lokalitách se tak prosazovaly relativně autonomní tendence, jež bránily prosazení 

koordinovanějšího přístupu k sudetským Němcům. Organizátoři odsunu však měli za cíl v co 

nejkratší době provést co nejrozsáhlejší vystěhování, což byl jeden z aspektů přispívajících 

k často brutálnímu zacházení s českými Němci během prvních poválečných měsíců.

Mezi jakési „hlavní znaky“ zacházení s Němci a kolaboranty v tomto období řadí autoři 

zadržování, soustřeďování, postupné třídění a nasazování na práce do venkovských obcí (Staněk-

Arburg, 2010, s. 32). Ještě v květnu se při uposlechnutí pokynů vyšších úřadů začal uplatňovat 

diferencovanější přístup k českým Němcům, který zajišťoval z českých Němcům mírnější 

zacházení hlavně příslušníkům tzv. národnostně smíšených rodin, německy mluvícím Židům a 

antifašistům.

Z hlediska politické situace v republice byl zásadní vliv Sovětského svazu, který měl na 

většině československého území své vojenské jednotky, a samozřejmě i vliv československých 

komunistů, kteří byli výhradními tvůrci Košického vládního programu (KVP). Ten mimo jiné 

stanovil vznik národních výborů NV (či v pohraničí správních komisí – SK) na místní, okresní a 

zemské úrovni. V těchto výborech obsadili klíčová místa právě komunisté. Byly to právě NV 
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(SK), jež byly vlastně nástroji prosazování KVP. Vedle těchto civilních úřadů hrály 

v poválečných měsících klíčovou roli ozbrojené složky včetně těch dobrovolných31, jež právě 

v součinnosti s místní správou nebo samostatně koordinovaly zákroky vůči německému 

obyvatelstvu. Jelikož se KSČ adaptovala na vlnu vzedmutého nacionálního radikalismu a těšila 

se značnému vlivu v nově ustavované místní správě, vládě i v armádě, nesla nemalý díl 

zodpovědnosti i za postup prosazující se po válce vůči zdejšímu německému obyvatelstvu.

Mezi českými Němci rostl od konce dubna počet sebevražd,32 přičemž mezi hlavní 

důvody patřily hrozby sexuálního násilí (trpěly převážně německé ženy), nejistá budoucnost, 

jednání revolučních složek a obecně přípravy a průběh „divokých odsunů“. Diametrálně odlišné 

podmínky panovaly v pohraničních územích obsazených americkou a sovětskou armádou. 

Zatímco rudoarmějci se aktivně podíleli na průběhu divokých odsunů a nejednou i na 

násilnostech páchaných na německém obyvatelstvu, na Američany obsazeném území se žádné 

plošné „divoké odsuny“ nekonaly.

I v této publikaci se její autoři táží, zda reagovali političtí představitelé Československa 

vracející se z exilu svými přímými výzvami k nekompromisnímu řešení „německé otázky“ pouze 

na radikalizaci nálad domácího obyvatelstva, nebo bylo jejich cílem jejich averzi vůči Němcům 

(a Maďarům) ještě posílit. Představy většiny Čechů o tom, co s českými Němci po osvobození 

republiky, nebyly zdaleka jasné. Třebaže KVP nezmiňoval konkrétní kroky směřující k zahájení 

příprav hromadných vysídlovacích akcí, vyskytovaly se v něm formulace o vynětí některých 

skupin Němců z dosahu represivních opatření. V projevech veřejných činitelů však asi až do 

poloviny května o tomto bodu nepadaly žádné důrazné zmínky (Staněk-Arburg, 2011, s. 77).

Direktivy přicházející „shora“ byly zvláště v období krátce po osvobození značně radikální, 

v protiněmecké agitaci soupeřili zvláště komunisté a národní socialisté, kteří jejím 

prostřednictvím usilovali o zisk politických bodů. Ani Benešem prosazovaná teze o kolektivní 

vině Němců a opakované heslo jeho projevů – „odgermanizování republiky“ – nemohlo nikterak 

přispět ke zklidnění protiněmeckých sentimentů v české společnosti.33

                                                       
31 Na mysli mám především tzv. Revoluční gardy (RG), ale i partyzánské oddíly. Byly to zlváště právě RG, jež prosluly svou 
brutalitou vůči Němcům. Nelze samozřejmě generalizovat a odsuzovat všechny příslušnáky těchto složek bez rozdílu, ale právě 
na jejich činnost bylo podáno mnoho stížností ze strany úřadů, staro- i novousedlíků poukazujících na jejich až kriminální jednání 
spočívající především v násilnostech a majetkových deliktech (Staněk-Arburg, 2011, s. 63).
32 V roce 1945 došlo dle úředních statistik v řadách německého obyvatelstva asi k 5600 sebevraždám, což je s největší 
pravděpodobností stále neúplný počet (tamt., s. 64)
33 Autoři se přitom zamýšlejí nad mírou souhlasu s integrálním transferem např. u českého venkovského obyvatelstva tvořícího 
tehdy více než polovinu populace. V této společenské skupině byly silné tradiční hodnoty a katolictví a mnohá svědectví 
německých pamětníků vykonávajících tehdy práci u českých selských rodin potvrzují umírněné smýšlení o Němcích v těchto 
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Nucené vysídlení se mělo odehrát na základě legislativního opatření spočívajícího

v hromadném odnětí československého státního občanství, což měl umožnit dekret, na němž se 

začalo pracovat již koncem roku 1942.34 Vyhnout se tomuto postihu mohli čeští Němci jen 

cestou žádosti o uznání svého státního občanství (podané v určité lhůtě) za současného prokázání 

toho, že dané osoby nepatřily k organizacím a uskupením podporujícím činnost a cíle okupantů 

(důkazní břemeno nesly tyto osoby samy). KVP připouštěl možnost optovat znovu pro ČSR, 

přičemž odpovědné úřady později disponovaly právem rozhodovat individuálně o každé žádosti 

a udělit prozatímní potvrzení o československé státní příslušnosti. Autoři se dále věnují i 

otázkám kolem dekretů upravujících majetkové poměry německého obyvatelstva českých zemí, 

já se zde omezím jen na jejich vyjmenování – jednalo se o dekrety č. 5/1945 Sb. z 19. května, č. 

12/1945 Sb. z 21. června a č. 108/1945 Sb. z 25. října.

Z hlediska veřejného života byly pro české Němce životní podmínky povětšinou velmi 

tvrdé. Krom uznaných antifašistů jim příslušely od poloviny května potravinové příděly 

odpovídající normám pro Židy za okupace. Tzv. státně nespolehlivé obyvatelstvo35 bylo zbaveno 

práva volit (nebo být volen) do jakýchkoliv zastupitelských úřadů. Němci byli rovněž vyloučeni 

z výkonu veřejných služeb, byly jim zastaveny výplaty služebních či zaopatřovacích platů a 

podpory se jim poskytovaly jen ve velmi limitované míře, ztratili kontakt s tištěným slovem a 

kulturou v mateřském jazyce. Nedošlo-li k jejich internaci, byli Němci nuceni nosit zvláštní 

označení a bližší styk s německy hovořícími lidmi byl mnohdy nejen předmětem veřejné kritiky, 

ale často i příčinou úředního vyšetřování (Staněk-Arburg, 2011, s. 93). Tyto restrikce byly jen 

některé nařizovány ústředními orgány československé správy (např. vnější označení osob 

německé národnosti), jinak byla tato opatření nekoordinovaně (i svévolně) zaváděny lokálními 

správními a bezpečnostními orgány či přítomnými ozbrojenými složkami. Z tohoto faktu 

pramení i často odlišná povaha zmíněných opatření a jejich následků v jednotlivých regionech a 

lokalitách (tamt., s. 94).
                                                                                                                                                                                  
kruzích (Staněk-Arburg, 2011, s. 83). Případy zdrženlivého postupu či dokonce obhajoby českých Němců jsou doloženy i u 
českých starousedlíků žijících v převážně Němci obývaných oblastech (tamt., s. 84).
34 Šlo o dekret č. 33/1945 Sb. o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské podepsaný 
prezidentem Benešem 3. srpna 1945. Tento dokument odnímal čs. občanství těm bývalým občanům ČSR německé národnosti, 
kteří získali německou státní příslušnost (nebo se k ní sami přihlásili). Dekret obsahoval i ustanovení vyjímající některé osoby ze 
ztráty občnaství, nebo umožňující jim státní občanství znovu získat. Za zmínku jistě stojí, že k 10. srpnu r. 1945 ztratili občanství 
ČSR i ti čeští Němci, kteří od okupantů německou státní příslušnost nezískali – to se týkalo především lidí považovaných nacisty 
za Židy  (Staněk-Arburg, 2011, s. 88). Interní prováděcí zařízení MV k ústavnímu dekretu č. 33/1945 Sb. o státním občanství 
dokonce stanovilo, že k Židům, kteří se do roku 1938 hlásili k německé národnosti se mělo přistupovat jako k Němcům (tamt., s. 
170)
35 Jako “státně nespolehlivé obyvatelstvo” bylo vládním nařízením z 5. května 1945 č. 4 Sb. en bloc označeno německé a 
maďarské obyvatelstvo Československa (Staněk, 1996b, s. 14).
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Jednou z nejproblematičtějších otázek poválečného odsunu sudetských Němců je fáze 

tzv. divokého odsunu probíhajícího po válce až do konce roku 1945. Opatření namířená vůči 

Němcům pobývajícím tehdy v českých zemích (včetně říšských Němců přistěhovavších se za 

okupace nebo německých válečných zajatců) neměla žádnou legální oporu jak v rámci 

mezinárodních dohod se spojenci, tak v rámci vnitrostátní legislativy (tamt., s. 94).36 Na 

„divokých odsunech“ tehdy s československými úřady a ozbrojenými složkami spolupracoval 

SSSR nejen pomocí svých vojsk, ale i příjmem vyháněných Němců do vlastního okupačního 

pásma v Německu (případně Rakousku). Spolupráce však místy vázla nejen mezi českou a 

sovětskou stranou, ale i uvnitř odpovědných českých složek, protože se objevovaly kompetenční 

spory mezi místní správou a armádou, přičemž absence konkrétnější centrálně stanovené 

legislativy upravující rozličné aspekty probíhajícího vysídlování nápravě tohoto stavu rozhodně 

neprospěla. Třebaže rozjitřené nálady ve společnosti většinou přály nekompromisnímu zúčtování 

s Němci, objevily se i takové hlasy českých obyvatel republiky, jež proti nedůstojným 

podmínkám „divokých odsunů“ protestovaly u nejvyšších instancí. Konkrétně prezident Beneš 

byl armádními činiteli informován o prvních odsunových akcích nejpozději 6. června  a výslovně 

s jejich pokračováním souhlasil. Zatímco jeho květnové a červnové projevy k domácímu 

obyvatelstvu svým obsahem bezesporu přispívaly k zjitření už tak radikálních protiněmeckých 

sentimentů, před mezinárodní veřejností o otázce probíhajícího vysídlování mlžil (tamt., s. 108).

V létě r. 1945 se v rudou armádou obsazených oblastech odsun Němců ještě urychlil,37

zatímco v Američany střežených územích neprobíhal takřka vůbec. Západní spojenci nakonec 

s masovým, ovšem humánně a spořádaně prováděným transferem českých Němců souhlasili. 

Výzva obsažená ve 3. odstavci XIII. článku závěrečné zprávy postupimské konference žádající 

zastavení probíhajících transferů, byla v Československu ignorována a to dle autorů alespoň do 

doby, než budou zastavení transferu žádat sovětské autority38 (tamt., s. 118). Jsou to právě 

                                                       
36 Určitý zákonný podklad pro tehdy probíhající nucené vysídlování představoval především ústavní dekret o státním občanství č 
33/1945 Sb., který vstoupil v platnost až 10. srpna – po fázi nejintenzivnějších „divokých odsunů“. Dekretální normotvroba jinak 
sice realizaci nuceného vysídlování přímo nezaktvovala, ale dalo by se říci, že pro něj vytvářela nezbytné podmínky (Staněk-
Arburg, 2011, s. 95)
37 Pro určitou představu – z původních asi 5 tisíc denně se v druhé polovině července odsun urychlil na asi 10 tisíc osob denně. 
Zrychlený postup byl jistou pojistkou vůči možnosti nesohlasu západních spojenců s realizací transferu v takové míře, v jaké jej 
chtěli provést českoslovenští politici (tamt., s. 112).
38 Až se začátkem srpna 1945 se v sovětském okupačním pásmu začaly výrazně projevovat potíže s umístěním, zásobováním a 
zdravotním stavem utečenců a vyhnanců. Proto i Sověti v první polovině srpna r. 1945 stále intenzivněji trvali na dodržení 
postupimského požadavku na zastavení vysídlovacích akcí, přičemž na Západě se o ignorování tohoto požadavku vědělo. 
Ministerstvo národní obrany tak vydalo 8. srpna výnos, dle něhož se měly vysídlovací akce neprodleně zastavit. V druhé 
polovině srpna tak skutečně došlo k výraznému snížení intenzity odsunových akcí, ale menší operace tohoto rázu byly prováděny 
až do prosince r. 1945.



34

závěry postupimské konference, jež jsou někdy někdy považovány za dostačující, mezinárodně 

akceptovaný právní základ nuceného vysídlení většiny čs. Němců legitimizující zpětně i již 

uskutečněné vyhánění.

V rámci divokého odsunu byla vysídlena téměř čtvrtina z celkově asi tří milionů 

německých starousedlíků českých zemí, kteří byli z republiky odsunuti (tamt., s. 132). 

S urychleným vysídlováním Němců byly pochopitelně spojeny i ekonomické problémy, které se 

Československo snažilo zmírnit alespoň povinným pracovním nasazením Němců nacházejících 

se po válce na jejím území (tedy včetně sudetských Němců), jež mělo před provedením transferu 

vést k jejich co nejefektivnějšímu využití. Probíhající odsuny a další migrace však obstarání 

probíhajících pracovních potřeb komplikovalo. Nutno dodat, že i toto pracovní přidělení bylo 

bezprostředně po válce svým způsobem „revolučním opatřením“ bez odpovídajícího právního 

základu39 (tamt., s. 134). Ani pracovní přidělování Němců se neobešly bez mnoha 

problematických jevů. Autoři uvádí například neodpovídající věk přidělených pracovníků, 

bezdůvodné prodlužování pracovní doby, neodvádění 20% srážky z hrubých mezd a dalších 

požadovaných částek, nedostatečné ubytování a stravování, neposkytování příslušných 

finančních obnosů pracovníkům, omezení nároků na sociální pojištění, důchodové platby a další 

ztráty vzniklé za dobu pracovního nasazení a v neposlední řadě i fakt, že mnoha lidem okolnosti 

pracovního nasazení přivodily další negativní zážitky, zdravotní újmy i se smrtelnými následky 

(tamt., s. 137). Od jara do pozdního léta probíhala etapa nejintenzivnější přidělování lidí na práci 

do zemědělství a dalších hospodářských odvětví, přičemž během roku 1945 dle údajů Státního 

plánovacího úřadu bylo nasazeno na zemědělské práce na 250 tisíc Němců.

Poválečné perzekuce, které zasáhly německé obyvatelstvo českých zemí, byly velmi 

rozsáhlé, přitom se jen velmi málo rozlišovalo mezi skutečně provinilými osobami a v podstatě 

nevinnými lidmi. Perzekuce postihly záhy desítky tisíc osob, avšak u mnohých z nich bylo řádné 

vyšetření a obvinění mnohdy podloženo jen povrchně. I v případě stíhání, vyšetřování a souzení 

podezřelých osob byl uplatňován často nedůsledný přístup k centrálním instrukcím a směrnicím 

(situace trvala i po zavedení zvláštních dekretů ošetřujících tyto postupy), což dále komplikovalo 

už tak neutěšenou situaci internovaných (zajištěných) lidí (tamt., s. 139). S internací, pracovním 

nasazováním Němců, ale i s potřebou řešit problematiku zajatců, říšskoněmeckých uprchlíků i 

Němců uprchlých z jiných částí Evropy bylo spjato zřízení táborových komplexů (plán zmíněn 
                                                       
39 Základem pracovní povinnosti Němců a dalších “státně nespolehlivých” osob, jež pozbyly československé státní občanství, byl 
dekret prezidenta republiky č. 71/1945 Sb. z 19. září 1945.
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v kapitole IX. KVP).40 Táborů bylo mnoho a různých druhů mimo jiné i proto, že v důsledku 

masové aplikace represivních opatření byla přeplněna justiční zařízení určená pro internování 

podezřelých osob. Jejich správa byla v rukou národních výborů (správních komisí), 

bezpečnostních úřadů a jimi pověřených osob. Autoři konstatují, že v létě roku 1945 byly 

poměry v táborech a věznicích neutěšené až katastrofální. Důvodem byla bídná hygiena, 

nedostatečné stravování, selhávající zdravotní péče (nebezpečné byly zejména infekční choroby), 

namáhavá práce umocňující nemocnost, úmrtnost oslabených starých lidí i dětí a násilí či 

šikanování páchané na internovaných lidech. Na přelomu srpna a září 1945 se v českých zemích 

nacházelo minimálně 311 speciálních objektů (bez zajateckých a uprchlických táborů) s asi 106 

tisíci lidmi41 (53% v Čechách, z toho 92% Němci), přičemž v různých táborových zařízeních 

bylo více než 10 tisíc dětí ve věku do 14-15 let. Systematičtější kontroly vycházející od 

centrálních úřadů přinesly na konci léta roku 1945 určitou stabilizaci táborových zařízení a jejich 

správy a podmínky v táborech se zvolna, i když nerovnoměrně, zlepšovaly i díky prosazování 

centrálně vydávaných směrnic a předpisů, přípravě tzv. organizovaného odsunu, ale i ústupu 

„revolučních“ nálad a větším ohledům na domácí i zahraniční veřejné mínění (tamt., s. 145).

Dalším z mnoha aspektů souvisejících s odsunem Němců probíhajícím v měsících 

bezprostředně po válce, jimž se autoři v této publikaci věnují, bylo retribuční soudnictví.42

Z právního hlediska bylo problematické, i když v tehdejší Evropě ne neobvyklé (viz. 

Norimberský proces), porušení  všeobecně uznávaného principu Nullum crimen sine lege – tzn. 

že trestnost zločinů nebyla v době jejich páchání právně kodifikována. Mezi tresty běžně užívané 

v rámci retribučního vorvnání patřily mimo jiné tresty odnětí svobody, konfiskace majetku, 

ztráta občanské cti (mimo jiné sociální degradace, ztráta volebního práva), v mnoha případech 

však nebyly z různých subjektivních i objektivních důvodů zajištěny podmínky spravedlivého 

procesu (tamt., s. 148). Praxe jednotlivých mimořádných lidových soudů zřízených k účelu 

provedení retribuce se v lecčems odlišovala a postupem času měnila. Jejich působení bylo 

problematické zvláště zpočátku i kvůli působení improvizovaných „lidových soudů“ a často 

                                                       
40 Problematiku těchto táborů zřízených v Československu v poválečném období se věnuje T. Staněk ve zvláštní studii nazvané 
Tábory v českých zemích 1945-1948 (STANĚK, Tomáš: Tábory v českých zemích 1945-1948; Tilia; Opava 1996; ISBN 80-
902075-3-7), jejímuž představení se budu ještě blíže věnovat.
41 Ne všechna táborová a vězeňská zařízení byla registrována, takže skutečné číslo bylo minimálně o 20 tisíc vyšší.
42 Z hlediska dekretální normotvorby byly pro retribuci stěžejní tři dekrety - dekret č. 16/1945 Sb. o potrestání nacistických 
zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech (tzv. velký retribuční dekret), dekret č. 17/1945 Sb. o 
Národním soudu (stíhání a trestání prominentních zrádců z řad českého národa) – oba vešly v platnost 9. července 1945 – a 
konečně dekret č. 138/1945 Sb. (tzv. malý retribuční dekret) o trestání některých provinění proti národní cti. Všechny tři dekrety 
platily jen v českých zemích.
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často nedostatečným a pochybným výsledkům vyšetřovacích orgánů. Autoři k otázce retribucí 

zmiňují důležité konstatování, že „mnohé projevy uplatňování ‚revoluční spravedlnosti‘ 

v bezprostředně poválečné fázi opravňují hovořit o ní jako o tzv. divoké retribuci, kterou je třeba 

odlišit od následující fáze soudních procesů, které se řídily ustanoveními příslušné zákonné 

normy.“43 Mezi pádné argumenty ve prospěch nelítostného vypořádání se s „nepřátelským“ 

německým obyvatelstvem patřilo zveličení některých záškodnických akcí německých partyzánů 

(či tzv. Werwolfů) vedoucí k zostřeným represím a násilným excesům vůči civilnímu 

obyvatelstvu německé národnosti (tamt., s. 157).

K specifické situaci jednotlivých skupin německého obyvatelstva v poválečném

Československu, jíž se autoři edice VNPČP v této publikaci rovněž věnují, jsem v zásadě již 

shrnul ta nejdůležitější konstatování výše v rámci výkladu o knize Odsun Němců 

z Československa 1945-1947, proto zde nebudu tuto otázku dále podrobněji vykládat. Krátce 

autoři zmiňují v této publikaci zaměřené primárně na „divoký odsun“ i organizovaný transfer, 

jenž začal koncem ledna 1945 a nebyl již tak „bohatý“ na nejrůznější násilnosti páchané na 

Němcích a jejich majetku jako předcházející „divoký odsun“. I on však byl provázen mnoha 

nepříjemnými okolnostmi provázející osud postižených českých Němců (např. krátká lhůta na 

přípravu k odsunu, zabavování cenností a peněz, vyčerpávající dlouhé pochody končící u starších 

osob a u dětí i smrtí, špatná ubytovací a stravovací situace v cílové destinaci) (tamt., s. 127).

Další ze Staňkových prací věnujících se jednomu ze závažných aspektů poválečného 

vysídlení sudetských Němců je publikace nazvaná Perzekuce 1945.44 Věnuje se v ní první fázi 

neorganizovaného odsunu sudetských Němců a poválečným represím soudního i mimosoudního 

charakteru, jež byly uplatňovány v roce 1945 (po konci války) v českých zemích v rámci 

„revoluční spravedlnosti“ především vůči Němcům a které doprovázely ve velké míře právě 

odsunové akce prováděné koncem jara a v létě roku 1945. Věnuje se některým nejkřiklavějším 

případům brutálních aktů hromadného násilí páchaného na německém obyvatelstvu českých 

zemí v měsících následujících bezprostředně po druhé světové válce (např. Postoloprty-Žatec, 

Mariánské Račice na Duchovsku, Krásné Březno u Ústí nad Labem). Zajímá se rovněž o 
                                                       
43 STANĚK, T. – ARBURG, A. von: Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951 II.-1; Zdeněk Susa; Středokluky 
2011; str. 150; ISBN 978-80-86057-71-2
44 STANĚK, Tomáš: Perzekuce 1945; Institut pro středoevropskou kulturu a politiku; Praha 1996. V textu budu kvůli totožnému 
datu vydání Staňkových publikací Perzekuce 1945 a Tábory v českých zemích 1945-1948, o níž ještě bude řeč, označovat 
parafráze prvně jmenované publikace označovat takto – (Staněk, 1996a, s. ...). Parafráze publikace Tábory v českých zemích 
1945-1948 pak budu označovat (Staněk, 1996b, s. ...)
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obvyklý průběh „očišťovacích akcí“ (Staněk, 1996a, s. 122) včetně různých faktorů ovlivňujících 

rychlost a rozsah rozličných perzekučních akcí namířených vůči českým Němcům během tzv. 

divokého odsunu.

Principy zacházení s „neslovanskými“ menšinami, zrádci a zločinci byly zakotveny 

v VII. a IX. kapitole KVP, přičemž zásady majetkových konfiskací vztahujících se na tyto 

skupiny osob byly obsaženy v kapitolách X. a XI. (Staněk, 1996a, s. 10). Soudní perzekuce byly 

často propojeny s probíhajícím vysídlováním Němců a doprovázely je i rozličné mimosoudní 

restrikce postihující tzv. státně nespolehlivé obyvatelstvo. Staněk se v této knize zaměřil na rok 

1945 proto, že právě v průběhu léta tohoto roku kulminovala vlna perzekučních akcí (tamt., s. 

11).

Jelikož jsem některé zásadní aspekty povahy soudních i mimosoudních perzekucí vůči 

zmíněným skupinám osob popsal výše v rámci seznámení s obsahem publikace Vysídlení Němců 

a proměny českého pohraničí 1945-1951 II.-1, vyzdvihnu zde především některé dle mého 

názoru důležité Staňkovy myšlenky, které se v rámci předcházejícího výkladu dosud neobjevily. 

Na prvním místě bych zda tak rád zmínil premisu probírané studie spočívající v tvrzení, že 

mechanismy a metody mimosoudních perzekucí vykonávaných před komunistickým převratem 

v únoru roku 1948 a těch, jež byly prováděny po něm, se vyznačují obdobnými prvky, přístupy i 

rysy (tamt., s. 15). Rozličné mechanismy a nástroje prosazování „revoluční spravedlnosti“ ve 

státech střední a východní Evropy v poválečném období dle Staňka „tvořily nikoliv 

nevýznamnou součást procesů ochromujících schopnost nemalé části obyvatel účinně čelit 

nástupu komunistických totalitních pořádků“.45 V poválečném období se v souvislosti 

s restrikcemi namířenými vůči „státně nespolehlivým“ osobám, kolaborantům a zločincům 

objevilo i mnoho případů flagrantního porušování práva a elementárních zásad humanity, což dle 

Staňkova názoru vedlo k tomu, že se česká společnost po právní, politické i psychologické 

stránce v období tzv. lidové demokracie v poválečném období stala méně odolnou vůči postupné 

komunizaci země (tamt., s. 11-12).

