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Úvod 
 

Vyhnání/odsun Němců po druhé světové válce se stal předmětem mnoha 

diskuzí, které přetrvávají až do dnešních dnů. Setkáváme se s ním v tisku, v nových 

knižních publikacích, v diskuzích na internetu. Pro Čechy a Němce je odsun/vyhnání 

tragickou zkušeností z jejich společných dějin. Snah o usmíření existuje hodně, přesto 

to nestačí k tomu, aby někteří lidé při otevření tématu česko-německých vztahů 

nedostali strach o svoje nynější bydlení, nevnímali Německý stát a Němce jako své 

nepřátele a nebáli se toho, že jednoho dne přijedou Němci a seberou jim jejich majetek. 

Tyto tendence přetrvávají v myslích lidí, které se těžko dají odstranit, pokud obě strany 

nebudou chtít spolu jednat, vést dialog, vzájemně si neřeknou pravdu z očí do očí, 

vzájemně si neodpustí a nenajdou další kroky k jejich sousedským vztahům. Z těchto 

důvodů je dobré pojmout práci z etického hlediska.  

Obsahem této práce je nástin vzájemných vztahů na základě historických 

souvislostí a faktů. Vliv na výběr a zpracování mé práce vycházel také z osobních 

důvodů, neboť část naší rodiny bydlí na dřívějším území Sudet, bydlí v obydlí po 

„Němcích“ a do nedávné doby měla taktéž strach o „svoje“ bydlení. Ukazuje se na 

obecné i osobní rovině, že neznalost, omezený dialog mezi sebou a nevědění o pozicích 

jednotlivých stran vede právě k těmto myšlenkám a obavám.  

Práce je koncipována podle modelu vidět – posoudit – jednat. V první části nám 

půjde o to, seznámit se stručně a přitom podrobně s problematikou česko-německých 

vztahů na pozadí historického přehledu. Znát historické souvislosti, fakta a události se 

ukazuje jako nezbytné východisko pro kvalifikovanou etickou reflexi a pro další vývoj 

vzájemných vztahů. Záměrné zkreslování dějin mezi oběma státy měla na svědomí 

komunistická ideologie v Československé republice. Díky dnešní práci česko-německé 

skupiny historiků se tyto zkreslenosti daří překonávat, a tak poskytovat pravdivé 

informace o vzniklých situacích. Je nutné pochopit souvislosti ve vývoji vzájemných 

vztahů, jejich rozlišnosti, podoby a kroky, jimiž se ubírají v dnešní době. Stále se v nich 

totiž objevují kapitoly, které nejsou do dnešních dnů vyřešeny.  

Protože se budeme snažit pojednat o zmíněném tématu z pohledu křesťanské 

etiky budeme se zabývat fenoménem viny a hříchu. Nerozlišování mezi individuální a 

kolektivní vinou vede ke zkreslujícím výsledkům, které se daří těžce odbourávat. 

Pojednání o principech smíření navazujících na pojednání o vině a hříchu, má ukázat 
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dlouhou a náročnou cestu, na kterou se jednotlivec nebo společnost vydává, pokud se 

chce s někým usmířit. Láska neznající hranice vymezuje území od lásky k bližnímu po 

lásku k nepříteli.1 

Jelikož k problematice vyhnání/odsunu se vyjadřují různé reprezentativní 

skupiny, budou zde krátce představeny a seznámíme se s jejich přístupy k otázce 

vyrovnání se s minulostí a vinou v česko-německých vztazích z pohledu křesťanské 

etiky. Jejich prohlášení, projektů a snah je velmi mnoho. Budeme se zabývat základními 

a nejznámějšími projekty, které mají představovat spíše uvedení do celé problematiky. 

Tato část by měla být impulsem k hledání stále nových forem vzájemného porozumění, 

přehodnocování a pokračování ve stávajících snahách o usmíření. Závěrečná část 

představuje aplikaci etických principů na vypořádávání se s minulostí a vinou 

v prohlášení zmíněných skupin a návrhy dalších možností jejich práce do budoucna. 

Cílem činností těchto subjektů představuje usmíření, které se vyznačuje pokojem, který 

je výsledkem odpuštění. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 SCHNACKENBURG, Rudolf: Všechno zmůže, kdo věří, s. 80. 
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I. HISTORICKÁ ČÁST 

 

1. Historické pozadí česko-německých vztahů 

 

Historie vzájemných česko-německých vztahů nezačíná 19. stoletím. První 

zmínky o jejich společném životě na území dnešního Německa a České republiky 

nalézáme již v době třetího tisíciletí před Kristem.2 Postupem času se společné vztahy 

vzájemně doplňovaly, utvářely, někdy vyhrocovaly, ale stále byly přátelského původu. 

Devatenáctým a dvacátým stoletím, zvláště pak rokem 1918, nastává předěl, který 

znamená pro vzájemné vztahy obou národů přerušení dřívějších snah. Dějiny mezi 

oběma národy lze vyjádřit slovem „asymetrie“, která se odehrává na dvou rovinách. 

Jedna je kooperativní (charakterizující dobu posledních Přemyslovců či dobu působení 

Karla IV.), druhá konfrontační (vyjadřující např. postoj Čechů a Němců v 1. polovině 

20. století).3 Obě se vyskytují ve vzájemných dějinách a proto nám mohou být vodítkem 

i do dnešních dnů. Protože však čas nejde zastavit, bylo vždy nutné hledat řešení, jak 

uchopit vzniklý problém, vyřešit ho a dojít opět ke klidnému spolužití.  

 

1.1 Terminologie 

Pojmy „Sudety/Sudetenland“, „sudetský Němec“, „odsun“, „vyhnání“, 

„transfer“ patří mezi základní termíny, které se vyskytují v otázce česko-německých 

vztahů a jimž se nedá vyhnout.4 Každý z nich má v sobě určitý obsah, který si nyní 

představíme.5 Poslední tři se převážně používají jako synonyma, přesto po jejich 

přečtení mezi nimi vnímáme určitý významový rozdíl. Ten se měnil situacemi, dobou, 

souvislostmi a místem jejich použití a to jak na straně české, tak i německé.6 Pro 

základní pochopení tématu a pro dialog s jednotlivými stranami zabývajícími se česko-

německými vztahy je důležité poznat, jak používají zmíněné termíny, jak jim rozumí a 

jaké u nich mohou vyvolávat asociace. 

                                                 
2  BAUER, Franz: Rané dějiny, s. 12. 
3  FAJMON, Hynek: Interpretace, s. 5-6. 
4  Mezi další termíny se řadí: právo na vlast, domov; právo na sebeurčení; právo na mír, atd., které mají 

vlastní spojitost s problematikou česko-německých vztahů. V této práci si budeme všímat převážně 
výše uvedených pojmů. Další budou uvedeny v následujících kapitolách. 

5  Zpracováno dle: HAHNOVÁ, Eva: Sudetoněmecký problém, s. 40–82. 
6  BENEŠ, Zdeněk; PEŠEK, Jiří: Realizace odsunu, s. 219. 
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a) „Sudetenland/Sudety“:   

Původně je tak označováno pohoří na jihozápadě Slezska, postupně severní část 

Krušných hor, Lužické hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory a Jeseníky. Tvoří 

pásmo asi 380 km dlouhé a 60 km široké.7 Po vzniku Československa (1918) se 

termínem „Sudetenland“ označovala jedna ze čtyř provincií, které existovaly v říjnu až 

prosinci 1918 v důsledku snahy německé menšiny o odtržení pohraničního území ČSR 

a jeho připojení k Německému Rakousku. Vedle území severní Moravy a Slezska to 

byly provincie v Olomouci, Brně a Jihlavě. Tyto provincie byly připojeny 

k československému státu v prosinci 1918. Ve 20. a 30. letech 20. století se termín 

„Sudety“ (Sudetenland) začal užívat pro většinu pohraničních oblastí českých zemí 

(včetně Moravy a Slezska), kde žila až do roku 1945-1946 početná německá menšina 

(asi 3 mil. osob). Termín, který nabyl územně politického obsahu, byl zneužit 

německými nacisty za podpory části německého obyvatelstva Sudet (zejména 

Sudetoněmecké strany, SdP) k rozbití demokratického Československa. Po Mnichovské 

dohodě (1938) bylo jako „Sudetenland“ označováno území Československa odstoupené 

pod nátlakem velmocí hitlerovskému Německu. Po vytvoření Protektorátu Čechy a 

Morava se podle rozhodnutí Hitlera z dubna 1939 větší část území Sudet (Říšská župa 

Sudety), tzv. Sudetengau (Gau-Sudetenland), stalo územně správní jednotkou Třetí říše 

a zahrnovalo oblast od Domažlicka po Moravskou Ostravu s centrem v Liberci 

(Reichenberg), kde měl sídlo říšský župní správce Konrad Henlein; území se dělilo na 3 

obvody: Cheb (Eger), Ústí nad Labem (Aussig) a Opavu (Troppau). Zbytek území na 

jihu byl připojen k bývalému Rakousku. Po porážce nacistického Německa bylo 

odstoupené pohraniční území vráceno zpět ČSR a na základě postupimské konference 

(1945) byla většina německého obyvatelstva vysídlena z Československa.8 

 

b) „sudetský Němec, Sudetendeutsche“:  

Toto pojmenování bylo vytvořeno jako souhrnné označení pro německé 

obyvatelstvo v českých zemích na počátku 20. století. Za jeho tvůrce je považován 

německý politik Franz Jesser, který tak označoval nacionální odlišnost německého a 

českého obyvatelstva. Ze zmíněného pojmu vyplývá i geografické určení, tzn. týká se 

                                                 
7  Srov. BENEŠ, Zdeněk: Sudety a sudetský, s. 93. 
8  Srov. LIBRI: Státy III. 
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Němců žijících na území Sudet.9 Přesto se v německých encyklopediích před první 

světovou válkou zmíněný pojem nevyskytuje. V meziválečné době je vysvětlován jako 

označení 3,5 milionu Němců žijících v ČSR. V roce 1956 se jím označují Němci žijící 

v pohraničních oblastech, kteří byli v roce 1918 včleněni do ČSR. Dnes se mluví o dvou 

pozicích. První, že termínem „sudetský Němec“ je chápán bývalý německy mluvící 

československý občan; druhý, že se již nebavíme se sudetským Němcem, ale se 

„sudetoněmeckou národnostní skupinou“. (Od roku 1981 se ve svých prohlášeních od 

označení „sudetoněmecký“ distancuje katolické sdružení Ackermann-Gemeinde).10 

 

c) „odsun“:  

Je to běžný pojem vyskytující se v českém jazyce pro označení nuceného 

vysídlení sudetoněmeckého a německého obyvatelstva (květen – srpen r. 1945). Od 

počátku se s ním také setkáváme v oficiálních textech.11 Toto slovo se tehdy používalo 

pro přesunutí předmětů nebo vojenských útvarů. Tomu odpovídající německá slova 

„Abschiebung“ a „Abschub“ jsou pro Němce nepřijatelná. 

 

d) „vyhnání“ či „vyhánění“:  

Tento pojem se postupem času začal objevovat na české straně jako protipól 

německého slova „Vertreibung“ (vyhnání) nebo „Zwangsaussiedlung“ (nucené nebo 

násilné vysídlení).12 Jemu odpovídající slovo „vyhánění“ je obsaženo v české verzi 

česko-německé deklarace z roku 1997, jako překlad slova „Vertreibung“.13 

 

e) „transfer“:  

Svým obsahem stojí na stejné rovině s používanými pojmy odsunu či vyhnání. 

Vyskytuje se jak v české historické literatuře, tak i v mezinárodních smlouvách. Jeho 

užití můžeme najít např. v tzv. „desetibodového plánu“, se kterým jel Beneš v r. 1943 

                                                 
9  Srov. BENEŠ, Zdeněk: Sudety a sudetský, s. 93. 
10  Srov. HAHNOVÁ, Eva: Sudetoněmecký problém, s. 40–82. 
11  O odsunu Němců z Polska, Československa a Maďarska se píše v protokolu Postupimské konference 

z 2. srpna 1945 (Berlín) tří vítězných velmocí – SSSR, USA a Velké Británie. Srov. POSTUPIM: 
Zpráva o konferenci. 

12  Nalezneme i přesně opačné použití těchto termínů. Srov. BENEŠ, Zdeněk; PEŠEK, Jiří: Realizace 
odsunu, s. 219. 

13  „Vyhnáním“ se rozumí forma „nucené migrace“. Srov. ABC: O migraci. 
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do Moskvy k jednání o československo-sovětské smlouvě se Stalinem.14 Dále se uvádí 

v závěru Postupimské konference z  2. 8. 1945, kde měl být „transfer“ prováděn 

uspořádaně a humánním způsobem (in an orderly and humane manner).15 

 

Mezi další termíny, které mají vlastní spojitost s problematikou česko-

německých vztahů se řadí: právo na vlast, domov; právo na sebeurčení; právo na mír; 

kolektivní a individuální vina; Benešovy dekrety atd.,. Některé z nich budou rozvedeny 

v následujících částech. 

Nyní přejdeme k vlastnímu tématu této kapitoly, tedy k samotným česko-

německým vztahů. 

 

1.2 Počátky 19. století 

Čechy a Morava příslušely s celým Rakouskem do r. 1806 pod římsko-

německou říši a od r. 1815 do r. 1866 pod německou říši.16 Zprvu ještě spolu svorně 

spolupracovali a Němci například podpořili český požadavek národní rovnoprávnosti 

v habsburské monarchii, který pokládali za projev a důsledek nové svobody. Dále však 

byli Němci spíše konzervativní, Češi radikálnější v tom, co se týká nespokojenosti 

v sociálním postavení. Konec bezkonfliktního soužití obou národů můžeme umístit do r. 

1848. Z česky a německy mluvících Rakušanů habsburské monarchie se diferencovali 

na Čechy a Němce. V březnu a dubnu 1848 se Němci ozvali, že české požadavky jsou 

přemrštěné. Následně vznikl ve Vídni „Spolek Němců z Čech, Moravy a Slezska na 

obranu jejich národnosti“ (Verein der Deutschen aus Böhmen, Mähren und Schlesien 

zur Aufrechthaltung ihrer Nationalität), který byl mj. proti zavádění češtiny do škol 

v německých oblastech českých zemí a který pokládal politické snahy české strany za 

projev odlučování se českých zemí od ostatních částí monarchie.17 

Další etapa vývoje ke konfrontaci nastala v době kampaně do celoněmeckého 

parlamentu ve Frankfurtu nad Mohanem. Tam se v roce 1848 sešel Německý národní 

parlament, který si dal za cíl sjednotit Německo, rozdělené do mnoha států a státečků. 

                                                 
14  Srov. KURAL, Václav: Transfer obyvatelstva z ČSR, s. 173 
15  Srov. NITTNER, Ernst: Vyhnání, s. 189. Další zmínka o „transferu“ je např. v memorandu 

československé vlády z prosince 1943, kde se mluví o vypracování „podrobného plánu transferu“. 
Srov. KOCIAN, Jiří: České politické strany, s. 34. 

16  Srov. SUDETEN: Index. 
17  Srov. LIBRI: Dějiny text III. 
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Snahou bylo připojit i západní, rakousko-české části habsburské monarchie. Stanovisko 

českého Národního výboru bylo negativní. František Palacký ve svém dopise (tzv. 

„Psaní do Frankfurtu“) pozvání odmítl a vysvětloval, že Češi jsou národ slovanský, pro 

který je do budoucna potřebné zachovat podunajskou habsburskou monarchii a vytvořit 

z ní federaci rovnoprávných národů.18 Snahy o národní rovnoprávnost v habsburské 

monarchii byly dlouhodobým cílem české politiky. Dalším cílem byla snaha o obnovení 

českého státu v rámci podunajské monarchie, což se stalo aktuální v roce 1867, kdy 

došlo k rakousko-uherskému vyrovnání a byl obnoven uherský stát. 19  

 

1.3 Období 60. – 90. let 19. století 

Spory mezi národy se ještě zvětšily v 60. letech 19. století, kdy po obnovení 

ústavního života (a tím občanské a politické svobody) v monarchii bylo možno zakládat 

nové politické strany, tisknout noviny, pořádat schůze. Od této doby se na území Čech 

střetávaly dva názory: německý, který si dal za cíl vytvořit „uzavřené jazykové území“, 

jenž by bylo zcela odděleno od české společnosti a český – tzv. „české státní právo“, 

které požadovalo spojení Čech, Moravy a Slezska v jeden správní celek v rámci 

monarchie. Němci byli ovšem zásadně proti, neboť se báli, že by to vedlo ke ztrátě 

jejich postavení v pohraničních oblastech.  

Ke sjednocení Německa a vzniku Německé říše došlo v roce 1871. Od té doby 

sílilo německé nacionální a pangermánské hnutí, které vidělo svého nepřítele 

v habsburské monarchii. Německo se vzchopilo v průmyslový stát, který se dostával na 

přední místo v Evropě. Tento vzestup oslovoval Němce žijící v pohraničí, kteří pro svá 

jednání spíše putovali do rozkvétajícího se Berlína (přitahoval je svým postavením ve 

vztahu s ostatními městy) než do habsburské Vídně. Němci žijící v Čechách se museli 

konfrontovat s tím, že dříve klidné Česko, které bylo součástí rakousko-uherské 

monarchie, se nyní zasazovalo o rovnoprávnost. Každý úspěch Čechů budil u Němců 

odpor. V roce 1891 představila česká společnost na Zemské výstavě v Praze svoji 

ekonomiku jako schopnou konkurence s německými podnikateli. To vedlo k většímu 

rozložení českých a německých obyvatel na území v Čechách a na Moravě a ke 

spolupráci mezi nimi.20  

                                                 
18  Srov. LIBRI: Dějiny III.  
19  PERNES, Jiří: Česko-německé soužití, s. 23-31.  
20  Srov. KUBŮ, Eduard: Hospodářský nacionalismus, s. 32-33. 
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Díky tomu, že němečtí podnikatelé brali za své dělníky Čechy, docházelo 

následně k větší „čechizaci“ průmyslových oblastí dříve převážně německých. 

V severních Čechách se tak zvýšil podíl českých obyvatel mezi roky 1890 až 1910 o 

13,4% (z 8% na 21,4%). Na Šumavě byla situace podobná. Intenzita stěhování Čechů 

do průmyslových oblastí (zvláště Mostecka a Duchcovska) se od r. 1857 do r. 1890 

skoro zdvojnásobila.21 To mělo za následek mírnou převahu českého obyvatelstva nad 

německým, jak dokládá tabulka a kde můžeme zároveň sledovat pozvolný nárůst 

obyvatel.22  

 

Tabulka č. 1 – Počet lidí na dnešním území Čech a Moravy v rozmezí r. 1815-1890 

v roce 1815 4,8 milionu 

kolem r. 1850 6,7 milionu 

v roce 1890 Čechy (osob/procent) Morava (osob/procent) 

mluvících česky 3 645 086 / 62,7 1 590 513 / 70,34 

mluvících německy 2 158 872 / 37,19 664 168 / 29,37 

Zdroj: LIBRI: Dějiny I. 

1.4 Přelom 19. a 20. století 

Na přelomu 19. a 20. století se vzájemné vztahy ještě zhoršily prohlášením 

historika Theodora Mommsena: „Buďte tvrdí! Rozumu lebka Čechů nepřijme, avšak 

ranám i ona porozumí.“23 Reakci Čechů přednesl stoupenec všeslovanského hnutí 

generál Komarov, že Němci jsou společným nepřítelem všech slovanských národů. 

Proti tomu se postavil německonacionální vůdce z Čech Karl Hermann Wolf, že si 

Němci od Čechů, Slovinců a jiných méněcenných národností nenechají všechno líbit.24  

Hledalo se řešení vzniklé situace. Výsledkem bylo tzv. „Moravské vyrovnání“ 

z roku 1905, kde se moravští Němci vzdali privilegovaného postavení v zemském 

sněmu a většinu přiznali česky hovořícím Moravanům. To mělo za následek, že byla 

rozdělena zemská školní rada na českou a německou a mluvilo se dvojjazyčně 

                                                 
21  Srov. PERNES, Jiří: Česko-německé soužití, s. 26. 
22  Do 50. let 19. století uvádím obecný údaj, neboť se počet Čechů a Němců příliš nelišil. Srov. 

LIBRI: Dějiny I. 
23  Srov. PERNES, Jiří: Česko-německé soužití, s. 27. 
24  Tamtéž, s. 28. 
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v zemských samosprávných orgánech. Vznikla pak i další prohlášení, která však 

nevydržela důsledkem I. světové války.25 

Podstatný díl na kulturním a hospodářském rozvoji českých zemí mělo i 

židovské společenství, které hovořilo převážně německy. Spolužití Němců, Čechů a 

Židů vytvořilo zvláště v Praze jedinečnou kulturní krajinu.26 

 

1.5 Období po I. světové válce 

Výsledkem I. světové války prošly dalším vývojem česko-německé vztahy, byť 

ne takovým způsobem, který by si jednotlivé strany přály. Češi v roce 1918 po zániku 

habsburské monarchie vyhlásili nezávislou Československou republiku. Nový stát byl 

řízen z Prahy a hlavní slovo měli Češi. Společná republika se vydávala za národní stát a 

jako taková, v důsledku sevření historickými hranicemi, vystupovala k ostatním 

menšinám na svém území, tzn. že do ní byli chtě nechtě přičlenění i všichni sudetští 

Němci.27 Jedinou možností německých oblastí bylo jejich připojení, buď k Německu, 

nebo nově vzniklé republice Deutschösterreich, která se však formálně přihlásila 

k Německu. Většina Němců odmítla dle práva na sebeurčení národů další soužití 

s Čechy. Ne všichni s tím souhlasili28 a tak se němečtí poslanci z Čech dne 29. října 

1918 usnesli vytvořit v severním pohraničí provincii Deutschböhmen a připojit ji 

k Rakousku. Další den udělali stejné prohlášení Němci žijící na Moravě a ve Slezsku, 

kteří chtěli vytvořit provincii Sudetenland a taktéž ji připojit k Rakousku. Na jižní 

Moravě vyhlásili 3. listopadu 1918 provincii Deutschsüdmähren a v jižních Čechách 

Böhmerwaldgau a vyhlásili jejich připojení k Rakousku.29 Tato situace neunikla 

představitelům nového státu. Koncem listopadu 1918 bylo zahájeno vojenské tažení 

proti separatistickým útvarům. V prosinci byl pokus o osamostatnění německých území 

Čech, Moravy a Slezska vojenskými taženími ukončen. 

Němečtí obyvatelé se se stávajícím stavem nesmířili ani v době mírového 

jednání ve Versailles a Saint Germain, kdy byly potvrzeny nové hranice československé 

země. Odmítli uznat československou politickou vlast za svoji, natož se s ní ztotožnit a 

souhlasit. Jejich odpor nabyl intenzity 4. března 1919 v době prvního zasedání 

                                                 
25  PERNES, Jiří: Česko-německé soužití, s. 28. 
26  Srov. SUDETEN: Index. 
27  SEIBT, Ferdinand: Německo a Češi, s. 19. 
28  Tamtéž,  s. 19. 
29  Podrobněji o těchto provinciích in: KOPICA, Jiří: Zemská vláda, s. 5-66. 
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rakouského parlamentu, neboť se nemohli zúčastnit voleb. Jejich demonstrace 

v německých městech byla potlačena střetem s československými pořádkovými silami, 

kdy vojáci některé demonstranty zastřelili. 4. březen je tak brán sudetskými Němci za 

„den práva na sebeurčení“.30  

Nově vzniklý stát nebyl vůbec homogenní. Češi a Moravané tvořili 48% 

populace, Slováci 13% (dohromady tedy 61% všech obyvatel), 3% Ukrajinci, 1% 

Poláci, 1% Židé, 8% Maďaři a 28% Němci. Toto číslo bylo značně velké. Proto se 

snažili prezident Masaryk31 a následně Beneš32 s nimi spolupracovat, aby vybudovali 

stát rovnoprávných národů. Němci však prahli po uzavřeném jazykovém území s vlastní 

samosprávou. 

