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Abstrakt 

Diserta ní práce se zabývá doposud souhrnn  nezpracovaným tématem migrace 

z pohrani ního území eskoslovenského státu, které bylo v d sledku rozhodnutí v Mnichov  

eno N mecku a na základ  polského ultimata Polsku. Úvodní partie se snažily nalézt 

odpov  na otázky týkající se vzniku a po átku uprchlického problému, které bylo možné 

hledat v r stu antisemitismu již na ja e roku 1938. Na podzim po pokusu henleinovc  o pu  

opoušt li pohrani í vedle Žid  také n me tí antifašisté a eši. Již b hem etapového 

odstupování pohrani í se migra ní proud zna  rozhojnil, což bylo dáno jednak nár stem 

negativního jednání a vystupování ásti „henleinovského“ n meckého obyvatelstva v i 

meckým antifašist m, Žid m a ech m, tak i konkrétními opat eními nacistického režimu 

omezující existen ní podmínky tohoto obyvatelstva po obsazení území. ada t chto lidí byla 

ob tí násilí a n kdy i vyhnání. Struktura migrujícího obyvatelstva zahrnovala všechny 

zam stnanecké kategorie, nep edstavovala tedy pouze jakési „stažení“ státních zam stnanc  

do druhé republiky. Vláda gen. Syrového se snažila migra nímu proudu klást bariéry 

z hospodá ských a politických d vod . Velkou roli hrálo také p edpokládané konání 

plebiscitu v pohrani í. Probíhalo tak široké vracení uprchlého obyvatelstva z vnitrozemí do 

pohrani í, které bylo ukon eno na mezinárodní popud, ale také pod vlivem likvidace 

plebiscitu.  

Vlády druhé republiky se zabývaly uprchlickou otázkou od samého po átku. Byly k tomu 

nuceny i mezinárodní pozorností, kterou si uprchlický problém získal. Syrového vláda 

vytvo ila podmínky pro vznik Výboru pro pomoc uprchlík m a z ídila také Ústav pro pé i o 

uprchlíky. O židovské uprchlíky se staraly p edevším židovské náboženské obce. Pé i o 

mecké antifašisty zajiš ovaly jejich organizace, za pomoci fondu londýnského starosty, ze 

státních prost edk , ale i svépomocí. Beranova vláda vydala celou adu opat ení pro zajišt ní 

zam stnání pro eské uprchlíky. Pro n mecké antifašisty a Židy se p edpokládala emigrace, 

její zajišt ní bylo obtížné jednak z hlediska zajišt ní vhodných destinací, ale také z finan ního 

hlediska, emuž prosp la britská finan ní pomoc ve form  daru a p ky. Státní a soukromá 
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uprchlická pomoc zahrnovala jak zajišt ní stravování, ubytování, zdravotní dohled, tak i pé i 

o mládež, opat ování zam stnaneckých p íležitostí a sbírkovou innost. Pomoc eským 

uprchlík m byla považována za národní vlasteneckou povinnost. Pro neslovanské uprchlíky, 

které ást eského tisku nešet ila p ísnými ozna eními, m la být zajišt na emigrace. N mecký 

tisk požadoval pomoc pro uprchlíky bez rozdílu národnosti. Obecn  d ležitou a velkou roli 

v pomoci migrant m sehrála solidarita a pomoc vnitrozemského obyvatelstva, která byla 

ležitým pilí em sociální pé e o uprchlíky.  
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