Počínání různých mocenských složek na území osvobozené republiky, které často 

překračovalo zákonné meze, bylo často legalizováno či alespoň tolerováno jim nadřízenými 

instancemi. Případy bezpráví byly vyšetřovány, pokud tedy k vyšetřování vůbec došlo, až 

                                                       
45 STANĚK, Tomáš: Perzekuce 1945; Institut pro středoevropskou kulturu a politiku; Praha 1996; str. 9; ISBN 80-85241-99-4
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s delším časovým odstupem a to často jen v případech nejzávažnějších trestných činů.46 Často 

přitom poskytovala pachatelům těchto zločinů ochranu jejich legitimace komunistické strany či 

přímluva jejích členů a činovníků (tamt., s. 62). I jiné politické strany se tehdy snažily některé 

zločiny krýt, hlavní podíl však připisuje Staněk právě KSČ, jež si vydobyla významné pozice 

v mocenském aparátu včetně Bezpečnosti, armádě i Obranném zpravodajství (OBZ), ale i 

v tehdejších sdělovacích prostředcích. V rámci zmíněných bezpečnostních složek se často 

uplatnily problematické povahy, jimž nečinilo nezákonné a často nehumánní chování vůči 

německému obyvatelstvu větší problémy. Významnou roli sehrál ve věci nepotrestání zločinů 

páchaných v létě roku 1945 zákon č. 115/1946 Sb., jehož účinky tak měly tak dle Staňka rovněž 

značně demoralizující dopady na českou společnost po druhé světové válce (tamt., s. 179).

V závěru publikace si Tomáš Staněk pokládá otázky, zda byly nutné oběti na životech a 

jiné újmy nijak se neprovinivších osob stižených praktikami revoluční spravedlnosti, zda česká 

společnost včetně její demokratické reprezentace nebyla schopna odhalit, k čemu se v důsledku 

přijatých principů zacházení s provinilými či jen domněle provinilými osobami schyluje (tamt., 

s. 181). Jako nesporné vidí Staněk jedno, totiž že zacházení se „státně nespolehlivým“ 

obyvatelstvem zatížilo odpovědnost a svědomí lidí, kteří se na brutálních činech aktivně podíleli 

nebo je inspirovali, ale i lidí, kteří nevyužili svých pravomocí a možností včas zabránit větším 

tragédiím. Vedle Mnichova a okupace tak Tomáš Staněk jako jeden z činitelů narušujících

v mnoha směrech právní a morální vědomí české společnosti jmenuje i události roku 1945 (tamt., 

s. 181-182). V důsledku všech těchto faktorů pak došlo v české společnosti k „oslabení vůle čelit 

nástupu totalitního komunistického panství. Jeho představitelům a posluhovačům přišly 

zkušenosti získané v průběhu poválečných perzekucí nadmíru vhod.“47

Jedním z neopominutelných jevů spojených s vysídlením českých Němců po druhé 

světové válce je existence táborového systému na území Československa. Této problematice se 

Staněk věnuje v publikaci Tábory v českých zemích 1945-1948.48 V souvislosti s vypořádáním se 

s válečnými provinilci a s radikálním řešením menšinové otázky, jež bylo nalezeno v ideji 

                                                       
46 Staněk se v knize věnuje i některým nejkřiklavějším případům poválečných excesů páchaných na německém obyvatelstvu, 
které se odehrály například v Ústí nad Labem, v oblasti Postoloprty-Žatec nebo v Mariánských Račicích na Duchcovsku. 
Podrobněji se těmto excesům věnuje Staněk v rámci studie nazvané Poválečné „exesy“ v českých zemích v roce 1945 a jejich 
vyšetřování (STANĚK, Tomáš: Poválečné „exesy“ v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování; Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR; Praha 2005; ISBN 80-7285-062-8), které se budu ještě v rámci této práce věnovat.
47 STANĚK, Tomáš: Perzekuce 1945; Institut pro středoevropskou kulturu a politiku; Praha 1996; str. 182; ISBN 80-85241-99-4
48 STANĚK, Tomáš: Tábory v českých zemích 1945-1948; Tilia; Opava 1996; ISBN 80-902075-3-7
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integrálního transferu Němců, vznikla i nutnost shromáždit a izolovat mimo jiné i velké množství 

německých civilistů. K tomu mělo sloužit vytvoření táborové soustavy. V zavedení a použití 

takového opatření však Staněk pozoruje zřejmý vliv totalitních ideologií, praktik a konceptů, 

přičemž konstatuje, že v převzetí táborového systému, v některých jeho rysech i ve zdůvodnění 

tohoto opatření pozoruje určité analogie s jinak mnohem drastičtějšími sovětskými gulagy a 

nacistickými koncentračními tábory (Staněk, 1996b, s. 11-12).

Československo nebylo jedinou zemí střední Evropy, jež na svém území zřídila 

táborovou soustavu. Toto opatření mělo několik příčin: zabezpečení zajatců, probíhající masové 

migrace vyžadující přechodné soustředění mnoha lidí (uprchlíci, repatrianti, reemigranti, 

zavlečené osoby) a samozřejmě i zadržení německého obyvatelstva určeného k hromadnému 

vysídlení. Tábory byly naplňovány i v důsledku rozsáhlého zatýkání, zajišťování, internování a 

pracovního nasazení velkého množství osob v poválečném období.

V táborech panovaly tvrdé podmínky a to zejména v roce 1945. S dokončováním odsunu 

a slábnoucí migrací nastalo jisté zlepšení. Zprvu byly v táborech soustředěny osoby zajištěné, 

internované nebo určené k vysídlení či k pracovnímu nasazení, ve „smíšených“ táborech byli 

koncentrováni i civilisté se zajatci (tamt., s. 193). Z důvodu nejasných zásad trestní politiky 

bezprostředně po válce byly rozhodovací pravomoci v rukou lokálních mocenských složek. Tyto 

skutečnosti vedly k tomu, že ke koncentraci Němců docházelo často bez ohledu na prokázanou 

vinu či nevinu. Tábory, v nichž byli Němci koncentrováni, byly mnohdy přeplněné a panovaly v 

nich katastrofální podmínky – nedostatečná byla hygiena i zdravotní péče, selhávalo zásobování, 

přičemž lidé byli často posíláni na namáhavé fyzické práce. V důsledku těchto podmínek 

stoupala v osazenstvu táborů nemocnost i úmrtnost (zejména dětí a starých lidí). Tyto aspekty 

táborového života doplňovaly na mnoha místech různé šikany a násilnosti, někdy i exekuce.

Díky častějším a důkladnějším kontrolám táborových objektů ze strany odpovědných 

úřadů, vystřídání zkompromitovaných příslušníku dozorčího personálu táborů, pravidelnějším 

návštěvám táborů prováděným představiteli Mezinárodního červeného kříže i díky kritice z 

ciziny a v menší míře i z domácího prostředí se od podzimu roku 1945 i přes řadu přetrvávajících 

závažnějších nedostatků poměry v táborech postupně konsolidovaly (tamt., s. 195). Přesto v 

období let 1945-1948 odhaduje Staněk počet obětí táborového systému na 6 tisíc až 7 tisíc osob. 

Smrt i utrpení mnoha nijak se neprovinivších osob jsou do jisté míry důsledkem dobových 

okolností, jež umožnily proměnit tábory v nástroje mimosoudní perzekuce velkého množství 
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osob, a to i nad rámec platného práva (tamt., s 196). Poté, co tábory s vyřízením německé otázky 

v Československu dosloužily, následovala záhy jejich částečná obnova a adaptace za účelem 

perzekuce domácích odpůrců komunismu (tamt., s. 193).

I zde tedy vidíme ze strany Tomáše Staňka jistý důraz na uvedení dalšího z 

problematických jevů souvisejících s poválečným transferem českých Němců do spojitosti s 

nastupující mocí komunistů v poválečných letech, jejichž praktiky z doby komunistického 

režimu se v mnoha ohledech v české společnosti objevovaly již před únorem roku 1948 často 

právě ve spojitosti s řešením německé otázky.

Poslední ze Staňkových publikací, jež zde v rámci své práce přestavím, je kniha nazvaná 

Poválečné „excesy“ v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování.49 Jedná se o studii 

zachycující události a případy demonstrující krajní formy uplatňování diskriminačních, 

donucovacích a násilných metod uplatněných na Němcích a dalších dalších podezřelých či 

provinilých osobách (Staněk, 2005, s. 8). Staněk v této publikaci předkládá náčrt hlavních rysů 

poválečného postupu zejména vůči německému obyvatelstvu a zachycuje alespoň ty 

nejzávažnějších excesy, představuje situaci v jednotlivých regionech a samozřejmě i charakter 

daných událostí (zda šlo o divoký odsun, exekuce, násilnosti páchané na veřejnosti či zacházení 

s lidmi v táborech a věznicích) (tamt., s. 11).

Nejkřiklavější případy násilností na německém obyvatelstvu v českých zemích se 

odehrály v měsících následujících bezprostředně po válce. Koncem léta roku 1945 již 

k incidentům, jež by měly za následek větší ztráty na životech, nedocházelo (tamt., s. 75). 

V české veřejnosti se uplatňovala jedna ústřední zásada uznávající řešení „sudetoněmecké 

otázky“ odsunem a potrestáním viníků je státní a národní prioritou, o které se nepolemizuje 

(tamt., s. 85). V průběhu let 1946-1947 se však přeci jen ve veřejném diskurzu začaly stále 

častěji objevovat hlasy kritizující násilnosti páchané v prvních poválečných měsících. 

V souvislosti s nimi se začala rozvíjet diskuze o tzv. gestapismu v českém národě.50 Tyto debaty 

měly i svůj politický podtext, neboť mohly být využity proti KSČ, která měla dominantní pozice 

                                                       
49 STANĚK, Tomáš: Poválečné „exesy“ v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR; 
Praha 2005; ISBN 80-7285-062-8
50 Mezi prvními použil označní “gestapismus” Pavel Tigrid v Obzorech v kvěntu roku 1946 (Staněk, 2005 s. 94). Přibývaly i 
další kritické hlasy v regionálním i celostátním tisku. Jedním z nejhlasitějších kritiků poválečných brutalit byl Michael Mareš, 
jenž své články uveřejňoval na stránkách časopisu Dnešek (tamt., s. 98).
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v bezpečnostním aparátu, který nesl za postup vůči „státně nespolehlivému“ obyvatelstvu hlavní 

odpovědnost (tamt., s. 86).

Problematická byla i otázka vyšetření různých případů nezákonností z poválečného 

období. Viníci nemohli být často vypátráni z důvodu chaotických poměrů, v nichž byly jejich 

zločiny spáchány (tamt., s. 89). Úřední vyšetřování, pokud k němu vůbec došlo, bylo 

komplikováno různými okolnostmi (skupinové zájmy, obava z komunistů a jejich moci 

v bezpečnostních složkách) (tamt., s. 87). K soudu se dostalo více provinilců, kteří spáchali 

kriminální delikty jako krádež, podvod, defraudaci, zneužití úřední moci, znásilnění, loupežné 

vraždy atd., ale jen málo těch, kteří se podíleli na aktech odplaty ve větším měřítku, zvláště 

v případě, že byli postiženými Němci (tamt., s. 91).

Jednou z nejzávažnějších a dodnes ožehavých otázek je existence zákona č. 115/1946 

Sb., který zajišťoval beztrestnost činů souvisejících s bojem proti okupantům a jejich 

pomahačům od 30. září 1938 do 28. října 1945.51 Posuzování jinak normálně nezákonných 

skutků se mělo řídit jejich pohnutkami, byl-li motivem výraz touhy po „spravedlivé odplatě“, 

podezřelé osoby byly beztrestné, bylo-li však jednání podezřelých osob vedeno nízkými, 

nečestnými a zištnými pohnutkami, měl je stihnout trest (tamt., s. 92-93). Roku 1947 ovlivňovaly 

závěrečnou fázi retribuce stále více i politické rozpory, vycházely najevo další případy vražd a 

násilí z poválečného období a stále častěji se objevovaly i otevřené pochybnosti ohledně výkladu 

zákona č. 115/1946 Sb. a s ním související praxe (tamt., s. 97). Podnětem k širší akci zaměřené 

na vyšetření známějších případů byly poznatky z událostí v prostoru Postoloprt a Žatce z konce 

května a začátku června 1945 (tamt., s. 103). Od léta r. 1947 do začátku roku 1948 tak působila 

vyšetřovací komise Bezpečnostního výboru ÚNS, pro jejíž potřebu bylo sledováno kolem 50 

případů (tamt., s. 105). V důsledku komunistického převratu v únoru roku 1948 však byly efekty 

vyšetřování komise minimální. K odsouzení došlo jen v ojedinělých případech (tamt., s. 109). 

Dřívější vyšetření mnoha případů bylo znemožněno nejednou v důsledku politického krytí 

pachatelů, přičemž nejčastěji a nejúčinněji kryli své lidi komunisté (tamt., s. 106).

V závěru studie Staněk konstatuje, že nejrůznější vážné násilné excesy nebyly v létě r. 

1945 okrajovým fenoménem. V dané době šlo o manifestaci postojů vítěze i o integrální prvek 

praktického naplňování politického záměru všeobecně přijímaného v české veřejnosti 

                                                       
51 S tímto zákonem, který nabyl účinnosti dne 4. června 1946, byla chválena i rezoluce vyzývající k propuštění na svobodu všech 
osob, jež si odpykávaly tresty odnětí svobody nebo byly ve vyšetřovací vazbě pro skutky spadající pod ustanovení §1 zák. č. 
115/1946 Sb. (tamt., s. 95).
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spočívajícího v nekompromisním potrestání viníků a co nejrychlejším a nejmasivnějším transferu 

Němců pryč ze země. Naneštěstí se v dané době stali oběťmi msty i mimořádně zvrhlých a 

brutálních činů i starci, děti a ženy (tamt., s. 316-317). Problém zákona č. 115/1946 Sb. nebyl 

tolik v jeho dikci jako ve způsobu, jakým byl uplatňován. Jeho interpretace v konkrétních 

případech omezovala i v kombinaci s dalšími okolnostmi možnosti pohnat před soud i pachatele 

mimořádně závažných trestných činů (tamt., s. 324). Československo však nebylo v otázce 

charakteru poválečného postupu vůči skutečným či domnělým provinilcům z období války i při 

jeho následném hodnocení výjimkou mezi evropskými státy s obdobnou zkušeností. Objasňování 

této historie je dle Tomáše Staňka potřebné především pro morální a duchovní zdraví společnosti 

(tamt., s. 325).

Mám-li zhodnotit, jak problematiku vysídlení Němců z Československa po druhé světové 

válce pojímá historik Tomáš Staněk, musím v první řadě říci, že jeho pohled je opravdu 

komplexní. Věnuje se nejrůznějším aspektům spojeným s touto událostí, které by člověk se 

skutečným zájmem o tuto otázku rozhodně neměl pominout. Vysídlení českých Němců není u 

Staňka zdaleka bezproblémovou událostí. V žádné ze svých publikací neopomíná zdůraznit i 

nejrůznější závažné nehumánní a neetické projevy, které provázely různé aspekty a události 

spojené více či méně s provedením odsunu.

Dle mého názoru je určitým specifickým rysem nesoucím se zřetelně všemi jeho pracemi, 

jež jsem zde představil, uvádění mnoha problematických jevů provázejících vysídlení Němců 

z Československa do souvislosti s poválečnou komunizací země, spočívající dle mého názoru 

v akceptování a osvojování nejrůznějších praktik vlastních spíše totalitním systémům 

komunistických vlád ze strany české společnosti. Je nepochybné, že po právní a morální stránce 

byl český národ mnichovskou dohodou, druhou světovou válkou a nacistickou okupací značně 

zdecimován. Těžko lze však popírat, že mnoho opatření provedených již po osvobození ze strany 

centrálních i lokálních mocenských složek v rámci národní a sociální revoluce prováděné 

prostřednictvím řešení „německé otázky“, morální destabilizaci země i celé společnosti 

nezmírnila, ba naopak spíše prohloubila.

Nepochybné je, že politicky nejvíce profitovala z odsunu Němců právě KSČ, která řídila 

následné osídlování a mnoho lidí v pohraničních oblastech si tak zavázala. Obecně lze říci, že 

ohledně plánů politiky uplatňované v pohraničí měli komunisté oproti ostatním stranám náskok, 
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proto důležité podkladové materiály pro prezidentské dekrety o správě, konfiskaci a přidělování 

německého majetku pocházely právě z dílny komunistické strany, ostatní strany nepochopily tak 

jasně jako komunisté význam problematiky řešení situace v pohraničí v kontextu celostátní 

politiky (Staněk-Arburg, 2011, s. 181). Prostředkem k upevnění komunistické moci se stalo i 

konstituování národních výborů (na zemské, okresní a místní úrovni), v nichž sice převládal 

zprvu princip parity, ale komunisté se v nich už bezprostředně po válce těšili velkému vlivu, 

neboť často obsadili klíčová místa v těchto výborech. Volby z května 1946 pak znamenaly, že 

parita byla často vystřídána absolutní většinou komunistů (tamt., s. 47). Byly to přitom často 

právě národní výbory, jež v poválečném období za účasti revolučních orgánů vynášely rozsudky 

o vině stíhaných osob a podílely se tak na mnoha nespravedlivých aktech zvůle zakryté do hávu 

„revoluční spravedlnosti“ (Staněk, 2005, s. 68).

O částečně resuscitaci táborové soustavy po vítězném komunistickém převratu v únoru 

1948 tentokrát za účelem internace a pracovního nasazení komunistických odpůrců už byla řeč. 

Je to jeden ze styčných bodů mezi komunistickou diktaturou a krátkou existencí lidově 

demokratického režimu třetí Československé republiky. Samotné zneprávnění Němců včetně 

takřka úplné konfiskace jejich majetku (až na zmíněné výjimky) je dalším z takových styčných 

bodů mezi oběma režimy, neboť podobné postupy (ztráta občanských práv, konfiskace majetku) 

uplatnili právě komunisté později vůči svým odpůrcům. Upevňování komunistického vlivu 

v zemi šlo ruku v ruce s prováděním odsunu českých Němců. Velké množství nehumánních 

praktik a projevů flagrantního porušování práva sice bylo v kontextu poválečného vyrovnání 

s nepřátelskými elementy pochopitelné, postihlo však i mnoho nevinných lidí. V české 

společnosti navíc dále prohloubilo morální destabilizaci a k vlivným postům v mocenském a 

represivním aparátu přivedlo mnoho problematických povah, jež za své zločinné praktiky 

většinou nenesly odpovědnost. Buď z důvodu politického krytí (opět z valné části ze strany 

komunistů), nebo z prosté nechuti odpovědných úřadů jednat. Morální a politická degradace 

české společnosti tak tvořily v období třetí republiky spojité nádoby, jejichž obsah byl do značné 

míry spojen právě s působením a rostoucí mocí komunistů. Považuji proto důraz Tomáše Staňka 

na spojení různých vysoce problematických jevů provázejících odsun Němců z Československa 

s působením komunistů, kteří si jejich prostřednictvím upevňovali vlastní moc a zkoušeli některé 

postupy a metody později hojně aplikované na vlastní české obyvatelstvo, za zcela oprávněný a 



44

shledávám jej jako důležitou součást jeho komplexního pohledu na problematiku poválečného 

transferu Němců z českých zemí.

Dalším autorem, jehož pojetí problematiky vysídlení Němců z poválečného 

Československa, je Václav Kural (nar. 25. 6. 1928). Kural se orientuje na dějiny česko-

německých vztahů a protifašistického odboje za druhé světové války a na problematiku 

Pražského jara 1968.52 I on samozřejmě pracuje se závěry odborné literatury věnující se 

problematice česko-německých vztahů, vedle nichž ve svých pracích zpracovává i archivní data 

z pramenných dokumentů různé povahy – periodického tisku české i německé provenience a 

oficiálních státních i institucionálních dokumentů.

Ve studii věnující se česko-německým vztahům v období tzv. druhé republiky a 

Protektorátu Čechy a Morava nazvané Místo společenství – Konflikt53 Kural představuje, jak 

vznikaly plány na odsun sudetských Němců v rámci odboje domácího i zahraničního (především 

londýnského). Dokládá, že radikální plány na integrální odsun co největšího počtu Němců byl 

přijat nejprve v domácím odboji,54 který tlačil na prosazení tohoto plánu na londýnskou exilovou 

vládu. Sám Beneš naopak neměl od počátku války v otázce provedení odsunu zdaleka jasno, byl 

nucen lavírovat mezi požadavky britské vlády, exilových představitelů demokratických 

sudetských Němců vedených W. Jakschem55 a samozřejmě musel zohledňovat i názory 

domácího odboje tlumočícího prezidentovi vůči Němcům stále radikálnější náladu českého 

obyvatelstva Protektorátu. Jako klíčový moment, který vedl k ustálení naprosto nesmiřitelné 

protiněmecké nenávisti mezi Čechy a posléze i k vítězství ideje integrálního odsunu ve všech 

složkách československého odboje (prozatím kromě komunistického), označuje Kural atentát na 

Heydricha, provedený 27. května 1942, a následnou vlnu represí nacistického okupačního režimu 

na obyvatelstvu Protektorátu (Kural, 1994, s. 197). Ve věci řešení německé otázky se nejen mezi 

emigrací, ale i mezi spojenci dostal na první místo princip viny a trestu, což i u spojeneckých 

                                                       
52 Lexikon Současných českých historiků; uspoř. PÁNEK, J., VOREL, P. [a kol.]; Historický ústav Akademie věd České 
republiky, Východočeské muzeum v Pardubicích, Historický klub; Praha 1999; str. 168; ISBN 80-85268-84-1
53 KURAL, V.: Místo společenství – Konflikt; Ústav mezinárodních vztahů; Praha 1994; ISBN 80-85864-04-5
54 I zde všal působily zpočátku jisté retardační tendence především z řad sociálně demokratických a komunistických odbojářů 
zdůrazňujících potřebu diferencovat mezi Němci a nepodléhat extrémnímu nacionalismu (např. okruh kolem ilegálních časopisů 
ISNO a Český kurýr). Naopak nejradikálnější ve vztahu k Němcům byla odbojová vojenská organizace Obrana národa (ON).
55 W. Jaksch byl předsedou Treuegemeinschaft sudetendeutscher Sozialdemokraten (Věrné společenství sudetoněmeckých 
sociálních demokratů), jež vzniklo jako přetvořením původní německé sociální demokracie (DSAP – Deutsche sozialistische 
Arbeiter Partei) v ČSR dne 22. února 1939.
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mocností vedlo k pomalému prosazování souhlasu s ideou integrálního transferu Němců 

z Československa (tamt., s. 201).

Otázkou zůstával konkrétní způsob provedení odsunu a jeho rozsah. Třebaže sám Beneš 

dlouho zastával antifašistické hledisko, s blížícím se koncem války se jeho koncepce nacionálně 

radikalizovala a směřovala k provedení maximální varianty počítající s vystěhováním drtivé 

většiny českých Němců. Kurala překvapila tato proměna Benešova postoje, protože prezident 

sám dlouho rozlišoval mezi němectvím a nacismem a respektoval německý antifašismus (tamt., 

s. 237). Domnívá se, že tato proměna spočívala v tom, že projekt radikální národní revoluce 

mající z republiky odstraněním Němců vytvořit národní stát se stával z pouhého projektu 

aktuální prakticko-politickou záležitostí zasazenou navíc do domácí reality toho 

nejvyhrocenějšího česko-německého antagonismu a politická praxe exilových představitelů se 

tak zcela podřídila radikální nacionalistické atmosféře (tamt., s. 238). Kural v závěru své studie 

polemizuje s názorem J.W. Brügela přisuzujícího Benešovu radikalizaci soutěžení se 

šovinistickou rétorikou komunistů, protože dle jeho názoru až do konce války komunisté 

nedosahovali Benešova nacionálního radikalismu (tamt., s. 241). Uvažuje rovněž o alternativách 

odsunu po válce, ale nevidí mnoho reálných a zásadně odlišných variant – na konci války se 

v nacionálně rozjitřené a radikálně protiněmecké atmosféře nikdo ze zodpovědných činitelů 

neodvážil tomuto radikalismu čelit a naopak se jej snažil využít v začínajícím politickém zápase, 

což se krutě podepsalo i na osudu českých Němců (tamt., s. 252). Podstata krvavého vyústění 

konfliktního společenství Čechů a Němců byla dle jeho názoru dána tím, že do něj hitlerismus 

vnesl národní zničení partnera jako svůj konečný cíl – tomuto pojetí se do jisté míry přizpůsobili 

i Češi a jejich političtí představitelé (tamt., s. 257). Své úvahy na konci knihy Kural uzavírá 

těmito slovy: „Odestát vysídlení jako celek však možné není, tak jako není dost dobře možné 

odestát válku, okupaci a její oběti“.56

V rámci studie věnované historii domácího odbojového hnutí z časů druhé světové války 

nazvané Vlastenci proti okupaci57 Václav Kural tematizuje otázku transferu právě v souvislosti 

s názory domácích odbojových skupin na řešení německé otázky. Zpočátku se měla řešit v rámci 

potrestání viníků a zrádců, nápravy škod a sociálně hospodářských reforem, počet Němců měl 

být zmenšen, ale to nikoliv jen podle etnického principu . Třebaže se ÚVOD (Ústřední vedení 

                                                       
56 KURAL, Václav: Místo společnství – Konflikt; Ústav mezinárodních vztahů; Praha 1994; str. 260
57 KURAL, Václav: Vlastenci proti okupaci: Ústřední vedení odboje domácího 1940-1943; Karolinum, Ústav mezinárodních 
vztahů; Praha 1997; ISBN 80-7184-397-0; 80-85864-29-0
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odboje domácího) na pozdějším skutečném řešení sudetoněmecké otázky přímo nepodílel, byl 

navenek interpretem domácího veřejného mínění a radikální řešení, jež v této věci nakonec 

zastával, bylo přijatou Benešem i londýnskou exilovou vládou (Kural, 1997, s. 143). Nacionální 

(nekomunistické) křídlo odboje si v průběhu války vytklo za cíl národnostní unifikaci státu 

spočívající v co nejrozsáhlejším vysídlení německé menšiny z českých zemí, což byl dlouho 

zásadní rozdíl oproti komunistickému křídlu odboje, které dlouho setrvávalo na antifašistické 

pozici diferencující mezi Němci dle jejich postoje k nacistické moci. Extrémní protiněmecký 

nacionalismus odbojářů považuje Kural za „teoreticky nesprávný“, ale „dobově pochopitelný“58, 

protože vlastně jen reagoval na ještě extrémnější radikalismus protičeský, reprezentovaný 

německou okupační správou. Byl tak motivován národně obrannými zájmy domácích 

odbojových skupin (tamt., s. 196). Kural těmito konstatováními dle mého názoru poukazuje na 

pochopitelnost podle něj jinak nešťastného radikalismu nacionálního odboje v německé otázce, 

jehož erupce v české společnosti přinesla v poválečných měsících mnoho nespravedlnosti a 

zbytečného násilí na českých Němcích, ovšem prizmatem nacisty ztýrané odbojové elity českého 

národa šlo o přirozený postoj, který bylo v domácích podmínkách koncem války jen těžké nějak 

korigovat.