 

1.6 Meziválečné období 

Dvacetileté období mezi válkami znamenalo pro vzájemné vztahy určitý posun 

k lepšímu. Do roku 1918 se Němci cítili být Němci českými, moravskými a slezskými a 

společně rakouskými. V dalších letech se více ztotožňovali s německým národem a 

jejich směřování k Vídni (kde od r. 1918 bylo Prozatímní národní shromáždění pro 

Německé Rakousko) ustupovalo do pozadí. Stabilní politika a hospodářství mělo za 

následek uznání (od demokraticky a realisticky smýšlejících politických sil), ve kterém 

se hovoří o pozici německé národní skupiny v Československu na dobré úrovni, než jak 

bylo v období po konci I. světové války. Němci se zapojili do veřejného dění, účasti na 

vládě a věcech veřejných.33 

Světová hospodářská krize (1929) připravila o práci přibližně každého šestého 

člověka na německém jazykovém území. Československo zasáhla nejvíce v roce 1930 a 

probíhala pomaleji než v Německu. V době vrcholu na české straně již německá 

ekonomika rostla. Způsobil to Hitlerem zahájený rozsáhlý zbrojní průmysl a program 

veřejných prací, zvláště stavba silnic a dálnic. Z malého vojska o 100 000 mužů, jemuž 

scházely moderní zbraně, vytvořil mohutnou a bojeschopnou armádu. Opětovné 

                                                 
30  Srov. SALOMON, Dieter: Konec dunajské monarchie, s. 164-165. 
31  Tomáš G. Masaryk (1850-1937), filosof a sociolog, profesor na české univerzitě v Praze, poslanec 

vídeňského parlamentu, vůdce zahraničního odboje, první prezident Československé republiky 
(1918-1935) 

32  Edvard Beneš (1884-1948), politik, spolupracoval s Masarykem v zahraničním odboji, ministr 
zahraničí za první republiky, druhý prezident ČSR (1935-1938), vůdce československého 
zahraničního odboje za 2. světové války, prezident republiky 1945-1948. 

33  Srov. PERNES, Jiří: Česko-německé soužití, s. 30. 
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vyzbrojení Německa představovalo porušení Versailleské smlouvy a tím došlo 

k narušení vztahů s Británií a Francií.34 Důsledky krize se nejvíce dotkly německého 

obyvatelstva v pohraničí, kde převládal textilní, sklářský a hračkářský průmysl. O ten 

v době krize přestal být zájem, nebyl odbyt a tak mezi sudetskými Němci rostla 

nadprůměrně nezaměstnanost a tím i bída.35 Česká politika, nevidící tuto situaci 

v pohraničí, ji ignorovala a tím ještě zhoršovala a prodlužovala. Díky této slepotě a 

špatné ekonomické a sociální situaci, byla pro Němce žijící v pohraničí Hitlerova 

propaganda přitažlivá, na kterou nebrala vláda ČSR zvláštní zřetel.36 

 

1.6.1 Volby do poslanecké sněmovny ČSR v roce 1935 

Špatná sociální a ekonomická situace přispěla k úspěchu nacionálně smýšlejícím 

radikálům. Rozhodujícími pro další vývoj se staly výsledky voleb do poslanecké 

sněmovny ČSR v roce 1935, které byly následující: 

 

Tabulka č. 2 – Volby do poslanecké sněmovny ČSR v r. 1935 

Volby do poslanecké sněmovny ČSR v r. 1935 

 procento hlasů počet křesel 

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 14,3 45 

Sudetoněmecká strana 15,2 44 

Československá sociálně demokratická strana dělnická 12,6 38 

Komunistická strana Československa 10,3 30 

Československá strana národně socialistická 9,2 28 

Československá strana lidová 7,5 22 

Hlinkova slovenská l`udová strana 6,9 22 

Československá národní demokracie 5,6 17 

Německá křesťanskosociální lidová strana 3,6 11 

Německý svaz zemědělců 1,7 5 

Maďarská křesťanskosociální strana - 4 

Zdroj: BENEŠ, Zdeněk; KURAL, Václav: Od neonegativismu k nacismu, s. 88. 

                                                 
34  Do roku 1937 se Německu podařilo snížit počet nezaměstnaných na šestinu. 
35  Srov. KUBŮ, Eduard: Hospodářské aspekty reality ČSR, s. 86-87. 
36  Srov. PERNES, Jiří: Česko-německé soužití, s. 30. 
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Sudetoněmecká strana vedená Konrádem Henleinem (Sudetendeutsche Partei, 

SdP)37 se stala nejsilnější německou stranu v ČSR a zároveň nejsilnější politickou 

stranou podle hlasů v ČSR.38 V programu měla mj. vizi o spojení Němců do jednoho 

státu i s půdou na níž žili. Němci by zde vystupovali jako národ s vyšší kulturou než 

ostatní. Součástí programu byla i rasová ideologie (antisemitismus). Byla to od počátku 

protidemokratická strana, sdílela nacionálně socialistický světový názor a byla 

svázána úsilím o německou nadvládu. SdP se dostávala do stále silnější závislosti na 

politice Berlína a zavedla tak většinu německého obyvatelstva v českých zemích pod 

přímý vliv Hitlerovy politiky.39 Němci žijící v Čechách se tak svými hlasy vědomě 

postavili za nacistickou totalitu, neboť v prohlášení Sudetoněmecké strany bylo právo 

vyznávat nacionální socialismus a hlásit se k němu.40  

Vedle toho Hitlerova nacistická ideologie přicházela s podobnými myšlenkami. 

Jeho říše měla zaštiťovat všechny Němce a toto území (lidé i půda) mělo být plně 

germanizováno. Národní identita dle něho spočívala v krvi, půdě a v hierarchickém 

uspořádání národa v čele s vůdcem. Určitá část sudetských nacionalistů s nacistickou 

ideologií nesouhlasila. Zastávala pozici autoritativní koncepce státu, tzv. spannismus. 

Ten by ve svém stavovském uspořádání hájil sociální zájmy skupin a vrstev obyvatel. 

Na vrchol státní moci byl postaven mluvčí (= v podstatě vůdce). Vidíme, že jak 

nacionalisté, tak i nacisté měli své koncepce podobné.41 Někteří zastánci SdP v ČSR 

spannismus podporovali a navrhli řešení česko-německého problému. Návrh chtěl 

dosáhnout takové míry autonomie, která by v posledku znamenala přimknutí 

československého státu, tzn. nejprve rozbití Československa a  připojení Sudet, a poté 

celých Čech a Moravy k Německé říši.42 To však bylo pochopitelně v ostrém kontrastu 

proti demokratickému politickému systému ČSR a proti státní integritě československé 

republiky.  

Přijatelná řešení navrhoval prezident Edvard Beneš, když představil návrh 

decentralizace státní správy a zavedení regionální samosprávy. Byl však proti principu 

                                                 
37  Do voleb vystupovala jako „Sudetoněmecká vlastenecká fronta“ (Sudetendeutsche Heimatfront, 

SDF). Srov. SEIBT, Ferdinand: Německo a Češi, s. 299-304.  
38  Z tabulky je zřejmá disproporce mezi procentuelním vyjádření a počtem křesel této strany vůči první. 

Je to způsobeno velikostí území, z kterého byly spočítány hlasy těmto stranám. SdP má více procent 
díky menšímu volebnímu obvodu. 

39  BENEŠ, Zdeněk; KURAL, Václav: Od neonegativismu k nacismu, s. 88-89. 
40  PERNES, Jiří: Česko-německé soužití, s. 30. 
41  BENEŠ, Zdeněk; KURAL, Václav: Od neonegativismu k nacismu, s. 89. 
42  Nacisté a spannisté se v r. 1948 sešli v Německu jako stoupenci tzv. völkisch učení a sdružili se do 

krajního uskupení Witikobund.  
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teritoriální autonomie pro německá a maďarská území, neboť je v něm stále obsaženo 

nebezpečí odloučení se či přípravy odloučení tohoto národa. Důsledná samospráva však 

nebyla již možná, neboť vlivem SdP by mohlo dojít k likvidaci státu.43  

V této době nalézáme, jak snahy o dorozumění se se sudetskými Němci, tak 

i vyostření konfliktu. Znamením dorozumění se měl stát v roce 1935 celostátní 

katolický sjezd v Praze. Měl odbourat protikatolické afekty, které spolupůsobily při 

založení ČSR; měl ukázat vzájemnost německých a českých katolíků; měl mít politický 

dopad - možnost za nového prezidenta zvolit katolíka Josefa Pekaře.44 Tato vize se však 

nesplnila, neboť na místo po T. G. Masarykovy byl zvolen Edvard Beneš. Další snahou 

mezi československou vládou a sudetoněmeckými aktivisty z řad sociální demokracie 

bylo memorandum z ledna roku 1937. Zde sudetoněmečtí aktivisté požadovali sociální, 

národností a hospodářskou rovnoprávnost pro sudetské Němce (mělo být zajištěno 

obsazování nových pracovních míst lidmi z pohraničí, zaručení národnostní 

proporcionality v obsazování míst státní správy, usnadnění jazykových zkoušek pro 

německé obyvatelstvo, revize užívání jazyků národností v ČSR na veřejnosti, školách a 

při výchově). Výsledkem bylo částečné akceptování zmíněných požadavků.45 

 

1.6.2 Předmnichovské období 

Hitler budováním zbrojního průmyslu a programem veřejných prací dával čím 

dál více vědět o přípravách k válce, které se staly od září 1937 nástrojem politického 

tlaku a vydírání. SdP dále vyostřovala své politické požadavky a tím poukazovala na 

neochotu československé strany k dohodě. Listopad téhož roku byl pro vzájemné vztahy 

rozhodující. Hitler na počátku listopadu informoval vedení Říše o svých dalších 

plánech, ve kterých se také objevila zpráva o likvidaci ČSR vojenskou cestou. Henlein 

Hitlerovi zaslal memorandum, ve kterém sděluje, že srozumění mezi Čechy a Němci je 

v Československu prakticky nemožné a že SdP uvádí svoji politiku do plného souladu 

s politikou Říše.46 To se mohlo uskutečnit pouze násilím. Hitler po Henleinově dopise 

                                                 
43  BENEŠ, Zdeněk, KURAL, Václav: Od neonegativismu k nacismu, s. 90-92. 
44  Srov. SALOMON, Dieter: Konec dunajské monarchie, s. 172. 
45  Srov. SALOMON, Dieter: Konec dunajské monarchie, s. 166-173 a BENEŠ, Zdeněk; KURAL, 

Václav: Od neonegativismu k nacismu, s. 90-92. 
46  Přála si totiž včlenit sudetské území a území zbylých částí Čech k Říši. Srov. KURAL, Václav: Cesta 

k Mnichovu, s. 102. 
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začal počítat s využitím sudetských Němců, kteří se pro něho posléze stanou jedním 

z hlavních předmětů jeho zahraniční politiky.47  

Dne 28. března 1938 přijal Henleina a označil jej za svého místodržitele v ČSR. 

Podle Hitlerovi směrnice měla SdP klást ještě větší nároky na československou vládu. 

Ty se nadále stupňovaly. K útoku na Československo měly být použity nátlakové akce 

českých Němců, nepokoje, demonstrace a pouliční bitky, ke kterým čas od času 

docházelo. V září 1938 vystoupil na Norimberském sjezdu Hitler ve svém projevu proti 

Československu, kde hlavním jeho důvodem se stalo právo na sebeurčení 

sudetoněmecké národní skupiny (Sudetendeutsche Volksgruppe).48 Boj sudetských 

Němců za sebeurčení využil k destabilizaci a následně ke zničení Československa. 

Reakcí na projev byly nové násilnosti v českém pohraničí. Nyní šlo již o puč. Vláda 

zareagovala vyhlášením stanného práva v severočeských okresech. Sudetoněmecké 

vedení odmítlo odpovědnost za další vývoj. Henlein 15. září vydal proklamaci o touze 

sudetských Němců po návratu domů do Říše a Hitlerovi navrhl řešení sudetoněmeckého 

problému: okamžité odstoupení všech československých území a jejich obsazení do 

48 hodin německými jednotkami. Všichni sudetští Němci s tím nesouhlasili.49 Vyzvali 

k založení Národní rady všech svobodomilovných Němců a ve svém prohlášení varovali 

před válkou. Vvytvořili s komunisty Republikánskou obranu, připravenou na ozbrojený 

boj. Na tuto vzniklou krizi se snažil odpovědět britský ministerský předseda, který 

přiletěl 15. září za Hitlerem. Tak se otevřela cesta k vyjednávání v Mnichově.50  

 

1.6.3 Mnichovské období 

V Mnichově se sešly čtyři západní mocnosti (Itálie – Benito Mussolini, Velká 

Británie – Neville Chamberlain, Francie – Edouard Daladier, Německo – Adolf Hitler), 

které během noci z  29. na 30. září, souhlasily s  řešením sudetské otázky tím způsobem, 

že Československo musí odstoupit své pohraniční oblasti Hitlerovu Německu.51 

Českoslovenští představitelé nakonec ustoupili mezinárodnímu tlaku a 30. září 1938 

přijali závěry mnichovské dohody. Dalšího dne dala vláda souhlas s odstoupením 

                                                 
47  SALOMON, Dieter: Konec dunajské monarchie, s. 173. 
48  Srov. KURAL, Václav: Cesta k Mnichovu, s. 107. 
49  Jejich přesný počet nemůžeme s určitostí stanovit, ale můžeme za ně pokládat ty sudetské Němce, 

kteří se nepřihlásili při volbách v r. 1935 k SdP. 
50  Tamtéž, s. 107. 
51  Československá strana nebyla k mnichovskému jednání přizvána, proto je mnichovská dohoda 

vnímána jako mnichovský diktát a vžilo se pro ní označení „o nás bez nás“. 
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Těšínska Polsku, zatímco jižní a jihovýchodní oblasti Slovenska připadly 

2. listopadu 1938 Maďarsku. Zánik tzv. první republiky završila demise prezidenta 

E. Beneše, který se 5. října 1938 vzdal úřadu a odcestoval do Velké Británie.52 

Mezitím se v říšskoněmeckých mediích stupňovala psychologická mobilizace 

německého obyvatelstva k následnému konfliktu a kampaň proti Československu. 

Jednalo se o nepravdivé líčení situace Němců žijících v českém pohraničí, jejich bídě, 

vyhnancích z domovů, zabíjení. Všechny umělé inscenace se děly i krátce před 

začátkem války v létě 1939 vůči Polsku. Nic z toho však nebyla pravda. Byli zde mrtví, 

ale to díky střetům mezi československými a sudetoněmeckými ozbrojenci při pokusu o 

henleinovský puč po 12. září 1938.53 

Rozpad státu dále pokračoval na přelomu roků 1938 a 1939. Dne 19. listopadu 

1938 přijal parlament zákon o autonomii Slovenska a Podkarpatské Rusi. Nic 

nepomohlo ani zvolení Emila Háchy prezidentem. V této situaci nemohlo nic zabránit 

Adolfu Hitlerovi upustit od úmyslu rozbít zbytek Československa. Slovenský sněm 

14. března 1939 odhlasoval vytvoření samostatného slovenského státu s prezidentem 

Jozefem Tisem a o den později zahájila německá vojska okupaci českých zemí.54 

 

1.7 Česko-německé vztahy v období II. světové války 

V letech 1938-1945 jsou vzájemné vztahy na nízké úrovni. Po vstupu 

německých jednotek a zvláště s příchodem německé policie zavládlo nadšení na straně 

většiny sudetských Němců, ale také strach. Útěku nesouhlasících asi 30 000 lidí do 

vnitrozemí Československa zamezovala česká policie. Asi 400 000 Čechů žijících na 

území Sudet volilo raději útěk do vnitrozemí než zůstat a stát se obyvatelem cizího státu 

tak, jako nesouhlasící sudetští Němci.55 Židé jakožto „méněcenný národ“ spolu s Romy 

se báli norimberských rasových zákonů. Němečtí oponenti Hitlera, (nejvíce sociální 

demokraté a komunisté), se báli koncentračních táborů.56 Tyto zkušenosti v zásadě 

nastiňovaly představu o tom, jak budou k sobě Němci a Češi přistupovat. 

 

                                                 
52  SALOMON, Dieter: Konec dunajské monarchie, s. 176. 
53  KOCIAN, Jiří: České politické strany, s. 32-33. 
54  Srov. KURAL, Václav: Druhá republika, s. 110-113. 
55  SEIBT, Ferdinand: Německo a Češi, s. 319-320. 
56  Tamtéž, s. 21. 
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1.7.1 Protektorát Čechy a Morava 

Po rozbití česko-slovenského státu ve dnech 14.-15. března 1939 se ukázala 

Hitlerova prohlášení o ochránění práv sudetských Němců na sebeurčení  a o nezařazení 

českého obyvatelstva do své říše za pravdivé. Hitler předstoupil před Němce s projevem 

o nesnesitelném teroristickém režimu na území Čech a Moravy, což bylo důvodem 

k vpádu jednotek, které měly zajistit svým počínáním základ pro úpravy dějin.57 

Následujícího dne,  16. března 1939, vydal Hitler výnos o zřízení „Protektorátu Čechy a 

Morava“ jako součásti Německé říše. V preambuli mluví o tom, že Češi nejsou sami 

schopni vytvořit a udržet svůj stát, proto Německá říše z příkazu sebezáchovy zasáhla  a 

jako jediná s ohledem na historické úspěchy je povolána řešit tyto úkoly.58 Němci tak 

zabrali asi třetinu území, Češi ztratili obranná opevnění, hlavní silnice a železnice 

z Čech na Moravu a na Slovensko. Znamenalo to také útěk či vyhnání zhruba 160-

170 tis. Čechů, Židů a sudetoněmeckých demokratů do vnitrozemí s narychlo 

posbíraným majetkem. Dospělo se tak k protektorátu podle koloniálního vzoru. Na 

jedné straně se Hitler zaměřoval na zajištění výkonnosti českého průmyslu, na druhé 

straně proti intelektuálnímu odporu.59 

Ze sudetských Němců (kteří svým chováním dokazují a jsou ochotni a způsobilí 

věrně sloužit německému národu a Říši) se stali říšští občané, pro které začala platit 

ustanovení na ochranu německé krve a cti a kteří podléhali německé soudní pravomoci. 

Zbylí obyvatelé se stali „ostatními“ příslušníky Protektorátu (jakýmisi občany druhého 

řádu), kteří mohli být také souzeni německými soudy. Přestože byl prezidentem Emil 

Hácha,60 a Hitler mu slíbil autonomii a samostatnou správu protektorátu, ukázalo se to 

jako lež. Hlavní slovo měl říšský protektor61, jenž byl později zcela nezávislý na 

protektorátních orgánech v zákonodárných věcech. Sám protektorát nebylo jasně 

vymezené území, ale byly jimi jako takovými pojímány zemské části bývalé 

Československé republiky obsazené v březnu 1938 německými jednotkami. 

Vstupem německé armády, jednotek policie a SS na území Čech a Moravy se 

vzájemné česko-německý vztahy výrazně změnily na dlouhou dobu. Vznikající 

myšlenky a teze českého odboje o českých vysídlovacích plánech vyvstávaly jednak 

                                                 
57  KURAL, Václav; Pavlíček, Václav: Protektorát a jeho realita, s. 113. 
58  KURAL, Václav; Pavlíček, Václav: Protektorát a jeho realita, s. 114. 
59  PAUSEWANGOVÁ, Gudrun: Rozinková louka, s. 18-19 a LIBRI: Dějiny II. 
60  Prezidentem byl po celou dobu Protektorátu (1939-1945).  
61  Říšští protektoři: 1939-1943 Konstantin von Neurath (1941 však byl odvolán na zdravotní 

dovolenou); 1941-1942 Reinhard Heydrich; 1942-1943 Kurt Daluege; 1943-1945 Wilhelm Frick. 
LIBRI: Státy I. 
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z Mnichova, jednak z německo-nacistické okupační politiky (zřízením Protektorátu 

Čechy a Morava). Zatímco po Mnichově se jednalo o okupaci částečnou (znamenalo to 

odstoupení zhruba třetiny českého území), okupací a zřízením Protektorátu se jednalo 

již o celé území Čech a Moravy.62  

 

1.7.2 Reinhard Heydrich a tzv. „heydrichiáda“ 

Německo se následně snažilo o podrobení a následnou likvidaci českého státu. 63 

Okamžitě po připojení Sudet k Německu byly v těchto oblastech zastoupeny všechny 

významné nacionálně-socialistické organizace – Nacionálně-socialistická německá 

dělnická strana (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP); Svaz 

nacionálně-socialistických žen (NS-Frauenschaft); Útočný oddíl (Sturm-Abteilung, 

SA)64; Hitlerova mládež (Hitlerjugend, HJ), Svaz německých dívek (Bund Deutscher 

Mädchen, BDM), Mladé dívky (Jungmädchen, JM) a Mladý národ (Jungvolk, JV). Tyto 

skupiny zastupoval „místní skupinový vedoucí“ (Ortsgruppenleiter).65 

Mezitím Edvard Beneš tvořil v Londýně exilovou vládu a prosazoval myšlenku 

kontinuity první Československé republiky, díky úspěchům českých jednotek 

v zahraničních válečných akcích. Zaštiťoval také hnutí domácího odporu soustředěného 

kolem bývalých důstojníků Československé armády. K větším projevům nespokojenosti 

patřily demonstrace 28. října 1939 a manifestační pohřeb zastřeleného studenta Jana 

Opletala. Vzniklé nepokoje daly záminku německým orgánům k uzavření českých 

vysokých škol, k internaci 1200 vysokoškoláků v koncentračních táborech a k popravě 

9 studentských předáků.  

Tehdejší domácí společnost byla charakterizována třemi skupinami: 

1. kolaborantskou skupinou, 2. domácím odbojem a 3. většinovým „pasivním“ 

obyvatelstvem, tzn. lidmi, kteří chtěli hlavně přežít a nezapojovali se ze strachu o sebe a 

své rodiny do žádného odboje.66 Domácí odbojové organizace se velmi těžce 

vyrovnávaly s praktikami gestapa, zvláště v době, kdy zatkly generála Aloise Eliáše, 

                                                 
62  Srov. ČORNEJ, Petr: Vše podstatné z českých dějin, s. 40-41 a KURAL, Václav; PAVLÍČEK, 

Václav: Protektorát a jeho realita, s. 113-116. 
63  Stejně jako u Hitlera, tak i u Heydricha a jeho kruhů se však objevovali myšlenky, všechny Čechy 

vystěhovat na Sibiř. Reinhard Heydrich (1904-1942), šéf říšského bezpečnostního řádu, 1941-1942 
zastupující říšský protektor v Praze.  

64  SA (Sturmabteilung), útočný oddíl, tzv. hnědé košile. Milice nacistické strany, jež Hitler založil 
v r. 1923 a r. 1934 v nich provedl čistku. Ta je označována jako „noc dlouhých nožů“. 

65  PAUSEWANGOVÁ, Gudrun: Rozinková louka, s. 19. 
66  LIBRI: Dějiny II. 
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který ve funkci předsedy protektorátní vlády udržoval styky se zahraničím a účinně 

brzdil nacistický politický tlak.67 Na jeho zatčení měl hlavní podíl zastupující říšského 

protektora Reinhard Heydrich. Po svém přechůdci baronu von Neurathovi začal 

s tvrdým terorem Čech (nevycházel ve své strategii sám ze sebe, ale přijímal myšlenky 

státního sekretáře v protektorátním úřadu, sudetského Němce K. H. Franka68). Když 

nechal odsoudit a popravit A. Eliáše, zastrašil svým jednáním vládu, omezil 

protektorátní autonomii, reorganizoval vládu a na nejdůležitější místa dosazoval své 

lidi. Česká vláda tak musela jednat v němčině.69 Stanné právo a popravy měly za cíl 

zastrašit český národ určený v nacistických plánech k postupné fyzické likvidaci, která 

již dříve postihla české Židy. Likvidace Čech byla na programu až po vyhrané válce, 

neboť by se zničením Česka zkomplikovala možnost využívat jejího průmyslu. 

Strategie Heydricha byla taková, že dá Čechům najíst, aby mohli vykonávat svou práci. 

Zároveň stanné právo a vědomí poprav jim nedovolí pomýšlet na povstání či odpor.70 

Skutečnost však byla opačná, proto Heydrich hodlal ve vhodném okamžiku zásahem 

ukázat, že Říše dokáže zakročit. 

Provedení takového zásahu překazil atentát na jeho osobu 27. května 1942, který 

se tak stal nejvýznamnější událostí protektorátu. Provedli ho agenti, které do Čech jako 

parašutisty vyslala česká exilová vláda pod vedením E. Beneše. Heydrich byl těžce 

zraněn a po několika dnech zemřel.71 Po tomto činu následovala nová vlna teroru, tzv. 

heydrichiáda. Německá policie a armáda započala s prohledáváním obcí. Bylo 

popraveno několik stovek osob. Za největší zločin tohoto teroru při pátrání po aktérech 

se považuje zlikvidování hornické obce Lidice u Kladna a Ležáků. Pod záminkou, že 

obyvatelé obce ubytovali pachatele, byli tamní muže starší 15ti let popraveni, ženy 

odvlečeny do koncentračních táborů, většina dětí odvezena na převýchovu do Říše a 

vesnice srovnána se zemí.72 Díky atentátu a následném řádění Němců se dostala otázka 

jejich vysídlení více do popředí jak doma, tak v exilu ve světě. 

Koncepce transferu byla shrnuta v tzv. desetibodovém plánu, se kterým letěl 

E. Beneš v prosinci 1943 do Moskvy k vyjednávání o československo-sovětské smlouvě 

                                                 
67  ČORNEJ, Petr: Vše podstatné z českých dějin, s. 41-42. 
68  Karl Hermann Frank (1898-1946), poslanec SdP před rokem 1938, 1939-1943 státní tajemník u 

říšského protektora, 1943-1945 německý státní ministr v Čechách a na Moravě. 
69  KURAL, Václav: Heydrichův teror, s. 165. 
70  Tamtéž, s. 168. 
71  SALOMON, Dieter: Konec dunajské monarchie, s. 179. 
72  KURAL, Václav: Atentát, s. 169-172. 
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se Stalinem.73 Pro jeho realizaci bylo nutné jej vložit do oficiálního vládního programu 

a dostat schválení od Spojenců. Toho docílil Beneš při zpáteční cestě z Moskvy u 

Winstona Churchilla, který program taktéž schválil, potvrdil Benešovi 

předmnichovskou hranici a dal pokyn pro transfer pokud možno všech Němců. 

Podrobné československé cíle obsahovalo memorandum vypracované v Londýně pro 

Spojence z první poloviny roku 1944. Tak došlo k formulování řešení česko-německé 

otázky. 74 

Ke konečnému a věcnému řešení dochází až po ukončení 2. světové války. 

 

1.8 Situace po skončení II. světové války 

Dne 4. května 1945 se rozpadla Němci dosazená protektorátní vláda. Její 

úředníci se snažili dostat na Západ. Následující den začalo v Praze všeobecné povstání 

(tzv. Pražské povstání), jež rozhlasem zmobilizovalo celou zemi. Od tohoto okamžiku 

mluvíme o zániku Protektorátu.75 Zhruba 40 tis. Němců žijících v Praze se onoho dne 

stalo terčem vzniklých davů, které své řádění prohlašovali za odplatu pronásledování a 

zločinů na Židech a Češích. Po kapitulaci 8. května (9. května)76 bylo završeno 

obsazování země z větší části Rudou armádou, v západních a jižních Čechách 

americkými jednotkami.77 Vzniklou vlnu odporu k Němcům vytvořily zločiny, jichž se 

dopustili v posledních dnech války. Měnící se postoje rozšířily vědomí lidí natolik, že se 

začalo jednat o kolektivní vině a o válce proti německému národu. Tak můžeme 

porozumět slovům E. Beneše, že „náš domácí odboj a převrat v této válce bude a musí 

být revolučně a vojensky organizovaný a násilný a bude a musí znamenat u nás velikou 

lidovou odplatu a pro Němce a fašistické násilníky konec opravdu krvavý a 

nelítostný“.78 

 

                                                 
73  Blíže viz následující kapitola. 
74  Srov. KURAL, Václav: Transfer obyvatel z ČSR, s. 176. 
75  LIBRI: Státy I. 
76  Uvádím zde oba dva dny, neboť do roku 1989 se uváděl 9. květen 1945 jako den osvobození Rudou 

armádou od fašismu. Po pádu komunismu si nepřipomínáme den osvobození, nýbrž den vítězství 
(kapitulaci Německa) a podpisu míru. 

77  SEIBT, Ferdinand: Německo a Češi, s. 22-23. 
78  KOCIAN, Jiří: České politické strany, s. 36. 
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1.8.1 Česká politika, politické strany a jejich program k provedení odsunu 

Česká politika byla postavena před otázku, jak zajistit mír na svém území. 

Vzhledem k tomu, že se na poslední válce podílely německé menšiny v sousedních 

státech Německa, došlo se k tomuto závěru: „Mír bude možný v případě, že každý 

národ bude mít svůj vlastní stát a německé menšiny budou odsunuty do Německa“.79 

V poválečných programech domácího i zahraničního odboje po roce 1945 se 

nachází požadavek na tvrdý a nekompromisní postup vůči německé menšině.80 Odsun 

se tak jevil jako naprosto přiměřený a jako samozřejmá cesta, jak odstranit provždy 

nebezpečí z existence německé menšiny uvnitř české země. Rozhodnutím postupimské 

konference z léta 1945 tak došlo v letech 1945 – 1947 k odsunu Němců. Byla to reakce 

na mnichovské události 1938, na násilí a brutalitu německých okupantů po 15. březnu 

1939, na nacistickou vyhlazovací politiku aj.  

Otázka odsunu sehrála velkou roli i u politických stran, zvláště před volbami.81 

Po 2. světové válce působily v obnoveném Československu čtyři strany: 

• Komunistická strana Československa – KSČ, bolševická, prosovětská, 

ultralevicová, závislá na SSSR 

• Československá strana sociálně demokratická – ČSSD, existovala již od 

19. století jako levicová, dělnická strana, od které se r. 1921 oddělili 

komunisté 

• Národně socialistická – NS (nejvýznamnější představitel Edvard Beneš), 

v zásadě to byla taktéž levicová strana, buržoazně zaměřená, můžeme říci 

trochu pravicová s ohledem na opozici ke KSČ 

• Československá strana lidová – ČSL, jediná nesocialistická strana, katolicky 

orientovaná se silným vlivem v Čechách a na Moravě, klerikální 

 

Za velký mezník v prosazení odsunu je označována návštěva prezidenta Beneše 

v Moskvě v prosinci 1943. Ten zde předložil memoranda a jedno z nich se přímo týkalo 

problematiky sudetských Němců.82 Československá vláda si v něm vyhrazovala právo 

určit, kdo dostane příp. komu bude odejmuto státní občanství; navrhla obnovení 

                                                 
79  FAJMON, Hynek: Interpretace, s. 7. 
80  Srov. Příloha č. 1. 
81  KOCIAN, Jiří: České politické strany, s. 4O-44. 
82  KURAL, Václav: Transfer obyvatelstva z ČSR, s. 173-174. 
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republiky jako národního státu (neslovanskému obyvatelstvu neměla být ponechána 

kolektivní národností práva); měla vypracovat plán transferu a určit, kdo bude vysídlen. 

Z principu dostal tento návrh od sovětské vlády souhlas. Beneš zde také jednal 

s delegací zahraničního vedení KSČ. Klement Gottwald se stavěl za individuální 

posuzovaní sudetských Němců. Těm, kteří se chovali antifašisticky chtěl dát občanství, 

naopak ti, kteří aktivně a prokazatelně pomáhali nacistům a tak se dopustili velezrady, 

měli být potrestáni, vypovězeni z republiky a zkonfiskován jejich majetek. Prezident 

s Gottwaldem v podstatě souhlasil. Z toho již jasně vyplývá, že neslovanské menšiny 

budou z velké části z ČSR odsunuty.83  

V letech 1943 – 1944 se sbližovala stanoviska německých levicových socialistů 

s komunisty z ČSR. Obě strany mluvily o budoucnosti Němců, socialistických cílech, 

ČSR jako národním státu a možnosti zapojení antifašistů do politického života. 

Komunisté počítali s potrestáním a odsunem fašistů, přiznáním občanství antifašistům 

aj.84 Ve Velké Británii se však objevovaly hlasy o nehumánnosti celé akce, o 

hospodářské těžkosti v Německu, růstu vlivu SSSR, o hospodářských ztrátách zemí 

provádějících odsun či požadavcích na neúplné vysídlení. E. Beneš ve svých projevech 

prohluboval v národě vědomí kolektivní viny. Sdělovací prostředky té doby hledaly v 

„celém“ německém národě odpovědnost za nacismus, zločiny a mluvily o  kolektivní 

vině Němců.85 

Dalším předělem bylo memorandum z 23. listopadu 1944. V něm se mluví o 

potřebě vysídlit většinu německého obyvatelstva.86 Připomínalo, že je nebezpečné dát 

Němcům menšinový statut; že je možné poskytnout jazykové úlevy starším lidem ve 

styku s úřady; dětem z německého území umožnit vzdělání v německém jazyce; aby 

Německo mělo povinnosti převzít vysídlence, uznat je státními příslušníky a zabezpečit 

jejich trvalé usídlení v novém místě pobytu – to však se nestalo.  

 

K největším zastáncům nekompromisního řešení problému patřili po válce 

českoslovenští národní socialisté (ve svém Memorandu z  31. ledna 1945 se vyslovili 

jednoznačně pro odmítnutí kolektivních menšinových politických práv). Ve vedení 
                                                 
83  Srov. KOCIAN, Jiří: České politické strany, s. 35. 
84  Tamtéž, s. 35. 
85  Tamtéž, s. 36-38. 
86  Vycházelo se z počtu 3,2 mil. osob. Předpokládalo se, že válečné ztráty německé menšiny dosáhnou 

asi 250 tis. obyvatel, přibližně 500 tis. osob (Němci z Říše, Němci z východních zemí, aktivní nacisté 
a henleinovci) uprchne z území ještě před koncem války a že 1,6 mil. bude odsunuto do Německa. 
Tamtéž, s. 37-38. 
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Československé strany lidové a v jejím tisku (Obzory) byly názory ohledně humánního 

a křesťanského zacházení s Němci, ale argumentace ve věcech odsunu se nijak 

neodlišovala od jiných politických stran. V Akčním programu sociálních demokratů 

z 18. února 1945 byl požadován odsun té části německé a maďarské národnostní 

skupiny, která porušila věrnost republice. Vedoucí funkcionáři KSČ zdůvodňovali 

nutnost odsunu hlavně mocenskými a sociálně revolučními reáliemi z oblasti vnitřní a 

mezinárodní politiky. Ještě na podzim 1945 byla mezi politickými stranami, státníky, 

veřejnými činiteli a představiteli politických stran všeobecná shoda.87 

  

KSČ a německá socialistická levice se sešly na antifašistické konferenci 

v Londýně, aby zde probrali „národnostně menšinový problém“. Odsun přijímaly, jen se 

stále ještě chápal jako protinacistické opatření. Němečtí antifašisté počítali s účastí na 

politickém životě ve vlasti, přestože k nim veřejnost a politické strany zachovávaly 

nedůvěru. ČSSD a NS vytvářely v londýnském exilu elaboráty pro jednání s komunisty 

v Moskvě o nové vládě a jejím programu. NS nechtěli žádné menšině přiznávat 

kolektivní politická práva, antifašistům by však měla být zajištěna občanská, politická, 

sociální a hospodářská práva. ČSSD požadovala odsun té německé a maďarské 

menšiny, která porušila věrnost republice.88 

Rozhovory mezi londýnskými politiky a komunisty, prezidentem Benešem a 

sovětskými představiteli v Moskvě, měly vliv na řešení německé otázky. Komunistický 

návrh vládního programu upravoval přiznání státního občanství, určoval retribuční a 

konfiskační opatření vůči Němcům, Maďarům, nepřátelům a zrádcům republiky. O 

samotném odsunu se tam ještě nemluvilo, neboť Velká Británie, USA a SSSR nedaly 

ČSR přímou podporu. Z jednání však bylo zřejmé, že SSSR akci odsunu naplno 

podporoval a Košický vládní program z 5. dubna 1945 určil jen rámcově vnitropolitické 

řešení a ne konečné řešení německého problému.89  

 

1.8.2 Odsun v letech 1945 - 1946 

Najít přesný důvod, proč nastal v takové míře odsun takřka veškerého 

obyvatelstva z českých zemí, je obtížné. Byl to tehdy čas zlomu, kdy se uvolnily 

                                                 
87  Srov. KOCIAN, Jiří: České politické strany, s. 42-44. 
88  Tamtéž, s. 45. 
89  KURAL, Václav: Několik otázek, s. 178-179. 
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nejrůznější emoce: radost a vděčnost za získanou svobodu, smutek nad oběťmi v době 

nesvobody, neodbytná touha po odplatě za utrpěné bezpráví, a to všechno spojené 

s národním nadšením. Na pozadí toho se staly věci, které některé z nás děsí.90 

V politických kruzích byl důraz na obnovu republiky jako národního státu, 

ovšem bez menšin neslovanského původu. Ohledně odsunu se všichni vyjadřovali 

kladně, jen někteří s větší intenzitou nebo důrazem na podrobnosti. Například dubnová 

hesla KSČ o rozlišování Němců nyní přestala platit a náhle v květnových událostech 

volali po zatčení všech Němců a jejich umístění do pracovních táborů. Prosazovali 

všeobecné vyvlastnění Němců (původně mluvili o provinilých skupinách).91 Nacionální 

postoj v lidech utužovala různá prohlášení státních představitelů, činitelů politických 

skupin (ti se snažili o získání budoucích voličů), publicistika, zpravodajství jak 

v novinách tak v rádiu. Na veřejné mínění velkou měrou působila stanoviska tehdejšího 

prezidenta Edvarda Beneše. Ve svých projevech zastupoval názor, že se u Němců jedná 

o kolektivní vinu a o odpovědnost celé německé národní společnosti. Většina českého 

národa ho pokládala za „dovršitele demokracie po T. G. Masarykovi a jako takový 

nemohl svými proslovy zastávat nic jiného, než nejvyšší zájmy národa.“92 Zmíněné 

postoje v lidech vyvolávalo vědomí, že vše co se děje, je správné a zásahy proti 

Němcům jsou tím nejlepším řešením. To se promítlo do jednání celých skupin nebo 

jedinců.93  

Nyní si konkrétně představíme diferenciaci „odsunů“ a způsob jejich provedení. 

 

1.8.2.1 Divoký odsun 

Za „divoký odsun“ je označováno období od května do počátku srpna r. 1945.94 

Ptáme-li se proč, je zde odpověď celkem jasně formulovatelná – divoký proto, že nebyl 

„nikým“ plně organizován a tím pádem byl i velmi náročný pro německé obyvatelstvo. 

Zprávy z protokolu Postupimské konference tří vítězných států – SSSR, USA a Velké 

Británie – mluví jinak: dle nich má proběhnout „řádně a lidským způsobem“.95 Tento 

                                                 
90  Srov. KOVAŘÍK, David: Brněnský pochod, s. 69. 
91  Srov. KOCIAN, Jiří: České politické strany, s. 40. 
92  Tamtéž, s. 41. 
93  Srov. BENEŠ, Zdeněk; PEŠEK, Jiří: Průběh odsunu, s. 203-208. 
94  Srov. STAŇEK, Tomáš: Perzekuce, s. 19n. a BENEŠ, Zdeněk; PEŠEK, Jiří: Průběh odsunu, s. 203-

208. 
95  Srov. PROTOKOL: Postupimská konference. 
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odsun se týkal nejprve vnitrozemských skupin žijících v Praze96, Jihlavě a Brně97, 

následně severní a jižní Moravy a dále i pásu českého pohraničí sousedícího s okupační 

zónou.  

O samotném odsunu se lidé dozvídali den předem, někdy jen pár hodin. To, co si 

mohli vzít s sebou, bylo velmi omezené tzv. „Benešovými dekrety“, které neměly 

vnitřní spojitost, což znamenalo, že pokud jeden něco povolil, druhý to opět zakázal. 

Výsledek byl takový, že si nemohli vzít takřka nic. Váha zavazadel byla velmi nízká, 

uvádí se rozmezí 25 – 30 kg na osobu. Již v úvodu uvádíme, že proti takovému přístupu 

k lidem protestovali jak Britové, tak Američané.98  

Kolik lidí bylo těmito odsuny odvedeno, je obtížné říct. Uvádí se, že na přelomu 

července a srpna to bylo asi 450-560.000 osob. Tato čísla však jsou pouze přibližná, 

neboť se nedělal podrobný a řádný soupis. Ze statistiky vydaných potravinových lístků99 

zbylo na našem území ještě zhruba 2.200.000 osob německé národnosti. 

 

1.8.2.2 Organizovaný odsun 

Na podzim roku 1945 se řešily etapy odsunu, zajištění životních podmínek lidí a 

prováděcí opatření. Vyskytovala se stále shoda názoru o nutnosti provedení.100 V pozadí 

již ale stála stranicko-politická agitace a určité názorové rozlišení. Všem šlo totiž o 

dokázání, že právě jejich politická strana se zásadní měrou zasazuje o urychlení a 

provedení odsunu nepohodlných menšin a tím si získat hlas do nadcházejících voleb 

(1946). Prezident Beneš taktéž zmiňuje, že jediné řešení je, odchod Němců z naší vlasti. 

Určuje však, že to musí být provedeno slušným, morálně zdůvodněným a 

rozplánovaným způsobem dohodnutým se spojenci.101 Nejhorlivější byly promluvy 

komunistů a národních socialistů soupeřící o sympatie veřejnosti. Přestože se navenek 

usilovalo o zmírnění brutalit, projevy horlivosti naopak sílily. „Např. v lokálních 

směrnicích a velení ozbrojených oddílů se uvádělo: Němec zůstal naším nesmiřitelným 

                                                 
96  Velký internační tábor byl na stadiónu Strahov, bylo také využito pevnosti Terezín. Srov. KUČERA, 

Jaroslav: Odsun nebo vyhnání, s. 13. 
97  Cesta z Brna dne 30. května 1945 je označována jako pochod smrti. Bylo odvedeno zhruba 20.000 

brněnských Němců. Srov. KOVAŘÍK, David: Brněnský pochod, s. 63-79. 
98  V následném „řízeném odsunu a odsunu po roce 1947 byla tato váha několikrát znásobena, nejvíce 

pro lidi, kteří zde zůstávali z důvodu politických a průmyslových – úředníci či vysoce odborní 
pracovníci/specialisté. Zde se váha pohybovala až 200 kg/osoba. 

99  Němci, kteří u nás zůstali, dostali stejný příjem potravy jako měli židé za války. Více KUČERA, 
Jaroslav: Odsun nebo vyhnání, s. 13n. 

100  Srov. BENEŠ, Zdeněk; PEŠEK, Jiří: Průběh odsunu, s. 203-208. 
101  KOCIAN, Jiří: České politické strany, s. 42. 
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nepřítelem; buď tvrdý k Němcům; i německé ženy a hitlerovská mládež nesou vinu na 

zločinech Němců. Buď neústupný i k nim.“102 Politici ČSL se zmiňují o požadavcích 

humánního a dle křesťanských zásad vhodného zacházení s německým obyvatelstvem, 

přesto se vyjadřují v argumentaci stejně, jako všichni ostatní např. prohlášením: 

„Němců máme nadosmrti dost…Nechceme mít na svém území Němce“103 Komunistům 

šlo hlavně o moc a tak neváhali v předvolebním boji poukázat na veškeré uskutečněné 

snahy k likvidaci německého problému. Získávali podporu hlavně tím, že poukazovali 

na Stalinovy postoje k odsunu Němců a tím rostlo v lidech přesvědčení o souvislosti 

mezi politikou SSSR a postupem KSČ. 104 

Samotné provedení „organizovaného odsunu“ bylo nyní již konfrontováno 

s vyššími pozicemi jak u vlády místní, tak zahraniční. Muselo se dojednat, kam 

odsunuté lidi dopravit. Tímto úkolem byla pověřena (dle smyslu postupimských 

ujednání) Spojenecká kontrolní rada v Německu. Nejdříve si dala zjistit, o jaký počet se 

jedná (2,5 mil. osob) a následně se dojednalo, že 1 750 000 Němců přijde do 

amerického okupačního pásma a 750.000 osob do sovětského. Pro transport Němců 

byly určeny tratě – Domažlice – Furth a Cheb – Hof. Pouze do poloviny prosince 

r. 1945 bylo do okupačního ruského pásma zasláno 773.840 osob, což již bylo více než 

dohodnutá kvóta. Pomohl až telefonát Stalina přímo z Ruska.105 

Teprve 25. ledna 1946 začal organizovaný odsun do amerického pásma. Nejprve 

se vypravoval jeden transport za den (kromě nedělí), pak však tento počet silně rostl (od 

1. května 6 vlaků denně). V první polovině července dosáhl transport vrcholu, kdy 

území za den opouštělo zhruba 14.400 osob. 29. října byl symbolicky vypraven poslední 

transport.106 Jak lze tušit poslední odvoz Němců to rozhodně nebyl.  

Ne každý transport však proběhl řádným a humánním způsobem. Hlavně 

Američané si stěžovali na to, že přepravovaným Němcům chybí základní věci. Ať to 

bylo oblečení, přikrývky, lžíce, nádobí nebo peníze, nepouštěli tyto vlaky dále do svého 

okupačního území. Celý transport musel čekat, než Češi potřebné věci seženou (někdy i 

větší obnos marek) a pak teprve se mohl vydat na další cestu. To však se české straně 

nelíbilo, neboť chtěla mít celou záležitost rychle vyřízenou. Snad i ze strachu, že by k 

                                                 
102  Srov. STANĚK, Tomáš: Perzekuce, s. 125. 
103  KOCIAN, Jiří: České politické strany, s. 43. 
104  KOCIAN, Jiří: České politické strany, s. 44. 
105  Jednalo se i o transportu Němců do Francie – až 500 tis. osob, což ale ztroskotalo na požadavku 

francouzské strany, že si pro ně přijede zvláštní komise a sama si je vybere. Srov. KUČERA, 
Jaroslav: Odsun nebo vyhání, s. 25. 

106  Dle 28. října – den osvobození. 
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„vysídlení“ také nemuselo plně dojít. V těchto skoro posledních přesunech bylo 

akceptováno i větší množství věcí, které si mohli vysídlenci vzít s sebou. Na osobu to 

vycházelo až 70 kg, což na počátku bylo takřka nemožné. Někdy se stávalo, že tito lidé 

přijeli doslova s holýma rukama.107 

 

1.8.3 Pohnutky - vykonavatelé - oběti  

Ukazuje se za důležité pojednávat a zmiňovat se i o tématech, které nejsou často 

kladeny. Mezi ně patří blíže pojednat o tom, kdo byli skutečnými vykonavateli 

provádějící vyhnání/odsun, kdo byl jejich obětí a jaké pohnutky (motivy) ovlivňovaly 

jejich jednání. 

• pohnutky: Pohnutkou se obecně rozumí nějaký impuls k našemu jednání. 

Přestože bychom se měli v životě zabývat těmi ušlechtilými, v otázce 

vyhnání/odsunu je stěží nalezneme, neboť vnímáme spíše neušlechtilé, 

můžeme říci negativní. Mezi ně řadíme např.: pomstu, nenávist, chuť zabíjet, 

ziskuchtivost. Je zřejmé, že se v jednání lidí vyskytovaly i další, které tu 

nejsou jmenovány. Ty, které se odehrály v posledních hodinách války, mluví o 

situační zběsilosti.108 Na venkově, na území protektorátu – všude se vyskytly 

kolony vězňů, kteří se setkávaly s výsledky nacistické brutality. To je jen 

jeden z aspektů pohledu na vzestup nenávisti vůči Němcům. Druhým 

pohledem na odsun jsou konkrétní rozkazy představitelů státu, policie, 

armády. Objevovaly se však i případy opačné, a to vzájemné pomoci. Není 

jich mnoho, ale i v této době se vyskytují. Prožitá hrůza a utrpení však ještě 

dnes žijícím pamětníkům znemožňuje patřičnou sebereflexi. 

• vykonavatelé: Za hlavní vykonavatele se řadí ti, kteří byli odpovědni za 

vydávání směrnic k rychlému obsazení pohraničního území. Bez jejich 

rozkazů by se mnohé události nepřihodily (zatýkání, internování, „náhlé“ 

soudy, exekuce, vraždy).109 Mezi složkami, které vykonávaly tyto rozkazy se 

řadí: Ministerstvo vnitra; Sbor národní bezpečnosti (SNB)110; Národní výbory 

(NV); Zemské národní výbory (ZNV); Bezpečností sbory národních výborů 

                                                 
107  KUČERA, Jaroslav: Odsun nebo vyhání, s. 25–29. 
108  Srov. TŮMA, Oldřich: Češi a Němci, s. 20-22. 
109  STANĚK, Tomáš: Perzekuce, s. 21. 
110  Tento sbor převážně tvořili lidé z řad předválečných četníků, police, revoluční gardy, partyzáni aj. 