Ze zmíněných historických prací Václava Kurala, do nichž v rámci bibliografie k této 

práci řadím i knihy Konflikt místo společenství? a Češi, Němci a mnichovská křižovatka,59

věnující se primárně historické genezi česko-německých vztahů před 2. světovou válkou, 

vyplývá, že Václav Kural nepodává zdaleka bezproblémový obraz poválečného vysídlení Němců 

z Československa. Z jeho závěrů je znát, že nešlo zdaleka o správné či ideální řešení německé 

otázky v českých zemích. Zároveň však Kural nepodléhá povrchním odsudkům odsunu a snaží 

se jej vyložit v kontextu stále více se vyhrocujících vztahů mezi Čechy a českými Němci, jež se 

dostaly během druhé světové války na úplné dno. Perspektiva národní likvidace Čechů celkem 

pochopitelně vyvolala v domácím prostředí obrannou reakci, jež se manifestovala právě v ideji 

integrálního transferu Němců z Československa.

Kritičtější postoj již zaujímá Kural k osvojení domácích extrémně nacionálně 

vyhrocených koncepcí exilovými představiteli včetně prezidenta Beneše, ovšem i pro ně nalézá 

ve svých pracích logická vysvětlení. Lavírování Wenzela Jaksche kolem spolupráce s 
                                                       
58 KURAL, Václav: Vlastenci proti okupaci: Ústřední vedení odboje domácího 1940-1943; Karolinum, Ústav mezinárodních 
vztahů; Praha 1997; str. 196; ISBN 80-7184-397-0; 80-85864-29-0
59 KURAL, Václav: Konflikt místo společenství?: Češi a Němci v československém státě 1918-1938; Ústav mezinárodních 

vztahů; Praha 1993. KURAL, V.: Češi, Němci a mnichovská křižovatka; Karolinum; Praha 2002; ISBN 80-246-0360-8
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londýnskou exilovou vládou, stále větší ústupnost spojenců k otázce transferu středoevropských 

německých menšin v důsledku stále brutálnějších nacistických válečných zločinů a z toho 

plynoucích narůstajících protiněmeckých (již ne pouze protinacistických) nálad a do značné míry 

i tlak domácího odboje požadujícího co nejrozsáhlejší odsun Němců po válce vytvořily společně 

podmínky, v nichž i exilový odboj přijal transfer jako jeden z fundamentálních bodů 

poválečného vypořádání se českými Němci. Kural konstatuje, že po návratu exilových politiků 

do vlasti byla determinace politiky společenskou situací taková, že „žádný politický směr, který 

aspiroval na vážnou, praktickou roli v řízení státu (…) nemohl 'německý artikul' odbojového 

plánu, tj. transfer, opustit.“60

Jakékoliv snahy o retardaci agresivních protiněmeckých nálad, jež se v prvních 

poválečných měsících manifestovaly v excesech tzv. divokého odsunu (a mnoha brutálních 

násilnostech i na v zásadě nevinném německém obyvatelstvu českých zemí) ze strany českých 

politiků by hrozilo uvést je do okrajového postavení, z něhož by pak ztratili možnost nadále 

ovlivňovat domácí situaci a posilovat svou pozici v osvobozeném státě. Jediným, kdo dle jeho 

názoru mohl v této věci přivodit obrat, byly velmoci, jež však necítily potřebu přijaté zásady 

měnit.61

Václav Kural se problematice odsunu sudetských Němců a některým aspektům s touto 

otázkou bezprostředně souvisejícími věnuje i v rámci dvou sborníků zpracovaných v rámci 

výzkumného projektu Ministerstva zahraničních věcí ČR kolektivem historiků právě pod 

vedením V. Kurala – Studie o sudetoněmecké otázce a Krajanské organizace sudetských Němců 

v SRN.62 V textech jednotlivých historiků jsou probírána různá témata, jež více či méně souvisejí 

s problematikou vysídlení Němců z Československa po druhé světové válce a je zkoumán jejich 

význam pro aktuální česko-německé vztahy. Václav Kural se v první ze zmíněných studiích 

věnuje představení hlavních organizací sudetoněmeckých vysídlenců v SRN, jejich vzniku, 

                                                       
60 ČERNÝ, B.  a kol.: Češi, Němci, odsun: diskuse nezávislých historiků; Academia; Praha 1990; str. 262; ISBN 80-200-0276-6
61 V jistém rozporu s tímto Kuralovým tvrzením alespoň ve vztahu k zápaním spojeneckým mocnostem jsou závěry Milana
Churaňe uvedené v  jeho knize Postupim a Československo (CHURAŇ, Milan: Postupim a Československo; Libri; Praha 2001; 
ISBN 80-7277-062-4).Ten “transferový” výsledek války uvádí do souvislostí především s přítomností SSSR ve střední Evropě a 
s dobrovolnou československou svázaností s ním (Churaň, 2001, s. 83), přičemž zdůrazňuje i rostoucí nechuť západních spojenců
k velkým transferům s blížícím se koncem války (tamt., s. 97). Absenci účinnějšího tlaku na jiné varianty řešení německé 
menšinové otázky z jejich strany bránila mimo jiné i snaha zachovat si ve střední Evropě jistý vliv tváří v tvář rostoucímu vlivu 
Sovětského svazu ve střední Evropě, proto se alespoň v rámci postupimské konference snažili o zastavení "divokého odsunu" a 
pokračování transferu humánním a spořádaným způsobem pod dohledem všech spojeneckých mocností (konkrétně tzv. 
Spojenecké kontrolní rady - dále SKR).
62 KURAL, V. a kol.: Studie o sudetoněmecké otázce; Ústav mezinárodních vztahů; Praha 1996; ISBN 80-85864-61-4
    KURAL, V. a kol.: Krajanské organizace sudetských Němců v SRN; Ústav mezinárodních vztahů; Praha 1998; ISBN 80-
85864-50-9; 80-7184-741-0
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vývoji a programové profilaci v letech 1945-1989, v druhé pak podrobněji seznamuje čtenáře 

s aktivitami nejvýznamnější z těchto organizací – Sudetoněmeckého krajanského sdružení –

v období let 1989-1996.

V rámci první publikace Václav Kural představuje postupně tyto organizace -

Ackermann-Gemeinde (Oráčova obec), Witiko Bund (Vítkův svaz), Seliger-Gemeinde

(Seligerova obec), Der Sudetendeustche Rat zur Wahrung sudetendeutscher Interessen  

(Sudetoněmecká rada k ochraně sudetoněmeckých zájmů) a konečně Die Sudetendeutsche 

Landsmanschaft (Sudetoněmecké krajanstvo/krajanské sdružení).

Organizace známá pod jménem Ackermann-Gemeinde navázala na předmnichovskou 

křesťansko-sociální stranu Němců v Československu. Toto uskupení podobně jako ostatní 

organizace, o nichž zde budu ještě psát, odmítlo ve vztahu k české straně pomstu a odplatu, 

avšak i jeho hlavním cílem byl zprvu návrat vyhnanců do vlasti. Třebaže ani tato organizace 

zpočátku neuznala vinu sudetoněmectví na vítězství hitlerismu, roku 1989 vyslovila Čechům 

omluvu za činnost henleinismu v ČSR a přiznala tak jako jediná ze zmíněných sudetoněmeckých 

organizací odpovědnost sudetských Němců za usnadnění Hitlerových plánů a podíl na jeho 

zločinech. Oráčova obec, jak zní český překlad názvu Ackermann-Gemeinde, totiž od 60. let 

kladla důraz především na rozvíjení kulturních styků s českou stranou, přičemž vyvinula mimo 

jiné i úsilí o zpracování oboustranných dějin Čechů a Němců. Ze všech zmíněných organizací 

prošla tak Ackermann-Gemeinde ve vztahu k Čechům největší proměnou, nutno říci, že 

v pozitivním smyslu akcentujícím vzájemné dorozumění na bázi kulturní a historické blízkosti 

Čechů a českých Němců.

Další organizace sudetoněmeckých vysídlenců známá jako Witiko Bund navázala po 

druhé světové válce na SdP s důrazem na její spannistickou tradici (Kameradschaftsbund), mimo 

nezůstala však ani tradice vyloženě nacistická (Aufbruchkreiss, Bereitschaft). Jedná se o velice 

vlivnou organizaci, jejíž zástupci jsou členy německých politických stran a která má značný vliv 

i ve vedení Sudetoněmeckého krajanského sdružení. I tato organizace, jež měla či dosud má ve 

svých řadách i osoby aktivně činné ve strukturách nacistického okupačního aparátu 

v Protektorátu Čechy a Morava (např. Walter Brandt), má za cíl návrat do domoviny v českých 

zemích a to na základě práva na nové sebeurčení, což je pro českou stranu velmi neurčitá a tedy 

znepokojující formulace. Naplnění této vize bylo z pohledu nejen této sudetoněmecké organizace 

spojeno s pádem komunismu, sjednocením Německa a s počátkem nové evropské stavby. Witiko 
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Bund odmítá jakoukoliv odpovědnost Německa za propuknutí první i druhé světové války a 

samozřejmě odmítá uznat i provinění sudetských Němců v souvislostmi s událostmi druhé 

světové války. Dle stanoviska této organizace byli sudetští Němci vždy pouhým objektem 

světového dění.

Organizace zvaná Seilger-Gemeinde navazuje na odkaz německé sociální demokracie 

v ČSR, konkrétně na osobu jejího předsedy Josefa Seligera. I tato sudetoněmecká organizace 

akcentuje právo na domovinu a nenásilný návrat do ní. Československo je z jejího hlediska 

považováno od počátku za chybnou konstrukci. Mnichovská dohoda tak je v podání Seliger-

Gemeinde interpretována jako náprava škod vzniklých vznikem ČSR. O návrat do domoviny 

neusilují příslušníci této organizace v duchu nacionalismu, ale v rámci utváření federalistické 

Evropy. Nejen pro českou stranu je velmi znepokojující fakt, že Seliger-Gemeinde považuje za 

nutné revidovat postupimskou dohodu a existenci hranice na řekách Odře a Nise považuje za 

otevřenou otázku.

Václav Kural se krátce věnuje i organizaci Der Sudetendeustche Rat zur Wahrung 

sudetendeutscher Interessen. Tato organizace shromažďovala zprávy o majetkových i osobních 

újmách odsunovaných Němců s cílem předat je Mezinárodnímu červenému kříži. jejím hlavním 

cílem je tak v zásadě prezentace zájmů sudetských Němců v zahraničí. Programově je 

Sudetoněmecká rada k ochraně sudetoněmeckých zájmů takřka totožně orientovaná jako 

Sudetoněmecké krajanské sdružení.

Tím se dostáváme k popisu v současnosti nejvýznamnější organizace sudetoněmeckých 

vysídlenců nazvané Sudetendeutsche Landsmanschaft (SL). Ta se postupem času stala největší a 

strukturálně nejdůsledněji propracovanou organizací sudetoněmeckých vysídlenců (tamt., s. 38). 

Získávala úspěchy i na celoněmecké úrovni, když jí v 60. letech vyjádřily svou podporu některé 

celoněmecké strany. Z hlediska cílů organizací sudetoněmeckých vysídlenců včetně SL byla 

formativní tzv. Eichstättská adventní deklarace z 30. ledna 1949 a na ní navazující Charta 

vyhnanců z 5. srpna 1950. Deklarace akcentovala potřebu společného boje proti komunismu za 

novou federalizovanou Evropu, za obnovu sjednoceného Německa a za uznání a obnovení práv 

sudetských Němců na vlast, charta v zásadě jen dále rozvíjela ideje obsažené v tomto 

dokumentu.

Organizace sudetoněmeckých vysídlenců v SRN formovaly svůj vztah k Čechům na 

vlastní interpretaci historie. Ta je založena na tvrzení, že česko-německý konflikt vznikl po první 
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světové válce jako důsledek versailleského systému, jenž násilně přičlenil sudetské Němce 

k ČSR. Mnichovská dohoda z perspektivy vysídlenců toto bezpráví částečně odčiňovala, 

považují tak dohodu za platný dokument. Během transferu sudetských Němců z Československa 

po druhé světové válce (z hlediska vysídlenců nikoliv transfer, ale vyhnání) dle vysídleneckých 

organizací přišlo o život na čtvrt milionu lidí.63

Třebaže organizace sudetoněmeckých vysídlenců v SRN staví své ideje a programová 

stanoviska na značně problematické interpretaci dějin a svými aktivitami mohou negativně 

ovlivňovat vztahy mezi českou a německou stranou, je vhodně zmínit pozitivní roli 

sudetoněmeckých krajanských spolků a sdružení při integraci vysídlenců do německé 

společnosti.

V druhém sborníku studií o sudetoněmecké otázce nazvané Krajanské organizace 

sudetských Němců v SRN, se Václav Kural ve svém příspěvku věnuje přímo Sudetoněmeckému 

krajanskému sdružení (Sudetendeutsche Landsmanschaft – SL) v SRN v letech 1989-1996. 

Shrnuje hlavní požadavky SL i v něm sdružených organizací – právo na vlast, na návrat do ní, na 

nové sebeurčení a na majetkovou restituci. Se zhroucením východního bloku na konci 80. let 20. 

století se mezi Československem a SRN začaly rozvíjet vztahy na nové úrovni. Václav Havel se 

(jako soukromá osoba) v ještě prosinci roku 1989 omluvil za příkoří způsobená vysídleným 

Němcům během poválečného transferu.64 Představitelé SL si Havlova slova interpretovali po 

svém jako přiznání viny české strany, místo aby reagovali kritikou vlastní role v moderních 

česko-německých vztazích.65 Naopak svým trváním na platnosti mnichovské dohody a platnosti 

hranic Německé říše z roku 1937 nadále posilovaly obavy z Německa u jeho východních 

sousedů.

Německo a Československo uzavřely r. 1992 smlouvu o přátelství a dobrém spojenectví, 

k čemuž představitelé SL zaujali negativní stanovisko a zdůrazňovali, že nic nemění na 

otevřenosti majetkoprávních nároků sudetských Němců. Posílení pozice SL ve vztahu k české 

straně nastalo s rozpadem Československa. Nejen kvůli oslabení státu, ale i z hlediska potvrzení 
                                                       
63 Jde o výrazně nadsazený údaj, skutečný počet přímých i nepřímých obětí transferu se pohybuje spíše v řádu desítek tisíc. 
Historik Tomáš Staněk odhaduje tzv. odsunové ztráty sudetoněmeckého obyvatelstva na 24-40 tisíc osob (Staněk, 2005, s. 327). 
Podrobnější analýzu této otázky přináší publikace Odsunové ztráty sudetoněmeckého obyvatelstva (viz KUČERA, J.: Odsunové 
ztráty sudetoněmeckého obyvatelstva; Federální ministerstvo zahraničních věcí; Praha 1992; ISBN 80-900706-0-4). 
64 Ve svém projevu v Karolinu r. 1995 Václav Havel vysvětlil, že při své omluvě z konce r. 1989 nechtěl nikterak relativizovat 
vinu sudetských Němců a naopak akcentovat vinu na straně Čechů. Havel tehdy považoval dějinné souvislosti odsunu zahrnující 
podíl sudetských Němců na rozpadu Československa a na jeho újmách vzniklých z nacistické okupace za samozřejmé. 
65 Ze sudetoněmeckých vysídleneckých organizací se tak zachovala pouze Ackermann-Gemeinde.
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proklamované chybnosti konstrukce československého státu založeného od jeho počátku na 

nadvládě Čechů nad národy, jež si jejich nadvládu v nejmenším nepřály. Sudetští Němci dávali 

české straně údajně bezpodmínečné nabídky k jednání, ona bezpodmínečnost však spočívala v 

akceptování neměnných sudetoněmeckých požadavků bez omluvy ze strany sudetských Němců 

za Mnichov a bez odškodnění Čechů reparacemi za škody z druhé světové války způsobené 

německou agresí a okupací českých zemí (tamt., s. 17). Ránu pro sudetské Němce znamenalo 

prohlášení bavorského premiéra Edmunda Stoibera, že vyhnanci nesou historickou odpovědnost 

za zločiny nacistického režimu. Slova představitele této spolkové země, jež nad sudetskými 

Němci roku 1954 převzala patronát a prohlásila je za jeden ze čtyř bavorských kmenů, přinášela 

nečekaný pohled na věc z německé strany. Snahy o vzájemné sblížení české a německé strany 

vyvrcholily r. 1997 vznikem česko-německé deklarace. Jejím hlavním pozitivem je závazek 

nezatěžovat vzájemné vztahy právními  politickými otázkami minulosti (tam., s. 23) a uznání 

principu posloupnosti příčin a následků (prezident SRN Herzog to následně i upřesnil - odsun byl 

důsledkem německé okupace). Problematickým aspektem v deklaraci je právo každé strany 

posuzovat zásadní skutečnosti podle svého právního výkladu, což implikuje přípustnost dvojího 

právního výkladu postupimské dohody. Tu se sudetští Němci prohlašují za neplatnou, třebaže její 

platnost potvrdily signatářské státy roku 1991 i 1996. I přes tuto nejednoznačnost v této otázce 

byla deklarace ze strany SL odmítnuta.

Oproti Tomáši Staňkovi se Václav Kural více orientuje na problematiku předcházející 

samotnému transferu českých Němců. Komplexně tématizuje nejen vývoj česko-německých 

vztahů během první republiky, ale i problematiku zahraničního exilu a vývoje jednání mezi 

českými a česko-německými představiteli londýnského exilového hnutí v Londýně v průběhu 

války. Jak je zřejmé z představených studií, specifickou kapitolu jeho zájmu představují i 

organizace sdružující vysídlené české Němce, jejich cíle a vývoj ve druhé polovině 20. století. 

Velmi podrobně rovněž rozpracovává problematiku domácího odboje, což je další rys, jež jeho 

dílo odlišuje od zbylých autorů zde představených.

V otázce pojetí problematiky transferu Kural zdaleka nepodává tak komplexní pohled 

jako Tomáš Staněk (například otázka podrobné analýzy perzekucí, táborů a excesů provázejících 

provedení transferu), který oproti Kuralovi mnohem podrobněji analyzuje i okolnosti tzv. 

divokého odsunu. Se Staňkem se více méně shoduje v některých otázkách hodnocení transferu 

českých Němců, když kupříkladu konstatuje, že „intrasingentní nacionalismus (Čechů – moje 
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pozn.)...byla drsná reakce na drsnou skutečnost, vytvořenou okupantem, byla to dílem odveta za 

to, co Němci Čechům udělali, a záloha na to, co ještě udělat hodlají, dílem i obrana před možnou 

budoucí recidivou Mnichova a 15. března.“66 Takové hodnocení spočívá v uvedení radikálního 

řešení česko-německé otázky z české strany do souvislosti s praktikami okupační moci, což se 

částečně shoduje i se Staňkovým hodnocením odsunu. Oproti Staňkovi však Kural zdaleka tolik 

nezdůrazňuje roli transferu v komunizaci poválečného Československa. Byť i on uznává, že 

tvrdý a v mnoha ohledech smutný a problematický osud, který Češi svým německým 

spoluobčanům po válce připravili, byl do jisté míry podmíněn bojem mezi politickými 

představiteli Československa, neuvádí jako Staněk rozličné aspekty odsunové praxe do přímé 

souvislosti s pozdější praxí komunistického režimu, jejíž stoupenci si mnohé ze svých později 

hojně užívaných brutálních praktik „ozkoušeli“ na odsouvaných Němcích. Tento fakt podle mě 

do jisté míry souvisí i s tím, že se tak do podrobna nevěnoval právě praktikám provádění 

divokého odsunu a s tím spojeným souvislostem jako jeho mladší kolega Staněk.

Otázkou vzájemného vývoje vztahů mezi Čechy a českými Němci se zabývá dlouhodobě

český historik Jan Křen. Tento autor se tématice odsunu nevěnuje sice tak obsáhle jako jeho zde 

již představení kolegové, ale jeho práce poskytuje rovněž velmi cenný vhled do problematiky 

česko-německých vztahů a jejich novodobého vývoje. Jan Křen (nar. 22. 8. 1930) se vedle 

česko-německých vztahů soustřeďuje i na české a středoevropské dějiny 19. a 20. st.67

Důležitou studií věnující se historii česko-německých vztahů je jeho kniha Konfliktní 

společenství68 věnující se právě vývoji česko-německých vztahů (od r. 1780 do r. 1918) primárně 

v rámci habsburské monarchie ovšem pochopitelně i ve vztahu k dění v sousedním Německu. Je 

skutečně cennou publikací poskytující komplexní vhled do problematiky národní emancipace 

Čechů v daném období, přičemž postihuje více i méně známá fakta spojená s tímto procesem. 

Autor nás seznamuje s různými aspekty česko-německého soužití v rámci rakouského soustátí a 

ukazuje, za jakých podmínek a jakými cestami se ubíraly snahy o vzájemné vyrovnání obou 

národních skupin.69

                                                       
66 KURAL, V.: Místo společnství – Konflikt; Ústav mezinárodních vztahů; Praha 1994, s. 108
67 Lexikon Současných českých historiků; uspoř. PÁNEK, J., VOREL, P. [a kol.]; Historický ústav Akademie věd České 
republiky, Východočeské muzeum v Pardubicích, Historický klub; Praha 1999; str. 158-159; ISBN 80-85268-84-1
68 KŘEN, Jan: Konfliktní společenství; Academia; Praha 1990; ISBN 80-200-0337-1
69 Jako velmi vhodný pramen k ještě hlubšímu pochopení situace českého národně emacipačního hnutí ve vztahu 
k německojazyčnému světu, v jehož těsném sousedství mu bylo dáno se rozvíjet, doporučuji knihu Jiřího Kořalky Češi v 
Habsburské říši a Evropě 1815-1914 (viz. KOŘALKA, Jiří: Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914; Argo; Praha 1996)
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V knize ČEŠI, NĚMCI, ODSUN – diskuse nezávislých historiků70 se J. Křen rovněž 

věnuje ve stati nazvané Odsun ve světle nových pramenů věnuje důležitým aspektům, jež 

ovlivnily genezi odsunových plánů a vedly k přijetí jakési jeho maximální varianty. Vztahy mezi 

Čechy a českými Němci, jež v době druhé světové války nabyly kvalitativně nový ráz spočívající 

v potenciální eliminaci Čechů jako národa ze strany německých okupantů, se vyostřily natolik, 

že integrální transfer českých Němců se stal ve většinové české společnosti jediným přijatelným 

řešením. V závěru tohoto textu tak Křen konstatuje, že „vystěhování miliónů lidí z míst, kde po 

staletí žili, bylo jistě zákrokem přiměřeným kruté a drsné době války a boje na život a na smrt“71.

Velmi zajímavý pohled na české chápání a vnímání Němců přináší kniha Obraz Němců, 

Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století.72 V úvodu této knihy píše právě Jan 

Křen o významu obrazů o druhých na naše jednání a konstatuje, že dosavadní bádání doložilo, že 

obraz českých Němců je dominantou, kolem níž osciluje naše české vnímání Němců a Německa. 

(Křen-Broklová, 1998, s. 12). V jeho textu nazvaném Obrazy Němců a Německa v české 

společnosti shrnuje, jak se převážně ve 20. století proměňovalo vnímání Němců a Německa 

v české společnosti. Druhá světová válka přinesla obraz Němců jako národa beznadějně 

propadlého nacismu (tamt., s. 25), následující období vlády komunismu ztížilo postihnout 

vnímání Němců, avšak doložitelná je pro toto období masivní protirevanšistická propaganda 

podněcující ve společnosti protiněmecké resentimenty sloužící alespoň v 50. letech jako účinná 

legitimizační základna tehdejšího komunistického režimu (tamt.; s. 26). K zmírnění takto 

živených resentimentů rozhodně nepřispělo rozdělení Německa železnou oponou. Zatímco 

s NDR navázala ČSSR v souladu se zájmy Moskvy „bratrské vztahy“, antagonismus vůči SRN a 

vzájemná izolace východního a západního bloku vztahy Československa se západním 

Německem dále komplikovaly.

Ústup protiněmeckých resentimentů a první ojedinělé, více či méně otevřené kritiky 

odsunu Němců přinesla v Československu až 60. léta. Kritické přezkoumání problematiky 

odsunu a německé otázky však zůstávalo doménou opozice, jejíž názory však měly v české 

společnosti jen omezenou účinnost a diskuzní atmosféra v této věci vlastně ustrnula. To bylo 

důvodem toho, proč omluvná gesta prezidenta Havla vůči odsunutým Němcům po listopadové 

revoluci roku 1989 vyvolala v české společnosti tak smíšené reakce. Těžiště dramatických 
                                                       
70 ČERNÝ, B.  a kol.: Češi, Němci, odsun: diskuse nezávislých historiků; Academia; Praha 1990; ISBN 80-200-0276-6
71 ČERNÝ, B.  a kol.: Češi, Němci, odsun: diskuse nezávislých historiků; Academia; Praha 1990; str. 32; ISBN 80-200-0276-6
72 KŘEN, J. – BROKLOVÁ, E. (ed.): Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století; Karolinum; Praha 
1998; Praha 1998; ISBN 80-7184-464-0
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diskuzí o nově utvářených česko-německých vztazích spočívalo v sudetské otázce a tento prvek 

přetrval v těchto diskuzích až do konce 90. let. S jejich koncem začali Češi nahlížet Němce často 

prizmatem Bavorska jako německého spolkového státu, s nímž mají nejintenzivnější styky. To 

však vzájemným česko-německým vztahům bohužel zrovna neulehčilo, protože Bavorsko je 

sídlem a oporou Sudetoněmeckého krajanského sdružení (Sudetendeutsche Landsmanschaft -

SL) volajícího po revizi poválečného vysídlení, což je dle Křena okolnost vedle reminiscencí na 

minulost nejvíce komplikující vzájemné česko-německé vztahy (tamt.; s. 27). Z uvedeného textu 

historika Jana Křena tak vidíme, že česko-německé vztahy po druhé světové válce problém 

vysídlení nikdy tak úplně neopustil, byť se zvláště v éře komunismu tato událost tematizovala 

především v opozičních kruzích (disent a emigrace). Živě a s novou energií se tento problém stal 

dominantní součástí diskuzí o česko-německých vztazích zvláště po pádu komunistického 

režimu a setrval tak i v průběhu 90. let.73

2.2 Vysídlení Němců z Československa – historicko-právní pohled

Transfer Němců z Československa po druhé světové válce je problematika, která v sobě 

skrývá více než jen historický rozměr. Již z předchozího výkladu je zřejmé, že jedním 

z důležitých aspektů řešení „německé otázky“ po druhé světové válce v Československu je i jeho 

právní rozměr. Rozhodl jsem se proto, že v rámci své práce představím i odbornou literaturu 

věnující se této stránce.