Tamtéž, s. 24. 
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(BSNV)111. Původci těchto činů byli také z řad příslušníků Rudé armády, 

Slováků, německých antifašistů a komunistů. Někdy se mluví také o bývalých 

kolaborantech, kteří proti okupantům nebojovali, ale přidali se na poslední 

chvíli k násilnostem. Má-li se vypovědět o jejich motivaci k těmto činům 

(které však patří k předchozímu bodu), mluví se o chtění zahlazení své viny 

(za vinu označená pomoc okupantům).112  

• oběti: Obecně se mluví o sudetských Němcích – tedy bývalých 

československých občanech. Převážně mezi nimi byli staří lidé a malé děti 

(např. v tzv. brněnském pochodu smrti).113 Obětí se zde rozumí – člověk 

vyhnaný/odsunutý a člověk, který zemřel při provádění vyhnání/odsunu. Dle 

nepřesných údajů se k první skupině počítá asi 2,5 milionu německy 

mluvících obyvatel, do druhé max. 30 tisíc německy mluvících obyvatel (ne 

220 tisíc obětí odsunu, jak se často uvádí).114 Z údajů se také dovídáme, že 

mnoho lidí si vzalo život samo. Jednak „ze strachu před pomstou a řáděním 

davu, ale také že nebyli schopni se smířit s tím, „že se zřítil svět nového řádu, 

v který do poslední chvíle věřili“.115 

 

1.8.4 Antifašisté 

Musela se však vyřešit otázka těch Němců, kteří s nacisty nespolupracovali a 

naopak bojovali jak u nás, tak v zahraničí proti nim. Za antifašistu byl pokládán ten, kdo 

se postavil proti nacismu, byl pronásledován či vězněn v koncentračních táborech. 

Taktéž je za něj požadován předválečný člen KSČ a NSD (pokud to mohl doložit). Po 

květnu 1945 v místech velkého zalidnění Němci vznikaly antifašistické výbory (antify), 

které měly hájit práva lidí bojujících proti nacismu. Problém však nastal v tom, že 

ačkoliv antifašisté počítali se zapojením do politického života v obnovovaném 

československém státu, v očích Čechů to byli stejně Němci. Nikdo jim moc nevěřil a 

                                                 
111  Tuto složku tvořila milice, občanské a národní stráže, ochranné oddíly, výpomocné síly a správní 

komise po dohodě s armádou. Tamtéž, s. 26-29. 
112  Srov. TŮMA, Oldřich: Češi a Němci, s. 22. 
113  HAHNOVÁ, Eva: Sudetoněmecký problém, s. 97. 
114  Při bližším výzkumu počtu obětí se dochází k počtu max. 30 tisíc lidí. „Česko-německá komise 

historiků je přesvědčena, že doposud zjištěné počty jsou realistické a že je nutné je precizovat dalšími 
výzkumy. Zastává tak názor, aby se ve vědeckém diskurzu, ale ani v politických debatách neužívalo 
počtu 220 000 obětí odsunu či počtu ještě vyššího.“ Srov. BUREŠ, Zdeněk; PEŠEK, Jiří: Realizace 
odsunu, s. 196-219; STANĚK, Tomáš: Perzekuce. 

115  TŮMA, Oldřich: Češi a Němci, s. 21. 
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případné žádosti o antifašistické osvědčení byly vyřizovány velmi pozvolna. ČSL, KSČ, 

ČSSD, SD byli v zásadě taktéž proti zůstávání antifašistů na našem území. Tak se jejich 

působení na našem území značně ztížilo.116 

 

1.8.5 Dekrety 

První fáze vývoje poválečného Československa je spjata s legislativní činností, 

která byla prováděna výhradně prostřednictvím prezidentských dekretů (diskutované 

prezidentské dekrety vycházely od dubna do října). Již dříve, v době londýnského exilu, 

se připravovaly některé dekrety a byly rovněž vydány. V letech 1940 – 1943 se 

zabývaly prozatímním státním zřízením. Jejich obsah se mění po roce 1944. Od 

ústavních dekretů o obnovení právního pořádku přes ustanovení národních výborů a 

výkonu moci zákonodárné se dostáváme k roku 1945. Zde již přišly na řadu dekrety o 

zajištění hospodářského života, zabezpečující restituci majetku (o který se přišlo po 28. 

9. 1945), o zajišťování nepřátelského majetku a majetku nespolehlivých osob na území 

ČSR. Na konci února byl vydán dekret pojednávající o potrestání nacistických zločinců, 

zrádců, kolaborantů a o mimořádných lidových soudech.117 Ne každý ze 143 dekretů se 

tak týká německé a maďarské otázky. Na dekrety je pochopitelně třeba nahlížet 

v dobovém kontextu a ve snaze o obnovu Československa.118  

 

Diskuze (mnohdy záměrně politicky vyvolaná) o tzv. „Benešových dekretech“ je 

stálé aktuální téma česko-německých vztahů od poválečných let do dneška. Dekrety je 

možné rozdělit do tří skupin: 

 

a) Dekrety upravující odsun 

Do této kategorie spadá ústavní dekret č. 33/1945 Sb.119 Sem byli zařazeni 

všichni lidi německé nebo maďarské menšiny, kteří se po 15. 3. 1939 stali občany 

Německa či Maďarska, nebo ti, kteří nemohli doložit, že se aktivně podíleli na 

                                                 
116  KOCIAN, Jiří: České politické strany, s. 44-45. 
117  KUKLÍK, Jan: Dekrety prezidenta, s. 47. Tento dekret z 28. února 1945 spadá do londýnského exilu. 

Následně je použit jako dekret retribuční s označením 16/1945 Sb. ze dne 19. června 1945. Srov. 
BENEŠOVY DEKRETY: Dekrety. 

118  KUKLÍK, Jan: Dekrety prezidenta, s. 49. 
119 „O úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské.“ Srov. 

BENEŠOVY DEKRETY: Dekrety. 
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antifašistickém odboji. Byl zde jasně použit princip kolektivní viny. Bylo samozřejmě 

možné se odvolat a dovolávat se rozhodnutí úřadu o to, že se neprovinili proti českému 

a slovenskému národu, činně se zúčastnili boje za jeho osvobození, byli pronásledováni 

nacisty či vězněni v koncentračním táboře nebo vězení. Tyto žádosti byly vyřizovány 

s takovou rychlostí, že nebylo výjimkou, aby ten který člověk byl již za hranicemi 

našeho státu. Odvolací řízení byla, mj. také k množství dokumentů, k nimž bylo třeba 

přihlédnout, příliš dlouhá a neefektivní.120 Nedá se však říct, že by kladná vyřízení 

neexistovala.121  

 

b) Dekrety upravující majetkoprávní vztahy 

S odsunem nutně souvisí další dekret, který se zabývá majetkem (všech 

kategorií), o nějž přišly osoby odejmutím československého státního občanství. Jedná se 

o dekrety č: 5/1945 Sb.122, 12/1945 Sb123, 27/1945 Sb.124, 28/1945 Sb.125, 108/1945 

Sb.126 Řadě lidí, kterým bylo odňato státní občanství (zrádcům a kolaborantům, osobám 

státně nespolehlivým), byl vyvlastněn majetek bez náhrady. Postih se vztahoval i na 

osoby právnického, německého a maďarského státu, všech těch, kteří se podíleli 

jakýmkoli způsobem na podpoře války. Nepostihl osoby spolupracující proti nacistům, 

jak lze tušit z předcházejících dekretů k odsunu.127 

 

c) Dekrety retribuční 

Velký retribuční dekret (16/1945 Sb.128) určoval po dobu ohrožení republiky 

přísnější trestní sazby za spáchané činy (v něm obsažených) v době od 28. 5.1938 – 

                                                 
120  Zkoumala se účast na veřejném životě, členství ve spolcích, útvarech, církvích, zkoumala se různá 

hlášení policie, sčítání lidu apod. Srov. KUKLÍK, Jan: Dekrety prezidenta, s. 53. 
121  Zvláštní skupinu tvořili lidé, jež byli označováni jako potřební pro chod státu. Na ně se nevztahovaly 

ani následující dekrety o majetku, naopak z nařízení vlády jim byla poskytnuta ochrana. Tamtéž, 
s. 55. 

122 „O neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě 
majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů.“ Srov. 
BENEŠOVY DEKRETY: Dekrety. 

123  „O konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a 
nepřátel českého a slovenského národa“, srov. tamtéž. 

124  „Dekret presidenta republiky ze dne 17. července 1945 o jednotném řízení vnitřního osídlení“, srov. 
tamtéž. 

125  „O osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými 
slovanskými zemědělci“, srov. tamtéž. 

126  „O konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy“, srov. tamtéž. 
127  Srov. KUKLÍK, Jan: Dekrety prezidenta, s. 54-56. 
128  „O potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech“, 

srov. BENEŠOVY DEKRETY: Dekrety. 
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31.12.1946. „Mimořádné lidové soudy“ byly určeny k tomu, aby rozhodovaly o sazbě 

za způsobené trestné činy. Jejich rozhodnutím mohl člověk přijít o občanskou čest, být 

zařazen do nucených pracovních orgánů zvláštních táborů, ztratit majetek a za nejtěžší 

čin dokonce přijít o život.129  

Podobný význam měl dekret 71/1945 Sb.130 Tito lidé pracovali na odstranění 

škod způsobených válkou, bombardováním a k hospodářské obnově československého 

národa. Věk byl stanoven u mužů od 14-60 let, žen 15-50 let (vyjma tělesně nebo 

duševně neschopných lidí, žen pečujících o děti do šesti let, těhotných…). Za práci 

dostávali mzdu, případně příspěvek na stravu, měli-li děti. Pracovali do té doby, než 

byli společně s ostatními „odsunuti“ do Německa.131 

 

1.9 Vývoj po roce 1948 

Po vyhnání Němců nedošlo k úplnému přerušení česko-německých vztahů. 

Nastala doba, kdy se o odsunu a násilnostech začalo psát a vydávat hojné publikace. 

Mluvíme však o jistém pokroku v chápání odsunu samotného. V letech 1945 – 1947 byl 

v českých očích vnímán jako samozřejmý. Argumentovalo se tím, že zkušenost 

s Německem a Němci vůbec vede k tomu, že pro bezpečnost národa je jediné řešení – 

vysídlit je ze svého území. Humanitární akce přes hranice, někdy i pod záštitou 

Červeného kříže, byly spíše ojedinělé. Propast se ještě prohloubila po 25. únoru, tzv. 

únorovém puči 1948, kdy komunisté využili příležitosti k uskutečnění mocenského 

převratu na pozadí ústavních principů. Pětidenní vládní krize vyvrcholila nastolením 

monopolu komunistického strany.132 Po tomto komunistickém převratu se již v ČR 

debata o vyhnání/odsunu nevyskytuje. Interpretace je jasná: odsun byl spravedlivý a 

logický důsledek konfliktů mezi Čechy a Němci. Toto vyjádření se uchovávalo 

v povědomí lidí až do roku 1989. V exilu však bylo zmíněné rozhodnutí 

zpochybňováno. Komunistická doba však znamenala velké utrpení pro miliony Čechů. 

Komunistickým pohledem to znamenalo, že po likvidaci „německého fašismu a 

                                                 
129  Srov. KUKLÍK, Jan: Dekrety prezidenta, s. 58. 
130  „O pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství“, srov. 

BENEŠOVY DEKRETY, Dekrety. 
131  Srov. KUKLÍK, Jan: Dekrety prezidenta, s. 59. 
132  LIBRI: Dějiny II. 
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buržoazie“ musí nutně následovat zničení českého „třídního nepřítele“ pro otevření se 

socialistické budoucnosti.133 

V lágrech a žalářích se tak ocitlo na 150 tis. „majetných“. Znárodnění veškerého 

pozemkového a výrobního vlastnictví postihlo skoro každého. Na Západ začala pronikat  

nová vlna uprchlíků – většinou z řad inteligence. Odcházeli hlavně do oblastí západního 

Německa, tedy tam, kde se převážně soustřeďovali vysídlení Němci. V této špatné 

situaci se začaly mezi vysídlenými Němci a příchozími Čechy tvořit nové kontakty. Za 

společným nepřítelem nehledali komunisty ale nacionalismus, který již delší dobu 

odděloval Čechy a Němce. Tato situace zřejmě utvořila předpoklad pro česko-německé 

usmíření.134 

Vylidněné pohraničí se stávalo ekonomickým problémem. Zanikly tu obce, 

osady a hlavně průmysl. Snaha tuto situaci vyřešit přesunutím českých obyvatel do 

těchto území se nestala nejlepším řešením a narazila na odpor. Dále se vedly proti 

církvím a převážně proti katolickým kostelům systematické útoky, jejich členové byli 

koncentrováni v lágrech a následně museli vykonávat nucené práce.135 Po pár letech se 

komunisté snažili minulost Němců v zemi zamlžovat, hrůzy vyhnání zatajovat a takto 

ideologicky upravenou historii předávat lidem. Dařilo se to však bohužel po desetiletí. 

Následovalo období kritik. Nejdříve myšlené na jednotlivce, principy, dále na 

systém a to způsobem intelektuální opozice. Tyto kritiky byly hodně podmíněny 

generačně. V roce 1956 poukázal Ferdinand Peroutka136 (jako reprezentant „Rady 

svobodného Československa“137) ve svých textech na nezbytnost smíření se sudetskými 

Němci.138 Uznával, že revidovat odsun může v pravém smyslu pouze národ doma, 

zdůrazňoval, nakolik se odsun a vyvlastnění německého majetku staly předpokladem 

nástupu komunismu, nakolik odsun a způsob, jakým byl prováděn, odcizil 

Československo Západu a uvrhl jej do závislosti na SSSR a především zpochybnil své 

někdejší přesvědčení, že odsunem národ získal oprávněný pocit bezpečí – naopak, 

odsun zasel na dlouhou dobu semeno nenávisti mezi dvě sousední země. Nejdříve proti 

                                                 
133  Vývoj v Československu můžeme označit „budováním reálného socialismu“. Srov. LIBRI: Dějiny II. 
134  HOUŽVIČKA, Václav: Návraty, s. 347-348. 
135  VAŠKO, Václav: Neumlčená I. a VAŠKO, Václav: Neumlčená II. 
136  Peroutka Ferdinand (1895 Praha - 1978 New York, USA), český novinář a spisovatel (šéfredaktor 

časopisu Tribuna, týdeníku Přítomnost, Dnešek a Svobodných novin). V novinách kritizuje 
nedemokratické projevy, porušování práva, lidské důstojnosti atd. Více: CHURAŇ, Milan: Kdo byl 
kdo II.,  s. 59-61.  

137  Rada svobodného Československa – sdružení politiků předúnorového Československa, vedoucí 
představitelé příslušníci domácího i zahraničního odboje, převážně souhlasili s odsunem Němců. 

138  TŮMA, Oldřich: Češi a Němci, s. 15-16. 
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socialismu marxisticko-leninského ražení. Reformátoři v 60. letech hledali útočiště pro 

svůj požadavek „socialismu s lidskou tváří“.139 Takový socialismus však neexistuje. 

Hnutí z roku 1968 vyústilo v neřešitelný rozpor s politickými důsledky. Bratrské 

socialistické země československému experimentu zabránily.140 

Vývoj se řídil politikou, kterou nebylo možné na první pohled postřehnout.  

V západním světě se začaly prosazovat, také po evropské konferenci o bezpečnosti a 

spolupráci v Helsinkách, zásady lidštějšího soužití podle všeobecně závazných zásad. 

V socialistickém světě tedy nabýval rozměru protirežimní odboj. Každá ze satelitních 

zemí sledovala vlastní cestu, kde ke společnému vývoji přicházely i společenské 

zvláštnosti. V Československu to byla Charta 77,141 která se odvolávala na konferenci 

v Helsinkách z roku 1975. S politickým obratem vzniklým revolucí v tehdejším 

Sovětském svazu (a rozsahem na celou východní Evropu) se otevřela možnost 

překonání minulosti v hlavách lidí. Myšlenkové klima mezi vyhnanými Němci této 

změně neuniklo. Přestože nenastala hromadná vlna zvratů, začala se rýsovat určitá 

změna postoje. Mimořádnou zásluhu vyhnanecké politiky ve Spolkové republice, 

takzvanou náhradu utrpěných škod (což je jistá materiální náhrada vyhnancům a lidem 

poškozeným válkou), je ovšem nutno připsat k dobru politikům všech tří klasických 

stranických zaměření, zvolených fungujícím parlamentním systémem. Směrodatná pro 

mnoho Němců z českých zemí byla tzv. „Eichstättská adventní deklarace“ z roku 1949, 

kterou iniciovala Ackermann-Gemeinde.142 

Na přelomu 70. a 80. let rozpoutalo v exilu diskuzi vydání tzv. Danubiových 

tezí, které označily transfery obyvatelstva ve 20. století za projev přeexponovaného 

násilí, totalitních diktatur, deportace národnostních a etnických skupin, aj.143  

V 80. a 90. letech se vyskytují kritici a zastánci vyrovnání se s odsunem a s 

požadavky sudetských Němců. Prosazují také přímá jednání české vlády s vedením 

Sudetendeutsche Landsmannschaft144 a o nutnosti případných restitucí konfiskovaného 

                                                 
139  LIBRI: Dějiny II. 
140  TŮMA, Oldřich: Češi a Němci, s. 18-19. 
141  Charta 77: založena 1976, u zrodu stáli J.Hájek, V.Havel, Z. Mlynář, J. Patočka, jejím cílem bylo 

vést dialog s politickou a státní mocí. Upozorňovala na konkrétní porušování lidských práv, vedla 
jejich dokumentaci a navrhovala řešení. V 70.-80. letech byla centrem opozice v Československu. 
Její činnost byla ukončena r. 1992. Více na: TOTALITA: Vysvětlivky. 

142  Podrobněji o Ackermann-Gemeinde bude ve čtvrté kapitole. 
143  Podrobné zpracování tzv. „Danubiových tezí“ viz HOUŽVIČKA, Václav: Návraty, s. 354-363 a 

TŮMA, Oldřich: Češi a Němci, s. 16. 
144  Podrobněji o Sudetendeutsche Landsmanschaft bude ve čtvrté kapitole. 
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majetku. Mezi tyto představitele se řadí Emanuel Mandler145 a Bohumil Doležal146, kteří 

do svých publikací vždy zařazují zmínku o nutnosti revize odsunu.  

V české politické reprezentaci se setkáváme s odmítnutím revize politických a 

ekonomických důsledků odsunu. Václav Havel147 či Petr Pithart148, kteří odsun 

kritizovali jednali spíše na poli mravním, než politickém. Většinový postoj českého 

mínění o německých obětech a jejich utrpení je vnímán jako součást komplikovaného 

problému česko-německých vztahů. Po roce 1989 se tento fenomén ještě rozrostl.  

 

1.10 Česko-německé vztahy po roce 1989 

V tomto období mluvíme již o zvratu v obou zemích.149 V Německu došlo ke 

sjednocení státu, v Čechách k pádu komunistického režimu a postupnému budování 

demokracie. Česko-německé vztahy se začaly postupně zlepšovat.  

Německo se se svým sjednocením a hospodářským rozvojem dostalo do vedoucí 

pozice v evropské politice, zatímco u nás byla pozice spíše opačná. Naše politika byla 

po rozdělení se Slovenskem (1993) a po době komunismu zaostalá. Německo bylo 

členem NATO a ES, zatímco Česká republika nebyla ani v jedné organizaci. Usilovali 

jsme o členství, ke kterému jsme potřebovali německý souhlas. Ti využili svého 

postavení a pádu komunismu k tomu, aby otevřeli nedořešenou otázku odsunu 

                                                 
145  Mandler Emanuel (∗2.8.1932 Třebíč), český publicista a politik, spoluzakladatel nezávislé občanské 

skupiny Demokratická iniciativa (listopad 1989 se prohlásila za politickou stranu), od 1990 předseda 
Liberálně demokratické strany (LDS – následně spojena s ODA a zanikla), stál u zrodu česko-
německé petice Smíření 95, působí jako politický publicista. Srov. CHURAŇ, Milan: Kdo byl kdo I., 
s. 430-431.  

146  Doležal Bohumil (∗17.1.1940 Praha), český literární kritik, publicista a politolog, podepsal 
Chartu 77, tajemník a místopředseda Demokratické iniciativy, později místopředsedou Liberálně 
demokratické strany (LDS), členem ODS, poradce V. Klause, r. 1994 inicioval vznik česko-německé 
petice Smíření 95. Srov. CHURAŇ, Milan: Kdo byl kdo I., s. 110. 

147  Havel Václav (∗5.10.1936 Praha), český dramatik, esejista a politik, československý a český 
prezident, organizátor Charty 77, člen Občanského fóra (po r. 1989), označován za myslitele, 
humanistu, mravní autoritu státu. Více: CHURAŇ, Milan: Kdo byl kdo I., s. 201-203. 

148  Pithart Petr (∗2.1.1941 Kladno), český publicista, politolog a politik. Redaktor Literárních listů, 
vyloučen z KSČ, podepsal Chartu 77, člen Občanského fóra, Občanského hnutí, Svobodných 
demokratů, KDU-ČSL, senátorem. Podepsal taktéž petici Smíření 95. Viz: CHURAŇ, M.: Kdo byl 
kdo I., s. 69-70. 

149  Zájmy médií o problematiku ještě vzrostl při volbách 2002, kde příběh rozuzlení česko-německého 
konfliktu obětí a pachatelů vzrost v politickou argumentaci. Je samozřejmé že s údaji bylo nakládáno 
dle potřeb jednotlivých stran. Jednotlivé debaty stran jsou rozlišeny rozdílným užíváním termínů: 
„Benešovy dekrety“ x „dekrety prezidenta republiky“ či „vyhnání“ x „odsun“. Velkým nedostatkem 
těchto rozhovorů je chtěná či nechtěná neznalost faktů. 
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československých Němců. Jednalo se převážně o restitucích konfiskovaného majetku. 

Výsledkem následného vyjednávání dalo vznik tzv. česko-německé deklaraci.150  

Evropský rozměr vzájemných česko-německých vztahů se dále vyvíjí na poli 

hospodářském. Česká republika uzavřela asociační dohodu s ES, která jim umožnila, 

aby byl otevřen obchod mezi zeměmi. Němci využili otevření českého trhu a hodně se 

zde zabydleli. Mluví o tom značná část podílu německých společností v českých. 

Opačný trend roste spíše pomalu.  

Již dříve zmíněná asymetričnost zde narostla ve chvíli, kdy se jednalo o 

přistoupení ČR k EU. Německo vědomo si svého vůdčího postavení si prosadilo takové 

body smlouvy, které nejsou pro Českou republiku výhodné. Jedná se převážně o: 

 

• omezeností volného pohybu osob z nově přijatých států, aby tím uchránilo 

svůj trh práce;  

• omezení pohybu některých služeb, které jsou v ČR úspěšné (nedovolení 

českým firmám působit na německém trhu);  

• zvýhodnění zemědělské politiky vůči českých farmářům až do roku 2013. 

Nejde již tedy v politických snahách o území, ale o rozdělení bohatství a 

prosperity. ČR nyní usiluje o odstranění diskriminace na poli pracovních sil a volném 

pohybu služeb.151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
150  FAJMON, Hynek: Interpretace, s. 7-8. Podrobněji o česko-německé deklaraci se zmíníme ve čtvrté 

části této práce. 
151  FAJMON, Hynek: Interpretace, s. 9-10. 



 40 

II. ETICKÁ ČÁST 

 

2. Fenomén viny a hříchu 

 

Člověk jako svobodná bytost má v podstatě ve svém rozhodování a jednání dvě 

možnosti volby – volit mezi dobrem a zlem. Jsou to jakoby dvě cesty, na které se může 

v životě vydat. Při pohledu na skutečnost „vyhnání/odsunu“ anebo války vidíme, že zde 

došlo na obou stranách k násilí, křivdám, nepochopení, útlaku apod. Již z toho můžeme 

usuzovat, že zde došlo k jednání, které nevedlo k dobru (rozumíme-li dobrem to, co 

prospívá všem). Vyhnání/odsun Němců, případně Čechů by se mělo hodnotit 

každopádně jako špatné, neboť při něm došlo k potlačení svobod jedinců, ubližování, 

násilí a v nejkrajnějším případě ke smrti. 

Dostáváme se tak do situace, kdy se jeví jako nutné provést reflexi nad 

jednáním, které zapříčinilo uvedené následky. Hledat viníky války případně ty, kteří 

stáli hlavně v pozadí rozhodování o vyhnání/odsunu Němců, by bylo na delší pojednání. 

Odpovědnost nesená za konkrétní jednání jednotlivců se rázem v poválečném období 

přesunula na národ jako celek, tzn. že za válku mohou Němci, za vyhnání/odsun Češi. 

Je to zapříčiněno tím, že konkrétní vina je přesouvána z osoby jednajícího na někoho 

jiného, na vlády zemí, instituce apod. Tím, že o vině nebudeme mluvit, se nezbavujeme 

odpovědnosti za své jednání. Spíše se ukazuje, že potlačovaná, rádoby zapomenutá a 

zapíraná vina nevede k lepším vztahům v budoucnosti.152 

Potrestaných konkrétních jedinců za válečné útrapy, odsun/vyhnání není mnoho. 