Právní či spíše právně-historický pohled na problematiku poválečného transferu 

sudetských Němců reprezentuje mezi českými autory především Jan Kuklík. Tento historik (nar. 

1. 8. 1967) se soustředí na české a československé právní dějiny 20. st., přičemž se zaměřuje na 

dějiny první první republiky a prozatímního státního zřízení ČSR za druhé světové války. Jeho 

zájem se upírá i na anglické právní dějiny 17. st. a na osobnost O. Cromwella.74 Ve svých 

studiích pracuje se závěry příslušné literatury obecně i právně-historické povahy. Rovněž hojně 

pracuje s archivy české i zahraniční provenience, s domácím, exilovým i zahraničním tiskem i 

s paměťmi aktérů různých historických událostí, jimž se ve svých pracích věnuje.

                                                       
73 Jako prameny vhodné k bližšímu seznámení se s povahou zmíněných diskuzí v československé, resp. české společnosti a s rolí, 
kterou v nich hrál odsun Němců, mohu doporučit již zmíněnou knihu Češi, Němci, odsun: diskuse nezávislých historiků a také 
publikaci Václava Houživčky Návraty sudetské otázky (viz. HOUŽVIČKA, Václav: Návraty sudetské otázky; Karolinum; Praha 
2005) ; ISBN 80-246-1007-8. Obsah této publikace však budu v rámci této kapitoly ještě blíže rozebírat.
74 Lexikon Současných českých historiků; uspoř. PÁNEK, J., VOREL, P. [a kol.]; Historický ústav Akademie věd České 
republiky, Východočeské muzeum v Pardubicích, Historický klub; Praha 1999; s. 165; ISBN 80-85268-84-1



55

Nejdříve představím Kuklíkovu studii nazvanou Dekrety prezidenta republiky 1940-

1945,75 která je součástí publikace Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky. Studie a 

dokumenty 1940-1945. Jak je již z názvu patrné, věnuje se v ní problematice dekretů prezidenta 

republiky vydávaných v letech 1940-1945. Tyto právní dokumenty byly nedílně spjaty s otázkou 

obnovy čs. státu v předmnichovských hranicích a s mimořádnou situací vzniklou pro 

Československou republiku uzavřením mnichovské dohody v roce 1938. Předmětem dekretů 

bylo mimo jiné zajištění obnovy hospodářského, politického a sociálního systému 

v Československu v období bezprostředně po válce (Kuklík, 2003, s. 19).

Dle stanoviska československých exilových představitelů československý stát událostmi, 

jež se odehrály ve dnech 14.-16. března 1939 právně nezanikl. Exilové hnutí se s domácími 

odbobojovými organizacemi shodly na společném cíli, kterým měla být obnova Československa 

v jeho předmnichovských hranicích. O poznání menší shoda panovala ohledně budoucí 

vnitropolitické a státoprávní podoby obnoveného státu (tamt., s. 20-21). Exilový prezident Beneš 

postavil oprávněnost existence exilového hnutí na několika bodech. Ten první spočíval v tvrzení, 

že Benešova abdikace z října 1938 byla vynucena Německem a z toho důvodu je neplatná. Beneš 

byl dále přesvědčen, že vše, k čemu byl československý stát nezákonně a neústavně přinucen od 

září 1938 je bezprávné a neexistující. O kontinuitu Benešovy prezidentské funkce se vedou spory 

dodnes, nezbývá v zásadě však nic jiného než konstatovat, že se Beneš prezidentské funkce ujal 

a tento akt byl po válce schválen i Prozatímním národním shromážděním Československa (tamt., 

s. 24).

Benešova pozice v exilovém hnutí byla klíčová, protože „od fce prezidenta republiky 

byly odvozeny všechny ostatní součásti prozatímního státního zřízení“.76 Vláda měla na starosti 

především organizaci armády, vedení války, řízení československých zastupitelských úřadů, péči 

o československé emigranty a budování aparátu prozatímního státního zřízení (tamt., s. 27).

Zcela zásadní pro akceschopnost londýnského exilu tak bylo uznání Beneše coby prezidenta 

československého státu ze strany mocností protinacistické koalice. Toho se podařilo dosáhnout 

v případě Velké Británie a SSSR již v červenci roku 1941, přičemž USA tak učinily až v průběhu 

roku 1942 (tamt., s. 26).

                                                       
75 KUKLÍK, Jan : Dekrety prezidenta republiky 1940-1945. In: Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky. Studie a
dokumenty 1940-1945. Brno, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003, s. 19-75; ISBN 80-7239-132-1; 80-7285-017-2

76 KUKLÍK, Jan : Dekrety prezidenta republiky 1940-1945. In: Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky. Studie a 
dokumenty 1940-1945. Brno, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003, str. 27; ISBN 80-7239-132-1; 80-7285-017-2
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Vydávání prezidentských dekretů bylo způsobem, jak se londýnské exilové hnutí 

vyrovnávalo s faktem, že nebylo možné v podmínkách války a emigrace svolat Národní 

shromáždění. Třetí orgán prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci (vedle prezidenta a 

vlády) – Státní rada – fungoval jen jako poradní sbor prezidenta a pomocný kontrolní sbor.77

Dekrety tak byly východiskem z stavu ústavní nouze způsobeného zásahem zvenčí, který sama 

československá ústava z roku 1920 nepředvídala (tamt., s. 30-31). Konečné rozhodnutí o podobě 

exilové normotvorby padlo v září roku 1940. Prezident měl v součinnosti s vládou vydávat 

dekrety a ústavní dekrety, mezi nimiž byl asi takový rozdíl jako mezi ústavními a běžnými 

zákony. Při tomto rozhodnutí se exiloví činitelé opřeli o některé ústavní zákony první i druhé 

republiky (tamt., s. 33). 

Dekrety prezidenta republiky z období let  1940-1943 se věnovaly především budování 

prozatímního státního zřízení a určování jeho rozpočtů. Počínaje druhou polovinou roku 1944 se 

však už dekrety staly nejdůležitějším nástrojem obnovy poválečného Českoslvoenska (tamt., s. 

40). S blížícím se koncem války se začaly rýsovat i jisté komplikace obnovení republiky. 

Například Slovenská národní rada (SNR) vzniklá roku 1943 uznávala exilovou vládu jen jako 

představitele Československa navenek. Ve vnitrostátním měřítku kontinuitu Benešovy vlády 

neuznávala. Na Slovensku tak nebyla řada dekretů aplikována a po válce tak došlo tak 

k určitému asymetrickému uspořádání obou zemí. Obnova Československa ve stavu, v jakém 

byla před uzavřením mnichovské dohody, se nepovedla i z důvodu připojení Podkarpatské Rusi 

k SSSR, k němuž došlo ze sovětské iniciativy (tamat., s. 47).

Vedle obnovy státní moci nad celým územím státu patřilo mezi hlavní úkoly politických 

představitelů poválečného Československa prosazení politické, ekonomické a sociální obnovy 

státu v duchu Košického vládního programu přijatého 5. dubna 1945 (tamt., s. 52). Základem 

tohoto programu byla proměna Československa v lidově demokratický stát prostřednictvím 

programu národní a demokratické revoluce. Na osvobozeném území republiky byl prezidentův 

podíl na dekretální normotvorbě zmenšen na úkor vlivu vlády a stran Národní fronty. Je 

nepochybně nutné zmínit, že praxe vydávání dekretů uplatňovaná exilovou i domácí vládou 

v čele s prezidentem, byla srovnatelná s praxí jiných osvobozovaných území (tamt., s. 51).

                                                       
77 K jistému posílení Státní rady, která vznikla 21. června 1940, došlo až po dvou letech jejího fungování, když bylo postavení 
exilové vlády již mezinárodně stabilizováno. Nadále měla do jisté míry suplovat právě dosud chybějící parlament a začala se tak 
spolupodílet na dekretální normotvorbě (Kuklík, 2003, s. 36).
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Na německé a rakouské straně byly dekrety prezidenta republiky ztotožňovány 

s odsunem, ten se však dle názoru Jana Kuklíka uskutečnil primárně na základě hlavy XIII 

Zprávy a článku XII Protokolu Postupimské konference (tamt., s. 53). Jako důvody pro 

provedení odsunu českých Němců po válce pak uvádí tyto události – chování drtivé většiny 

sudetských Němců kolem Mnichova, jejich vysoký počet v nacistické okupační správě, 

Heydrichova tyranie a hrůzy následující po jeho smrti, nacistická genocida Židů a plány na 

konečné řešení české otázky (tamt., s. 54). Žádný dekret však odsun jako takový explicitně 

nenařídil, ani právně neukotvil, to je třeba vést v patrnosti (tamt., s. 59).

Poválečné období dekretální normotvorby skončilo s ustavením Prozatímního národního 

shromáždění (PNS), jehož první schůze se konala symbolicky dne 28. října 1945. PNS provedlo 

následně tzv. ratihabici dekretů, která měla dle Kuklíka právní, politický i symbolický význam. 

Zástupci československé veřejnosti tak totiž vyslovili svůj souhlas s činností zahraniční 

reprezentace za války i s poválečným směřováním obnoveného státu. Z hlediska právního pak 

učinila ratihabice dekretů nezpochybnitelnou součást československého právního řádu (tamt., s. 

75).

Problematice dekretů prezidenta republiky se Jan Kuklík věnuje i v rámci publikace 

Kauza: tzv. Benešovy dekrety.78 V mnoha ohledech jsou v jeho textu věnovanému této 

problematice obsaženy podobné informace a závěry, jež jsem uvedl výše v rámci představení 

předchozí publikace. I zde Kuklík zdůrazňuje důležitý aspekt československé dekretální 

normotvorby, totiž že v době ústavní nouze a okupace nacistickým Německem byla praktikována 

i jinými státy během 2. sv. v. (především Polsko, analogický způsob přijaly i Nizozemí, Belgie, 

Norsko, Lucembursko, Jugoslávie i de Gaullův Národní výbor a později prozatímní vláda). 

Zmiňuje zde i další významný bod vztahující se k činnosti prozatímního exilového státního 

zřízení Československa. Stále zřetelněji se v něm projevoval vliv moskevského vedení KSČ, 

které své požadavky tlumočilo Benešovi v průběhu jeho prosincové návštěvy v Moskvě roku 

1943 (Dejmek-Kuklík-Němeček, 1999, s. 43). Při obnově Československa pak došlo v Benešově 

koncepci připravované v Londýně k významným změnám, na nichž se krom komplikovaného 

vývoje na Slovensku a postupu SSSR na Podkarpatské Rusi podílel právě i rostoucí vliv 

komunistické strany (tamt., s. 45). Kvůli nátlaku komunistů a Sovětského svazu nemohlo pak být 
                                                       
78 DEJMEK, J.-KUKLÍK,J.-NĚMEČEK,J.: Kauza: tzv. Benešovy dekrety; Historický ústav AV ČR; Praha 1999; ISBN 80-7286-
001-1
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londýnské státní zřízení v nezměněné podobě přeneseno i do osvobozené vlasti. Zde měla být 

vytvořena nová vláda, přičemž ta londýnská měla podat demisi (tamt., s. 46).

Jan Kuklík se v rámci textu věnovaného dekretům zaměřuje především na skupinu 

dekretů tvořících jádro sporů o jejich platnost.79 Opakuje zde závěr, že neexistuje prezidentský 

dekret, jenž by z hlediska československého práva nařizoval transfer německé menšiny a že 

„samotný transfer byl (s výjimkou odsouzeníhodného ‚divokého odsunu‘, z něhož jistě měla být 

vyvozována individuální trestná odpovědnost) otázkou mezinárodně právní a mezinárodně 

politickou a proběhl na základě článku XII. Postupimské konference“.80 K provedení transferu 

byla užita vládní nařízení a další předpisy vydané především ministerstvem vnitra, dekrety se ve 

vztahu k německé a maďarské menšině dotýkaly pouze otázek státního občanství a majetku 

příslušníků zmíněných menšin. Přesto zde existoval dekret, který byl důležitý pro vymezení 

osob, jichž se měl odsun týkat. Jedná se o dekret č. 33 Sb. z 2. srpna 1945 o úpravě 

československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské. Tento dokument 

vycházel z teorie, že československé státní občanství přetrvalo u osob německé a maďarské 

národnosti po celou dobu války a teprve tímto dekretem je ČSR propustila ze státního svazku. 

Přijetí německého a maďarského občanství bylo interpretováno jako závažný nepřátelský akt 

vůči ČSR, protože znamenalo přijetí státní příslušnosti států, s nimiž bylo Československo od 

září roku 1938 ve válečném stavu. Československé občanství však mělo zůstat zachováno těm 

osobám, jež prokázaly, že zůstaly ČSR věrny (tamt., s. 48).

Na základě zmíněných faktů nelze v případě prezidentských dekretů dle Kuklíka mluvit o 

paušálním uplatnění principu kolektivní viny, netýkaly se totiž ani pouze německé a maďarské 

menšiny. Zpětné prohlášení dekretů za neplatné by dle jeho soudu zásadně ohrozilo právní jistotu 

a stabilitu současných vlastnických vztahů (tamt., s. 50). Zrušení dekretů prezidenta republiky, 

jež požadují některé sudetoněmecké vysídlenecké organizace, vlastně implikuje i zrušení postihů 

nacistických organizací podmíněných dekrety, čímž je zpochybňován i právní základ zmírnění 

křivd jejich obětí (tamt., s. 51).

Součástí probírané publikace je i další Kuklíkův text věnující se jinému problému, který 

je dodnes předmětem sporů. Již jsem se v r rámci této práce zmínit o tezi některých organizací 

sudetoněmeckých vysídlenců o platnosti mnichovské dohody. Ve prospěch neplatnosti Mnichova 
                                                       
79 Vedle dekretu č. 33/1945 Sb. má na mysli i dekrety zasahující do majetkových poměrů (konfiskace, znárodnění či dosazení 
nucené správy) – jde o dekrety č. 12/1945, č. 5/1945, č. 28/1945, č. 100/1945  a dekrety č. 108/1945, č. 71/1945 Sb. (o pracovní 
povinnosti osob, jež pozbyly čs. státní občanství) (tamt., s. 49-50)
80 tamt.; str. 47
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je nejčastěji užívaným argumentem tvrzení, že ji ČSR přijala pod nátlakem a za hrozby silou ze 

strany Německa. Dále se zmiňuje, že vláda, která dohodu přijala, k tomu neměla oprávnění, 

protože k odstoupení části státního území bylo zapotřebí zvláštního ústavního zákona. I kdyby 

však dohoda byla zprvu platná, zanikla by v okamžiku jejího závažného porušení ze strany 

Německa při obsazení zbytku Československa 15. března roku 1939 (tamt., s. 30-31).

V neposlední řadě je pak pro neplatnost Mnichova používán argument, že signatářské země 

(Francie, Itálie a Velká Británie) jej právně i politicky v různé míře prohlásily za neplatný (tamt., 

s. 32).

Mnichovská dohoda se po roce 1948 stala jednou z oblastí politické a propagandistické 

konfrontace mezi ČSSR náležející do sovětského bloku a Spolkovou republikou Německo 

(SRN). SRN zastávala ve věci mnichovské dohody odlišný právní názor především kvůli otázce 

státního občanství osob, jež jej podle spolkového německého zákona z 22. února 1955 nabyly na 

základě právních skutečností nastalých v důsledku uzavření zmíněné dohody. Uznáním její 

absolutní neplatnosti by značně zproblematizovala platnost státního občanství mnoha svých 

státních příslušníků. Z druhé strany však jakékoliv zpochybnění absolutní neplatnosti této 

dohody evokuje možnost obnovení územních a majetkových nároků sousedních států (str. 36-

37).

Poslední publikací, kterou v rámci této podkapitoly představím, je Londýnský exil a 

obnova československého státu 1938-1945.81 V této studii se Jan Kuklík věnuje podobně jako 

v předchozích publikacích historické a právní problematice spojené s obdobím druhé světové 

války a s obnovou československého státu. Sleduje genezi  vydávání dekretů prezidenta 

republiky v londýnském exilu, přičemž reflektuje problémy kontinuity prezidentské funkce a 

proces „oduznání“ Mnichova za druhé světové války (Kuklík, 1998, s. 9).

Vzorem pro vypracování české koncepce dekretální normotvorby se staly sekrety 

prezidenta polské republiky. Jistou inspiraci v této otázce však v londýnském exilu čerpali 

českoslovenští političtí představitelé i v ústavním zákonu č. 330/1938 Sb. o zmocněních ke 

změnám ústavní listiny a úst. zákonů republiky Česko-Slovenské a o mimořádné moci 

nařizovací, který v systému druhé republiky posiloval výkonnou moc na úkor parlamentu. Tento 

zákon zmocňoval prezidenta republiky vydávat k jednomyslnému návrhu vlády dekrety s mocí 

                                                       
81 KUKLÍK, Jan: Londýnský exil a obnova československého státu 1938-1945; Karolinum; Praha 1998; ISBN 80-7184-665-1
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ústavního zákona. Prostřednictvím tohoto zákona Beranova vláda omezovala mnohé 

demokratické vymoženosti první republiky včetně řady politických a občanských práv (tamt., s. 

44). Inspiraci tímto zákonem proto v londýnském exilu veřejně nepřiznávali, protože se 

neshodoval s teorií právní kontinuity odkazující k československé ústavě z roku 1920 a nikoliv 

k ústavním zákonům vzniklým během druhé republiky, jejíž existenci v rámci zmíněné teorie 

právně neuznávali (tamt., s. 58).

Proti Benešově teorii právní kontinuity předmnichovského Československa postuloval 

tzv. vyslaneckou teorii jeho politický oponent Milan Hodža. Základní tezí této teorie bylo 

tvrzení, že kontinuita státu spočívá v kontinuitě diplomatického zastoupení Česko-Slovenské 

republiky (tedy druhé republiky) (tamt., s. 82). Beneš se v zájmu uznání londýnského exilového 

hnutí ze strany Britů snažil vyhovět jejich požadavkům na dohodu se Slováky i demokratickými 

českými Němci v exilu reprezentovanými W. Jakschem. Hodža i Jaksch však Benešovu nabídku 

na účast v plánované Národní radě odmítli (tamt., s. 88). Britové se dlouho stavěli skepticky 

k teorii právní kontinuity, Benešově situaci však napomohl nástup W. Churchilla do čela britské 

vlády a vojenský pád Francie v roce 1940 (tamt., s. 88). V červenci téhož roku se E. Beneš 

oficiálně ujal prezidentského úřadu. Poté, co se mu povedlo konsolidovat exilovou vládu se 

rozhodl na jaře roku 1941 zintenzivnit úsilí o plné uznání svého úřadu a exilové vlády de iure ze 

strany spojeneckých mocností (tamt., s. 94). Britové viděli hlavní problém takového uznání 

v existenci protektorátní vlády a úřadování protektorátního prezidenta Háchy (tamt., s. 97). 

Přesto se schopnému diplomatovi Benešovi v červenci roku 1941 podařilo plného právního 

uznání ze strany VB dosáhnout.82

Prezident Beneš byl však nadále svými kritiky napadán právními i politickými 

argumenty. Bylo mu vytýkáno, že užívá nedemokratické až diktátorské praktiky, že příliš 

ustupuje komunistům a zavléká Československo do sovětského vlivu. Kritiku sklidil i za selhání 

jednání o československo-polské konfederaci nebo za nerespektování oprávněných slovenských 

zájmů (tamt., s. 102).

Benešovy snahy se nadále upíraly i k prosazení neplatnosti mnichovské dohody. Některé 

důležité argumenty podporující nulitu Mnichova jsem již zmínil. Vojenská hrozba ze strany 

Německa, pod jejíž tíhou byla dohoda Československem akceptována, byla porušením Briand-

                                                       
82 Britové tak reagovali na návrh československo-sovětské smlouvy a právního uznání exilových představitelů ČSR ze strany 
SSSR. Ústavnost prezidentské funkce exilového státního zřízení mělo dle Britů zůstat vnitřní záležitostí československé 
demokracie. Ze strany USA se podobného uznání londýnskému exilu dostalo až v roce 1942 (tamt., s. 99-100).
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Kellogova paktu zakazujícího válku jako prostředek mezinárodní politiky. Norimberský proces 

po válce prohlásil německé přípravy na vojenský útok vůči ČSR za zločin proti míru, čímž přibyl 

další pádný argument implikující neplatnost mnichovské dohody od samého jejího počátku

(tamt., s. 112). Na německé straně naproti tomu v diskuzích o platnosti Mnichova použili 

argument, že šlo v zásadě jen o provedení dřívějších dohody o odstoupení československého 

území s většinou německého obyvatelstva uzavřené mezi ČSR, VB a Francií 19. září roku 1938

(tamt., s. 120). K faktickému oduznání mnichovské dohody ze strany tří signatářských zemí (VB, 

Francie i Itálie)  nakonec postupně došlo ještě během druhé světové války, problémem zůstávalo 

dlouho uznání nulity dohody ze strany Německa, neboť s ním po válce nedošlo k podpisu mírové 

smlouvy, která by takovýto postoj právně garantovala. Problematika Mnichova po válce 

posilovala asymetrickou orientaci Československa, když byl vyzvedáván postoj SSSR v této 

otázce,83 přičemž se poněkud zapomínalo na negativní postoj sovětů k myšlence obnovení 

Československa v letech 1939-1941 (tamt., s. 134-135). Na závěr tak dodejme, že uznání nulity 

Mnichova a nedotknutelnosti hranic ze strany SRN se Československu dostalo s podpisem 

smlouvy o vzájemných vztazích uzavřené mezi oběma zeměmi v roce 1973.84 Nevyřešené tak 

nadále zůstávaly majetkoprávní otázky z doby války (Kural a kol., 1998, s. 73-74).

3. Reflexe vysídlení Němců z Československa v Lidových 

novinách

Dříve než v rámci této kapitoly představím výsledky analýzy obsahu Lidových novin 

(LN) v daném období (od 1. prosince r. 1989 do 7. června r. 1990), seznámím čtenáře podrobněji 

s postupem, který jsem během zkoumání aplikoval, a nastíním některá úskalí a problémy, s nimiž 

jsem se během něj potkal. Některé zásady a aspekty provedené obsahové analýzy jsem již popsal 

v rámci podkapitoly v první částí této práce (viz 1.2 Teoreticko-metodologické ukotvení). Zde 

však popíši způsob, jakým jsem v rámci této práce postupoval, do větší hloubky. Čtenář tak totiž

bude dle mého názoru schopen lépe sledovat, jak jsem dospěl k výsledné reflexi sledované 

tématiky na stránkách vybraného periodika, a bude tak moci snáze zhodnotit můj postup.

                                                       
83 Sovětský svaz totiž oficiálně mnichovskou dohodu nikdy neakceptoval  (Staněk-Arburg, 2011, s. 34).
84 SRN smlouvou z 11. prosince 1973 sice uznala mnichovskou dohodu za nulitní, avšak nikoliv od samého počátku, jak 
požadovala čs. diplomacie (Němeček, 2002, s. 54)
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Jádrem obsahové analýzy vybraného periodika byla excerpce článků, jež se věnovaly 

česko-německým vztahům a dění v NDR či SRN. Tyto články jsem zkoumal z hlediska jejich 

kontextu a tématického zaměření, přičemž podrobnou analýzu v souladu se stanovenými 

výzkumnými cíli jsem provedl u článků věnujících se problematice transferu sudetských Němců 

z Československa po druhé světové válce a souvisejícím tématům. Vysvětlím, co myslím pojmy

kontextu a tématického zaměření. Kontextem zde mám na mysli rozličné roviny či kategorie, 

v nichž byl obsah článků zasazen. Zmíněné kategorie, které jsem sledoval, jsou následující –

politika, historie, ekonomika, kultura, společnost a etika. Takto vybrané kategorie mi umožnily 

rámcově uchopit každý excerpovaný článek a usnadnily mi další orientaci ve způsobu, jakým 

byla v LN sledovaná tématika obecně pojímána. To mi umožnilo mimo jiné zjistit, jaká 

kontextualizace v sledovaných článcích na stránkách LN dominovala a jaká naopak hrála roli 

méně významnou. Z hlediska zmíněného tématického zaměření článků jsem sledoval, jaké 

konkrétní aspekty a témata se v článcích ve sledovaném období objevovaly (např. sjednocení 

Německa, odsun sudetských Němců, česko-německé vztahy atd.), což mi dále umožnilo 

prohloubit svůj náhled na reflexi sledované problematiky na stránkách daného periodika.

Zatímco o volbě obecných kontextuálních kategorií jsem měl více méně jasno předem a 

v průběhu excerpce jsem si záhy jen potvrdil správnost svého výběru, otázka volby a sledování 

tématického zaměření článků byla již do značné míry určena až samotnou excerpcí. V jejím 

průběhu jsem v rámci analyzovaných článků postupně identifikoval různá témata a hlediska, 

která se v nich s různou frekvencí opakovaně objevovala, což mě vedlo k tomu, že jsem je zvolil 

jako dílčí kategorie, jež budu v rámci excerpce sledovat.85 Neznamená to však, že nezbytnou 

podmínkou zařazení daného hlediska či tématu mezi sledované kategorie, byla jeho opakovaná 

přítomnost v celém sledovaném období. Tím bych zbytečně omezil nejen rozsah daných 

kategorií, ale i možnosti vlastní obsahové analýzy. V jejím rámci jsem chtěl postihnout nikoliv 

jen určité konstanty sledované problematiky na stránkách LN, ale i její dynamický vývoj, který 

s sebou pochopitelně přináší i jistou proměnlivost dané tématiky, která se odráží v akcentování 

různých témat a hledisek, z nichž některá mohou být přítomna více méně konstantně, některá 

však nikoliv. Z důvodu zaměření mé práce primárně na problematiku poválečného odsunu 

sudetských Němců jsem pak do sledovaných témat zařadil některé kategorie, které sice 

z hlediska celkového součtu excerpovaných článků tvoří jen malý podíl, ovšem v rámci 
                                                       
85 Tento aspekt excerpce vybraných článků LN znamenal, že některá témata, jež se začala s vyšší frekvencí objevovat až v jejích 
pozdějších fázích, jsem musel po jejich zařazení mezi dílčí sledované kategorie zpětně vyhledávat v již excerpovaných článcích.
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problematiky transferu a článků jí se věnujících představují témata, která jsem rozhodně nechtěl 

opominout.86

Při provádění excerpce jsem definované kategorie sledoval z hlediska jejich četnosti 

v celkovém počtu excerpovaných článků, ale samozřejmě i v počtu článků věnujících se pouze 

problematice poválečného transferu sudetských Němců a s ní spojenými otázkami. Dále, abych 

byl schopen postihnout onu dynamiku reflexe sledované na stránkách LN, jsem sledoval výskyt 

daných kategorií (všeobecně i v souvislosti s články určenými hlubší analýze) v rámci 

jednotlivých měsíců.87

Tolik tedy k obecným i konkrétním tématickým kategoriím, jež jsem v rámci excerpce 

sledoval. Tématika však není jediným z ukazatelů, které jsem při jejím provádění zaznamenával. 

Jakýmsi výchozím bodem celé analýzy byl samozřejmě počet excerpovaných článků, v jejichž 

rámci jsem následně určil počet článků, které se věnovaly tématice poválečného transferu Němců 

z Československa a které tak měly být následně předmětem hlubší analýzy v souladu se 

stanovenými výzkumnými cíli. Z hlediska povahy excerpovaných článků jsem zaznamenával, 

zda šlo o články vyloženě zpravodajské, či zda se jednalo o komentáře, rozhovory či dopisy 

redakci. Dále jsem sledoval výskyt článků na titulní straně daného periodika, která bezpochyby 

naznačuje důležitost, která je redakcí dané tématice přikládána. Nakonec jsem se snažil tam, kde 

to bylo možné, zaznamenat i autory analyzovaných článků, přičemž mým cílem bylo v tomto 

ohledu identifikovat ty osoby, jež se sledované problematice věnovaly nejčastěji.88

Výchozím bodem podrobné analýzy reflexe poválečného transferu českých Němců (a 

s tím souvisejících témat) v souladu s cíli, jež jsem si v rámci této práce stanovil, pak byla 

identifikace článků, které se této tématice v LN věnovaly. V následujících řádcích představím 

výsledky analýzy vzniklé z excerpce daného vzorku tak, jak jsem ji představil v předchozích 

řádcích. Zhodnocení získaných ukazatelů pak představím až v závěru této práce.

Nejprve bych zde rád představil jakýsi celkový rozsah vlastní excerpce a souhrn 

rozličných kategorií a ukazatelů, jež jsem v jejím rámci sledoval. Celkově jsem v rámci 
                                                       
86 Na mysli mám konkrétně otázku kolektivní viny a výzvy k omluvě Václava Havla za utrpení sudetských Němců způsobené 
poválečným odsunem pronesenou v prosinci roku 1989.
87 Dovolím si na tomto místě ještě upozornit čtenáře, že počínaje dubnem vycházely LN již jako deník (tedy každý den v týdnu 
s výjimkou neděle), zatímco v předcházejícím období byly obdeníkem vycházejícím jednou za čtyři dny a v prosinci roku 1989 
byly LN dokonce jen měsíčníkem, proto bude mezi těmito obdobími zřetelná kvantitativní disproporce v počtu analyzovaných 
článků a tím i výskytu sledovaných témat a kategorií.
88 U mnoha zpravodajských článků nebyl mnohdy uveden žádný autor, pravděpodobně z důvodu, že šlo o zprávy přejaté 
Lidovými novinami z ČTK.
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obsahové analýzy prošel jedno číslo II. ročníku Lidových novin a 80 čísel ročníku III. a pokryl 

jsem tak tak obsah LN v období od prosince roku 1989 do 7. června (včetně), jak jsem si 

předsevzal. Počet článků, které jsem excerpoval, činí 147, přičemž problematice odsunu 

sudetských Němců, která byla primárním předmětem mého zájmu se věnovalo 13 článků. Jde o 

relativně malé číslo, jeho hodnocení se však budu věnovat až v závěru této práce. Obecný 

kontext, v němž byly všechny excerpované články i ty věnující se pouze problematice transferu

zasazeny,89 shrnuje tabulka číslo 1. Z hlediska všech článků podrobených excerpci je z ní přitom

patrná převládající politická kontextualizace, která je se značným odstupem následována rovinou 

ekonomickou, historickou, společenskou, kulturní a konečně etickou. Naproti tomu z hlediska 

článků věnujících se problematice transferu sudetských Němců je na prvním místě historická 

kontextualizace, následovaná politickou, etickou a s jistým odstupem pak i společenskou, 

kulturní a ekonomickou kontextualizací dané problematiky. Pro lepší přehled přidávám ještě 

grafy č. 1 a 2 znázorňující zmíněná data.

Na tomto místě bych rád navázal představením výsledků týkajících se konkrétnějšího 

tématického zaměření excerpovaných článků. V průběhu excerpce jsem nakonec dospěl ke 

stanovení těchto sledovaných tématických kategorií – „česko-německé vztahy“, „sjednocení 

Německa“, „NATO a sjednocené Německo“, „německo-polská hranice“, „odsun sudetských 

Němců“, „omluva Václava Havla za odsun“, „otázka kolektivní viny“. Kritéria výběru těchto 

témat jsem již představil výše, nyní bych rád učinil několik poznámek k jejich povaze.

Jmenované tématické kategorie jsou některé poměrně široké, jiné naopak celkem 

konkrétní. Kupříkladu „česko-německé vztahy“ představují relativně široký pojem, do nějž jsem 

zahrnul různé události, které lze pod takto stanovenou kategorii dle mého názoru dobře zahrnout 

jako například vzájemné návštěvy státníků (buď německých v ČSFR, nebo českých 

v NDR/SRN), vzájemná spolupráce česko-německých institucí (politických, kulturních) a 

podniků, udílení cen či titulů (československými institucemi německým osobnostem a naopak), 

uzavírání dohod mezi politickými, kulturními i ekonomickými uskupeními na obou stranách atp. 

V obecně rovině lze říci, že jde o události, jež nějak souvisejí s politickými, ekonomickými, 

kulturními či historickými kontakty mezi českou a německou stranou (ať už reprezentovanou 

NDR, SRN či z historického hlediska jen Německem). Zvažoval jsem samozřejmě, zda nemám 

                                                       
89 Opět na tomto místě připomínám, že kontext konkrétních článků v sobě mohl kombinovat více sledovaných obecně 
kontextuálních kategorií.
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některá témata zahrnutá pod pojem „česko-německých vztahů“ pojmout jako samostatnou 

kategorii sledovanou v rámci excerpce, ovšem nepovažoval jsem takové opatření z hlediska 

zaměření mé práce za nezbytné. Naproti tomu témata, která sice do dané kategorie bezesporu 

patří jako např. „odsun sudetských Němců“, „omluva V. Havla za odsun“, nebo z valné části i 

„otázka kolektivní viny“, ale která zároveň úzce souvisejí s cílovým zaměřením mé práce, jsem 

z této kategorie vydělil a v rámci výsledků excerpce je tak zařadil vedle ní. Některá z těchto 

témat se sice vyznačují relativně nízkou frekvencí v rámci excerpovaných článků, ovšem kvůli 

jejich bezprostřední souvislosti se zaměřením mé práce, primárně orientované na problematiku 

transferu českých Němců, jsem s jejich zařazením mezi sledované kategorie neváhal.

Ve vztahu k tématické kategorii „česko-německých vztahů“ jsem zvažoval, zda nemám 

konkrétně odlišovat její vztažení k SRN či NDR, ovšem na základě předcházející úvahy ohledně 

primárního zacílení vlastní práce jsem upustil i od tohoto záměru. Dále jsem přemýšlel, zda mám 

vůbec do excerpce zahrnovat články věnující se jen udílení různých ocenění (ať už z německé 

nebo české strany). Rozhodl jsem se tyto články do excerpce zahrnout právě do kategorie 

„česko-německých vztahů“, protože jde o projevy, které nepochybně na různých úrovních 

k rozvoji vzájemných vztahů mezi oběma stranami přispívaly. Tématika „NATO a sjednocení 

Německa“ se týkala různých především geopolitických otázek řešících možnost budoucího 

členství sjednoceného Německa v Severoatlantické alianci. Problematika „německo-polských 

hranic“ se vztahuje k článkům, v nichž se řešila především otázka budoucích garancí těchto 

z německé strany. Souvislosti výskytu zbývajících kategorií budu podrobněji rozebírat v závěru 

této práce. Ve vztahu ke všem zmiňovaným tématickým okruhům sledovaným v rámci této sekce

bych ještě rád poznamenal, že stejně jako u kontextuálních kategorií mohlo docházet (a někdy 

přímo nutně docházelo) k jejich vzájemnému překrývání, tudíž jich mohlo být přítomno více 

v rámci jednoho konkrétního článku.

Nyní již přistoupím k představení výsledků, jež jsem v rámci excerpce při sledování 

daných témat došel. Celkem bez překvapení je zjištění, že nejpočetněji zastoupená je právě 

kategorie česko-německých vztahů, následovaná těsně otázkou sjednocení Německa. Se 

značným odstupem za těmito ukazateli se pak nachází odsun sudetských Němců, následovaný 

tématem NATO a sjednocené Německo, otázkou německo-polských hranic, omluvou Václava 
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Havla za odsun sudetských Němců a konečně otázkou kolektivní viny. Zjištěné údaje shrnuje 

tabulka číslo dvě a přehledový graf číslo tři.

Nyní představím závěry týkající se povahy a umístění excerpovaných článků na titulní 

straně LN. Jak jsem již zmínil výše, sledoval jsem tyto kategorie – zpravodajské články, 

komentáře, rozhovory a dopisy redakci. Z celkové sumy excerpovaných článků bylo zdaleka 

nejvíce zpravodajských článků, zhruba o polovinu méně pak bylo komentářových článků a 

relativně jen velmi málo byla sledovaná témata předmětem rozhovorů a dopisů redakci. V rámci 

článků věnujících se problematice poválečného transferu českých Němců byl pak nejhojnější 

výskyt komentářů, vyrovnaný byl počet zbylých kategorií. Ze všech excerpovaných článků se 

pak na titulní straně LN vyskytovalo 16 článků, přičemž ty věnující se problematice sudetských 

Němců se na titulní straně umístily čtyřikrát. Výsledky této kategorizace shrnuje tabulka číslo tři.

V souvislosti s kategorizací excerpovaných článků dle typu či umístění na titulní straně 

jsem se nesetkal s vážnějšími problémy. Přemýšlel jsem, zda nemám jako zvláštní kategorii 

zvolit ještě úvodník, vyskytující se na titulní straně, ale nakonec jsem se rozhodl, že shrnu pouze 

celkový počet článků zde se vyskytujících, samozřejmě i s ohledem na články tematizující 

problematiku transferu sudetských Němců.

Ještě než přistoupím k závěrečnému hodnocení některých údajů uvedených doposud 

v této kapitole a k podrobné analýze vybraných článků tematizujících různé aspekty 

problematiky transferu sudetských Němců, pokusím se představit vývoj sledovaných 

kontextuálních i tématických kategorií v průběhu sledovaného období, přičemž samozřejmě 

neopominu zdůraznit frekvenci problematiky transferu sudetských Němců opět samozřejmě 

s ohledem na zmíněné sledované kategorie.

Třebaže jsem to již výše zdůraznil, považuji na tomto místě za vhodné připomenout, že 

sledované období lze v zásadě rozdělit do tří etap podle periodicity LN, jež prošla dvěma celkem 

zásadními proměnami. V prosinci roku 1989 byly LN ještě pouhým měsíčníkem, přičemž 

příslušné číslo vyšlo v první polovině tohoto měsíce. Počínaje lednem roku 1990 až do konce 

března téhož roku pak LN byly tzv. obdeníkem, který vycházel jednou za čtyři dny. Až počínaje 

dubnem roku 1990 se LN staly klasickým deníkem vycházejícím denně kromě neděle. V rámci 

měsíce června jsem pak excerpoval články až do 7. června včetně. Ve dnech 8.-9. června se 
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konaly volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSFR. Prosincové číslo, v němž se 

vyskytoval pouze jeden komentář k tématu sjednocení Německa ani nebudu zanášet do grafu, 

považoval bych to za celkem zbytečné.

V představených orientačních grafech90 můžeme sledovat několik aspektů vývoje 

sledované problematiky v daném období (1. ledna – 7. června 1990) na stránkách LN. Graf číslo 

pět ukazuje výskyt všech excerpovaných článků ve srovnání s počtem článků věnujících se 

problematice transferu sudetských Němců po druhé světové válce. Zajímavé na tomto grafu je 

zjištění, že i přes značný kvantitativní nárůst celkového počtu excerpovaných článků od dubna 

roku 1990 zůstávala problematika transferu na poměrně setrvale nízké úrovni. Větší četnost 

analyzovaných článků s sebou nepřinesla očekávatelný nárůst počtu článků s touto 

problematikou.

Graf číslo šest pak ukazuje, jaký byl v daném období výskyt sledovaných kontextuálních 

schémat, v nichž byly analyzované články zasazeny. Zřetelné je již dříve konstatované 

dominantní postavení politického a do určité míry i ekonomického kontextu sledované 

problematiky.

Konečně graf číslo sedm znázorňuje výskyt sledovaných tématických kategorií v 

excerpovaných článcích ve sledovaném období. Patrná je z něj relativně vysoká četnost témat 

„česko-německých vztahů“ a „sjednocení Německa“ takřka po celé sledované období. Všechna 

zbylá témata nepřekračují hranici čtyř článků na měsíc a mnohá, přičemž v některých případech 

(např. „omluva Václava Havla za odsun“) je zřetelný nulový výskyt tématu v průběhu několika 

po sobě jdoucích měsíců. Důvody, proč jsem daná témata i přes jejich občas nízkou frekvenci 

vedl v patrnosti, jsem uvedl výše v rámci této kapitoly.

Přes občasnou spletitost linií znázorňujících dané ukazatele jsem přesvědčen, že grafy 5-7 

jsou přínosným doplňkem této kapitoly. V následujících řádcích jen spíše zběžně představím 

povahu analyzovaných článků s problematikou transferu. Jejich podrobný obsah jsem se rozhodl 

zařadit až do závěru práce, protože s ním budu v souvislosti se zodpovídáním výzkumných 

otázek a cílů této práce soustavněji pracovat.

Jedním z prvních konstatování ohledně reflexe problematiky transferu sudetských Němců 

na stránkách Lidových novin se týká četnosti této problematiky, jež je v celém období setrvale 
                                                       
90 Jde skutečně spíše o orientační a nikoliv dokonale přesné grafy, protože data byla do grafu zanášena jen na základě četnosti 
sledovaných dat v rámci jednotlivých měsíců a nikoliv dní či týdnů.
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nízká, přičemž například v měsíci březnu se na jejích stránkách neobjevila vůbec. Tento fakt 

zatím nebudu nijak zásadněji hodnotit, je však pravda, že mi umožní věnovat se většině 

vybraných článků skutečně do podrobna, aniž bych se přitom dopouštěl zásadnějšího opomíjení 

jiných způsobů tematizace této problematiky ve vybraném vzorku. Při představování reflexe 

otázky vysídlení a s tím souvisejících témat na stránkách LN budu postupovat chronologicky, 

přičemž opakuji, že nebudu v rámci této kapitoly zatím zjištěnou reflexi nikterak podrobněji

hodnotit a analyzovat. Ještě dodám, že představovat začnu až obsh lednových čísel, neboť, jak 

jsem výše již rovněž konstatoval, v prosincovém čísle se hledaná tématika nevyskytuje vůbec.

Jak je patrné z výše představené tabulky č. 4, v lednu roku 1990 tvořila problematika 

odsunu sudetských Němců nadpoloviční podíl všech excerpovaných článků článků věnujících se 

obecně problematice česko-německých vztahů či situaci u našich německých sousedů.

Existovalo nějaké dominantní téma, které bylo v těchto článcích zastoupeno? Zde nám může být 

pro zběžnou orientaci nápomocný graf č. 7, z něhož je patrné, že jedním z relativně 

nejtematizovanějších otázek byla omluva Václava Havla pronesená 23. prosince roku 1989, v níž 

Václav Havel, sice jako soukromá osoba, ale již jako vůdčí představitel veřejného života ve 

svobodném Československu, vyjádřil povinnost naši povinnost omluvit se sudetským Němcům 

za odsun, který tehdy interpretoval jako „akt velmi tvrdého zbavení několika milionů lidí jejich 

domovů“ a jako „zlo, které bylo odplatou za předchozí zlo“. Jak tedy na tento akt smíření 

Václava Havla reagovali na stránkách LN a objevily se i jiné články související s danou 

problematikou než ty reagující právě na Havlovu omluvu?

Ohledně povahy lednových článků z hlediska reflexe tématiky transferu českých Němců

nám trochu napoví tabulka č. 5 shrnující základní sledované ukazatele vztahující se k dané 

problematice z ledna r. 1990. Vidíme, že z hlediska typu zveřejněných článků šlo ve všech 

případech o komentáře zasazené převážně do historických, politických a etických souvislostí. Jak 

jsem již zmínil, jejich podrobnější představení a analýzu přenechám stejně jako u ostatních 

měsíců až závěrečné části této práce.

Již v poněkud méně hojném počtu se ve srovnání s lednovými čísly problematika 

transferu sudetských Němců objevovala na stránkách únorových lidových novin (viz tabulka č. 4 

a graf č. 5 a 7). Přesto tvořila přibližně čtvrtinu všech článků, jež jsem v rámci analýzy podrobil 

excerpci. Z hlediska sledovaných témat týkajících se problematiky odsunu sudetských Němců se 

jednou vyskytla otázka omluvy za odsun, jiná příslušná témata se však nevyskytla. Pro lepší 
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přehled o povaze únorového obsahu LN z hlediska článků s problematikou transferu opět 

připojuji orientační tabulku (č. 6). Zaznamenání hodné je dle mého názoru zjištění, že oba články 

s danou tématikou se dostaly na titulní stranu.

Jelikož v březnových LN jsem žádný článek věnující se problematice odsunu sudetských 

Němců v rámci 12 článků excerpovaných v tomto měsíci nenalezl, přistoupím k představení 

povahy článků z dubna roku 1990. Z celkového počtu 47 excerpovaných článků, se dané 

problematice věnovaly pouze tři články, což je v poměru k prvním dvěma měsícům roku 1990 

znatelný ústup dané tématiky (zvláště vezmeme-li v úvahu kvantitativní nárůst celkového počtu 

článků), což potvrzuje jistý trend, zřetelný již z březnových (příp. již únorových) vydání LN, 

naznačující ochabující zájem o problematiku odsunu českých Němců v redakci Lidových novin. 

Žádný z dubnových článků již netematizoval otázku omluvy sudetským Němcům, ze 

sledovaných souvisejících témat se objevila pouze otázka kolektivní viny. Ani jeden z článků se 

neobjevil na titulní straně. Pro představu opět připojuji tabulku (č. 7).

Setrvale nízká frekvence výskytu článků věnujících se problematice odsunu sudetských 

Němců, alespoň v poměru k celkovému počtu excerpovaných článků, přetrvává na stránkách LN 

i v měsíci květnu, v němž mu jsou věnovány pouze dva články, přičemž ani jeden z nich se 

nevyskytuje na titulní straně zkoumaného periodika. Věnuje se mu pouze jeden rozhovor a na 

pak na tento rozhovor reagující dopis redakci.

Nyní mi zbývá představit povahu již jen u příslušných článků uveřejněných během 

prvních sedmi dní měsíce června. Z celkových 16 článků, jež jsem za toto období podrobil 

excerpci, jsem zaznamenal dva věnující se problematice sudetských Němců, což není zrovna 

málo, vezmeme-li v úvahu, že excerpcí prošla jen necelá třetina červnových vydání LN. V obou 

případech jde o zpravodajské články (viz tab. č. 8) věnující se referování o konání 

sudetoněmeckých dní v Mnichově.

Tolik tedy k spíše obecné povaze reflexe problematiky poválečného vysídlení Němců 

z Československa. Na základě rozličných ukazatelů, jež jsem v této kapitole v rámci představení 

některých výsledků obsahové analýzy LN v daném období zaznamenal, mohu přistoupit 

k záverečnímu podrobnějšímu představení obsahu analyzovaných článků, k zhodnocení 

zjištěných údajů a odpovědět na výzkumné otázky a s nimi související cíle, jež jsem si v rámci 

této práce stanovil.
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4. Závěr

Nyní přistoupím k závěrečnému hodnocení výsledků obsahové analýzy Lidových novin 

v daném období (od prosince 1989 do 7. června 1990) a tím i k zodpovězení výzkumných cílů 

stanovených v této práci.

V prvé řadě jsem chtěl zjistit, s jakou  intenzitou a v jakém  kontextu byla sledovaná 

problematika na stránkách LN přítomna, čímž mám na mysli, jak velký podíl v rámci všech 

excerpovaných článků zabírala, zda hrála z hlediska četnosti tato problematika roli důležitou či 

spíše marginální, zda byla na stránkách LN přítomna permanentně nebo zda existovala období, 

během nichž se v obsahu LN neobjevovala vůbec.

V této souvislosti mi bude nápomocna tabulka č. 4 a graf č. 5, jež jsem představil 

v předchozí kapitole. Z obou těchto datových záznamů je více než patrná setrvale nízká 

absolutní četnost výskytu článků s problematikou vysídlení na stránkách LN ve sledovaném 

období, neboť nejvyšší ukazatel počtu daných článků náležející do ledna r. 1990 ukazuje, že se 

v LN objevily pouhé čtyři články. Nesmíme se ovšem nechat tak docela těmito nízkými čísly 

zmást, neboť zasadíme-li frekvenci výskytu sledovaných článků do kontextu četnosti výskytu 

všech článků podrobených excerpci a podíváme se na jejich procentuální podíl této sumě, 

zjistíme, že v lednu tvořily články s problematikou transferu nadpoloviční podíl (57%) a v únoru 

ještě celou čtvrtinu (25%) všech článků věnujících se česko-německým vztahům či situaci 

v NDR/SRN (v prosinci r. 1989 se v měsíčníku LN v rámci jednoho excerpovaného článku 

problematika transferu neobjevila vůbec). V období ledna a února r. 1990 šlo z hlediska celého 

sledovaného období o kulminační etapu výskytu sledované problematiky. V následujících 

měsících nastal již značný útlum výskytu sledované problematiky transferu na stránkách LN. 

V březnu se nevyskytl žádný, v dubnu, kdy již vycházely LN jako deník a dalo by se tak při 

značně zvýšeném počtu všech excerpovaných článků očekávat i zvýšení četnosti článků 

s problematikou transferu, k žádnému takovému zvýšení nedošlo. Jejich procentuální podíl na 

všech excerpovaných článcích činil v dubnu 6% a v květnu dokonce pouhá 4%. Až konečně 

červnu stoupl tento podíl na 13%, ovšem musíme si v tomto ohledu uvědomit, že pročítána byla 

jen vydání z prvních sedmi dní tohoto měsíce, což ovšem bylo v souladu s mým výzkumným 

záměrem, proto není červnový podíl článků s problematikou transferu tímto faktem z hlediska 

jeho vypovídací hodnoty pro mou práci nikterak zásadněji degradován.
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Vidíme tak, že v průběhu sledovaného období byla problematika poválečného transferu 

českých Němců v rámci celkové sumy excerpovaných článků věnujících se problematice česko-

německých vztahů a situace u německých sousedů Československa relativně nejvýrazněji 

zastoupena především v lednu a v únoru roku 1990, přičemž již v únoru nastal znatelný pokles 

podílu sledované problematiky v celkovém počtu excerpovaných článků o polovinu. I tak 

únorový podíl představoval celou čtvrtinu excerpovaných článků, což není dle mého názoru 

podíl zanedbatelný. Tendence ústupu problematiky transferu z obsahu LN se však potvrdila 

v měsíci březnu, kdy jsem nezaznamenal výskyt jediného článku, který by ji obsahoval. Její 

návrat na stránky LN nastal až v dubnu r. 1990, ovšem již nikdy zdaleka nedosahoval lednových 

a ani únorových hodnot (v rámci procentuálního podílu na všech excerpovaných článků).

Shrneme-li zjištěné údaje, lze tvrdit, že v období od 1. března do 7. června hrála reflexe 

problematiky transferu českých Němců z Československa po druhé světové válce na stránkách 

LN v rámci článků věnujících se česko-německým vztahům a situaci v SRN/NDR celkem 

marginální roli. V prosinci roku 1989 nehrála tato otázka vůbec žádnou úlohu a v LN se 

nevyskytla vůbec. Zato v lednu a únoru byla v rámci všech sledovaných článků zastoupena 

celkem významně a první dva měsíce roku 1990 tak můžeme označit za kulminační období 

reflexe problematiky transferu na stránkách LN.

V souvislosti s otázkou všeobecné kontextualizace článků se sudetoněmeckou 

problematikou nám bude nápomocna tabulka č. 1 a graf č. 2 z předcházející kapitoly. Z tabulky 

je patrné, že z celkového počtu 13 článků tematizujících nějak danou problematiku převažovala 

historická kontextualizace dané problematiky (12 případů), následovaná politickou (10), etickou 

(9) a se značným odstupem obecně společenskou (2), kulturní a ekonomickou (1) 

kontextualizací. Z hlediska vztažení těchto výsledků k celkové sumě excerpovaných článků a 

jejich všeobecné kontextualizace je zajímavé si povšimnout korelace mezi všemi sledovanými 

články a těmi tematizujícími transferovou problematiku. V této souvislosti tvořily v rámci 

historické a etické kontextualizace články obsahující otázky spojené s transferem významný 

podíl v rámci historické kontextualizace (43%) a v rámci kontextualizace etické (90%). Závěr 

z toho plynoucí je, že v celkové reflexi článků věnujících se česko-německým vztahům a situaci 

v NDR/SRN tvořily články s problematikou transferu téměř poloviční podíl historicky 

kontextualiovaných článků a drtivou většinu těch kontextualizovaných eticky. Etický a 

historický rozměr reflexe všech sledovaných článků LN tak nese zřetelnou stopu problematiky 
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transferu českých Němců, zatímco politický, kulturní, ekonomický a společenský kontext ve 

srovnání s prvními dvěma faktory hrají celkem nedůležitou úlohu.

Soustředíme-li se konkrétně na podíl sledovaných kategorií již jen v rámci celkové sumy 

článků s problematikou transferu českých Němců na stránkách LN ve sledovaném období, 

dojdeme k závěru, že dominantními kontextuálními schématy v reflexi daného tématu Lidovými 

novinami byla nejen historická a etická, ale i politická kontextualizace, přičemž zbylé kategorie 

(společenský, kulturní, ekonomický kontext) hrály relativně nevýznamnou úlohu.