Ukazuje se proto jako nutné hledat, proč se vytrácí vědomí provinění, případně vědomí 

hříchu z myslí lidí. Odhalí-li se pravé pohnutky či motivy jednání lidí, může se tak 

dosáhnout komplexního pohledu na skutečnost viny/hříchu a následně se pokusit ukázat 

cestu, vedoucí k jejímu přesažení, to znamená odpuštění. Proto se v této kapitole 

zmíníme o pohledech na pojetí viny, hříchu z různých aspektů podrobněji. 

 

                                                 
152  Srov. BAUMGARTNER, Alois: Příčiny viny, s. 62-64. 
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2.1 Biblické pojetí hříchu 

Základní a hlavní skutečnost v Bibli není hřích, ale zjevující se Bůh a v Kristu 

darovaná a uskutečňující se spása člověka. Přesto se s hříchem v biblickém pojetí 

setkáváme velmi často. Je vyjadřován různými aspekty, projevuje se rozličnými projevy 

a je charakterizován svým vývojem. V zásadě jde o to, že člověk porušuje smlouvu, 

kterou s ním uzavřel Bůh. Ve hříchu se člověk proviňuje proti závazku věrnosti vůči 

Bohu, proti spravedlnosti vůči bližnímu i proti sobě samému.153 Z toho vidíme, že má 

sociální dopad. 

 

2.1.1 Starý zákon 

2.1.1.1 Období patriarchů 

V rané době Izraele, ve vyprávění o patriarších v Genesis a v knihách 

Samuelových se setkáváme s činy a způsoby jednání, které jsou proviněním proti 

Hospodinu. Nejedná se jen o kultovní přestupky (nepovolený dotyk archy, 

2 Sam 6,6n154), ale i o přestupky, které směřují proti člověku (Faraona a celý jeho dům 

ranil Hospodin velikými ranami, neboť si vzal Abramovu ženu, Gen 12,17-19). Ukazují 

se zde také představy, které z dnešního stanoviska posuzujeme jako pochybné. Jedna 

z nich je myšlenka „objektivního zavinění“. Neptáme se po důvodu, proč jsem tak 

jednal, ale rozhodující je, co se stalo.155 Další myšlenka je spojena s „kolektivním 

proviněním“. Znamená to, že hříšným činem jednotlivců se může provinit celé 

společenství.156 Třetím příkladem může být rozlišení s užitím pojmů „čistý“ a 

„nečistý“.157 Provinilé jednání bylo v tom, že někdo přišel do styku s oblastí, jež byla 

označena jako „nečistá“. Opět se tu nerozlišovalo zda to bylo schválně nebo 

nedopatřením. Tak nám vzniká nebezpečí v pojímání hříchu, že se budeme zaměřovat 

pouze na ryze vnější skutkové podstaty. Tím nám však zmizí to nejpodstatnější 

z charakteru lidské viny – vnitřní odřeknutí se Boha a dobra.158  

                                                 
153  ŽIVOT Z VÍRY, s. 57. 
154  Všechny citace z Písma sv. budou uvedeny z českého ekumenického překladu. Srov. BIBLE. 
155  Tak například Bileám v Nm 22,22-34 bije svoji oslici, neboť si z jeho pohledu jede kudy chce. 

Hospodinův posel říká, proč bije svoji oslici, která se vždy před ním uhnula, neboť viděla že má meč. 
On odpovídá, „zhřešil jsem, nevěděl jsem že ty ses mi postavil do cesty“. 

156  Tímto způsobem se popisuje provinění Izraele jako celku – brali z věcí propadlých klatbě, kradli, 
zatajili to a uložili si je mezi své věci. Ač se jedná vždy o činy jen některých lidí z Izraele, je tento 
čin připsán celému národu (srov. Joz 7,10-15). 

157  RENDTORFF, Rolf: Hebrejská bible, s. 135. 
158  WEBER, Helmut: Všeobecná morální teologie, s. 280–283. 
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Objevují se zde hříchy spáchané úmyslně, které mají charakter vyloučení ze 

společenství, případně odsouzení k smrti (Nu 15,30-31), a takové, vykonané z 

nedbalosti (Nu 15,22-29), jež jsou usmířeny malým zadostiučiněním. Uvádí se i 

konkrétní činy považované za hřích: odpor proti Hospodinovu řádu v reptání lidu (Nu 

14,9); čin vykonaný ze svobodné vůle - např. zabití Ábela Kainem (Gn 4,7); 

neposlušnost, projevená vzpourou člověka proti Stvořiteli uprostřed zahrady (Gn 3), 

nespravedlnost, nenávist vůči Bohu, odpadnutí od Boha, nevěrnost a nevěra. To vše je 

jakýsi pokus učinit se na Hospodinu nezávislým.159 Hřích se tak stává pramenem zla 

v pokoleních, původem v Adamově činu. Nevěra vůči Hospodinu ničí jak lidské soužití, 

tak i vlastní život člověka. V knize Genesis se vyskytují i psychické pochody člověka: 

stydí se, neboť poznali že jsou nazí (3,7); má strach z Hospodina a proto se ukryl (3,8-

10), pokouší se vlastní vinu přesunout na jiné či jinou věc – žena, kterou jsi mi dal.. 

(3,12n) a je zoufalý – „Můj zločin je větší, než je možno odčinit“ (4,13).160 

 

2.1.1.2 Doba proroků 

V době proroků dochází k prohloubení pochopení hříchu. Vzniká tu posun od 

kolektivistického pojetí ke zdůraznění provinění jednotlivce. Odůvodněno je to tím, že 

prorok byl osobně povolán Hospodinem a tak chápe svoje provinění přímo ve vztahu 

k němu (Ez 18; Jer 31,29n).161 Další krok je spatřován v rozchodu s pojetím hříchu jako 

rituálního přestoupení. Hřích je více chápán jako odvrácení srdce od Hospodina, v 

odporu a nevěrnosti vůči němu, v křivdách a utlačování  bližních.162 Za velký posun se 

také považuje poukaz na jeden klíčový hřích, který je základem všech jednotlivých 

provinění: odpírání víry a poslušnosti Hospodinu. Když už není ctěn ani Hospodin 

(nevěří v něho), lehce se pak utiskuje, porušuje právo, žije se život ve volnosti apod. 

Cílový bod v životě už není pouze Bůh ale také člověk sám. Mluvíme zde tak o 

souvislosti mezi hříchem proti Bohu a proviněním proti bližnímu.163  

 

                                                 
159  ŽIVOT Z VÍRY, s. 56. 
160  WEBER, Helmut: Všeobecná morální teologie, s. 285. 
161  KOPPOVÁ, Johanna: Izraelští proroci, s. 90-102 
162  Tamtéž, s. 129-142. 
163  WEBER, Helmut: Všeobecná morální teologie, s. 284. 
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2.1.2 Nový zákon 

V Novém zákoně je vykládán hřích jako promeškání spásy, jako neúčast na 

Božím království. Ježíš bral hřích jako to, co člověka odděluje od Boha a vylučuje ho 

z Božího království. Hlásá odpuštění hříchů jako příchod Božího království na zem. 

Ježíš nejprve odpouští hříchy, až potom léčí z nemocí (Mk 2,5). Z toho vidíme, že hřích 

je pro člověka nejhorší neštěstí, které ho může potkat (je horší než slepota či fyzická 

nemohoucnost).164 

 

2.1.2.1 Synoptická evangelia 

V evangeliích se používá pro označení hříchu slovo „hamartia“ a to buď 

v množném nebo jednotném čísle. V Matoušově evangeliu se chápe jako jádro hříchu 

nenásledování božské vůle (Mt 7,21–23), které dává základ hříchům ostatním. Důraz je 

na tom, že existuje množství jednotlivých provinění. Co však stojí ve středu v pojímání 

o hříchu, je jeho odpuštění. Nedá se zasloužit, protože je poskytováno jako dar Boží 

laskavosti (otec jde vstříc ztracenému synu, pastýř hledá svoji ovci). Nutná podmínka 

odpuštění je ochota člověka odpustit. Jedno odpuštění koexistuje s druhým. „Některé 

hříchy tu jsou označeny jako neodpustitelné, např. rouhání proti Duchu svatému 

(Mk 3,19; Lk 12,10; Mt 12,31). Míní se ním zatvrzelost proti nabídce spásy nebo 

neustálé setrvávání v nějakém provinění, vědomě poznaném. Odpuštění pro člověka 

není možné, pokud ho odmítá.“165 Evangeliím je také cizí vnějškové pojímání hříchu, 

např. otázka obřadního znečištění (Mk 7 spor o „čisté“ a „nečisté“). Ježíš učí, že všichni 

lidé jsou před Bohem hříšníky a potřebují obrácení a pokání (Luk 13,2-5). To je také 

důvod, proč se zastává kajících hříšníků.166 

 

2.1.2.2 Pavlovy listy  

Pavel je přesvědčen, že všichni jsou pod mocí hříchu a tím jsou daleko od Boží 

slávy (Řím 3, 9-23). Myšlenka všeobecné hříšnosti existuje již před Pavlem, on na ni 

důrazně upozorňuje především v prvních kapitolách listu Římanům.167 

Zvláštnost u něho je, že slovo „hamartia“ používá v jednotném čísle. Hřích tu 

vystupuje jako „situace“, v níž existují lidé („máme dále žít v hříchu?“ Řím 6,1), nebo 
                                                 
164  ŽIVOT Z VÍRY, s. 56. 
165  WEBER, Helmut: Všeobecná morální teologie, s. 286. 
166  ŽIVOT Z VÍRY, s. 57. 
167  WEBER, Helmut: Všeobecná morální teologie, s. 286n. 
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jako „démonická“ moc, která člověka ovládá a drží v zajetí (Řím 6,20). Se zákonem 

přišel hřích a tak se dal poznat, bez zákona by hřích nežil (Řím 7,8); stojí nad člověkem 

(Řím 3,9).  

Vedle toho zná Pavel mnoho jednotlivých hříchů. Některé jsou v seznamech 

neřestí (1Kor 6,9), případně popisují hříchy pohanů (Řím 1,21-32); jiné působí 

vyloučení z Božího království (1K 6,9; Gal 5,19-21). „Říkal jsem už dříve a říkám 

znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím“ (Gal 

5,21). Odkaz „nebudou mít podíl“ znamená, že tyto hříchy nepůsobí okamžitou ztrátu 

milosti ospravedlnění. Pavel v těchto seznamech poukazuje na postoje a návyky. Ty 

působí nebezpečí ztráty podílu na Božím království (ne konkrétní činy). 

Důležité téma u Pavla je pojednání o „překonání hříchu vykupitelským činem 

Krista a napojením na něho“.168 Křtem, v němž jsme spolu s Kristem zemřeli, jsme 

osvobozeni z moci hříchu a smrti a získali jsme s ním život (Řím 6,10-11). Přesto musí 

také křesťan stále bojovat proti svádění ke hříchu (Řím 6,12-14). V tomto boji může 

obstát díky Duchu svatému, který v něm žije (Gal 5,16-25.)169 V případě nového 

provinění je možné prominutí a překonání zla (blízkost Kristova dne vyzývá k proměně) 

(Řím 13,8-14). 

 

2.1.2.3 Janovské spisy 

V janovských spisech se výhradně pojednává o „jednom“ hříchu člověka.170 

Mezi důsledky hříchu patří, že vede ke smrti (Jan 8,24), k nevěře mesiášského poslání 

Ježíše - že „ve mne nevěří“ (Jan 16,9); nenávisti vůči bratřím (1Jan 3,9-11).  

Hřích člověka uvádí do temnoty, kterou si zamiloval více než světlo (Jan 3,19); 

hříchem se přimknul k vládci tohoto světa, který bude vyvržen ven (Jan 12,31); za děti 

tohoto vládce jsou označeni všichni, kteří nechtějí věřit pravdě, kterou je sám Kristus 

(Jan 8,31–47).  

Ježíš je beránek, který snímá hřích světa (Jan 1,29); při jeho příchodu dojde 

k soudu nad světem a jeho vládcem. Následně dává svým učedníkům moc osvobozovat 

lidi od viny – „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu 

odpuštěny nejsou“ (Jan 20,23). 

                                                 
168  WEBER, Helmut: Všeobecná morální teologie, s. 287. 
169  ŽIVOT Z VÍRY, s. 57. 
170  WEBER, Helmut: Všeobecná morální teologie, s. 288–289. 
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Jan je ve svých listech přesvědčen o tom, že každý, kdo je narozen z Boha (když 

a pokud zůstává v jeho společenství), se nedopouští hříchu, neboť v něm zůstává Boží 

sémě, Duch svatý (1Jan 3,9). Přesto dochází ke hříchům, které křesťany zneklidňují. 

Existují cesty k jejich odpouštění: upřímné doznání, které dobrý a věrný Bůh přijímá 

(1Jan 1,9), přiklonění s k Ježíši Kristu, který se za nás u Otce přimlouvá (1Jan 2,1n) a 

přímluvná modlitba bratří a sester v Kristu (1Jan 5,16).171 

První list Janův dále rozlišuje mezi „hříchem k smrti“ a „hříchem, který není 

k smrti“ (1Jan 5,16). Hřích k smrti je postoj, který nakonec vede k záhubě ve „věčné 

smrti“, protože jím člověk odmítá otevřenost víry v Krista a smíření se s Bohem.172 

Z biblického pohledu můžeme na závěr říci, že:  

 

1. Člověk se může skutečně ocitnout ve vině. Vina je vždy vinou před Bohem a 

jen on ji může překonat. 

2. Na základě zjevení je nutné trvat na tom, že se Bůh v Bibli člověku nabízí, 

otevírá. Projevuje se jako Bůh Vykupitel, který dokáže zachránit člověka i 

z jeho nejhlubší nouze – z jeho viny.173 

 

2.2 Teologický rozměr lidské viny 

Pro teologii platí, že lidská vina je až tehdy správně pochopena, je-li viděna jako 

hřích.174 Hříchem se myslí jednání proti Bohu: „Hřích je provinění proti rozumu, 

pravdě a správnému svědomí; je to přestupek proti pravé lásce k Bohu a bližnímu 

způsobený zvráceným lpěním na určitých věcech. Zraňuje lidskou přirozenost a vážně 

narušuje lidskou solidaritu. Byl definován jako slovo, skutek nebo touha proti věčnému 

zákonu.175 K teologickému chápání hříchu patří, že se pojímá jako uzavření se člověka 

před Bohem, jako odmítnutí toho, komu vděčí za svůj život, jako přehmat proti jeho 

zákonu, jako zřeknutí se Krista, jako odepření víry nebo také jako urážka Boha.  Tyto 

výrazy jsou podepřeny biblickou tradicí. V případě člověka nevěřícího v Boha to zřejmě 

                                                 
171  ŽIVOT Z VÍRY, s. 57. 
172  Tamtéž, s. 57. 
173  To je zásadní rozdíl mezi psychologií – ta si myslí, že se viny lze zbavit čistě lidskými prostředky, 

jako třeba nemoci nebo technického problému. 
174  WEBER, Helmut: Všeobecná morální teologie, s. 308–309. 
175  Srov. KKC 1849. Termíny vina a hřích nejsou totožné. V běžném použití se používají jako 

synonyma, přesto musíme říct, že ne každá vina je hříchem. (Například při srážce dvou vozidel se 
stal jeden řidič viníkem, to však neznamená, že se musel dopustit nějakého hříchu.) 
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neplatí. Jak tedy můžeme mluvit o hříchu, když ho člověk tak nechápe? Jak ho lze 

vysvětlit, případně kde jsou  hranice jeho zdůrazňování? Jak se s tím vypořádává 

teologie se pokusíme objasnit v následujících třech bodech. 

 

• Pro člověka nevěřícího v Boha: Tento problém byl pociťován již na začátku 

novověku. U některých teologů 17. a 18. století (Suarez, de Lugo, Stattler)  to 

vedlo k přijetí „peccatum philosophicum“. Míní se tím, že kdykoli se člověk 

při provinění ne vědomě rozhodne proti Bohu, je to jen provinění proti 

přirozenému mravnímu zákonu. Vina nepřesahuje lidsky přirozené (= 

filosofické). Tento postoj byl r. 1690 Alexandrem VIII. zamítnut jako omyl: 

„Filosofický nebo morální hřích je actus humanus, jenž neodpovídá rozumné 

přirozenosti a recta ratio. Těžký filozofický hřích toho, kdo Boha nezná nebo 

na něho při jednání nemyslí, je sice těžkým hříchem, ne ale urážkou Boha a 

smrtelným hříchem.“176  

Teologie přes námitky trvá na tom, že hřích je opravdu zřeknutí se Boha, 

nezávisle na tom, zda je člověk věřící či nikoli. Vina tak má vždy de facto 

teologický rozměr. Východiskem pro to je, že se spojuje požadavek Boží 

s požadavkem svědomí, kde se má za to, že tu je vždy přítomna boží výzva. 

Kdo jedná i přes své svědomí, staví se tak fakticky proti Bohu. Druhým 

východiskem je, že se člověk při každém jednání vyskytuje před Bohem. Bůh 

a člověk jsou tak úzce propojeni, že při prohřešení proti bližnímu se jedinec 

staví také proti Bohu. 

• Možnost dosáhnutí viny k Bohu177: Další diskutovaná věc je, zda člověk svoji 

vinou může dosáhnout až k Bohu. Je nemožné dosáhnout vznešenosti Boží, 

stejně tak mluvit o urážce Boha, to by bylo antropomorfní. Řešení pro tuto 

polemiku může být opět vztah člověka s Bohem. Selhání vůči člověku 

vykazuje teologickou vztažnost proto, že s tímto člověkem a v tomto člověku 

vždy trpí i jeho Stvořitel a Vykupitel. Je tak urážen ve svých tvorech. Vztah 

viny k Bohu je dále silnější, vnímáme-li, že ji může odpustit a tak zcela 

překonat – to je v životě jinak nemožné. Pocitu viny se nedá jen vzájemným 

odpuštěním lidí zbavit. 

                                                 
176  WEBER, Helmut: Všeobecná morální teologie, s. 309. 
177  Tamtéž, s. 309–310. 
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• Zastínění věcné stránky viny178: Při důrazném trvání na představě viny jako 

hříchu proti Bohu se dochází k ukvapení. Člověk často chce na jedné straně 

postihnout, že každý hřích je odvrácení se od Krista, případně přestoupení 

jeho přikázání, na druhé straně nám však může unikat, že tím zastíráme to 

podstatné na vině (hříchu), tj. jeho „vnitřní“ špatnost buď v chování či 

postojích. Toto nadměrné mluvení o hříchu a označování každé malichernosti 

za hřích, nevedlo správnou cestou.179 „Spatřujeme zde opět povrchní chápání a 

prožívání viny a dochází k takovému postoji, jenž se vyhýbá zlu jen proto, že 

je zakázané, a ne proto, že se pociťuje jako eticky negativní jednání.“180 Pak i 

každý rozhovor v teologii je jen povídání o abstraktních pojmech, které jsou 

vzdáleny skutečnosti, jazyku a vnímání člověka – třeba i nevěřícího. Ukazuje 

se lepším používat konkrétních skutečností a na těch upozornit negativní 

jednání, postoje. 

 

Při výkladech o hříchu se dochází k tomu, že není možné všechny jeho aspekty 

objasnit a vysvětlit. Obecná snaha dnešní doby je přesně všechno určit, všemu přijít na 

kloub. Člověk se snaží najít všemi způsoby možnosti, jak mohl udělat něco špatného: 

tím, že se dívá do dětství, zda jeho nynější postoje nejsou tím ovlivněné; uvádí zájmy, 

rodinné poměry atd. Tento postup se shledává jako pozitivním, pokud se nepřehlédne 

opět věcná stránka hříchu a neupadne tak v zapomnění. I přes to všechno se však 

dostáváme k tomu, že vlastně není možné přesně říci, proč člověk jedná protismyslně, 

nepochopitelně atd.  

Další důvod může být v tom, že povaha hříchu je skrytá, a tak i hřích se má 

povahu jakoby skrývat. V biblickém pojetí to byl had, který člověka přemluvil 

k utrhnutí plodu poznání. Neřekl přímo, teď tě svedu abys udělal něco špatného, ale 

přemlouval ženu, až se mu to povedlo. To znamená, že pokud bychom měli přesně 

vystihnout, v čem spočívají kroky vedoucí ke hříchu, jsou vesměs záludné a ne vždy 

zachytitelné. 

                                                 
178  WEBER, Helmut: Všeobecná morální teologie, s. 310-311. 
179  Podrobněji v následujícím bodě. 
180  WEBER, Helmut: Všeobecná morální teologie, s. 310. 
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2.3  Teologicko-psychologické pojímání viny a hříchu  

V morální teologii i v běžném životě se dnes mluví o krizi vědomí viny a hříchu 

a z toho vyplývajícího stavu provinit se. Dříve bylo běžné hovořit o morálce a 

morálních požadavcích, kde se vyskytovalo morální selhání, čímž se myslel hřích a 

vina. Morálka je i dnes vedle zákonů a norem požadována, ale ne již se svým původním 

obsahem. Mluví se dnes o tzv. „morálce bez hříchu“, což znamená, že se dospělo 

k tomu, že hřích už člověk nikde nevidí, že člověk není schopen zhřešit, případně se 

zdůrazňuje respektování všeho, co se vydává za svědomí, kdy se bere malý ohled na 

plnění povinností a hledání pravdy.181 Odpadává-li pojetí hříchu, zeslabuje se i nárok na 

něj. Pokud člověk nedělá to, co se požaduje, není to ještě nic hrozného.182 Vina, pokud 

se o ni píše v obecném jazyku, nahrazuje v dnešním slovníku pojem hříchu. O hříchu se 

moc nemluví, neboť se chápe jako slovo zastaralé, jako pozůstatek ze středověku a 

označení někoho za hříšníka se vyskytuje spíše v románech, v titulcích knih apod.183 

Poukazuje na to již v r. 1946 Pius XII., který pokládá za největší hřích své doby „ztrátu 

vědomí hříchu“.184 Jan Pavel II. (1984) k tomu dodává, že se nejen jedná o ztrátu 

vědomí hříchu, ale i o ztrátu „vědomí o Bohu“.185 Hledáme-li příčiny „morálky bez 

hříchu“ vyvstávají nám před očima zvláště dva vlivy: prvním je ztráta transcendence, tj. 

ztráta vědomí o Bohu; druhým jsou chyby v dřívější teologicko-pastorální oblasti. U 

prvního k tomu dochází tam „kde v humanismu zcela bez Boha (sekularismu) vládne 

kult autonomie, zařizování, konzumu a požitku. Je tu redukce vědomí hříchu na to, že 

škodí seberealizaci nebo zraňuje jiné“.186 Zjišťuje, že nejedná vždy správně, ale proč by 

to mělo být špatné, pokud jeho okolí jedná podobně. U druhého případu vidíme, že 

došlo k pochybení přímo v teologii a následně v pastoraci. Hříchem se v minulosti 

označovalo tak mnoho věcí až jeho užití ztratilo na významu. Tento odliv vědomí 

hříchu nebo pocitu hříchu se objevuje i v křesťanských společenstvích. Spíše než 

ukazovat na to, co je a není hřích se vnímá potřeba dnes hovořit o vině a hříchu tak, aby 

se pociťovala jeho vážnost. Lidé se stále budou proviňovat a v oblasti křesťanství a 

teologie bude muset neustále hovořit o tom, že hřích je nasměrován proti vlastní osobě, 

proti bližním, proti Bohu a ne jen, že je politováníhodným nedopatřením.  

                                                 
181  ŽIVOT Z VÍRY, s. 55. 
182  WEBER, Helmut: Všeobecná morální teologie, s. 262-264. 
183  Tamtéž, 261– 262. 
184  RP 18. 
185  RP 18. 
186  ŽIVOT Z VÍRY, s. 55. 
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Při bližším pohledu se dále zjišťuje, že ustupující pocit viny není jediný, o čem 

se v této problematice dá pojednávat. Nacházíme zde fenomén, jenž můžeme označit 

jako „přesouvání pocitu viny“.187 Zde se mluví o:  

a) výměně oblastí pocitu viny – touto oblastí se rozumí například jednání 

v sociální oblasti. Do popředí vystupuje povědomí, že netolerance, diskriminace, 

odpírání politické a společenské svobody, rasová nesnášenlivost aj. je nesprávné. 