Dalším z ukazatelů, jež jsem v rámci excerpce sledoval, byla typologie článků dle žánru. 

Sledoval jsem, zda šlo o články zpravodajské, komentáře, rozhovory či dopisy redakci. V této 

souvislosti odkážu na tabulku č. 3 v předcházející kapitole, v níž je obsažen i ukazatel výskytu 

excerpovaných článků na titulní straně LN. Nejprve ke snáze zpracovatelnému ukazateli výskytu 

článků na titulní straně. Ze všech excerpovaných článků, jež se zde objevily (16), tvořily články 

věnující se problematice transferu jednu čtvrtinu (4). Někdo by k této otázce mohl poznamenat, 

že výskyt článků na titulní straně nemusí být z hlediska významu přikládaného dané 

problematice nikterak zásadní. Na tuto námitku bych odpověděl v souvislosti se závěry 

představenými výše v rámci této kapitoly. Jak jsem zjistil, v lednu a únoru roku 1990 kulminoval 

na stránkách LN výskyt článků s problematikou transferu v poměru k celkovému počtu 

excerpovaných článků (leden - 57%, únor - 25%), šlo tedy o téma, jež bylo z hlediska tématiky 

česko-německých vztahů a situace v SRN/NDR relativně významné. V této souvislosti bych tedy 

rád uvedl, že výskyt článků s problematikou transferu na titulní straně LN spadá právě do těchto 

dvou měsíců (leden - 2, únor - 2), zatímco ve zbývajících měsících, u nichž jsem konstatoval 

jistou marginalitu četnosti článků s danou tetmatikou z hlediska celkového počtu sledovaných 

článků, jsem na titulní straně již nenalezl žádný tematizující danou problematiku. Výskyt na 

titulní straně tak dle mého názoru podloženého předcházejícími ukazateli je ukazatelem 

významnosti daného tématu pro sledované periodikum v konkrétním období.

Nyní již k typologické povaze článků s problematikou transferu českých Němců. 

Z tabulky č. 3 vidíme, že z celkového počtu 13 nalezených článků je nejzastoupenější kategorií 

komentář, tvořící více než polovinu z jejich celkové sumy (7), zatímco zpravodajské články, 

rozhovory a dopisy redakci mají relativně menší četnost (všechny po dvou). Vidíme tak, že 

reflexe problematiky transferu českých Němců na stránkách LN v daném období byla především 
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předmětem komentářů a jen v malé míře i jiných zde zmíněných žánrových typů novinářské 

práce.

Nyní přistoupím k chronologickému představení obsahu jednotlivých článků věnujících 

se právě problematice transferu českých Němců po druhé světové válce, přičemž u každého 

z nich budu zjišťovat, jaké aktuální události byly pro výskyt jednotlivých článků 

obsahujících problematiku transferu důležité a vedly k jejich výskytu na stránkách LN ve 

sledovaném období. U každého z nich se dále pokusím zjistit míru jejich shody se zjištěními 

příslušné odborné literatury a pokusím se identifikovat ústřední motiv konkrétního zobrazení 

problematiky transferu u každého článku. Mimo jiné i shrnutím těchto motivů a jejich 

případných společných bodů se pak pokusím odhalit, v čem spočívaly specifické rysy reflexe 

odsunové problematiky na stránkách LN a proč se zde objevily.

Na titulní straně LN z 9. ledna je zveřejněn komentář Petra Příhody nazvaný Pro vědomí 

a svědomí.91 Jde o rozsáhlý článek pokrývající největší prostor ze všech článků uveřejněných na 

titulní straně tohoto vydání. Dominujícím tématem je výzva k omluvě pronesená V. Havlem. 

Téma omluvy, jež bylo živě probíráno a prožíváno (zmíněna i Klenova hladovka) v tehdejší 

československé veřejnosti, je třeba dle Příhody zhodnotit z hlediska toho, zač se omluvit a za co 

nikoliv.

Autor článku vylučuje eventualitu relativizace postupimských rozhodnutí a 

předmnichovských hranic Československa, neboť tu eventualitu vyloučil i sám kancléř SRN H. 

Kohl. Konstatuje však, že přihlášením k demokracii se Československo přihlásilo i k mravním 

hodnotám a tradici (křesťanství, humanismus, masarykovská a sociálně demokratická tradice) 

vylučující přijímání principu kolektivní viny. Zmiňuje, že se jaksi v české společnosti 

pozapomnělo na poválečné dění v Československu a předkládá vlastní výklad tehdejšího dění. 

Český národ byl opojený vítězstvím, o nějž se přitom zasloužil jen málo, a mnozí jeho mužští 

členové se vydali do Sudet, kde s páskou Revolučních gard na ruce páchali děsivé věci. Nastalé 

týdny a měsíce „divokého odsunu“ či, dle sudetoněmecké publicistiky, „českého tance smrti“ 

(„der böhmische Totentanz“), přinesly tak hrůzné jevy jako jihomoravský „pochod smrti“, 

                                                       
91 LN, roč. 3, čís. 2, 9. ledna, str. 1, P. Příhoda: Pro vědomí a svědomí, r. 1990, ISSN 0862-5921 FS168
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masakr Němců v Krásném Březně, ale i mrtvé Němce povalující se na ulicích či visící ze stromů 

a balkónů, přičemž četné bylo i utrpení německých žen.

Pachatelé těchto zločinů si za asistence komunistických mocenských institucí zajistili 

v 50. letech beztrestnost.92 Přitom jejich aktivity po válce přinesly dle odhadů autora desítky tisíc 

obětí na životech. Skutečnost udávaná oficiálními statistikami SRN přitom činí čtvrt milionu 

osob, což je suma, kterou ani autor sám neočekával. Na závěr Petr Příhoda uvádí, že nechce 

vytrhovat věci z kontextu, protože ten se teprve musí utvořit a jeho článek je jedním z příspěvků 

právě k jeho tvorbě. Před rozhodnutím, zda se omluvit, nebo ne, totiž musí dle autora předcházet 

obnova dějinného vědomí i svědomí české společnosti.

Z obsahu zmíněného článku je patrné, že impulzem k jeho uveřejnění byla výzva 

k omluvě V. Havla pronesená dne 23. prosince r. 1989. Z hlediska souvislostí se zmíněnými 

historickými fakty lze na představeném článku pozorovat několik věcí. První otázkou, u níž se 

zastavím, je zmíněný problém kolektivní viny. Tato problematika má dle mého názoru dvě 

odlišné roviny. Jedou z nich je otázka legálního ukotvení principu kolektivní viny, druhou pak 

spíše jakási symbolická rovina. V rovině legální v Československu nikdy princip kolektivní viny 

Němců uplatněn nebyl. Nebyl ani obsahem Košického vládního programu, jenž byl základním 

dokumentem obsahujícím plánované proměny Československa v lidově demokratický stát včetně 

programu tzv. národní a demokratické revoluce,93 ani nebyl obsažen v dekretech prezidenta 

republiky. V symbolické rovině však byla otázka kolektivní viny Němců často zmiňována. Sám 

prezident Beneš např. při projevu v Lidicích 10. června 1945 přednesl tezi o kolektivní vině 

německého obyvatelstva za Mnichov, válečné zločiny a okupaci, kde mimo jiné zmínil tato 

slova: „Jde o přímou vinu převážné většiny Němců, a proto Němci jako celek jsou odpovědni.“ 

Takto formulovaná teze se stala po válce argumentem ve prospěch radikálního řešení německé 

otázky (Staněk-Arburg, 2011, s. 82). Není proto divu, že se autor k této otázce vyjadřuje a 

pojímá ji značně kriticky. Spojení tohoto principu totiž bylo nedílně spjato právě s problematikou 

transferu, jíž se ve svém článku věnuje a to právě v kontextu Havlovy výzvy k omluvě.

Autor v článku dále velmi kriticky pohlíží na poválečné působení Revolučních gard 

(RG), jež dle jeho názoru napáchaly mnoho zločinů. To je tvrzení zcela v souladu se závěry 

historiků včetně T. Staňka, který dokládá, že na kriminální činnost RG (včetně majetkových 
                                                       
92 Autor zde zmiňuje usnesení celostátní konference Ústřední rady odborů z ledna r. 1956, jež požadovalo, aby za „revoluční 
činy“ a „národní očistu“ nemohl být nikdo trestán.
93 KUKLÍK, Jan : Dekrety prezidenta republiky 1940-1945. In: Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky. Studie a 
dokumenty 1940-1945. Brno, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003, s. 51; ISBN 80-7239-132-1; 80-7285-017-2
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deliktů a brutálních násilností) padlo mnoho stížností ze strany československých úřadů i 

místních obyvatel (tamt., s. 54). Bezpochyby jsou vcelku oprávněná i tvrzení o velkém utrpení

německého obyvatelstva během tzv. divokého odsunu.

Složitější je otázka zmiňované beztrestnosti pachatelů daných násilností. Autor zmiňuje 

pouze usnesení ÚRO požadující beztrestnost těchto činů. Otázka jejich nepotrestání však ve větší 

míře souvisela spíše s nesprávnou interpretací zákona č. 115/1946 Sb., o němž jsem v rámci této 

práce pojednával v rámci výkladu o Staňkově publikaci Perzekuce 1945, který umožňoval 

beztrestnost některých revolučních aktů, pokud nebyly spáchány ze zištných či nízkých důvodů.

Konečně odhad Petra Příhody o několika desítkách tisíc obětí na životech českých 

Němců vzniklých v souvislosti s poválečným odsunem Němců z Československa je rozhodně 

blíže pravdě, než uváděných čtvrt milionu, udávaných německou stranou. Historik Jaroslav 

Kučera, který se této problematice věnoval, uvádí, že pravděpodobný počet obětí spojených 

s odsunem, je přibližně 40 tisíc osob (Kučera, 1992, s. 33). K údaji o čtvrt milionu obětí tento 

historik uvádí, že jde o statisticky propočtené případy odsunových ztrát, jež jsou značně 

nespolehlivé (tamt., s. 8).94

Tolik k hodnocení historických okolností zmiňovaných v článku. Nyní krátce k možné 

motivaci jeho vyznění. Celý článek je nepochybně laděn značně kriticky vůči průběhu 

poválečného odsunu českých Němců, který je dáván (byť s upozorněním, že se nejedná zdaleka 

o celý kontext události, ale pouhý příspěvek do jeho utváření) do souvislosti s mnoha násilnými 

činy spáchanými na českých Němcích. Předpokládám, že jde o projev jistého autokriticismu 

Čechů, který se na projevoval v souvislosti s hodnocením odsunu v první polovině 90. let a který 

se uplatňoval i kvůli pozitivnímu vnímání Německa a s tím spojeným odvržením obrazu Němce 

jako historického nepřítele. Tento autokriticismus byl často provázen právě problematickými 

interpretacemi odsunu a jeho vytrháváním z kontextu (Houžvička, 2005, s. 420-421). 

V Příhodově článku však nenalezneme mnoho problematických interpretací transferu. 

Domnívám se, že Příhoda chtěl svým příspěvkem přispět k obnově dějinného vědomí české 

společnosti (což zmínil v článku jako nezbytnou podmínku předcházející samotné omluvě za 

odsun) tím, že jí připomene právě problematické aspekty české, resp. československé historie, 

které byly za komunismu zamlčovány.
                                                       
94 U tohoto statistického propočtu totiž není zdaleka jisté, zda všechny osoby, jichž se propočty týkají, vůbec žily a zda skutečně 
zemřely, a jestliže ano, pak není často jasné kdy a za jakých okolností. Do sumy 250 tis. mrtvých jsou zahrnuty i nevysvětlitelné 
případy úmrtí, k nimž došlo v důsledku bezprostředního poválečného vývoje. Nemuselo jít zdaleka vždy o případy úmrtí 
v důsledku odsunu (Kučera, 1992, s. 8-9). 
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Hned na titulní straně LN z 13. ledna je zveřejněn rozsáhlý komentář Jana Horálka 

nazvaný Úkol aktuálnější než omluvy.95 Autor v něm konstatuje aktuálnost problematiky odsunu 

jako živé historie. Konstatuje právní a morální neoprávněnost násilného transferu v evropském 

civilizačním kontextu, přičemž jej odmítá omlouvat jako řešení, jež jen reagovalo na podobné 

plány nacistů, neboť to byly právě nacistické plány a metody, proti nimž se vedla druhá světová 

válka. Kritizuje zde odkazování na kolektivní vinu Němců za jejich zvěrstva stejně jako i spory o 

mnohdy kruté metody provedení odsunu jako pouhé výmluvy odvádějící pozornost od jádra 

problému.

Jádro problému dle Horálka spočívá v letitém konfliktním společenství Čechů a Němců, 

které se střety a spory vyznačovalo v různé míře už od středověku. Odsun dle jeho názoru byl 

příležitostí, jak jim učinit definitivní konec a tvrdí, že i největší kritici transferu „cítí v koutku 

duše úlevu, že to tak dopadlo a že je to za námi.“ Posléze přechází k otázce Havlovy omluvy a 

ptá se, zda je vůbec na místě, omlouvat se za něco, z čeho jsme měli prospěch. Navozuje navíc 

otázku, zda omluva nepovede k akumulaci dalších požadavků vysídlenců ohledně navrácení 

majetku a občanských práv.

Jako přednější úkol než omluvu však Horálek vidí potřebu vyjasnit si nejprve vlastní 

vztah k transferu a sudetským Němcům v rámci české společnosti, což znamená zvážit nutnost 

transferu, posoudit vlastní prohřešky a omyly s ním spojené. Vnitřní síla k pokání je dle něj 

nutnější než omluva, neboť ta žádnou vinu, pokud tedy nějaká existuje, neodčiní.

I tento článek se věnuje problematice odsunu v souvislosti s Havlovou výzvou k omluvě. 

Kriticky se v něm autor vyjadřuje jak ke kolektivní vině, tak k samotnému transferu z hlediska 

jeho právní a morální neoprávněnosti v rámci evropského civilizačního kontextu. Problematiku 

kolektivní viny jsem rozebral v rámci komentáře k předcházejícímu článku. Pozastavím se však 

u odmítnutí transferu jako reakce na plány nacistů, neboť tuto autorem článku odmítanou

interpretaci připouštějí přední historici věnující se této problematice. Těžko lze pohlížet na 

poválečné zacházení s Němci bez ohledu na jemu předcházející počínání Němců, včetně 

sudetských. Kural k tomu poznamenává, že vypjatý nacionalismus Čechů, který vyvrcholil 

v provedení odsunu, byl vlastně krutou reakcí na krutou skutečnost, vytvořenou okupační mocí. 

Jednalo se dílem i o odvetu za předcházející okupaci a teror, ovšem částečně šlo i o opatření, 

                                                       
95 LN, roč. 3, čís. 3, 13. ledna, str. 1, J. Horálek: Úkol aktuálnější než omluvy, r. 1990, ISSN 0862-5921 FS168
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mající podobným zkušenostem, jako byly ty, jež prožili Češi za Mnichova a v průběhu války, 

v budoucnu předejít (Kural, 1994, s. 108).

V Horálkově komentáři se snoubí kritický pohled na odsun s jeho do jisté míry úlevným 

přijetím, neboť transfer učinil konec letitým konfliktům mezi Čechy a Němci v českých zemích. 

Omluvu příliš nepodporuje, protože se obává, že by podpořila sudetoněmecké požadavky, 

v čemž se docela „trefil“, neboť Sudetoněmecké krajanské sdružení skutečně interpretovalo 

Havlovu výzvu nikoliv jako projev lítosti nad tragickým osudem  lidí vyzývající ke smíření, ale 

jako přiznání viny v právním slova smyslu, což vedlo z jeho strany k opětovnému zdůraznění 

požadavků odškodnění a zrušení dekretů prezidenta Beneše (Houžvička, 2005, s. 382).

Horálek svým příspěvkem, kritickým k omluvě i k samotnému odsunu akcentuje hlavně 

potřebu české společnosti vyjasnit si vztah k „sudetským Němcům“ a k transferu, což obnáší i 

přiznání vlastních pochybení. Opět zde narážíme na téma historického vědomí české společnosti, 

jež je třeba v otázce transferu a sudetských Němců třeba náležitě vyjasnit. K tomu dle mého 

názoru má směřovat i jeho komentář, který v sobě snoubí jak kritická, tak pozitivní hodnocení 

dané problematiky, čímž chce patrně naznačit, že otázka odsunu není černobílá a žádá si 

kritickou reflexi české společnosti.

Na sedmé straně stejného čísla LN (věnované mimo jiné glosám a informacím), se 

objevuje kratičký historicko-filozoficky laděný komentář rovněž zběžně tematizující omluvu V. 

Havla za odsun Němců. Nese název Historie nebo současnost?96 (autor pod zkratkou „jí“) a 

rovněž konstatuje historickou skutečnost odsunu jako událost „bolavé a živé“ současnosti. Dle 

autora článku stačilo jediné gesto, ba pouhé slovo – omluva – aby se bolavá a v mnohém hrůzná 

minulost probudila k životu. O tom, co je současnost a co minulost, tak dle autora rozhoduje 

definitivně až lidská bolest.

Tento kratičký komentář (či spíše glosa) vztahující se k otázce transferu a Havlově výzvě 

k omluvě za něj, nenaráží na žádné historické skutečnosti. Je spíše filosoficky laděnou 

poznámkou, která sice zdůrazněním „bolavé“ minulosti vyjadřuje jistý kriticismus ve vztahu 

k odsunu, ale nijak jej dále po faktické stránce nerozebírá. Pouze naznačuje, že tato stinná 

stránka česko-německé historie právě pro svoji problematičnost, spočívající v utrpení, které 

přinesla, zůstává nadále živá. Je to dle mého názoru taková lehce poetická narážka na to, že stačí 

                                                       
96 LN, roč. 3, čís. 3, 13. ledna, str. 7, Historie nebo současnost?, r. 1990, ISSN 0862-5921 FS168
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málo, aby se problematické části dějin staly živou současností. Nevybízí k žádnému jednání ve 

vztahu k transferu jako předchozí články, pouze konstatuje jeho dodnes živou a bolestivou 

podstatu.

Dne 24. ledna uveřejnil v LN na straně šest v sekci „diskuze“ svůj článek Jiří Sláma. 

Nazval jej Trpké plody odsunu.97 Jedná se o rozsáhlý příspěvek, který na rozdíl od 

předcházejících lednových článků tematizujících problematiku odsunu sudetských Němců 

nereflektuje konkrétně téma omluvy, ale shrnuje rozličné negativní aspekty této historické 

události z ekonomické, politické i obecně společenské sféry.

Téma odsunu Němců považuje Jiří Sláma za jedno z nejdůležitějších, které v tehdejší 

společnosti mohla konečně veřejná debata osvobozená od komunistického dozoru otevřít. Kritika 

této události totiž byla dle jeho mínění pro komunistický režim nežádoucí, neboť by v sobě 

implicitně nesla kritiku komunistické i sovětské politiky uplatňované po druhé světové válce. 

Diskuze o odsunu se tak vedly jen v exilu a samizdatu, ovšem týkaly se především otázky 

legitimity tohoto kroku, zatímco otázka důsledků odsunu zůstala dle autora „vyslovenou 

popelkou“.

V článku autor rozebírá velmi věcně různé aspekty dané problematiky, včetně 

lingvistické stránky věci.98 Konstatuje, že odsun znamenal ztrátu více než 3 milionů obyvatel 

republiky (asi 20%) s vysokou kvalifikační a industriální úrovní. Znamenal konec dle jeho 

názoru plodného dlouholetého soužití Čechů s Němci na našem území. Připouští, že se sudetští 

Němci stali nástrojem nacistické politiky při rozbití Československa, na druhé straně říká, že bez 

viny není v tomto ohledu ani národnostní a sociální politika ČSR.

Etnická homogenizace českých zemí, mnohými považována za prospěšnou, je dle 

Slámova názoru projevem nivelizace a egalitarismu vlastního stalinismu a jeho společenskému 

systému. Autor navíc připomíná, že destrukci etnické pestrosti Československa předcházela 

nacistická genocida Židů. Genocida českých Židů spolu s odsunem Němců tak společně přinesly 

české společnosti nenahraditelnou ztrátu kulturních, hospodářských a technických hodnot. 

Rozsáhlé majetky, jež zde Němci zanechali, podlehly mimo jiné i kvůli absenci patřičného 

vztahu k nim ze strany nových vlastníků značné degradaci.

                                                       
97 LN, roč. 3, čís. 6, 24. ledna, str. 6, J. Sláma: Trpké plody odsunu, r. 1990, ISSN 0862-5921 FS168
98 Rozebírá český („odsun“ – „Abschub“) a německý („vyhnání“ – „Vertreibung“) termín, přičemž sám se přiklání k nestrannému 
a fakticky přináležejícímu termínu „nucené vysídlení“ („Zwangaussiedlung“).
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Nucené vysídlení se dle Slámy stalo „nástrojem sovětizace Československa“. Sloužilo k 

propagandistickému udržování strachu z německého revanšismu a tím upevnění potřeby 

přimknutí k ochránci SSSR. Z hlediska vnitropolitického pak vedlo k posílení komunistické 

strany, jež měla hlavní slovo v přerozdělování německého majetku a představovala údajnou 

záruku nezměnitelnosti daného stavu.99 Vysídlení Němců po druhé světové válce tak dle autora 

sehrálo a stále sehrává negativní úlohu. Československým státem aplikovaný postup vůči 

Němcům, spočívající v „zbavování celých skupin lidských, občanských a sociálních práv“  se 

osvědčil a prohloubil přitom ztrátu právního cítění, jež začala už vpádem nacistů do země. Tyto 

věci je nutné si uvědomit, a proto je diskuze o odsunu nanejvýš aktuální.

Tento dle mého názoru velice zajímavý článek z pera Jiřího Slámy sice explicitně 

nevyslovuje svou souvislost s Havlovou výzvou, ovšem jako příspěvek do diskuze v české 

společnosti o otázce odsunu, která byla iniciována právě Havlovými slovy, je dle mého názoru 

v zásadě rovněž reakcí na něj.

Slámův komentář je v hodnocení odsunu velmi kritický. Vyslovuje se především 

k rozličným krajně negativním důsledkům odsunu v politické, ekonomické a společenské oblasti.

Konstatování značného kulturního i materiálního ochuzení české společnosti v důsledku 

genocidy Židů i odsunu Němců, je nezpochybnitelným faktem. Rovněž známý fakt, že sudetští 

Němci byli nástrojem nacistické politiky při rozbití ČSR konfrontuje s konstatováním, že ani 

česká národnostní a sociální politika nebyla bez chyb, což je tvrzení rovněž ve shodě se závěry 

některých českých historiků.100 Degradace majetkových hodnot v souvislosti s odsunem je 

rovněž faktem potvrzeným výzkumy (spíše sociologickými).101 Konečně jakýmsi leitmotivem 

celého článku je spojení odsunu s upevněním komunistické moci v poválečném Československu, 

včetně důrazu na podobnost praxe uplatňované v rámci odsunu s pozdější praxí komunistických 

perzekucí prováděných po únoru 1948 na obyvatelstvu Československa. Takřka totožný závěr 

jsem v rámci této práce identifikoval jako jeden z důležitých rysů prací předního českého znalce 

                                                       
99 Tato teze se dle Slámy potvrdila ve volbách r. 1946, v nichž novoosídlenci výrazně podpořili právě KSČ.
100 Kupříkladu z Kuralova díla mohu připomenout dva momenty dokládající pravdivost tohoto tvrzení. Už samotné ustanovení 
ústavy o tzv. státní řeči (→ „čechoslovenština“), prosazené Kramářovými nacionalisty zavedlo jitá nadpráví češtiny, jež byla 
následně „nadužívaná částí české politiky ve státní službě, u soudů a v samosprávě“ (Kural, 2002, s. 63). Dále lze v této 
souvislosti zmínit např. praxi tzv. „nadelštychů“ („popíchnutí“) spočívající mimo jiné ve snižování počtů německých úředníků 
pod národní poporční podíl či vyžadování urychlených a příliš přísných zkoušek „ze státního jazyka“ atp. (tamt., s. 67)
101 Dle V. Houžvičky došlo v pohraničních oblastech, odkud byli masově vysídleni Němci, jak k degradaci území z hlediska 
sociálního v důsledku nedostatečné rekonstrukce původní míry osídlení těchto oblstí (Houžvička-Novotný, 2007, s. 25),  tak k 
fázovému zpoždění procesu modernizace zmíněných oblastí i pohraničních společenství, jež je obýval (tamt., s. 27-28).
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problematiky odsunu T. Staňka, u něhož se toto téma objevuje na více místech, na něž v této 

práci odkazuji (viz kapitola 2.1 Vysídlení Němců z Československa – historický pohled).

Slámovo hodnocení odsunu je, jak jsem již řekl, krajně negativní. Jeho komentář 

obsahuje nejeden odkaz na historii spojenou s odsunem a ve všech případech jsem konstatoval 

věrnost faktům či hypotézám, známým  mně z příslušné literatury zabývající se touto 

problematikou. Slámův výklad o odsunu chápu jako snahu přispět do diskuze o odsunu 

zdůrazněním mnoha jeho krajně negativních důsledků, jejichž všeobecnou známost v české 

společnosti těsně po listopadu roku 1989 nelze přeceňovat. Zároveň chtěl Sláma silně 

připomenout komunistický podíl na této v mnoha ohledech velmi problematické události 

československých dějin.

Prvním z analyzovaných únorových článků je komentář Dušana Provazníka (otisknutý na 

titulní straně) nazvaný Hlas z druhé strany.102 Tento poměrně rozsáhlý článek se snaží tlumočit, 

jak na otevření českých diskuzí o odsunu sudetských Němců reagují na německé straně. 

Připomíná přitom už v samotném úvodu, že ačkoliv se v české, resp. československé veřejnosti 

podobné diskuze začaly odehrávat až s pádem komunistické totality v listopadu roku 1989, na 

německé straně se o této problematice diskutovalo již dávno, třebaže tento fakt nebyl v 

širší československé společnosti nějak reflektován.

Prvním německým příspěvkem do českých diskuzí o odsunu, který D. Provazník 

rozebírá, je otevřený dopis třiceti západoněmeckých intelektuálů původem z „českých zemí a 

Slovenska“ (uvozovky - D. Provazník) adresovaný prezidentu Havlovi. Zmiňovali v něm obavy 

z toho, aby nadějný vývoj v Československu, slibující možné sblížení obou národů, nebyl 

negativně narušen „sudetským problémem“. S ulehčením přitom tito němečtí pisatelé 

konstatovali, že k onomu narušení nedošlo díky jednání nejvyšších československých 

představitelů. Zdůraznili dále společné vazby mezi oběma národy, o jejichž rozvoj se i přes 

překážky kladené komunistickým režimem snažili na úrovni vědecké, umělecké i osobní. V. 

Havla v dopise ujišťovali, že tyto styky budou nadále rozvíjet v ještě větším měřítku, přičemž 

nezapomněli odsoudit nacionálněsocialistickou minulost, s níž se snaží vypořádat.

Druhý zmíněný příspěvek představuje rozhovor Franze Olberta – generálního tajemníka 

spolku Ackermann-Gemeinde – organizace „sdružujícího odsunuté Němce“, otištěný v Lidové 
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demokracii 27. ledna. V něm pan Olbert zmiňoval neaktuálnost otázek návratu sudetských 

Němců do Československa či jejich úsilí o navrácení vyvlastněného majetku. Československo je 

sudetským Němcům bývalým domovem, a proto k němu mají blízký vztah. Zdůrazňuje potřebu 

uvědomit si, že se obě strany vůči sobě navzájem provinily. V zájmu úsilí o dobré sousedské 

vztahy pak Olbert sděluje, že „vlastnické požadavky podporovat nebudeme...“. Připomíná 

nakonec, že už v roce 1985 byla v prohlášení, vydaném spolu s organizací Opus Bonum, 

vyjádřena omluva jako krok k vzájemnému usmíření.

Dušan Provazník na závěr svého článku konstatuje, že v nových geopolitických 

podmínkách proměňující se Evropy, v níž se v horizontu maximálně dvou let ustaví opět 

sjednocené Německo, „je třeba začít od vyčištěného stolu“, zvláště pak v sousedských vztazích. 

V tomto kontextu pak hodnotí iniciativu prezidenta Havla ve vztahu k sudetským Němcům nejen 

jako „projev jeho vůle ‚žít v pravdě‘, ale i jako prozíravý státnický čin.“

Předmětem tohoto článku jsou především vyjádření představitelů českých Němců v SRN 

– skupiny intelektuálů, doufající v prohloubení spolupráce s českou stranou, kterou rozvíjeli 

s potížemi kladenými ze strany komunistického režimu již před listopadem 1989, a čelného 

představitele jedné z významných organizací německých vysídlenců z českých zemí v SRN –

gen. tajemníka spolku Ackermann-Gemeinde Olberta. Oba hlasy jsou vůči české straně více než 

smířlivé a laděné v pozitivním duchu. Olbertova slova rozhánějí obavy ze sudetoněmeckých 

požadavků jako je návrat do vlasti či navrácení majetku zabaveného českým Němcům po druhé 

světové válce. Domnívám se, že představení takových příspěvků do českých diskuzí o odsunu ze 

západoněmecké strany, jež byla dlouhodobě nástrojem komunistické propagandy (Křen-

Broklová, 1998, s. 26), mající v české společnosti posilovat obavy z německého revanšismu, 

mělo za cíl tyto obavy poněkud rozptýlit a nabídnout diametrálně odlišný pohled na 

problematiku sudetoněmeckých požadavků. Pokud by chtěl autor naopak obavy české 

společnosti posílit, rozhodně by necitoval slova předáka spolku Ackermann-Gemeinde, jenž je ze 

známějších vysídleneckých organizací známa svým relativně nejvstřícnějším a nejsmířlivějším 

přístupem k české straně, ale našel by spíše výroky některých představitelů Sudetoněmeckého 

krajanského sdružení či spolku Witiko Bund. Článek tak má dle mého názoru přispět k česko-

německému (resp. sudetoněmeckému) smíření a navázání dobrých sousedských vztahů 

s Německem směřujícím k sjednocení, jimž nadějně položil základ právě V. Havel svými 

vstřícnými gesty vůči německým sousedům.
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Dalším článkem LN, v němž se vyskytuje mnou hledané téma transferu českých Němců, 

je rozhovor Jiřího Rumla, šéfredaktora LN, s prezidentem SRN Richardem von Weizsäckerem 

uveřejněný na první a druhé stránce LN 7. února, nadepsaný S důvěrou v budoucnost.103

V rozhovoru se spolkovým prezidentem probírá J. Ruml různé aspekty současného i historického 

soužití obou národů s důrazem na otázku vyrovnání se s válečným a poválečným vývojem. 

V této souvislosti Weizsäcker sděluje, že „vina stejně jako nevina není kolektivní, nýbrž osobní“, 

zmiňuje však, že tíhu dějin musíme nést všichni, neboť minulost se nedá odčinit. Vědomí jejích 

stinných stránek má být motorem smíření a míru v Evropě. Jiří Ruml zmiňuje poválečné 

rozdělení Německa a vysídlení Němců ze států s ním sousedících a táže se, co by přispělo 

k odstranění a překonání následků i těchto událostí evropských dějin. Weizsäcker v odpovědi na 

to zdůrazňuje potřebu spojit úsilí o sjednocení Německa s budováním Evropy, jehož se německé 

znovusjednocení má stát hnací silou. Říká dále, že bolestný osud těch, kteří nuceně opustili svou 

vlast, aniž by byli zatíženi osobní vinou, se nedá odčinit. Velkou pomocí a silou však v tomto 

ohledu je ochota nazvat věci pravými jmény a „nenechat po starém bezpráví následovat nové a 

smířlivě se postavit k úkolům budoucnosti“. V tomto kontextu vidí prezident SRN důležitou roli 

spolupráce demokratického Německa i Československa. Cesta vzájemného dialogu obou národů 

na kulturní, vědecké a společenské úrovni podle něj umožní oběma prezidentům (Havlovi i 

Weizsäckerovi) „s důvěrou hledět vstříc budoucnosti“.

V představeném rozhovoru se západoněmeckým prezidentem jsou poukazy na historii 

spíše symbolické a nikterak konkrétní, tudíž není příliš co srovnávat se závěry české 

historiografie (problematiku kolektivní viny zde zmíněné, jsem již rozebral výše). Zaměřím se 

opět proto na obecné vyznění celého rozhovoru. Opět musím konstatovat velmi smířlivý tón, 

jímž oba jeho účastníci promlouvají. Ačkoliv jsou v něm obsaženy obecné odkazy na 

problematickou minulost česko-německých vztahů, šéfredaktor LN Jiří Ruml klade otázky tážící 

se na způsoby překonání a odstranění následků této historie. Akcentována je v rozhovoru 

spolupráce demokratického Československa na různých úrovních vzájemného soužití, konfliktní 

prvky nejsou nijak výrazněji akcentovány, ba naopak je rozhovor uzavřen (a nese konečně i 

pojmenování v tom duchu) s odkazem na důvěru ve společnou budoucnost (a nikoliv společnou 

konfliktní minulost). Opět je cílem rozhovoru dle mého názoru přispět k vzájemnému smíření 
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mezi českou a německou stranou a orientovat vzájemné vztahy na budoucnost, v níž se rýsuje 

vzájemná spolupráce dvou demokratických států – Československa a sjednoceného Německa.

Dne 5. dubna byl v LN na čtvrté stránce v sekci nadepsané „z politické scény“ uveřejněn 

komentář Jana Trefulky nazvaný Vidím, co vidím.104 Jedná se o relativně velký článek, v němž 

jeho autor reaguje na vydání rakouského deníku Die Presse z 26. března, jež bylo zdarma 

rozdáváno v Brně a v němž byl věnován velký prostor právu sudetských Němců na domov. Jan 

Trefulka čtenářům LN přibližuje, co konkrétně bylo v daném článku napsáno.

Prvním znepokojivým momentem je uvedení probíhajících evropských proměn do 

souvislosti s prolomením dříve neproniknutelných hranic, doplněné navíc větou, že „sudetští 

Němci, po druhé světové válce násilně vyhnaní z české a moravské domoviny, nestojí už před 

železnou oponou.“ Požadují anulování dohod z roku 1945, netouží přitom po pomstě, ani 

nechtějí změnu hranic, jen mezinárodní uznání lidského práva na domov. U tohoto neurčitého 

požadavku Trefulka poznamenává, že jeho smysl možná není jasný ani samotným sudetským 

Němcům. Ti, jak dále uvádí článek rakouského deníku, mezitím zakořenili v Bavorsku a 

Rakousku, ovšem rány způsobené odsunem včetně téměř čtvrt milionu mrtvých není 

zapomenuto.

V Die Presse je uveřejněn i rozhovor s prezidentem Sudetoněmeckého krajanského 

sdružení v Rakousku Karstenem Ederem, k němuž je přiložena Charta vyhnanců z roku 1950 

spolu s „lexikonem“ (uvozovky J. Trefulka) shrnující základní historická data a požadavky 

sudetských Němců. Ani z těchto dokumentů není autor příliš moudrý. Eder v rozhovoru 

vyjadřuje své očekávání, že české strana zaujme k vysídlení stanovisko, byť většina lidí o tom ví 

prý příliš málo. Trefulka se ptá, zda o tom rakouská a německá veřejnost ví více, přičemž se 

domnívá dle uveřejněných příspěvků, že o celé události ví „něco jiného a jinak“. Táže se, kdy 

vlastně vznikl česko-německý problém? Jistě ne po druhé světové válce ani v roce 1918, ale kdy 

tedy? Kdy se převážně Němci obývaná území českých zemí změnila v Sudetenland a kdy se 

lidsky oprávněné nároky národnostní menšiny na „domov v duchovním smyslu“ zaměnily za 

územní požadavky, jimiž měly být Čechy a Morava zbaveny svých po staletí uznávaných hranic? 

A měli se Němci v českých zemích během první republiky opravdu hůře než v inflací zmítaném 

Německu?
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Trefulka však nechce polemizovat v tomto smyslu, pouze pokládá zmíněný obsah deníku 

Die Presse za nepříliš šťastně koncipovaný pokus o otevření česko-německých rozhovorů, pokud 

jím měl být. Historické události nechť posoudí společná komise historiků, jejíž ustavení navrhl 

ministr zahraničí Dienstbier, třebaže ani u nich nelze dle autora očekávat jednoznačné závěry. 

Lze snad od nich očekávat vyjasnění tak křiklavě protikladných tvrzení o společné historii, jaké 

představuje údaj o čtvrt milionu obětí odsunu udávaných německou stranou a slova Jana 

Masaryka o 140 Němcích zavražděných při odsunu.

V závěrečné části svého článku Trefulka vyslovuje smířlivá slova. Přeje bývalým 

spoluobčanům a jejich potomkům možnost svobodně navštěvovat svůj domov, případně zde opět 

žít, podnikat, investovat, prostě těšit se ze stejných práv jako jako kterýkoliv občan „budoucího 

evropského domu“. Připomíná zde čilé kontakty své rodiny s německým i rakouským světem, 

zmiňuje pozitivní dojmy ze setkání s lidmi ze spolku přátel díla Adalberta Stiftera majících dle 

jeho názoru upřímný zájem na rozvoji demokratického Československa jako domova svých 

předků. Základem dobrých sousedských vztahů je dle něj „důkladná a militantnímu nacionalismu 

nepoplatná znalost minulosti“, ovšem jako ještě důležitější vidí v tehdejší době význam nově 

navazovaných lidských kontaktů.

Představený článek naráží na několik historických skutečností či dokumentů, avšak 

z hlediska historických faktů není příliš co srovnávat, neboť Jan Trefulka klade ve vztahu 

k příslušné historii spíše řečnické otázky, u nichž není většinou možno je nějak konfrontovat co 

do souladu s historickou literaturou. K tzv. Chartě vyhnanců bych rád poznamenal, že se jedná o 

dokument z roku 1950, který podepsaly organizace německých poválečných vysídlenců. V jejím 

obsahu šlo v zásadě o to, že svět má nést spoluzodpovědnost za jejich osud, přičemž jsou zde 

manifestovány tradiční požadavky (především zmíněné uznání práva na domov) a teze (zřeknutí 

se pomsty a odplaty) vysídleneckých organizací (Kural, 1996, s. 37). K otázce nadsazeného 

počtu čtvrt milionu mrtvých v důsledku odsunu jsem v rámci této kapitoly již rozebral (k údaji 

140 mrtvých se ani nebudu vyjadřovat, v relevantní literatuře jsem na něj nenašel jediný odkaz).

Trefulka nechce s požadavky sudetoněmeckých organizací v čele se SKS polemizovat 

v historických kategoriích, neboť se v nich evidentně uplatňují příliš protichůdné pohledy na 

totožné historické skutečnosti (jako v případě uvedeného počtu obětí odsunu). Ty nejspornější 

otázky by měla dle jeho názoru vyřešit společná komise historiků, neboť nezaujatá a militantním 

nacionalismem nezaujatá interpretace historie může být základem dobrých sousedských vztahů. 
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Ovšem nově navazované kontakty mezi oběma stranami vidí jako ještě důležitější faktor 

vzájemného dorozumění. V kontrastu k nacionalistickému SKS tak jmenuje spolek přátel díla 

Adalberta Stiftera, jehož členům věří upřímný zájem o rozvoj demokratického Československa 

jako domova jejich předků. Sám zdůrazňuje úzkou spojitost své rodiny s česko-německým a 

rakouským světem a velmi vstřícnými slovy vyjadřuje přání adresované „bývalým německým 

spoluobčanům“, aby mohli opět svobodně navštěvovat svůj bývalý domov (Československo), 

podnikat zde a investovat. Opět tak můžeme v dalším článku, který začínal zprvu tematizací 

velmi konfliktní otázky (sudetoněmecké požadavky), sledovat obrat od konfliktní minulosti 

k společné budoucnosti ve svobodě. Kvalitní a nezaujatá znalost minulosti je sice důležitá, ale ne 

tolik jako přítomnost, budoucnost a vztahy, které v jejich rámci obě strany budou vzájemně 

navazovat.

Dalším článkem, na nějž se upírá má pozornost, je komentář Václava Straky O základní 

kámen k Evropskému domu105 uveřejněný 13. dubna na třetí straně LN v sekci věnované 

komentářům. Autor se v něm zamýšlí nad různými interpretačními pohledy na různé dějinné 

události vztahující se ke střední Evropě. Neopomíjí pochopitelně ani česko-německou 

problematiku. Připomíná, že v roce 1930 žilo na území ČSR přes 3 miliony Němců, kteří byli po 

válce vysídlováni „za krutých okolností“. Odmítá však výzvu k omluvě, protože dle jeho názoru 

znamená omluvit se přiznat vlastní kolektivní vinu. Cestou k nalezení vzájemného respektu není 

omlouvání se jednoho druhému, nýbrž ochota „přiznat holou skutečnost a vysvětlit ji“, což je 

jediná cesta k tolik potřebnému společnému výkladu dějin.

Tento komentář vztahující se opět specifickým způsobem k Havlově výzvě k omluvě 

sudetským Němcům, sice zdůrazňuje některé historické skutečnosti, opět ale není o čem příliš 

polemizovat či co srovnávat, neboť jen připomíná obecně známá historická fakta. Autor však 

zdůrazňuje problematickou otázku diametrálně odlišných pohledů na historické skutečnosti 

středoevropských dějin ze strany jejích aktérů, což považuje za potenciálně konfliktní moment 

pro rozvoj vzájemných vztahů v tomto regionu. Proto odmítá Havlovu výzvu, jež by dle jeho 

názoru znamenala přiznání kolektivní viny Čechů za vysídlování Němců prováděné za „krutých 

okolností“. Negativní moment hodnocení odsunu je tak přítomen i v tomto článku, ovšem jako 

kontraproduktivní v rámci rozvíjení sousedských vztahů mezi státy střední Evropy je hodnocena 
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i Havlova výzva, která dle autora v zásadě nic neřeší, ba naopak může vést k dezinterpretaci 

dějin, kterou ve svém článku Václav Straka kritizuje. Vzájemný respekt totiž dle něj nepramení 

z omluv za minulá příkoří, ale ve společném pohledu na dějiny, který musí být veden ochotou 

přiznat dané skutečnosti a vysvětlit je. Opět je tak v zásadě ústředním tématem článku otázka 

pozitivního rozvoje vzájemných vztahů mimo jiné i mezi českou a německou stranou a to na 

základě společného výkladu dějin a objektivním pohledu na ně.

Posledním z dubnových příspěvků do diskuze o odsunu sudetských Němců je dopis 

adresovaný redakci LN od čtenáře podepsaného jako Radim Zoubek, reagující na článek z č. 30 

nazvaného Svaz vyhnanců provokuje.106 Ten uvádí původní téma zmíněného článku věnujícího 

se prvotně sporům kolem německo-polských hranic na Odře-Nise do souvislosti s odsunem 

Němců. Uznává spornost německo-polských hranic, neboť ty netvořily historickou hranici mezi

oběma státy jako tomu bylo v případě hranic česko-německých. Připomíná, že ty byly roku 1946 

uměle učiněny hranicemi etnografickými a to „aktem, jenž se eufemisticky nazývá ‚odsun‘.“ 

Zdůrazňuje nesrovnatelnost možných sporů kolem hranic česko-německých a polsko-

německých. Ovšem, ač sám uznává spornost západních polských hranic, za důležité pokládá 

dopisovatel to, aby ona hranice postupně ztrácela na významu a stala se „dokonale prostupnou 

pro myšlenky, zboží i lidi“ včetně transmigrantů a přistěhovalců, oběma směry.

Tento dopis redakci reagující na článek, který prvotně otázku transferu českých Němců 

nikterak netematizoval, uvádí do souvislosti otázku německo-polských hranic na Odře a Nise, 

která, na rozdíl od hranice česko-německé, netvoří tradiční hranici mezi Německem a Polskem, 

právě do souvislosti s hranicí mezi Československem a Německem. V souvislosti nimi pak 

zmiňuje problematiku transferu, přičemž z jeho slov o „eufemistickém“ označení transferu 

slovem „odsun“, je patrný kritický odstup od tohoto dějinného aktu, který z česko-německých 

hranic uměle učinil zároveň hranice etnografické. Dle názoru pisatele sice z historické 

perspektivy není česko-německá hranice tak sporná jako hranice polsko-německá, ovšem jako 

důležitější než problematiku sporů kolem hranic vidí postupné smazávání významu takových 

hranic v důsledku rostoucí prostupnosti lidí, idejí i zboží oběma směry. V tomto článku tak opět 

můžeme zachytit tematizaci určitých problematických aspektů historie 20. století, ovšem i zde je 

                                                       
106 LN, roč. 3, čís. 42, 21. dubna, str. 8, R. Zoubek: Ad... Svaz vyhnanců provokuje (LN č. 30), r. 1990, ISSN 0862-5921 FS168
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význam těchto otázek „přebíjen“ vírou v budoucnost, v níž budou tyto otázky ztrácet na 

významu v souvislosti s rozvíjením vzájemných styků mezi zúčastněnými státy.

Dne 8. května byl pod názvem Beztrestní kati zveřejněn na straně pět v rámci kulturní 

rubriky rozhovor tematizující některé aspekty odsunu českých Němců.107 Vedl jej redaktor Petr 

Bílek se scénáristou a prozaikem Vladimírem Körnerem. Bílek zmiňuje v jedné otázce 

„brněnský pochod smrti“ uskutečněný 30. května, přičemž dodává, že vyhánění a internování 

Němců v různých táborech, kde tito umírali bez zájmu veřejnosti, se dělo před skončením 

postupimské konference a tedy bez jakéhokoliv právního podkladu. Táže se na Körnerovu 

osobní zkušenost ze Sudet. Körner na to odpovídá, že by snad pochopil jednorázový akt pomsty, 

ovšem dle jeho názoru se děsivé věci odehrávaly ještě celé dva roky po konce války. Zmiňuje 

vzpomínku jistého ruského režiséra působícího za války prý v roli válečného zpravodaje, podle 

něhož v Českých Budějovicích po válce Češi vraždili Němce pro zábavu a jak na náměstí věšeli 

a upalovali Němce za jásotu a tance místních dětí. Dle Körnera přitom tito Němci Čechům 

nezpůsobili nic jiného, než „že je donutili ke kolaboraci“. Tyto hrůzné činy, na něž lidé jako on –

tehdy děti – museli bezmocně koukat, prý není možné házet jen na komunisty. Žádná 

postupimská dohoda nestanovila, jakým způsobem má odsun probíhat.

Redaktor Bílek následně v otázce zmiňuje, že „ten brněnský odsun proběhl proto, aby při 

návštěvě prezidenta Beneše bylo Brno tzv. čisté“. Na to Körner odpovídá, že u prezidenta 

Beneše „šlo o osobní pomstychtivost“. U odsouvaných Němců nešlo o spravedlnost, Körner 

uvádí, že od poválečné doby má „strach z jediného národa, a to z Čechů“, protože se bojí návratu 

podobných hrůz, „protože se zase bude hledat kolektivní vina“ a „jsou jen dva druhy lidí – kati a 

oběti“.

V tomto rozhovoru je tematizováno několik velmi problematických aspektů transferu 

českých Němců, ovšem nutno říci, že velmi problematickým způsobem. Pravdivé je tvrzení, že 

zmíněný „brněnský pochod smrti“ z konce května 1945 se odehrál bez právního podkladu. 

V tomto ohledu však není relevantní, pomineme-li vůbec jistou absurditu tázání se po nějaké 

právnosti tak nelidského aktu, doba konání postupimské konference. Žádný z aktů spojených s 

„divokým odsunem“108 ani s jinými okolnostmi tohoto nechvalně proslulého aspektu 

                                                       
107 LN, roč. 3, čís. 55, 8. května, str. 5, J. Bílek: Beztrestní kati, r. 1990, ISSN 0862-5921 FS168
108 Tzv. divoký odsun probíhal od konce května r. 1945 do podzimu téhož roku (někde končil i dříve) a postihnul několik set tisíc 
osob německé národnosti nacházejících se na konci války na území Československa (Staněk-Arburg, 2011, s. 14).
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poválečného řešení německé otázky v Československu neměl na úrovni vnitrostátní legislativy 

zákonný podklad, neboť „žádná právní norma se silou zákona, jež by explicitně nařizovala 

provedení nucených migrací německého obyvatelstva z území republiky, nebyla 

v Československu tehdy ani později schválena a vydána“.109 Z hlediska mezinárodně-právního 

pak vysídlovací akce, jež proběhly od května až do konce roku 1945, neměly žádný základ 

v závazných mezinárodních úmluvách ani písemně fixovaných dohodách se spojeneckými 

okupačními orgány v Německu (Staněk-Arburg, 2011, s. 94). Doba konání postupimské 

konference na přelomu července a srpna roku 1945 tak je z hlediska mezinárodně právní 

podloženosti vysídlovacích akcí proběhlých v roce 1945 zcela irelevantní. V tomto ohledu je 

však třeba vyjádřit jistou shovívavost vůči neznalosti redaktora Bílka, neboť takovéto 

podrobnosti vztahující se k právním aspektům odsunu Němců z Československa nebyly 

pravděpodobně snadno dostupné (pokud vůbec byly v tehdejších podmínkách nějak 

dohledatelné).

Körner pak ve svých odpovědích vypráví hrůzné události divokého odsunu, o nichž se 

zprostředkovaně dozvěděl, ovšem tyto nelze konfrontovat se závěry příslušné historické 

literatury, kterou jsem nastudoval v rámci této práce. Omezím se proto na konstatování, že 

Körnerovy dojmy vyložené v souvislosti s odsunem v sobě obsahují až hrozivou démonizaci 

Čechů. Jeho tvrzení o tom, že Němci stižení českým hněvem prý Čechům udělali „právě tak 

málo, akorát, že je donutili ke kolaboraci“ nechám bez komentáře, příliš tomuto podivnému 

výroku nerozumím a nechci se pouštět do spekulací o tom, co jím Körner skutečně myslel.

Nevěřím, že jeho intenzivní kriticismus vůči Čechům v souvislosti s válečným a poválečným 

děním, by se vyznačoval až tak flagrantním odhlížením od historické reality doby okupace a 

druhé světové války, že by myslel daný výrok tak, jak v článku vyznívá. Vyloženě nepravdivé je 

však Körnerovo tvrzení, že „žádná postupimská dohoda neřekla, jakým způsobem má odsun 

probíhat“, měl-li tedy Körner na mysli odsun jako celek, neboť to byla právě postupimská 

konference, jež  v XIII. článku Závěrečné zprávy uznala provedení transferu, ovšem způsobem 

„spořádaným a lidským“ a to pod dohledem Spojenecké kontrolní rady, přičemž 3. odstavec 

téhož článku vyzýval zainteresované země, aby zastavily veškeré vysídlovací akce. Že tuto 

výzvu československá vláda ignorovala, je jiný problém (tamt., s. 118).

                                                       
109 STANĚK, T. – ARBURG, A. von: Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951 II.-1; Zdeněk Susa; Středokluky 
2011; str. 94; ISBN 978-80-86057-71-2
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Bílkovo konstatování, že nechvalně známý brněnský odsun110 proběhl jen kvůli potřebě 

„vyčistit“ Brno před Benešovou návštěvou, je rovněž velmi problematické. V tomto ohledu se 

tak úplně neshodují ani závěry předních českých znalců problematiky transferu. Kural tvrdí, že 

kořeny tohoto krutého aktu spočívají ve zvlášť arogantní povaze brněnského němectví (Kural, 

1994, s. 109), zatímco Staněk zdůrazňuje v tomto ohledu zvláště radikální direktivy vracejících 

se vládních činitelů, jejichž pokyny prý „významně ovlivnily vytváření konkrétní politiky vůči 

německému obyvatelstvu“ v tomto městě, když vyzývaly mimo jiné k zahájení větších 

vysídlovacích akcí (Staněk-Arburg, 2011, s. 79). Nevím tedy, nakolik je v článku naznačené 

přisouzení podílu na brněnském odsunu prezidentu Benešovi oprávněné či nikoliv. Myslím však, 

že Körnerova slova o jeho „osobní pomstychtivosti“ vůči Němcům jsou rovněž celkem 

přehnaná.

Celý rozhovor tak vyznívá velmi kriticky na stranu Čechů i celého odsunu, u něhož 

ovšem někdy je těžké rozlišit, je-li řeč o odsunu jako celku, nebo jen o jeho „divoké“ fázi. Někdy 

mi připadá podkládání daných tvrzení o bestialitě Čechů v poválečné době, jichž se prý Körner 

stále bojí, velmi problematická, přičemž jak redaktor Bílek, tak dotazovaný V. Körner v jeho 

průběhu užívají buď zcela zavádějící nebo minimálně problematické interpretace tolik 

kritizovaného odsunu.