Novým pocitem se označuje vědomí, že člověk může jednat v neprávu vůči zvířatům či 

bezohledně k přírodě.  

b)  vnímání zvrácenosti v hlouběji se nacházejících základních postojích – jak již 

název napovídá, na prvním místě nestojí konkrétní čin člověka, ale nesprávný základní 

mravní postoj vrytý do charakteru osoby, projevující se v jeho postojích. Konkrétně to 

znamená lhostejnost a uzavřenost člověka vůči bídě, křivdám, zlu, osudu a štěstí 

druhých lidí. Přestože zde dochází k bagatelizaci konkrétních norem, vysvítá zde 

pozitivní rys – prohloubení citu pro lidskou vinu. 

c) přesvědčení o zlu ve strukturách –  tento postoj fakticky zastírá lidské 

pochybení a za vše negativní staví určité struktury, společnost. Nejde zde o faktický 

přesun pocitu viny od člověka, ale o jeho vypovědění. Člověk se tak nepotřebuje cítit 

vinným, vina je vždy na straně nějaké instituce, společnosti. „Strukturní zlo“, někdy 

označované jako „sociální hřích“, 188 potlačuje osobní vinu.  

Zmíněné tři druhy poskytují pozitivní pohled na ustupující tendenci vědomí o 

hříchu a vině tím, že zde stále existují návazné body pro rozhovor z reality života. 

Teologie s třetím přesvědčením nesouhlasí, neboť za vlastní podstatu hříchu považuje 

svobodné rozhodnutí jedince. „Osobní zodpovědnost za vlastní jednání vylučuje 

existenci kolektivní viny.“189 Struktura, společnost, instituce není subjektem morálních 

aktů.190 Je tu jeden aspekt, se kterým teologie souhlasí, tj. že i struktury mohou být 

nespravedlivé a člověka mohou dotlačit k chybnému jednání. Hřích takto obsažený ve 

strukturách (vzniklý z chybných postojů jednotlivců) vytváří jakési bariéry proti dobru, 

a tím podporuje své členy k chybnému jednání (k osobnímu hříchu191), za nějž je 

spoluodpovědný. Člověka tak přímo určuje k osobnímu hříchu a tím je ovlivněna jeho 

                                                 
187  WEBER, Helmut: Všeobecná morální teologie, s. 266–268. 
188  Pro „strukturní hřích“ se též používá označení „sociální hřích“. RP 16. 
189  ŽIVOT Z VÍRY, s. 58. 
190  Bezpráví se neprojevuje ve strukturách anonymně, nýbrž je vždy výsledkem osobní lidské viny. 

RP 16. 
191  KKC 1869. 
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morální svoboda. Vidíme tak souvislost mezi osobním a sociálním hříchem. Můžeme to 

popsat kruhem, z něhož se dostaneme osobním přehodnocením svých chybných postojů 

a jednání, kdy tím zároveň dojde i ke změně struktur.  

Vyskytuje se tu však naproti tomu zodpovědnost, kterou společnost ručí za 

následky, které vyplynuly z určitých jednání společnosti. Národ jako celek v případě 

války nese její důsledky bez ohledu na to, že mnozí z nich na ní nenesou žádnou osobní 

vinu.192 

 

2.4 Problematické vnímání viny 

V závěru biblického pojímání viny jsme viděli, že pociťovaný stud anebo strach 

je vnímání psychologické. Hledání původu pochybení v dětství, v rodině, v zájmech, to 

všechno jaksi odkazuje na jinou rovinu pojímání viny. S rostoucí měrou humanitních 

věd a přibývající sekularizací společnosti se setkáváme s pojímáním viny z pohledu 

hlubinné psychologie.  

 

2.4.1 Sigmund Freud 

Sigmund Freud193 ve svém  pojednání o vině nevychází z náboženských ani 

filosofických reflexí, nýbrž z empirie (ze zkušenosti). Nabyl jich při léčení psychicky 

nemocných lidí, kteří byli jeho nástrojem pro poznávání pocitů viny. Zajímal se o vznik 

a zvládnutí takových pocitů. 

V člověku pocity viny vznikají podle Freuda již v dětství, zcela samy a určují 

jeho pocity viny do budoucna. Freud rozlišuje:  

1.  předběžnou formu pocitu viny: Dochází k ní již v předoidipovské fázi.194 Jsou 

to úzkosti, které dítě má ze strany rodičů, protože nedokáže správně ovládnout 

své pudy dle jejich přání a pokynů. 

                                                 
192  ŽIVOT Z VÍRY, s. 59. 
193  Sigmund Freud (1865-1939), rakouský lékař, neurolog, psychiatr a psycholog; zakladatel 

psychoanalýzy, profesor na univerzitě ve Vídni, věnoval se aspektům vývoje lidské sexuality, 
z 20. let pochází učení o "vrstevnaté" psychologické struktuře osobnosti – nevědomé "ono" (id), 
vědomé "já" (ego) a "nadjá" (superego) neboli svědomí. 

194  Oidipovský komplex je instinktivní náklonnost chlapce obvykle ve věku 3-6 let k matce s agresivním 
chováním k otci. Jde o normální vývojový proces, který však může být zcela nedokončen. Pak 
přetrvává i v dospělosti jako nevyřešený duševní problém. 
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2. vlastní pocit viny: Vyvíjí se v oidipovské době, kdy se zároveň utváří Nad-já. 

Je to do nitra přijatá hrozba z potrestání a trest od rodičů. Při této fázi zde 

působí také agresivní a destruktivní sklony, které jsou základem pro kruté rysy 

pocitu viny. Tyto pocity přestanou, pokud má dítě dobrý vztah s rodiči. Jinak 

sestupují ještě více do nevědomí a jsou základem dalších psychických nemocí. 

3. pozdější pocity viny: Vznikají z neřešených pudových konfliktů a jsou 

poznamenány výtkami Nad-já. To protestuje proti tomu, že by se měl člověk 

zříkat svých pudů (včetně sexuálních) a žít tak v souladu s morálním kodexem 

společnosti. Jde to proti jeho štěstí, které je nyní ještě zastřeno tím, že se cítí 

víc vinen.  

 

S ohledem na „vadnou reakci“195 lze u Freuda odpovědět na vznikající pocity 

viny. Vadnou reakcí“ se u něho označuje: 

a) potlačení: Je to snaha v zasouvání pocitu viny z vědomí a vzpomínání. To 

vede k tomu, že tyto pocity sestupují do nevědomí a odtud narušují psychické 

i fyzické blaho. 

b) přesun pocitů viny: Původní pocity jsou vztaženy na jinou skutečnost nebo 

situaci. Tím dochází ke zmírnění stavů provinění. Následně však dochází ke 

komplikacím u této nové skutečnosti. 

c) vývoj nutkavých rituálů: Člověk věří, že pokud si usmíří výtky ze strany Nad-

já vykonáváním určitých praktik, dojde k osvobození. 

Správné řešení je dle Freuda v tom, že si člověk uvědomuje pocit viny, jeho 

příčinu a pudový konflikt. Pokud pozná, co se na jeho pocitech podílí, dochází k pokusu 

vypořádat se s vlastní nedokonalostí. Pokud mu Nad-já nic neříká, nedochází k novým 

pocitům viny.  

 

1. Při posuzování Freudovy koncepce se namítá: 1. Pojímá pocit viny jenom jako 

vnitropsychický problém (a považuje to za celistvé vysvětlení tohoto 

fenoménu). 2. Pocit viny pokládá za patologický a negativní jev, což je 

důležitější než zkoumání etických požadavků, které ho vyvolaly. To znamená, 

                                                 
195  WEBER, Helmut: Všeobecná morální teologie, s. 271. 
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že není třeba měnit jednání, ale mravní požadavek. Tím staví dobrý psychický 

stav člověka nad morální požadavky.  

2. V neposlední řadě se také uvádí nesouhlas s jeho odvozováním pocitů viny 

z pudových vlivů. V podstatě pak u něho neexistuje vina, ale předem určená a 

jistá souvislost a osud. Chaotické v člověku hodně zveličuje, naproti tomu 

podezírá všechno dobré.  

3. Přesto se u něho oceňuje něco pozitivního. Mluví o pocitech viny ze 

zkušeností a tím ukazuje, jak mohou člověka mást a ohrožovat.196 

 

2.4.2 Alfred Adler 

Alfred Adler197 se zabývá jen psychickými jevy pocitů viny. Pocit viny je pro 

něho pokus vyhýbat se společenství a jeho požadavkům. Pomocí pocitů viny se stahuje 

jakoby na druhé bojiště, kde stráví svůj život. Žije tam ze svých pocitů, které ho mohou 

povznášet. Nejraději by se cítil být postaven výše než druzí.  

To, že si vytváří pocity viny je v důsledku toho, že má falešnou hlavní směrnici 

života. Ta se projevuje straněním ze společenství a člověk ji má v sobě již od dětství 

tím, že se mu nepodařilo zdůraznit svoje já nad ostatními. Nyní prožívá pocity 

méněcennosti. Není to dle Adlera nic negativního, ale chyba a omyl ve výchově jako 

podmíněný strach ze společenství.  

  

1. Příliš negativní se u něho jeví interpretace pocitů viny. U psychicky zdravých 

lidí mohou mít pocity viny důležitý signál v tom, že si člověk začne 

uvědomovat svůj negativní vztah ke společenství. Neměl by se tedy z něho 

stahovat, ale pracovat na odstranění všeho, co ho od společenství dělí.  

2. Pozitivní na Adlerově pojetí je, že osvětluje egoismus a upozorňuje na 

egoistickou uzavřenost vůči společenství při pocitech viny.198 

 

                                                 
196  WEBER, Helmut: Všeobecná morální teologie, s. 270-273. 
197  Alfred Adler (1870-1937), rakouský psychiatr a psycholog. Zakladatel individuální psychologie, 

jednoho z hlavních směrů hlubinné psychologie, vypracoval systém individuální psychologie v 
zdůrazňování nutnosti sociální integrace jedince, hybnou silou utváření lidské psychiky je touha po 
moci, která může být narušena komplexem méně-cennosti. 

198  WEBER, Helmut: Všeobecná morální teologie, s. 273-274. 
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2.4.3 Carl Gustav Jung 

Carl Gustav Jung199 mluví o pocitech viny, vině samé a o zlu. S první formou zla 

se setkáváme v archetypech,200 které jsou strukturovány protikladně a vedle jasných a 

útěšných rysů obsahují i rysy temné a děsivé. Prožívají se až v době, kdy se člověk 

oprostí od kolektivního nevědomí a chápe se jako vlastní bytost. Toto oproštění 

představuje dle Junga první provinilý skutek člověka.  

Návrat do kolektivního nevědomí je možný jen v psychóze, proto zde dochází k 

„procesu individuace“. To znamená, že se člověk ve svém já vypořádává s protiklady 

(ty se později spojují v novou jednotu) a se zlem. Toto zlo má ráz vnitropsychický. Je to 

jakýsi vnitřní stín, jež vzniká v prvních fázích života a obsahuje přání, představy, 

zážitky apod. Ty se však pro formaci vlastního „já“ oddělují jako nevhodné. V druhé 

polovině života, při cestě k nové „jednotě a celosti“, musí být „stín“ opět integrován do 

celé osobnosti. To znamená, že člověk pak někdy jedná proti morálním zásadám, které 

měl doposud. Přesto, že je toto jednání špatné, je dobré právě z hlediska nové „jednoty a 

celosti“. Jedinec pak jedná nemorálně, což je důsledek „zla“, které je konstitutivní 

moment celku a tím i člověka.  

Člověk ve své moci není schopen určit, které prvky ze „stínu“ má přijmout do 

svého života. Co je potřeba přijmout mu naznačují archetypy „sebe samého“ (Selbst), 

které ho přesahují, pokouší se ho řídit a tak ovládat celý proces individuace. Jedinec si 

v poslušnosti „sobě“ přenechá jeho vedení a čeká na jeho pokyny, při kterých je vybízen 

ke spolupráci. Odepřít tento krok individuace chápe Jung jako vlastní vinu člověka.201 

 

1. Za povšimnutí u Junga stojí zmínka, o možnosti vlastního pochybení při 

odpírání individuálního zrání. 

2. Kritizuje se u něho propojení problému viny s jevem uvědomování a teze, že 

zlo náleží k jednotě a celosti. 

3. Nejasné se u něho označuje i pojednání o „stínu“ a jeho integraci.  

                                                 
199  Carl Gustav Jung (1875-1961), švýcarský psychiatr, psycholog a filosof kultury, profesor univerzity 

v Curychu a  Basileji, vytvořil psychologickou typologii založenou na identifikaci dimenze 
introverze-extroverze, uplatnil učení o kolektivním nevědomí a archetypech. 

200  Archetyp je produkt elementárních prazážitků lidstva. Jsou to symboly, které jsou uloženy 
v kolektivním nevědomí, na nichž se díky své psyché podílí každý člověk. Člověk s nimi již přichází 
na svět. Srov. WEBER, Helmut: Všeobecná morální teologie, s. 182. 

201  Srov. WEBER, Helmut: Všeobecná morální teologie, s. 274-277. 
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4. V neposlední řadě také pojetí zla a viny převážně s důrazem na člověka a jeho 

realizaci. 

 

2.5 Antropologická hlubinná psychologie 

Tento směr označovaný též jako „personální hlubinná psychologie“ vznikl po 

roce 1945. Pokouší se vidět a pojednávat problémy a formy chybného vývoje člověka 

na pozadí jeho širšího spektra. Obrací se k filosofii a teologii a čerpá z nich náměty 

k pojímání člověka v jeho plnosti. 

Základním stanoviskem je, že člověk je svobodná smyslová bytost, která rozvíjí 

svůj život ve vlastní odpovědnosti. Člověk je tak ze své svobody schopný provinit se a 

pocit viny, který vnímá, může vycházet ze samotného vykonaného činu (ne pouze 

z psychiky). 

Člověk se proviňuj tehdy, jedná-li proti svým možnostem. Pochybení 

označované jako „existenční vina“ záleží někdy v tom, že se vyhne úsilí v jednání; uteče 

před módou a novými trendy do sebe a tak zůstává vinen vůči sobě; negativně se rozvíjí 

– pokřivováním svého charakteru, podlehnutím špatným návyklostem a sklonům. 

Osobní provinění se ukazuje i tehdy, uzavírá-li se člověk vůči společenství či ho 

využívá nebo škodí. Takové jednání opovrhuje láskou, na což nemá člověk právo.202 

 

• Problém viny se v tomto pojetí vidí ve větším a širším rámci dění, což se mu 

pokládá  za přednost. 

 

Viděli jsme, že jasné vysvětlení a okamžitá odpověď na otázku, proč se 

v lidském životě vyskytuje pocit viny a hříchu není možná. Pocitem viny a hříchu však 

nekončí tato problematika, nýbrž je to teprve začátek k tomu, co označujeme za „proces 

smíření“. Ve vztahu k tématu „odsunu/vyhnání“ vidíme, co rozhodnutí jednotlivých lidí 

může způsobit za následky.  

 

Pro přehlednost zde uvedeme závěry jednotlivých pohledů na vinu a hřích: Člověk 

se může skutečně ocitnout ve vině; je vždy vinou před Bohem a jen on (Bůh) ji může 

                                                 
202  WEBER, Helmut: Všeobecná morální teologie, s. 277-279. 
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překonat; nejpodstatnější z charakteru lidské viny je vnitřní odřeknutí se Boha a dobra; 

mluví se o souvislosti mezi hříchem proti Bohu a proviněním proti bližnímu, tzn. člověk 

proto začíná hřešit, neboť už nevěří v Hospodina; postoje a návyky mohou být horší než 

konkrétní činy; vyskytuje se tu fenomén přesouvání pocitu viny; mluví se o pocitech viny 

ze zkušeností a tím se ukazuje, jak mohou člověka mást a ohrožovat; představením 

egoismu se upozorňuje na egoistickou uzavřenost vůči společenství při pocitech viny; 

považuje se za vlastní chybu odepření individuálního vývoje; problém pocitu viny se 

doporučuje vidět v širším kontextu. 

 

Než se dostaneme k samotnému pohledu na odsun/vyhnání, pojednáme o 

možném procesu a cestě k usmíření. 
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3. Proces smíření 

 

Na konci předcházející kapitoly jsme viděli, že na zpozorování v sobě pocitu 

viny či hříchu lze pohlížet z různých aspektů. Chceme-li dále mluvit o cestě smíření, 

musíme se zmínit také o obrácení. Tato slova jsou ve vztahu, kdy jedno bez druhého 

není možné.203 

Smíření je v zásadě možné pouze tam, kde: 1. si je člověk vědom svého 

chybného jednání; 2. chce s ním něco udělat (nějak ho napravit); 3. člověk, jemuž byla 

spáchána škoda, je ochotný a otevřený pro přijetí prosby nebo úkonů člověka, který se 

proti němu provinil; 4. člověk druhému odpustí. 

Tak můžeme chápat jednostranné provinění. V otázce „odsunu/vyhnání“ však 

pozorujeme, že se zde zřejmě nejedná jen o jednostranné provinění. Němci na Češích a 

Češi na Němcích vidí jednání (skutky), za které by se ta druhá měla omluvit (nějak 

napravit).  

Otázka však je: zda si tuto „vinu“ jednotlivé strany vůbec uvědomují; zda je 

shodná s výrokem druhé; pokud ne, „v čem“ ji vidí strana druhá.  

O vzájemném „usmiřování“ lze mluvit až tehdy, kdy jednotlivé strany: 

1. vyslechnou druhou; 2. uznají, že k tomu co se dovídají skutečně došlo, tzn. budou mít 

pravdivé informace, fakta (a přijmou je); 3. přijmou nároky druhé strany za vlastní; 

4. vyvodí z nich důsledky.  

Stejně jako přiznání si pocitu viny, tak i možnost, že bych měl někomu odpustit 

se dostává v lidském životě do pozadí. Naproti tomu v biblickém podání stojí obrácení u 

Ježíše v centru jeho poselství o přicházejícím božím království. Dle Ježíšových slov jej 

potřebují všichni.204 Vina volá po trestu, po odpuštění a usmíření. Po provinění nejde 

jen o pouhé nahrazení škod, ale jde o mnohem více: Může dojít k navázání dřívějších 

vztahů, k jejich úplnému uzdravení. Přesně to vyjadřuje usmíření.205 

Projevů pokání může být mnoho, opravdové v biblickém pojetí má tyto znaky: 

1. zásadní změna v zaměření člověka, 2. odvrácení se od zlého a 3. přimknutí se 

k Bohu.  

                                                 
203  RP 4.  
204  „Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není.“ (1Jan 1,8). 
205  LEXIKON DER PASTORAL: Band 2, s. 1796-1797.  
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Obrácení a následné definitivní usmíření nemají v rukou lidé, tj. že by Boha 

přemluvili a tak se s ním usmířili. Je to iniciativa Boží a my pouze odpovídáme na 

předchozí Boží usmíření. De facto jsme již nyní usmířeni s Bohem, byť stále hřešíme. 

Definitivně se usmíření uskutečnilo tím, že Bůh sám nabídl a stále nabízí lidem 

usmíření. Skrze smrt a zmrtvýchvstání Ježíše se sebou usmířil celý svět a lidem daroval 

Ducha svatého pro odpuštění hříchů. My na tomto usmíření máme podíl díky svému 

křtu.206 

V celém procesu „smíření“ jde v podstatě o odpověď na otázku: Proč se s někým 

usmířit (odpustit)? Nebylo by pohodlnější zůstat klidný a říkat si – nic se neděje, však 

ono se nic nestalo apod.? 

Smíření není jen jeden konkrétní čin nebo událost. Zahrnuje v sobě dílčí 

momenty, které zde nyní obecně představíme. Na závěr uvedeme konkrétní případ 

usmíření. 

 

3.1 Obrácení 

Slovo obrácení (pokání) se používá jak v křesťanském jazyce, tak i 

v nenáboženském jazyce a obecné řeči. Znamená to udělat určitý obrat ve svém životě. 

Obrácení ve smyslu úsudku a lítosti je předpoklad pro cestu k odpuštění s Bohem a se 

společenstvím.207 Pokáním se chápe proměna způsobu uvažování. V primárním smyslu 

je odpovědí na usmiřující povzbuzení boží skrze Ježíše Krista v Duchu svatém. Po této 

změně smýšlení (metanoia) dochází k vyznání hříchů, které se chápe jako odpověď na 

pokání. 208  

Sami v sobě můžeme pociťovat nesnáze, pokud slyšíme slova obrátit se, 

odpustit, smířit se aj. Člověk vnímající v sobě pocit viny (většinou vůči druhému 

člověku nebo sám sobě), se bude až tehdy cítit vnitřně svobodný (svobodný chápáno 

jako zbavený pocitu viny), pokud vysloví těžké slovo „promiň“ „omlouvám se“ a druhý 

jeho slovům porozumí. Pokud vyslovíme slovo obrácení mezi lidmi, představí si 

většinou změnu od konkrétního jednání, postojů či smýšlení o devadesát stupňů. 

Pokaždé jde o vnitřní a vnější projev, prožitek a úkon.209 V teologickém kontextu se 

                                                 
206  VÝKLAD VÍRY CÍRKVE, s. 269-271. 
207  Srov. MÁDR, Oto: Slovo o této době, s. 109-110. 
208  LEXIKON DER PASTORAL, Band 1, s. 237. 
209  SKOBLÍK, Jiří: Vina, hřích a pokání, s. 6. 
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obrácení chápe jako komplex dění, jež v sobě opět zahrnuje více momentů. Za takové 

momenty se označuje: poznání, lítost a náprava nebo smír.210  

3.1.1 Poznání 

V poznání vidí člověk nesprávnost svého činu a označuje sám sebe viníkem. 

Samo provinění už předpokládá určité vědomí nesprávného jednání. Člověk takto 

jednající sice o něm ví, ale ještě ho nepochopil. Až po uskutečněném konkrétním činu 

chápe, co svým rozhodnutím udělal, jaké to má následky a začíná se cítit provinile. 

Pocit chybného jednání se většinou dostaví sám bez jakéhokoli jiného přičinění, jako 

výrok svědomí. V hloubi sebe poznává něco špatného. Právě v tuto chvíli se však 

rozhoduje o dalším kroku – jak tento provinilý pocit vyhodnotí. Rozumí se tím, zda ho 

v sobě zamítne, že se nic špatného nestalo nebo se k tomu postaví tváří v tvář a přijme 

navzdory následkům své jednání. Tím, že člověk souhlasí s vinou jako takovou, může 

znamenat cestu od ní, k cynismu či zoufalství.211 

 

3.1.2 Lítost 

Při lítosti člověk přímo zavrhuje svoje jednání jako špatné, vnímá toto jednání 

jako špatné a umiňuje si do budoucna jednat jinak. Dělá nad sebou jakoby soud za to, co 

udělal. Dostavují se mu určité pocity  instinktivního odporu nebo stísněnosti z vlastní 

méněcennosti.212 Na tomto místě se však ještě nemluví o lítosti. K ní dochází až v té 

chvíli, kdy osoba vykonaný čin sama a vědomě odsoudí a postaví se proti zlu, které 

v sobě zakouší. Nyní je člověk přesvědčen, že se ta skutečnost neměla nikdy stát. 

Většinou mluví v podmiňovacím způsobu typu: kdybych to věděl; co bych za to dal, 

aby se to nestalo apod. Psychologie to nazývá „zpracováním smutku“. Tento okamžik 

se také někdy označuje jako lítost nad činem a lítost nad bytím. To znamená, že se stydí 

nad sebou samým. 

To co je nejdůležitější na lítosti, je „motiv“, ze kterého vychází. V teologii se 

rozlišují dva:  

                                                 
210  WEBER, Helmut: Všeobecná morální teologie, s. 314. 
211  WEBER, Helmut: Všeobecná morální teologie, s. 314. 
212  Tamtéž, s. 314-315. 
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1. Vycházející z bázně nebo strachu – člověk lituje určitého činu, neboť má 

strach z nadcházejícího trestu či ze starostí, jak to všechno dopadne. Označuje 

se jako „nedokonalá“. 

2. Vycházející z lásky – ta je označována jako „dokonalá“. To proto, že již 

nevychází ze strachu, ale z „lásky“. Pochybením člověk vnímá, že zranil či 

ztratil osobu/y, které má rád. Lituje své chyby, neboť tím nyní trpí lidé, 

kterých se to netýká a jež miluje. Chápe tuto svoji vinu i ve vztahu k Bohu. 

Vnímáme, že již tento jedinec není zahleděn do sebe, ale obrací své oči ke 

druhým lidem. To je přesný opak hříchu. Za hříšné se považuje takové 

jednání, kdy je člověk uzavřen do sebe a nebere ohled na ostatní. Lítost 

chápaná z lásky je taková, v níž se děje odpuštění.213 

 

3.1.3 Náprava nebo smír 

Po poznání a lítosti nastupuje v člověku potřeba, kterou chce nějakým způsobem 

napravit to, co udělal. Nebylo by moc věrohodné, kdyby člověk navenek něčeho litoval 

a přitom nechtěl nic ve svém životě změnit. Je-li člověk smutný z toho, že se provinil, 

ale nedojde k obrácení, nedošel ještě k pohledu na konkrétní zlo v jednání. 214 

Vůlí a ochotou jít dál se vytváří nová cesta budoucnosti. Přes všechnu naši snahu 

se však setkáváme s tím, že se nám nedaří jakoby zarovnat novou realitu do kolejí, 

v kterých se náš život ubíral před pochybením. Život jde dál a co bylo v minulosti, nelze 

vzít nazpět. Vidíme, že je tu nějaký zbytek, který přes všechna přání a nejlepší vůli vždy 

zůstává (jak v nás, tak i v člověku, jemuž jsme uškodili). 

V teologickém pohledu vidíme, že výše uvedená omezenost se ještě více 

projevuje ve vztahu k Bohu. Nemůžeme dělat nic pro získání Boha na svoji stranu, 

sypáním popela si nic nepolepšíme. Vinu před ním nelze skrýt. Opravdová lítost – 

z lásky – je vyjádřena takto: „Roztrhněte svá srdce, ne oděv“ (Jl 2,13). Za opravdové 

pokání215 se bere pouze jediné, tj.: člověk se otevře vůči druhým, zmizí jeho egoistický 

přístup k světu, ke svému okolí a rozhodne se pro cestu lásky.  

                                                 
213  WEBER, Helmut: Všeobecná morální teologie, s. 315-317. 
214  ŽIVOT Z VÍRY, s. 62. 
215  Pokáním se označuje: obrácení, lítost a obnova rovnováhy a souladu porušeného hříchem, i za cenu 

vlastního sebezapření na této nové cestě. Srov. RP 26.  
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Pro obrácení se vyžaduje otevřenost nejen k lidem, ale i nová otevřenost k Bohu. 

Těžké je nést následky provinění tj. ztrátu důvěry, lidí kolem sebe, kamarádů, přátel. 

Vydržet tento stav s vědomím, že je to následek mého jednání, je k přijetí hodně 

obtížný.216  

 

3.2 Odpuštění 

Cíl veškerých snah a úsilí není ani lítost, poznání, obrácení nýbrž odpuštění.  

Člověk se chápe více svobodným, pokud mu je odpuštěno. Zvláštnostmi v odpuštění se 

myslí tyto: jeho rozsah, nezaslouženost a ochota viníka odpustit vlastním viníkům. 

Rozsahem se rozumí dalekosáhlost, neomezenost, možnost dalšího začátku. 

Bible nám odpuštění hříchů představuje anologickými obrazy: Hříchy zbělely jako sníh 

(Iz 1,18), Bůh je od nás vzdaluje (Ž 103,12), zažene je jako mračno (Iz 44,22), zahladí 

je (Ž 51,3), vymaže je a nevzpomene na ně (Iz 43,25). Základní zkušenost Izraele (jako 

národa) je, že je Bůh přes jejich veškerou nedůvěru a nevěru připraven k usmíření.217 

„Snímal jsi ze svého lidu nepravosti, přikrýval jsi všechny jeho hříchy“ (Ž 85,3). 

Odpuštění znamená, že Bůh odhodil hřích (Iz 38,17), že vinu promíjí, vůbec ji nevidí a 

člověka osvobozuje. Důvod, proč Bůh lidem znovu odpouští, spočívá v jeho 

milosrdenství. Bůh je ochoten každému odpustit, jeho vinu smýt a dát mu nového 

ducha.218  

V novozákonním pojetí je zdůrazněn moment odpuštění (včetně vzájemného): 

zdůrazněním přednosti usmíření s bratrem před přinesením oběti (Mt 5,24); (Sk 7,26 

Mojžíš se snaží smířit ty, kteří se rvou – Co to děláte, jste přece bratři!); vycházející 

z vnitřní nutnosti z teocentrického založení usmiřujícího motivu219: Mt 6,12 „A odpusť 

nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám“. Mt 18,23-35 

Podobenství o nemilosrdném služebníku, Lk 11,4 „A odpusť nám naše hříchy, neboť i 

my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám“. Bohem odpuštěný hřích má 

novou dimenzi – staví člověka pevně na nohy a na jakýsi nový začátek.  

Odpuštění od Boha jak jsme již viděli, si nejde zasloužit žádným chováním – jen 

vnitřním obrácením. Od Boha je dáno v naprosté svobodě. Tento „nový začátek“ je 

                                                 
216  WEBER, Helmut: Všeobecná morální teologie, s. 317-318. 
217  LEXIKON DER PASTORAL: Band 2, s. 1789-1791. 
218  GRÜN, Anselm: Škola odpuštění, s. 8-9. 
219  LEXIKON DER PASTORAL: Band 2, s. 1791-1793. 
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charakterizován „milostí“, kterou nám dává – ne jako odměnu za naše úsilí, ale stojí již 

na počátku cesty, již před poznáním našeho provinění. Ona nám dává možnost poznat 

naši chybu. Dobře to demonstruje otec vycházející ke svému synovi, který se vrací zpět 

domů (Lk 15). On již věděl na počátku, že cesta, na kterou se jeho syn vydává, není 

dobrou volbou. Přesto na něho čeká a vítá ho ve svém domě. Všechno se tak 

uskutečňuje z vůle boží. Pokud však člověk nechce a tuto milost odpuštění odmítne, 

nedochází k odpuštění. 

Odpustit druhému, bylo-li i nám odpuštěno. To vystihuje poslední bod. 

Opravdová lítost se projevuje v tom, že člověk je schopen odpustit i tomu, kdo jemu 

nějakým způsobem ublížil. Obrácení srdce je nepostačující, pokud nedojde k odpuštění 

ze srdce (Mt 18,35).220 K odpuštění v katolické tradici náleží úkon pokání, ve svátosti 

smíření.221 

 

3.3 Odpuštění z pohledu evangelia 

Až do této chvíle jsme pojednávali víceméně obecně o principu smíření. Nyní si 

tuto cestu k „usmíření“ konkrétně ukážeme na příkladech z evangelia. Evangelium nám 

totiž může pomoci  v hledání odpovědi na otázku: „Proč máme odpustit?“. Konkrétních 

míst bychom našli víc, my se však zaměříme na Ježíšovu řeč v Horském kázání o lásce 

k nepřátelům a modlitbě Otčenáše a Ježíšovu řeč k církvi. 

 

3.3.1 Horské kázání – O lásce k nepřátelům 

Pojednání o lásce k nepřátelům patří do šesti antitezí, které se vyskytují 

v Horském kázání v evangeliu sv. Matouše222 a v tzv. Kázání na rovině u sv. Lukáše223  

„Láska neznající hranice, vymezuje území od lásky k bližnímu po lásku k nepříteli.“224 

Tímto shrnutím můžeme začít toto krátké pojednání o lásce k nepřátelům. Přestože by 

se hodilo svým obsahem spíše zařadit na závěr celého pojednání, je dobré si uvědomit, 

                                                 
220  WEBER, Helmut: Všeobecná morální teologie, s. 319-320. 
221  Podstata svátosti smíření je v tom, že Bůh, z jehož pověření udělovatel svátosti smíření jedná, uděluje 

ve svátostném rozhřešení odpuštění hříchů. Je to podstatný prvek víry, že Ježíš Kristus ve své církvi 
ustanovil svátost pokání, aby věřící, kteří po křtu upadli do hříchu, získali opět milost a byli smířeni 
s Bohem. Srov. ŽIVOT Z VÍRY, s. 64. 

222  Mt 5,43-48. 
223  Lk 6,27-36. Pro Lukášovské podání se objevuje ještě jeden pojem – „Kázání na úpatí hory“ (Hans 

Schürmann), srov. SCHNACKENBURG, Rudolf: Všechno zmůže, kdo věří, s. 44. 
224  Tamtéž, s. 80. 
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v jakém rozmezí se mohou vyskytovat jednotlivé vztahy mezi lidmi. Ježíšova slova 

v evangeliu sv. Matouše o lásce k nepřátelům zní v naších uších naprosto nerealisticky: 

„Slyšeli jste, že bylo řečeno: Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. 

Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, 

abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a 

déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás 

čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte 

zvláštního? Což i pohané nečiní totéž? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš 

nebeský Otec.“ (Mt 5,44-45).  

Láska k nepřátelům tak označuje nejvlastnější požadavek Ježíšova učení, tj. 

„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36). Milosrdná Boží láska 

k člověku je pravzorem, podle kterého by se měl přetvářet jeho život.225 Spojitost 

milosrdenství s Bohem dopomáhá k tomu, aby celé napomenutí bylo chápáno jako 

nábožensky motivovaná výzva k nejvyššímu mravnímu úsilí.226 Ježíš tak ukazuje, že 

pravý motiv „proč“ odpustit, musí vycházet z lásky k druhému člověku.227 

Ježíšova slova nás mohou provokovat a odkazovat jinam, než bychom si přáli. Je 

totiž jednoduší pro odpuštění nic neudělat, než se za ním vydat na cestu s nejistým 

koncem. Odpustit není možné nátlakem či donucením, ale je vždy svobodným aktem 

člověka, jemuž jsme ublížili. Ten jako jediný nám může říci slova odpuštění 

„odpouštím ti“.228 V křesťanství nekončí odpuštění slovy „odpouštím ti“, nýbrž 

odpouštějí se ti hříchy (Mk 2,9). To je přesah, který v jiných náboženstvích 

nenajdeme.229  

Ježíš po nás nechce nějaké heroické výkony, ale v pravém slova smyslu chce, 

abychom těmto slovům porozuměli. Milovat svého bližního jako sám sebe a milovat 

svého nepřítele, není překážkou pro náš život. Vykročením k druhému člověku se 

osvobozujeme od sobectví v nás.230  

Pochopit, přijmout a uskutečnit poselství Horského kázání lze za předpokladu, 

že ho chápeme v kontextu celého Ježíšova poselství, zvěstování a aplikujeme ho do 

                                                 
225  HÄRING, Bernard: Láska je víc než přikázání, s. 19. 
226  Srov. SCHNACKENBURG, Rudolf: Všechno zmůže, kdo věří, s. 56-57. 
227  Pokud bychom se však chtěli s někým usmířit jen z důvodu, že mi z toho vznikne nějaký prospěch, 

nedá se mluvit o jednání z lásky, nýbrž o naší vypočítavosti. 
228  Ne jen, to je dobré, už se na tebe nezlobím, nic se nestalo apod., ale právě a konkrétně „odpouštím 

ti“. 
229  Srov. LACHMANOVÁ, Kateřina: Vězení s klíčem uvnitř, s. 11. 
230  SCHNACKENBURG, Rudolf: Všechno zmůže, kdo věří, s. 79. 
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vlastního života. Je třeba proniknout až do základního rysu Ježíšova myšlení, které se 

taktéž objevuje v Otčenáši. Jak Horské kázání tak i Otčenáš, nás odkazují na 

neotřesitelnou Ježíšovu důvěru v Boha Otce. Ježíš se takovou důvěru snažil probouzet i 

ve svých učednících (můžeme říci, že se o to pokouší i v nás).231 Sami této důvěry 

nejsme schopni, ale ve spojení s modlitbou toho dosáhnout můžeme. Otčenáš sám je 

modlitbou, kterou se máme modlit v tomto přesvědčení: „Všechno je možné tomu, kdo 

věří.“232 „Horské kázání a Otčenáš jsou tak ve vzájemném vztahu a neustálém dotyku. 

Když slyšíme Horské kázání, musíme se utíkat k modlitbě a když se modlíme Otčenáš, 

musíme si trvale připomínat, co Ježíšovo Horské kázání žádá.“233 

 

3.3.2 Teologie Otčenáše  

Modlitba Otčenáše patří do tří skutků zbožnosti a zároveň stojí ve středu 

Horského kázání.234 Matoušova podoba modlitby Páně se skládá z oslovení Boha, tří 

proseb v 2. osobě - vyjadřují naději vkládanou do podmínek, které nastanou, až přijde 

Boží království a tří proseb v 1. osobě množného čísla - ty předpokládají eschatologické 

očekávání: jídlo na nadcházející den (6,11), odpuštění hříchů (6,12a), božskou ochranu 

při eschatologické zkoušce (6,13). Ústřední prosbou je: Přijď tvé království (6,10a). 

Modlitba Otčenáše je svým obsahem zaměřeným na příchod Hospodinova dne veskrze 

židovská.235  

Kratší Lukášovské znění modlitby Páně je plně obsaženo v Matoušovském textu. 

Pět proseb je jádrem modlitby, kterou Ježíš naučil své učedníky, a může si činit plný 

nárok na to, že jsou velmi blízké původnímu znění. Výkladová formulace: A odpusť 

nám naše hříchy (namísto dluhy 6,12) by mohla pocházet od Lukáše či z jeho předlohy. 

V tom, že její pokračování hovoří o každém dlužníku, jemuž i my máme odpouštět, 

prozrazuje původní znění o prominutí dluhů.236 Takové mluvení o hříších je typicky 

židovské. Židovský ráz modlitby Páně vyplývá s podobností židovské modlitby 

Osmnácti požehnání.237 

                                                 
231  SCHNACKENBURG, Rudolf: Všechno zmůže, kdo věří, s. 9-12. 
232  Mk 9,23. 
233  Srov. SCHNACKENBURG, Rudolf: Všechno zmůže, kdo věří, s. 13-14. 
234  Srov. HARRINGTON, Daniel J.: Evangelium podle Matouše, s. 116. Texty: Mt 6,9-13 a Lk 11,2-4. 
235  Srov. Tamtéž, s. 121. 
236  Srov. SCHNACKENBURG, Rudolf: Všechno zmůže, kdo věří, s. 104. 
237  Srov. HARRINGTON, Daniel J.: Evangelium podle Matouše, s. 122-123. 
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V prosbách Otčenáš jsou spojeny aspekty starostí o to, co je na zemi nutné (o 

nezbytnou obživu) a starost o duchovní blaho člověka (o to, že žije bytostně). To první 

má na zřeteli prosbu o chléb, to druhé odpuštění viny. Tím, že nás Ježíš učí této 

modlitbě, chce nás vtáhnout do stejné důvěry v Boha Otce, jakou má on sám.238 

V návaznosti na prosbu o odpuštění ujišťujeme Boha, že jsme také odpustili svým 

dlužníkům jejich dluhy (neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám). 

Naše modlitba za odpuštění není podmínkou, aby nám Bůh odpustil. Ten odpouští sám 

od sebe, bez podmínek. Očekává, že i my odpustíme lidem, kteří se proti nám provinili. 

Prosbou o odpuštění našich vin, se stavíme před Boha s tím, že odpouštíme i my našim 

viníkům. V té chvíli ujišťujeme Boha, že jsme připraveni odpustit a že jim již 

odpouštíme. Tato naše připravenost má být neustálá, jak si ukážeme v následujícím 

bodě (Mt 18,21n). V tento okamžik znovu přicházíme na to, jak je to těžké, a tak opět 

přicházíme ke spojitosti s Horským kázáním, tj. „Když slyšíme požadavky Horského 

kázání, musíme se utíkat k modlitbě a když se modlíme Otčenáš, musíme si trvale 

připomínat, co Ježíšovo Horské kázání žádá.“239 

 

3.3.3 Odpuštění – řeč k církvi 

V tomto textu240 Ježíš odpovídá na otázku Petrovi, kolikrát má odpustit (zda až 

sedmkrát). Je mu dána odpověď, která činí tuto otázku nesmyslnou (sedmdesátkrát 

sedmkrát). Podobenství o služebníkovi odmítajícím odpustit vysvětluje proč. Po 

nastínění situace vypráví podobenství o setkání mezi králem a jeho služebníkem, mezi 

tímto služebníkem a jeho spoluslužebníkem a znovu mezi králem a jeho služebníkem. 

Závěrečný verš zdůrazňuje poučení plynoucí z podobenství, které vyhází z židovského 

pojetí Božího milosrdenství a spravedlnosti.241 

Částka, která je zde uvedena představuje obrovskou sumu peněz, kterou by 

nemohl dlužník nikdy splatit. Naproti tomu suma, kterou mu dlužil jeho spoluslužebník 

je diametrálně nízká. Tento rozdíl demonstruje velikost milosrdenství, které nabízí Bůh 

člověku za předpokladu, že i oni budou připraveni druhým stejnou měrou odpustit. 

Smyslem je ukázat, že ochota odpustit nemůže být ničím omezena. Bůh zde neklade 

                                                 
238  „Proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, 

dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“ Mt 7,7-8. 
239  Srov. SCHNACKENBURG, Rudolf: Všechno zmůže, kdo věří, s. 13-14. 
240  Mt 18,21-35 je třetí částí tzv. „třístupňového postupu usmíření s bratrem, který hřeší. Srov. 

HARRINGTON, Daniel J.: Evangelium podle Matouše, s. 299. 
241  Tamtéž, s. 299. 
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žádnou mez, kolikrát on odpouští. Tím spíše by si člověk neměl dělat nárok na určení, 

kolikrát odpustí druhému člověku. Pokud však takovouto mez klade, ještě nikdy na sobě 

nezažil odpuštění hříchů.242 

Proč Pán ale trvá na odpuštění, proč je odpuštění druhým podmínkou, aby nám 

mohlo být odpuštěno? Trvá na tom proto, že byl-li ke mně milosrdný, má právo 

očekávat, že i já budu milosrdný. Nemá se tedy odpouštět proto, že jsme si ublížili, ale 

proto, že Bůh odpustil nám.243 Nemůžeme pro sebe chtít milosrdenství a pro druhé 

spravedlnost, za jejich skutky vůči nám. „Neboť jestliže odpustíte lidem jejich 

přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec; jestliže však neodpustíte lidem, ani váš 

Otec vám neodpustí vaše přestoupení.“244 

 

Tuto část můžeme uzavřít slovy tzv. „zlatého pravidla“245, které shrnuje celý 

Zákon a Proroky a základ společného života mezi lidmi: „Jak byste chtěli, aby lidé 

jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi.“246 

 

                                                 
242  LACHMANOVÁ, Kateřina: Vězení s klíčem uvnitř, s. 11-12. 
243  Srov. Tamtéž, s. 9. 
244  Mt 6,14-15. 
245  „Zlaté pravidlo“ se v Matoušovské obci používalo jako Ježíšovo shrnutí Zákona a Proroků. „Matouš 

neprohlašuje zbytek Tóry za zastaralý a neužitečný ve světle Ježíšova shrnujícího výroku. Jde o to, že 
toto shrnutí odkazuje na celou Tóru: Necháte-li se vést tímto shrnujícím výrokem, budete 
bezpochyby věrni celé Tóře.“ Srov. HARRINGTON, Daniel J.: Evangelium podle Matouše, s. 130. 

246  Mt 7,12. 
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III. VYROVNÁNÍ SE S MINULOSTÍ A CESTY DO BUDOUCNOSTI 

 

4. Přístupy reprezentativních skupin k otázce vyrovnání se 

s minulostí a vinou v česko-německých vztazích z pohledu 

křesťanské etiky 

 

Vyhnání, vina, smíření jsou třemi aspekty pohledu na česko-německé vztahy, 

kterými se nyní budeme zabývat. Představíme si zde několik zástupců institucí a skupin 

zabývající se problematikou česko-německých vztahů, jejich program a v něm se 

pokusíme najít odpovědi na zmíněné úhly pohledu. Již zde je třeba říct, že není možné 

vypisovat všechna jednotlivá setkání či se o nich podrobně zmiňovat, spíše v nich 

budeme sledovat jakousi červenou nit, která nimi prochází. Každá skupina svým 

zaměřením se zabývá určitým aspektem, který je v konečné podobě dílkem do mozaiky 

vzájemné cesty za usmířením. Zda se to daří či nikoli, můžeme vysledovat z následků, 

závěrů jejich činnosti. Jako je víra bez skutků mrtvá, tak můžeme říci, že i všechna 

slova pronesená k našemu tématu budou do té doby pouze literou, dokud se neobjeví 

konkrétní výsledek našeho snažení. To vyžaduje trpělivost a hlavně chuť pro společné 

úsilí o vzájemné dobré vztahy. 

Dříve než k tomu přistoupíme, ukážeme si srovnání pohledů na vyhnání/odsunu 

ze strany českého, polského a německého obyvatelstva.247 

 

Z uvedených průzkumů vyplývá, že znalost dosažených výsledků, může hrát 

důležitou roli v následujících společných vztazích. Mezi nejdůležitější poznatky lze 

řadit tyto: 1. Názor veřejnosti na vyrovnání se s minulostí je rozdílný. Na jedné straně se 

„vyrovnání“ shledává jako pozitivní s ohledem na budoucnost, na straně druhé však 

nechtějí otevírat staré křivdy.248 2. Znalosti o útěku, nuceném vysídlení a staré vlasti 

                                                 
247  Výsledky o nichž se zmíníme vycházejí z interview pro Institut pro demoskopii v Allensbachu 

uskutečněné v r. 2002 v Německu. Dotazováno bylo celkem 2183 osob starších šestnácti let 
(polovina ve východní a polovina v západní části Německa). Průzkumy v Polsku a Česku proběhly 
v r. 2004, kdy bylo dotázáno 500 osob z každé země. Výsledky této ankety pochází přímo z odpovědí 
respondentů, proto se můžeme spolehnout, že nejsou zabarveny či zkresleny komentáři mediálních 
zpravodajství či institucí. Srov. PETERSEN, Thomas: Útěk a nucené vysídlení, s. 9-10. 

248  Srov. Příloha č. 2. 
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jsou malé. Němci a Češi přesně nevědí, kolik lidí bylo skutečně vysídleno.249 

3. V hodnocení závažnosti sudetoněmecké otázky pro česko-německé vztahy se názor 

veřejnosti liší. Jedna část považuje tento problém za velmi nebo spíše závažný, druhá za 

spíše nebo zcela okrajový.250 4. Poválečný odsun považují tři čtvrtiny tázaných za 

spravedlivý, část z nich má výhrady k okolnostem průběhu.251 5. Vývoj názorů na 

možné řešení česko-německých vztahů se po pádu komunismu začal měnit. Přestože 

hned v roce 1989 bylo omluvení se sudetským Němcům z větší části zamítnuto, obrat 

nastává s přípravami Česko-německé deklarace a od té doby roste252 a 6. Není 

jednotnost pro vybudování muzeí a „Center proti vyhánění“, které by měli sloužit 

k přiblížení vzniklé situace a být centrálním místem pro naše odpovědi související 

s tématem vyhnání/odsunu.253 

Cílem této kapitoly bude tedy ukázat, jak se různé skupiny vypořádávají 

s minulostí, vinou a jak se staví k otázce smíření. „Smíření je v jádru návrat do stavu 

dřívějšího míru, dobrého soužití.“254  

 

4.1 Prohlášení reprezentantů obou států a mezinárodní smlouvy mezi nimi 

Oficiální prohlášení státu či jejich představitelů mají povahu určité reflexe nad 

tím, k čemu se vyjadřují a časového odstupu od jeho tématu. Oboustranných 

mezinárodních smluv od konce války do dnešního dne je mezi českým a německým 

státem mnoho.255 Pro nás důležité jsou smlouvy č. 94/1974 Sb., č. 521/1992 Sb. a tzv. 

Česko-německá deklarace z roku 1997. 

 

                                                 
249  Srov. Příloha č. 2. 
250  Srov. Příloha č. 2. 
251  Srov. Příloha č. 3. 
252  Srov. Příloha č. 4. 
253  Srov. Příloha č. 5. 
254  MÁDR, Oto: Slovo o této době, s. 109. 
255  Přehled mezinárodních smluv mezi českým a německým státem najdeme na stránkách Ministerstva 

vnitra České republiky. MZV: Sbírka. 



 68 

4.1.1 Smlouva o vzájemných vztazích mezi Československou socialistickou 

republikou a Spolkovou republikou Německa 

Tato smlouva byla podepsána ministrem vnitra L. Štrougalem, prezidentem 

W. Brandtem a ministry zahraničních věcí B. Chňoupkem a W. Scheelem 11. listopadu 

1973 v Praze.256  

V úvodu této vzájemné smlouvy hovoří společně strany o poučení z historie o 

tom, že pro mír je nutná harmonie vztahů; s odhodláním na základě pevné vůle se 

jednotlivé strany vydávají skoncovat s neblahou minulostí ve svých vztazích (především 

vzniklých druhou světovou válkou); uznávají, že Mnichovská dohoda byla ČSR 

vnucena pod hrozbou síly; uvědoměním si práva nové generace na mírovou budoucnost; 

majíce úmysl vytvořit podmínky sousedských vztahů; snahu upevnit mír a bezpečnost 

v Evropě a přesvědčením, že základy a cíle Charty OSN odpovídají tužbám národů a 

zájmům míru ve světě.  