V reakci na tento rozhovor uveřejnily LN 21. května na straně šest v sekci určené 

dopisům redakci dopis muže podepsaného jako Jaroslav Koska.111 Ten na zmiňovaný rozhovor 

s V. Körenrem reaguje velmi kriticky. Uvádí, že je rodákem z Českých Budějovic a svědectví o 

dětech tančících kolem upalovaných a věšených Němců na budějovickém náměstí „je sprostá a 

nebezpečná lež“. Zpravodaj spíše prý mohl vidět, jak jsou z budějovických čtvrtí sváženi Němci 

tajnou sovětskou službou NKVD do bývalé smaltovny, kde byli příslušníky NKVD posléze 

povražděni. Pan Koska též kritizuje výrok V. Körnera o tom, že „Němci Čechům ublížili jen tím, 

že je donutili ke kolaboraci“ s ironickým poukazem na to, že má dojem, že Körner „prožil válku 

celkem příjemně“.

Tento dopis redakci, který kriticky reaguje na jedno tvrzení obsažené v Bílkově 

rozhovoru s Körnerem, poukazuje také na politováníhodné aspekty odsunu – konkrétně 

                                                       
110 Jednalo se o nucený odchod asi 20 tisíc brněnských Němců z Brna do Rakouska (30.-31. května), při němž zahynulo dle 
závěrů historiků Staňka a Arburga nejméně 1700 lidí. (tamt., s. 101)
111 LN, roč. 3, čís. 65, 21. května, str. 6, J. Koska: Ad... Beztrestní kati (LN č. 55), r. 1990, ISSN 0862-5921 FS168
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v Českých Budějovicích, kde však na rozdíl o Körnerova zprostředkovaného tvrzení o 

brutalitách Čechů jsou zmiňovány hromadné vraždy Němců ze strany sovětské tajné služby. 

Čtenář, údajný rodák z Českých Budějovic, tak patrně cítil potřebu zastat se budějovických 

Čechů ve světle Körnerovy „sprosté a nebezpečné lži“ a přidat vlastní údajně očité svědectví 

zmiňovaných událostí.

Předposlední článek, který zde představím, je zpráva z 2. června a je zveřejněn na straně 

tři v sekci zahraničního zpravodajství LN. Nese název Na sudetoněmecký den112 a věnuje se 

konání 41. sudetoněmeckých dní v Mnichově. Autor není uveden, z čehož usuzuji, že šlo o 

zprávu přejatou Lidovými novinami od ČTK. Článek informuje o očekávané účasti na této 

události (100 tis. osob), přičemž akce se má zúčastnit asi 4000 sudetských Němců z NDR, 

návštěvníci z různých částí světa, ale i šedesátičlenná delegace z ČSFR. Podle Franze Neubauera 

– mluvčího Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Německu – „půjde o ‚znovusjednocení 

sudetských němců‘ svého druhu“. Jedním z hlavních řečníků má být bavorský ministerský 

předseda M. Streibel. V článku je dále uvedeno, že Neubauer v Mnichově prohlásil, že „sudetští 

Němci se zasazují o usmíření a o ‚Evropu historických oblastí‘.“ Dále projevil vděčnost V. 

Havlovi za slova lítosti nad způsobem jejich vyhnání po válce, přičemž konstatoval, že tím 

československý prezident vytvořil „základ pro trvalé smíření“.

V tomto informativním článku není prostor pro konfrontaci nějakých historických 

interpretací s odbornou literaturou, proto přistoupím rovnou k hodnocení článku. Třebaže 

informuje o události, která je z hlediska česko-německých vztahů spíše potenciálně konfliktní, 

protože představuje příležitost pro pravidelnou tematizaci a manifestaci sudetoněmeckých 

požadavků,113 nelze o nějakém konfliktním náboji v této souvislosti mluvit ani v nejmenším.

Jediným spíše neurčitým, avšak právě proto lehce znepokojivým prohlášením zaznamenaným 

z této akce je úsilí sudetských Němců o „Evropu historických oblastí“, jež je však doprovázeno 

jejich deklarovaným úsilím o usmíření. Předák SKS F. Neubauer na dané akci rovněž vyjádřil 

vděčnost za Havlova slova lítosti nad osudem sudetských Němců, jež se dle jeho názoru stala 

základem „trvalého smíření“. První článek informující o konání sudetoněmeckých dní tak není 

                                                       
112 LN, roč. 3, čís. 76, 2. června, str. 3, Na sudetoněmecký den, r. 1990, ISSN 0862-5921 FS168
113 Houžvička k tomu dodává, že na této akci zaznívá často militantní rétorika představitelů SKS, což dle jeho názoru může na 
české straně vyvolávat pocit ohrožení, jež je potenciálním spouštěčem reminiscenční reakce mobilizující etnické napětí ve vztahu 
mezi Čechy a Němci (Houžvička-Novotný, 2007, s. 23).
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konfliktní ani v nejmenším, ba naopak vytváří dojem vzájemného česko-německého porozumění, 

v němž nezastupitelnou roli hraje smířlivý výrok V. Havla na adresu odsunutých Němců.

I druhý zpravodajský článek (též nepodepsaný), uveřejněný 4. června na druhé straně 

Lidových novin (opět v sekci zahraničního zpravodajství), se věnuje vyvrcholení zmíněné akce a 

nese název Sudetoněmecké dny.114 Heslem akce bylo „Společně utvářet budoucnost“, přičemž je 

opět uvedeno, že na tradiční setkání sudetských Němců dorazili i hosté z Československa. 

Zahájení akce se zúčastnil i velvyslanec ČSFR v SRN Milan Kadnár, byli přítomni i 

představitelé Svazu Němců z ČSFR a další. Článek dále informuje, vztah k Československu 

donedávna trpěl postojem předchozích vládců ČSFR k „vyhnání sudetských Němců“. Němci se 

přiznali k tomu, kolik utrpení a neštěstí od nich vzešlo v nedávné minulosti. Pravda, která je dle 

slov prezidenta Havla základním předpokladem skutečného přátelství, však vyžaduje i přiznání, 

že po roce 1945 bylo vyhnáním způsobeno velké utrpení mnoha nevinným lidem.

I tento článek uveřejněný na stránkách LN se věnuje česko-sudetoněmeckým vztahům, 

což je potenciálně jeden z velmi konfliktních aspektů česko-německých vztahů. Na zmíněné akci 

však opět dle článku zaznívala jen slova smíření. Zmíněná byla oboustranná křivda, kterou si obě 

strany (česká i německá) způsobily v souvislosti s válkou i odsunem, přičemž jsou velmi 

překvapivá slova přiznávající utrpení a neštěstí, jež vzešly z německé strany. Otevírání bolavých 

míst společné minulosti, jež bylo jedním z témat reflektované akce sudetských Němců, je však 

zasazeno do proměněného postoje vedení Československa k jejich „vyhnání“, přičemž záhodno 

je i povšimnout si hesla celé akce, jež zní: „Společně utvářet budoucnost“,jež opět v sobě nese 

příslib vzájemné spolupráce Čechů a Němců v budoucnosti.

5.1 Shrnutí

Jak tedy vypadala celková reflexe problematiky poválečného transferu českých Němců na 

stránkách Lidových novin v období od prosince roku 1989 do 7. června roku 1990? 

Nejzásadnější závěry této práce shrnu v následujících řádcích, v nichž představím výsledné 

závěry z hlediska výzkumných cílů stanovených v této práci.

Celkově vzato netvořila problematika transferu sudetských Němců v LN po celé 

sledované období téma, jež by článkům věnujícím se česko-německým vztahům a situaci v SRN 
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a NDR nějak zásadně a soustavně dominovalo. Jistým kulminačním obdobím z hlediska podílu 

sledované problematiky transferu na celkové sumě excerpovaných článků bylo období ledna a 

února roku 1990, kdy tvořila tématika odsunu českých Němců více než polovinu (leden), resp. 

čtvrtinu (únor) všech excerpovaných článků.115 Na základě zjištěného obsahu těchto článků lze 

konstatovat, že událostí, jež k oné kulminaci vedla, byla výzva k omluvě českým Němcům 

pronesená V. Havlem v prosinci roku 1989, jež v zásadě odstartovala debaty o sledované 

problematice na stránkách LN. Po opadnutí této prvotní vlny zájmu o tématiku odsunu v LN 

nastal znatelný ústup sledované problematiky a k jejímu obnovení v takové míře již ve 

sledovaném období nedošlo. Tématika odsunu Němců tak od března, během něhož se na 

stránkách LN neobjevila vůbec,116 až do 7. června hrála skutečně spíše okrajovou roli, zatímco 

dominantním tématem bylo v rámci všech excerpovaných článků v této etapě jednoznačně 

sjednocení Německa a tématika česko-německých vztahů (návštěvy českých a německých 

politických představitelů, spolupráce různých politických, hospodářských a kulturních subjektů 

atp.). Téma Havlovy výzvy se v rámci excerpovaných článků znovu objevilo v zásadě až 

v samém závěru sledovaného období. Kolísavě se v průběhu celého sledovaného období 

vyskytovala rovněž otázka kolektivní viny.

Z hlediska všeobecné kontextualizace otázky transferu na stránkách LN lze konstatovat 

převládající historickou, politickou a etickou kontextualizaci dané problematiky. Zatímco 

historizující pojetí je v souvislosti s tématikou transferu celkem očekávatelné vzhledem k tomu, 

že jde o otázku vztahující se primárně k dějinám česko-německých vztahů v první polovině 20. 

století, politická a etická kontextualizace napovídá, že tato problematika byla v Lidových 

novinách reflektována i z hlediska jejích souvislostí s aktuální politickou situací a rovněž 

v souvislosti s jejím etickým rozměrem. V návaznosti na toto zjištění je zajímavé rovněž 

konstatování, že v LN jednoznačně převládaly komentáře k dané problematice (7) ve srovnání 

s ostatními sledovanými žánry, které sice byly rovněž zastoupeny, ovšem ne v takové míře jako 

právě komentáře (zpravodajské články – 2, rozhovory – 2, dopisy redakci – 2). Z hlediska autorů 

daných článků jsem v rámci analýzy LN neidentifikoval nikoho, kdo by se dané otázce věnoval 

                                                       
115 Jistým potvrzením významnosti článků věnovaných problematice odsunu českých Němců na stránkách LN v lednu a únoru r. 
1990 je i výskyt těchto článků na titulní straně (leden – 2x, únor – 2x). V žádných jiných měsících se pak tato problematika již na 
titulní stranu LN nedostala.
116 To samé platí i pro prosinec roku 1989, v němž však bylo publikované jediné číslo LN.
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více než jednou.117 Většinou šlo o členy redakce a do diskuzí o problematice odsunu v LN tak 

nevstoupil kromě prezidenta SRN R. von Weizsäckera, s nímž vedl rozhovor únorovém vydání 

šéfredaktor LN J. Ruml, žádný další představitel české ani německé politické scény.

Co se týče souladu výkladu historických událostí tématizovaných v rámci analyzovaných 

článků, konstatuji, že většinou nebyly v zásadním rozporu se závěry odborné literatury, kterou 

jsem v rámci této práce nastudoval. V rámci jednotlivých článků byly pochopitelně akcentovány 

jen určité specifické aspekty problematiky odsunu sudetských Němců, neboť v rámci 

novinového článku skutečně nelze představit tak složitou problematiku příliš komplexně.

Některé články pak v zásadě k žádným historickým skutečnostem, jež by si žádaly konfrontaci se 

stanovisky odborné literatury, neodkazovaly, proto jsem v jejich případě k takovému kroku 

v rámci představení daného článku nepřistoupil.

Jako příkladný článek co do souladu se závěry odborné literatury věnující se 

problematice transferu českých Němců po druhé světové válce bych zde rád uvedl především 

článek Jiřího Slámy nazvaný Trpké plody odsunu. Tato krátká analýza politických, 

společenských a ekonomických dopadů transferu Němců na českou společnost představuje ve 

srovnání s ostatními analyzovanými články pozoruhodný náhled na danou problematiku, který 

dle mého soudu postihuje některé velmi významné souvislosti transferu, které jsou celkově 

v souladu i s odbornou literaturou věnující se této problematice.

Jako opačný pól z hlediska věrnosti historickým faktům spojeným s problematikou 

transferu bych uvedl rozhovor s V. Körnerem z pera Petra Bílka nazvaný Beztrestní kati, který 

naopak obsahuje mnoho problematických, někdy přímo neobhajitelných tvrzení zásadně 

rozporných se zjištěními odborně literatury orientované na odsun Němců z Československa. 

Žádný jiný článek, který by obsahoval tolik z hlediska historiografie sporných momentů jsem 

však mezi excerpovanými články nenašel.

Z hlediska hodnocení odsunu v analyzovaných článcích bych na tomto místě rád vyzdvihl 

několik momentů, které představují dle mého názoru jisté charakteristické rysy reflexe této 

problematiky na stránkách Lidových novin.

Prvním z takových charakteristických rysů analyzovaných článků je kritické hodnocení 

poválečného transferu českých Němců, které je v některých článcích přítomno více, v jiných 
                                                       
117 Z hlediska všech excerpovaných článků  se soustavně tématice věnované SRN, případně NDR a česko-německým vztahům 
věnoval německý dopisovatel LN Bedřich Utitz.



94

méně. Takřka všude je však možno tento rys pozorovat. V žádném z daných článků jsem se 

nesetkal s vysloveně pozitivním hodnocením této historické události. Jistou výjimku v tomto 

ohledu představuje jen lednový článek Jana Horálka Úkol aktuálnější než omluvy, v němž jeho 

autor vyjadřuje přesvědčení, že transfer byl prospěšný z hlediska ukončení letitých konfliktů 

mezi Čechy a Němci.  Přesto i on píše v souvislosti s odsunem o jeho nepřijatelnosti 

v evropském civilizačním kontextu, ovšem kritiky krutých metod provedení odsunu, otázku 

omluvy za ně či uplatnění principu kolektivní viny (kritika principu kolektivní viny je přítomna 

v článcích Pro vědomí a svědomí, S důvěrou v budoucnost, Beztrestní kati a do jisté míry v 

opačném gardu i v článku O základní kámen k Evropskému domu) považuje za výmluvy

odvádějící pozornost od jádra problému. Ten spočívá dle jeho názoru ve vlastním úkolu vyjasnit 

si vztah k transferu a k odsunutým Němcům v rámci české společnosti, čímž se dostávám 

k dalšímu z důležitých rysů velké části analyzovaných článků.

Historické události či okolnosti odsunu jsou na stránkách Lidových novin příslušnými 

autory dle mého názoru tématizovány z různých úhlů pohledu právě proto, aby se napomohlo 

obnovení historického vědomí o této problematice v české veřejnosti, v níž byla dlouhá léta 

v důsledku komunistické vlády v Československu tato palčivá otázka zamlčována (tento moment 

je zmiňován v článcích Pro vědomí a svědomí, Trpké plody odsunu nebo Hlas z druhé strany). 

Odtud pramení dle mého názoru i převažující kritický náhled analyzovaných článků na 

problematiku transferu. Jak jsem totiž konstatoval výše při hodnocení kontextualizace daných 

článků v LN, otázka odsunu zde v sobě snoubí historické, politické a etické hledisko, přičemž ve 

všech těchto aspektech je patrný jistý konfliktní potenciál ve vztahu k německým sousedům, 

který může komplikovat budoucí rozvoj vzájemných česko-německých vztahů. „Hrůzná“

minulost odsunu je tak stále živá právě kvůli tomu, že je stále pro mnoho lidí „bolavá“ a cokoliv 

může takovou minulost pro její problematickou podstatu opět probudit. To konstatuje článek 

nesoucí název Historie nebo současnost?. Dlouholetá absence kritické diskuze o odsunu v české 

veřejnosti zapříčiněná komunistickou érou si v podmínkách nově nabyté svobody žádá právě i 

nový – kritický – pohled na problematickou minulost, kterou otázka transferu bezesporu 

představuje. Takový pohled je tak z hlediska nově se utvářející geopolitické situace po roce 1989 

pro Československo nanejvýš aktuální.

V článku O základní kámen k Evropskému domu mluví Václav Straka o často velmi 

odlišných pohledech na dějiny střední Evropy ze strany jejích různých aktérů, což je faktor 
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značně komplikující rozvoj sousedských vztahů. Cestu k nalezení vzájemného respektu v tomto 

prostoru, který byl zvláště v průběhu 20. století zmítán tak vážnými konflikty, tak vidí v ochotě 

„přiznat holou skutečnost a vysvětlit ji“. Jan Trefulka v článku Vidím, co vidím rovněž

zdůrazňuje, že základem dobrých sousedských vztahů je dle něj „důkladná a militantnímu 

nacionalismu nepoplatná znalost minulosti“. Konečně i v rozhovoru s prezidentem SRN R. von 

Weizsäckerem, který vedl šéfredaktor LN Jiří Ruml, jsou zmiňovány problematické aspekty 

historie česko-německých vztahů (válka, okupace, odsun), přičemž na otázku, jak se s těmito 

otázkami vyrovnat, spolkový prezident odpovídá, že ačkoliv se bolavá minulost odčinit nedá, 

důležitá je v tomto ohledu ochota nazvat věci pravými jmény a „nenechat po starém bezpráví 

následovat nové a smířlivě se postavit k úkolům budoucnosti“, přičemž v tomto kontextu vidí 

důležitou roli spolupráce demokratického Německa a Československa. Důležitost vyjasnění 

historických konfliktů mezi Čechy a Němci v zájmu toho, aby jimi nebyly vzájemné vztahy obou 

těchto národů v nadcházející době zbytečně zatěžovány, vyjadřuje i Dušan Provazník v článku 

nazvaném Hlas z druhé strany. V tomto komentáři tlumočí v rámci debaty o odsunu Němců na 

stránkách LN hlasy z německé strany, které vyjadřují vůli k vzájemné spolupráci a smíření mezi 

Čechy a českými Němci, jejichž vztahy, jak doufají citovaní zástupci českých Němců, nebudou 

nadále komplikovány křivdami minulosti.

Tím se dostávám k dalšímu důležitému rysu souvisejícímu s historickou tematizací 

problematiky odsunu na stránkách LN, který spočívá v tom, že je problematická a kriticky 

hodnocená otázka odsunu Němců dávána do souvislosti s otázkou budoucího rozvoje především 

česko-německých vztahů. Děje se tak v již zmíněném článku O základní kámen k Evropskému 

domu i v rozhovoru J. Rumla příznačně nazvaném S důvěrou v budoucnost. V článku J. Trefulky 

Vidím, co vidím věnujícímu se otázce konfliktní a problematické především z českého hlediska –

požadavkům sudetských Němců – je zmiňována potřeba nezaujaté znalosti historie, avšak jako 

ještě důležitější faktor pro rozvoj vzájemných sousedských vztahů vidí Trefulka význam nově 

navazovaných lidských kontaktů mezi příslušníky sousedících států. V dopise redakci od Radima 

Zoubka odkazujícímu k dalšímu spornému aspektu středoevropských dějin – otázce hranic 

(hlavně polsko-německých, ale zmiňuje i hranice česko-německé) je rovněž vyjádřena víra 

v důležitost toho, aby v budoucnu byl tento historický problém překonán rostoucí intenzitou 

vzájemných kontaktů na obou stranách potenciálně sporných hranic. Zpravodajský článek 

nesoucí název Sudetoněmecké dny pak sice zmiňuje tematizaci historických křivd spáchaných 
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mezi Čechy a Němci navzájem, tato tematizace je však pojímána jako přiznání pravdy jakožto

předpokladu skutečného přátelství, přičemž bez povšimnutí by nemělo zůstat v této souvislosti 

ani heslo akce, o níž je referováno - „Společně utvářet budoucnost“.118

V nově utvářených geopolitických podmínkách roku 1990, kdy byla i na stránkách LN 

intenzivně reflektována otázka brzkého sjednocení Německa, bylo velmi důležitým faktorem pro 

demokratické Československo navázat se svými sousedy pozitivní vztahy, přičemž v zmíněné 

perspektivě bylo samozřejmě jednou z nejvážnějších otázek navázání pozitivních styků se SRN, 

s níž byly za éry komunismu vztahy značně zatíženy jak odlišnou ideologií obou států, tak i s tím 

související propagandistickou dezinterpretací dějin, šířenou v československé společnosti

komunistickým režimem. Vstřícná gesta československého prezidenta Havla směrovaná právě i

k demokratickému Německu k navázání pozitivních vztahů jednoznačně směřovala a třebaže se 

na stránkách LN objevovala odlišná hodnocení smyslu či významu jeho smířlivých gest, potřeba 

navázání pozitivních vztahů s německým sousedem byla nepochybně silně pociťována i 

v Lidových novinách. Tento list navazoval na demokratickou tradici prvorepublikových LN, 

přičemž mezi jeho přispěvateli byl ještě před listopadem r. 1989 nejeden představitel disentu (za 

všechny jmenujme např. J. Dienstbiera či V. Havla), z nichž se někteří po pádu komunistického 

režimu stali předními činiteli československé politiky. Je tedy celkem pochopitelné, že redakce 

LN, byť prošla po listopadu 1989 jistou proměnou, měla blízko k některým vůdčím postavám 

polistopadové československé politiky, jejíž hlavní postavou byl především V. Havel.

Když svou výzvou k omluvě sudetským Němcům za odsun Havel rozpoutal v české 

společnosti otevřenou diskuzi o problematice transferu, která byla dlouho komunisty 

zapovězená, nezůstaly LN pozadu a na svých stránkách dané téma rovněž určitým způsobem 

reflektovaly. Podstatou této reflexe dle mého již výše naznačeného názoru byla snaha přispět 

k obnově dějinného vědomí ohledně této otázky v české společnosti. Obnova tohoto vědomí se 

však neodehrávala ve vakuu, ale v konkrétních společenských, historických a politických 

souvislostech tehdejší doby. Z článků věnujících se problematice odsunu je znát jak kritická 

reflexe dané problematiky z hlediska jejích historických, politických i etických aspektů, tak 

snaha uvádět tuto problematiku do souvislostí s proměňující se politickou situací ve střední 

Evropě. Spolupráce demokratických států v tomto regionu, o níž zahraniční politika 
                                                       
118 Nechci zde spekulovat o upřímnosti zmíněných vyjádření představitelů SKS, protože důležité je pro mou práci primárně právě 
vyznění daného článku.
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(reprezentovaná navíc členy předlistopadové redakční rady LN – ministrem zahraničí Jiřím 

Dienstbierem a prezidentem V. Havlem) Československa usilovala, byla ze strany LN 

nepochybně vnímána jako jeden z důležitých a velmi aktuálních cílů tohoto státu, k němuž se 

snažil tento list svým dílem přispět.

Reflexe poválečného transferu českých Němců v LN se proto v daném období 

vyznačovala nejen zmíněnou snahou seznámit českou společnost s rozličnými, dlouho 

zamlčovanými problematickými souvislostmi transferu, ale i snahou prezentovat v debatě o této 

otázce především smířlivé hlasy z české i německé strany, vyjadřující se k této otázce. Celá takto

pojatá debata o poválečném transferu Němců z Československa pak byla v rámci LN uváděna do 

souvislostí s potřebou navázat nové, pozitivní vztahy s demokratickým Německem, které již 

neměly být nadále zatěžovány spornými otázkami vzájemné konfliktní minulosti obou národů, 

ale měly se především orientovat na vzájemnou důvěru a spolupráci obou zemí.
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Seznam tabulek a grafů

Tabulka č. 1 – Všeobecná kontextualizace excerpovaných článků

Politika Ekonomika Historie Společnost Kultura Etika

články - celkem (143) 110 40 28 17 11 10

články - probl. 
transferu (13)

10 1 12 2 1 9

probl. transferu -
procentuální podíl

9% 3% 43% 12% 9% 90%

Tabulka č. 2 – Počet sledovaných tématických kategorií

v celkovém počtu článků (147) v článcích s probl. transferu (13)

česko-německé vztahy 50 13

sjednocení Německa 49 2

odsun sudetských Němců 13 13

NATO a sjednocení Německa 9 -

německo-polské hranice 6 -

omluva V. Havla za odsun 5 5

otázka kolektivní viny 4 4

Tabulka č. 3 – Kategorizace článků dle typu a umístění na titulní straně

zprav. čl. komentáře rozhovory dopisy red. tit. str.

články - celkem (147) 95 45 4 3 16

články - probl. transferu (13) 2 7 2 2 4
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Tabulka č. 4 – Podíl článků s problematikou transferu sudetských Němců na celkovém počtu excerpovaných 

článků vprůběhu sledovaného období

Tabulka č. 5 – Typy a kontextualizace článků s problematikou transferu sudetských Němců – leden 1990

typ článku všeobecná kontextualizace Tit.

str.zpr. kom. rozh. dop. polit. ekon. hist. etika spol. kult.

četnost v čl. - 4 - - 3 1 4 3 - - 2

Tabulka č. 6 - Typy a kontextualizace článků s problematikou transferu sudetských Němců – únor 1990

typ článku všeobecná kontextualizace Tit.

str.zpr. kom. rozh. dop. polit. ekon. hist. etika spol. kult.

četnost v čl. - 1 1 - 2 0 1 2 1 0 2

Tabulka č. 7 - Typy a kontextualizace článků s problematikou transferu sudetských Němců – duben 1990

typ článku všeobecná kontextualizace Tit.

str.zpr. kom. rozh. dop. polit. ekon. hist. etika spol. kult.

četnost v čl. - 2 - 1 3 - 3 1 1 - -

                                                       
119 Procentuální podíl článků s probelamtikou transferu je zaokrouhlen na celá čísla.

prosinec leden únor březen duben květen červen

články – celkem 1 7 8 12 47 56 16

články – probl. transferu - 4 2 - 3 2 2

probl. transferu –

procenta119 0% 57% 25% 0% 6% 4% 13%
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Tabulka č. 8 - Typy a kontextualizace článků s problematikou transferu sudetských Němců – květen 1990

typ článku všeobecná kontextualizace Tit.

str.zpr. kom. rozh. dop. polit. ekon. hist. etika spol. kult.

četnost v čl. - - 1 1 - - 2 1 0 1 -

Graf č. 1 - Všeobecná kontextualizace celkové sumy excerpovaných článků120

4

Graf č. 2 – Všeobecná kontextualizace článků věnujících se problematice transferu sudetkých Němců

                                                       
120 Údaje v závorkách udávají, kolik článků se v daném kontextuálním schématu objevily.
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Graf č. 3 – Sledované tématické kategorie v celkové sumě excerpovaných článků

Graf č. 4 – Sledované tématické kategorie v článcích věnujících se problematice transferu sudetkých Němců
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Graf č. 5 – Výskyt excerpovaných článků v průběhu sledovaného období
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