Proto vyhlašují: Za nulitní se pokládá v prvním článku Mnichovská dohoda 

z  29. září 1938 vzhledem ke vzájemným vztahům. V následujícím bodě hovoří o nulitě 

pouze těch opatření (v době od 30. září 1938 do 9. května 1945), které jsou neslučitelné 

se základními zásadami spravedlnosti. Materiální nároky občanů a ČSR zaniklých 

Mnichovskou dohodou neupravuje. Ve třetím článku se ČSR a SRN zavazuje 

s odkazem na Chartu OSN řídit jejími stanovami. V souladu s ní (Chartou) bude řešit 

spory mírovými prostředky bez použití síly. Článek čtvrtý mluví o neporušitelnosti 

společných hranic a o budoucím zachování územní celistvosti. Tento článek končí 

prohlášením, že nemají žádné územní nároky a ani nebudou v budoucnu vznášeny. Pátý 

článek je plný optimismu do budoucna, kde se hovoří o příslibu dalších kroků ke 

vzájemnému rozvoji společných vztahů na poli hospodářství, vědy, kultury, ochrany 

prostředí, sportu, dopravy a jiných styků ke spokojenosti obou stran. 

Smlouva pokračuje výměnnými dopisy ministrů zahraničních věcí obou států. 

Ty přinášejí na základě V. článku Smlouvy oboustranné shody, že: budou věnovat 

pozornost humanitním otázkám (bod 1); československá strana je otevřená pro kladné 

vyřízení žádostí československých občanů německé národnosti o jejich vystěhování se 

do SRN a opačně (bod 2); shodují se, že tuto aktivitu může podporovat Československý 

(Německý) červený kříž (bod 3); a že bude rozvíjen a technicky zlepšován cestovní ruch 

                                                 
256  Sbírka zákonů č. 94/1974 Sb., částka 17, vydána dne 18. října 1974, ročník 1974, s. 318-320.  
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včetně vzájemných návštěv (bod 4 a 5). Na závěr se uvádí druhy možného trestního 

stíhání za spáchané činy v letech 1938 až 1945.  

 

Přestože se v této společné smlouvě výslovně nehovoří o „vyhnání/odsunu“ 

Němců, uvádíme ji zde proto, že obsahuje: pevnou vůli skoncovat s neblahou minulostí 

v souvislosti s druhou světovou válkou; vyjádření o nulitě Mnichovské dohody z 

29. září 1938 (ta ve své konkrétní podobě znamenala „vyhnání“ Čechů ze sudetského 

území); o prohlášení, že nemají vůči sobě žádné územní nároky a že ani nebudou 

v budoucnu vznášeny; příslib rozvoje svých vzájemných vztahů v oblasti hospodářství, 

vědy, kultury apod.; koncepci se zaměřením do budoucnosti, což je důležitý prvek 

společného dialogu a jako jeden z prvních kroků k budoucím vztahům na mezinárodní 

úrovni. 

Po tomto dokumentu se začíná klenout most mezi oběma státy. Na základě 

dalších smluv, přesvědčení o rozhodující úloze mladých lidí při budování dalších dějin 

Evropy, na základě přesvědčení, že společné dějiny obou národů jde budovat pouze na 

základě oboustranného porozumění apod., došlo k bližší spolupráci mezi oběma 

zeměmi smlouvou o vzájemné spolupráci a výměně mládeže ze dne 29. listopadu 1990. 

Východiska této smlouvy byla použita i do hlavních bodů společné dohody.257 Všechny 

tyto iniciativy měly přinést plodné dorozumívání mezi stranami, odbourávání předsudků 

o straně druhé a odbourávání strachu z Němců a z velkého Německa. Tato smlouva 

otevřela možnosti státním institucím a organizacím stejně tak, jako jednotlivcům a 

sdružením podporující život mládeže obou států.258  

Při společném setkání na pražském hradě v roce 1990 se prezidenti obou stran 

shodli na důležitých pozicích – na prvním místě v našich vztazích musí jít o pravdu. 

Pravdivá odpověď je vždy správná. Na další místo patří povědomí o přednosti 

individuální viny před kolektivní.259 Jak jsme viděli v druhé části této práce, snaha o 

přesunutí pocitu viny je stále hodně aktuální. Nejde jen o vinu, ale také o nesení 

důsledků za ni. To potvrzují oba prezidenti. Odpor mezi Čechy a Němci lez vidět právě 

                                                 
257  Hlavním naplněním této smlouvy měly být společné: festivaly, fóra, prázdninové tábory, semináře o 

tématech politických, historických, hospodářských, kolokvia apod. 
258  Srov. RZEPKA, Walter: Zukunft trotz Vergangenheit, s. 26-30. 
259  „Mit anderen Worten: den Gedanken der Kollektivschuld zu akzeptieren, bedeutet direkt oder 

unwillkürlich, die individuelle Schuld und Verantwortung zu schwächen. Und das ist etwas sehr 
Gefährliches.“ Srov. RZEPKA, Walter: Zukunft trotz Vergangenheit, s. 19. 
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na této rovině. Za válkou nestojí rozhodnutí jednotlivců, ale mohou za ni všichni Němci 

– a to až do dnešních dnů. 

 

4.1.2 Morální odsouzení vyhnání – Václav Havel 

Do této doby můžeme řadit proslov pozdějšího prezidenta Václava Havla 

z listopadu předchozího roku, při kterém hluboce odsuzuje poválečné vyhnání Němců 

z našeho území. Toto vyhnání pro něho znamená vždy velmi nemorální skutek, který 

nejen Němcům ale možná ještě ve větší míře Čechům způsobil škody, a sice morální a 

materiální. Budeme-li na zlo odpovídat zlem, říká, budeme to zlo jenom dál a dál 

prodlužovat.260 

Přestože tímto svým výrokem dohromady nic neřekl, veřejnost jeho slova těžce 

nesla. Havel tímto projevem pouze poukázal na to, že je třeba se Němcům, kteří byli 

odsunuti po druhé světové válce, omluvit. Veřejnost však na taková slova, sotva po 

skončení komunismu, nebyla připravena a zřejmě nepomýšlela, že by se měla Němcům 

za něco omlouvat. Odsun se ještě chápal jako poválečná odplata.261 

Na určitou reflexi musíme počkat do roku 1992. 

 

4.1.3 Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou 

republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci 

Zmíněnou smlouvu podepsali prezidenti V. Havel a H. Kohl a ministři 

zahraniční J. Dienstbier a H. D. Genscher dne 27. února 1992 v Praze. Její ratifikační 

listiny byly vyměněny mezi oběma stranami dne 14. září 1992 v Bonnu.262 

V preambuli se mluví o navázání spolupráce na staletá plodná období 

společných dějin, na jejich výsledky a v duchu dobrého sousedství a přátelské 

spolupráce se zaměřovat na budoucnost. Obě strany zde uvádějí, že si jsou vědomi 

četných obětí, které si vyžádalo panování násilí, válka, vyhnání a těžké utrpení, které 

bylo způsobeno mnohým nevinným lidem. Dále uvádějí, že mají pevnou vůli ke 

skoncování s používáním síly, bezpráví a odplatou bezpráví novou nespravedlností a 

společným úsilím chtějí překonat následky strastiplných kapitol společných dějin ve 

                                                 
260  Srov. RZEPKA, Walter: Zukunft trotz Vergangenheit, s. 14. 
261  Srov. SPURNÝ, Matěj: Naše otázka. 
262  Sbírka zákonů č. 521/1992 Sb., částka 104, vydána 14. září 1992, ročník 1992, s. 3097-3103. 



 71 

dvacátém století. Jsou přesvědčeny o tom, že naplněním touhy jejich národů po 

porozumění a usmíření významně přispějí k upevnění míru v Evropě. Proto vidí za 

nutné vytvořit spravedlivé a trvalé evropské mírové uspořádání. Dále uznávají 

skutečnost, že československý stát nikdy nepřestal od roku 1918 existovat a 

v návaznosti na předchozí smlouvu z roku 1973 znovu potvrzují nulitu Mnichovské 

dohody z 29. září 1938. Jsou si vědomy významu, který má členství SRN v ES a 

intenzivnější spolupráce mezi ČSFR a ES, kdy zároveň oceňují společné členství 

v Radě Evropy. 

Dohodly se proto, že budou v duchu dobrého sousedství a přátelství budovat své 

vtahy; usilovat o mírovou a partnerskou spolupráci ve všech oblastech pro vytvoření 

větší důvěry mezi sebou na pozadí respektování lidských práv a svobod, zásad 

demokracie, právního státu a kde hranice nebudou představovat problém společné 

komunikace, sociálního rozdílu případně hospodářského rozvoje. Pro tuto spolupráci si 

stanovili zásady: nejvýše stojí mír, který je třeba podporovat a chránit; těžištěm politiky 

je člověk, jeho důstojnost a práva, starost o přežití lidstva a zachování životního 

prostředí. Potvrzují, že mezi sebou nemají žádné územní nároky, ani je v budoucnu 

nebudou vznášet a vynucovat s použitím síly. Veškeré spory se zavazují předně řešit 

mírovými prostředky. SRN bude podporovat úsilí ČSFR o vytvoření podmínek pro její 

plné začlenění do ES. Obě strany se budou podporovat v rozvoji společných vztahů, při 

posílení spolupráce v Evropě (bude-li o to druhá strana stát), usnadňovat spolupráci 

mezi svými regiony a územními útvary, zvláště v pohraničí. Proto má být vytvořena 

Smíšená komise, utvořena z představitelů těchto pohraničních regionů, která tak bude 

přispívat ke stykům mezi městy a obcemi. Patnáctý článek mluví o tom, že si obě strany 

budou pomáhat a vytvářet nejpříznivější rámcové podmínky, zejména ve finanční, 

právní a organizační oblasti pro podnikatelskou a hospodářskou činnost; průmyslovou 

kooperaci podniků při využití všech použitelných prostředků a rozšiřovat spolupráci 

k povolání a dalšímu vzdělávání odborníků. Jak jsme mohli vidět v poslední kapitole 

první části, tak se to moc nedaří. Článek sedmnáctý mluvící o odhodlanosti pokračovat 

v oblasti ochrany životního prostředí, zvláště v pohraničních oblastech, jakož i jeho 

ochranu přesahující hranice.  

Dvacátý článek mluví o příslušnících německé menšiny v ČSFR, to znamená 

těch, kteří mají československé občanství, jsou německého původu nebo se hlásí 

k německému jazyku, kultuře nebo tradici. Ti pak mají zejména právo jednotlivě nebo 
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ve společenství s jinými členy své skupiny na svobodu projevu, zachování a rozvíjení 

své etnické, kulturní, jazykové a náboženské svébytnosti (bez jakýchkoliv pokusů o 

asymilaci proti jejich vůli). Mají právo vykonávat svá lidská práva a základní svobody 

plně a účinně bez jakékoliv diskriminace a v plné rovnosti před zákonem. Příslušnost 

k této menšině je záležitostí rozhodnutí každého člověka, která pro něho nesmí 

znamenat znevýhodnění a zároveň je tento člověk povinen se řídit povinnostmi 

vyplývajícími ze zákonů státu ČSR. Ten se pokouší umožňovat a ulehčovat opatření 

SRN ve prospěch německé menšiny nebo jejich organizací. V dalším článku je to samé 

použito na druhou stranu společné smlouvy. 

V následujících článcích se mluví o zintenzivňování a rozšiřování kulturní 

výměny na všech stupních a oblastech a tím přispívat k evropské kulturní identitě. Toho 

se má dosáhnout činností již zmíněné Smíšené komise, která se bude ročně scházet, 

přezkoumávat stav a dále podporovat spolupráci mezi institucemi a organizacemi. 

Shodují se také na spolupráci v rámci kulturního dědictví a péči o něj (zvláště památek). 

V duchu porozumění a usmíření budou uskutečňovat společné iniciativy v této oblasti, 

umožňovat přístup k těmto místům a památkám, podporovat studium obou jazyků, 

kultury, výměny studentů, profesorů a prohlubovat spolupráci v oblasti školství. 

Ve 27. článku je řečeno, že smluvní strany budou podporovat všechny aktivity 

přispívající ke společnému pochopení československo-německých dějin, především 

dvacátého století. K tomu patří také práce společné komise historiků a nezávislých 

československo-německých konferencí o školních učebnicích. 

Další mluví o všestranných stycích mezi smluvními stranami. Zejména však o 

jejich osobním setkání, které považují za nezbytný předpoklad pro vzájemné poznávání 

a prohloubení porozumění mezi jejich národy. Tato spolupráce má být na poli politiky, 

odborů, církví, náboženských společností, nadací, sportovních organizací, sociálních 

institucí, organizací žen a organizací pro ochranu životního prostředí a jinými svazy. 

Smluvní strany jsou tak přesvědčeny, že vzájemným porozuměním a aktivní účastí 

mladé generace do značné míry určuje budoucí uspořádání vzájemných vztahů. 

Třicátý článek mluví o československých a německých hrobech, které se 

nacházejí na jejich území, že budou stejným způsobem uctívány, chráněny a bude 

umožněna péče o ně. V bodě 2 se mluví o tom, že hroby československých či 

německých obětí válek a násilí, nacházející se na jejich území, požívají právní ochrany 



 73 

a jsou zachovávány. Taktéž se má dodržovat péče o ně, jejich registrace a nápomoc 

institucím, které se jimi zabývají. 

 

Můžeme sledovat, že tato smlouva už zaznamenává určitý vývoj mezi oběma 

stranami. Pokrok je jistě v tom, že si obě strany uvědomují „četné oběti“ války, 

vyhnání, utrpení na nevinných lidech (není zde jen obecná formulace potřeby vyrovnat 

se s minulostí, ale konkrétní vidění důsledků zmíněných událostí). Za kladné by měl být 

považován: mnohokrát zmiňovaný dialog potřebný pro utvoření vzájemné důvěry; 

snaha o maximální zachování míru; podpora spolupráce regionů, organizací, církví, 

náboženských společností, výměny studentů, pedagogů apod.  

Za velmi důležitý by se měl brát článek 20. a 21., ve kterých se hovoří o právech 

svobody a projevu německé/české menšiny; zachování, rozvíjení své etnické, kulturní, 

jazykové a náboženské svébytnosti bez pokusů o asimilaci proti jejich vůli. Dále 

článek 27, jež uvádí aktivní podporu všech forem přiblížení československo-německých 

dějin, především dvacátého století (oceněním již započaté práce společné komise 

historiků a konferencí o školních učebnicích). To proto, že v době komunismu byly 

dějiny záměrně měněny a zkreslovány. V neposlední řadě také 30. článek mluvící o 

hrobech české a německé strany na svém území, jejich právní ochraně, zachování a péčí 

o ně.  

Nemůžeme však souhlasit s 2. a 17. článkem, ve kterém se obě strany shodují 

v otázce podpory a ochrany životního prostředí. Z dnešních dnů vidíme, že zde 

nedochází k jeho naplnění z německé strany díky vyvážení jejich odpadků na naše 

území. Stejně tak nelze souhlasit s ujednáním rozšíření mezinárodní spolupráce 

v oblasti hospodářství, utvoření podmínek pro jeho rozvoj, vytvoření příznivějších 

podmínek pro podnikatelskou a hospodářskou činnost (články 9 a 15). Nenaplňování 

těchto článků jsme viděli v bodě 1.10 této práce z německé strany, která si díky svému 

postavení prosadila takové body smlouvy vstupu ČR do EU, které nejsou pro Českou 

republiku výhodné. 

 

Tato smlouva je první smlouvou mezi demokratickou ČSR a sjednoceným 

Německem plná porozumění, vzájemné důvěry a spolupráce. Má být začátkem a 

zároveň pokračováním společných dějin zaměřených na budoucnost. Helmut Kohl 

zvláště zdůrazňuje potřebu vydat se na cestu „smíření“ (Aussöhnung), abychom mohli 
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dojít k „usmíření“ (Versöhnung). Součást této cesty zahrnuje upřímné a čestné 

vypořádání se s minulostí, včetně bolestivých kapitol. Pro tuto práci byla vytvořena 

komise historiků, jejichž práce představuje významný podíl na odbourání předsudků a 

neznalostí společných dějin na pozadí „práce“ komunistického režimu. Helmut Kohl 

dále říká, že Němci si jsou vědomi a nezapomínají na to, že vyhnání předcházelo 

obsazení a válka z německé strany. Musíme proto nejdříve jasně (klar) poznat naše 

společné dějiny a na základě nich jít za lepší budoucností. Pak se může zdařit i 

usmíření.263  

Zatím za největší přínos a konkrétní výsledky společné práce obou států lze 

považovat smlouvu z roku 1997. 

 

4.1.4 Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím 

rozvoji 

Poslední společnou smlouvou mezi německou a českou stranou na mezinárodní 

úrovni, vyjadřující se k vyhnání/odsunu Němců, je Deklarace mezi vládou České 

republiky a Spolkové republiky Německa z roku 1997.264 

V preambuli obě strany hovoří, že mají na paměti smlouvu mezi ČSFR a SRN 

z 27. února 1992, kterou si podali společně ruce. Dále oceňují dlouhé dějiny plodného a 

pokojného soužití Čechů a Němců, během kterého vzniklo bohaté kulturní dědictví 

působící dodnes. Obě strany jsou rovněž přesvědčeny, že spáchané křivdy nelze odčinit, 

ale nanejvýš zmírnit, a že přitom nesmí docházet k novým křivdám. Před společným 

prohlášením berou v potaz, že přihlášení se k důvěře a otevřenosti ve vzájemných 

vztazích je předpokladem pro trvalé a do budoucnosti zaměřené usmíření. 

První bod začíná vědomím o svém závazku a odpovědnosti dále rozvíjet česko-

německé vztahy v duchu dobrého sousedství a partnerství a přispívat tím k utváření 

sjednocující se Evropy. Dále je v něm uvedeno, že společně sdílejí demokratické 

hodnoty, respektují lidská a mezinárodní práva, základy svobody a mají na paměti 

zásady právního státu a mírové politiky. V prvním bodě zúčastněné strany demonstruje 

vědomí, že společná cesta do budoucnosti vyžaduje jasné slovo o minulosti, přičemž 

                                                 
263  RZEPKA, Walter: Zukunft trotz Vergangenheit, s. 45-47. 
264  Obsahuje jako jediná pojem „sudetský Němec“ a pojem „Vertreibung“ překládá slovem „vyhánění“. 

Viz první bod této Deklarace. Její text jsem převzal z webových stránek Česko-německého fondu 
budoucnosti, neboť zatím není zařazen do Sbírky zákonů. Srov. FB: Článek. Německý text je 
obsažen viz: RZEPKA, Walter: Zukunft trotz Vergangenheit, s. 55-59. 
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příčina a následek ve sledu událostí nesmějí být opomíjeny. Ve 2 bodě Německá strana 

přiznává odpovědnost Německa za jeho roli v historickém vývoji, který vedl 

k Mnichovské dohodě z roku 1938, k útěku a vyhnání lidí z československého 

pohraničí, jakož i k rozbití a obsazení Československé republiky. Německé strana taktéž 

lituje utrpení a křivd, které Němci způsobili českému lidu nacionálněsocialistickými 

zločiny. Dále v tomto bodě vzdává čest obětem nacionálněsocialistické vlády násilí a 

těm, kteří této vládě násilí kladli odpor. Německá strana si je vědoma, že 

nacionálněsocialistická politika násilí vůči českému lidu přispěla k vytvoření půdy pro 

poválečný útěk, vyhánění a nucené vysídlení. V bodě 3 česká strana lituje, že jak 

poválečným vyháněním, tak i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdejšího 

Československa a vyvlastňováním i odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho 

utrpení a křivd nevinným lidem, a to i s ohledem na kolektivní charakter přisuzování 

viny. Česká strana převáženě lituje excesů, které byly v rozporu s elementárními 

humanitárními zásadami i s tehdy platnými právními normami, a nadto lituje že bylo na 

základě zákona č. 115 z 8. května 1946 umožněno nepohlížet na tyto excesy jako na 

bezprávné a že následkem toho nebyly tyto činy potrestány. V následujícím 4 bodě se 

obě strany shodují, že spáchané křivdy náleží minulosti, a proto své vztahy zaměří do 

budoucnosti. Při pohledu na tragické kapitoly svých dějin jsou rozhodnuty dávat 

přednost dorozumění a vzájemné shodě, kdy každá strana zůstane vázána svým právním 

řádem (jeho respektováním), přestože druhá strana má jiný právní názor. Prohlašují 

tedy, že nebudou zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami z minulosti. 

Pátý bod navazuje na předchozí smlouvu z roku 1992 a potvrzuje články 20 a 21, kde 

hovoří o právech příslušníků německé menšiny na území České republiky a opačně. 

Obě strany si jsou vědomy, že podpora menšin a těchto lidí hraje důležitou roli ve 

vzájemných vztazích. Proto konstatují, že jejich podpora je v oboustranném zájmu. 

Šestý bod hovoří o přesvědčení, že vstup ČR do EU znamená pro obě strany usnadnění 

společného soužití volným pohybem osob, možností výdělečné a podnikatelské činnosti 

a hospodářskou spoluprací. Obě strany jsou připraveny brát ohled při posuzování 

žádostí o pobyt a práci na svém území, zejména se zřetelem na humanitární důvody, 

příbuzenecké vtahy, rodinné a jiné vazby. V 7. bodu se zúčastněné strany zavazují 

k založení česko-německého fondu budoucnosti. Německá strana přislibuje do něho 

vložit 140 miliónů DM, česká strana 440 miliónů Kč. Obě strany uzavřou zvláštní 

dohodu o správě fondu. Fond bude sloužit k financování projektů společného zájmu 

(pro setkávání mládeže, péči o staré lidi, výstavbu a provoz léčebných ústavů, péči o 
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stavební památky a hroby a jejich obnovu, partnerské projekty, česko-německá diskusní 

fóra, společné vědecké a ekologické projekty, jazykovou výuku, přeshraniční 

spolupráci, aj.). Německá strana si je vědoma nacionálněsocialistického násilí, proto 

bude zvláště podporovat projekty k prospěchu obětem tohoto násilí. V 8. bodě se 

navzájem shodují, že historický vývoj v první polovině 20. století vyžaduje podrobný 

výzkum, proto se zasazují o pokračování práce česko-německé komise historiků. 

Mostem do budoucnosti pro ně je udržování a péče kulturního dědictví mezi nimi.  

Tato Deklarace končí příslibem, že společně zřídí česko-německé diskusní 

fórum, které bude podporováno z prostředků česko-německého fondu budoucnosti a na 

němž se bude pod záštitou obou vlád pěstovat česko-německý dialog. 

Tato Deklarace představuje velký pokrok v česko-německých vztazích na 

mezinárodní úrovni a zároveň ukazuje vývoj těchto vztahů. Již v prvním bodě se obě 

strany shodují, že společná cesta do budoucnosti vyžaduje jasné slovo o minulosti, 

přičemž příčina a následek nesmějí být ve sledu událostí opomíjeny. Velmi důležité 

prvky obsahuje druhý a třetí článek, ve kterém obě strany litují křivd, utrpení, vyhnání a 

nuceného vysídlení. Takováto sebereflexe vlastních dějin se v mezinárodní smlouvě 

vyskytuje poprvé. Šestým článkem se zavazují tyto strany k posuzování žádostí o pobyt 

či přístupu na trh práce zejména s přihlédnutím na příbuzenecké a rodinné vztahy, což je 

taktéž zcela nové. Další přínos je vznik Česko-německého fondu budoucnosti a Česko-

německého diskusního fóra jako výsledku VII. a VIII. článku této Deklarace. 

Kritika na tuto Deklaraci pochází od českého znalce ústavního práva 

prof. Václava Pavlíčka: „V deklaraci se objevil zcela nový pojem sudetští Němci. Podle 

mezinárodního práva to však doposud vždy byli bývalí čs. občané. Sudetští Němci je 

zkreslující termín, který sotva může být použit s jiným záměrem, než učinit z 

národnostní menšiny samostatný národ“265 S jeho námitkou nelze souhlasit, neboť tzv. 

„sudetský Němec“ není chápán jako příslušník samostatné národnostní skupiny, nýbrž 

jako regionálně specifikovaný příslušník německého národa. Pokud bychom chápali 

sudetské Němce jako příslušníky specifické národnostní skupiny sui generis, museli 

bychom používat velká písmena, totiž „Sudetští Němci“266  

                                                 
265  Srov. BRUNTÁL: Článek. 
266  Srov. HAHNOVÁ, Eva: Sudetoněmecký problém, s. 40n. 
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Můžeme tedy říci, že tato Deklarace představuje největší a zároveň 

nejviditelnější důkaz činnosti česko-německých vztahů, kde zřizovatelem byly vlády 

obou zemí. 

  

Na tuto Deklaraci reagoval prezident republiky Václav Havel, předseda vlády 

Václav Klause a spolkový kancléř Helmut Kohl. Z těchto proslovů je zřejmé že oběma 

stranám jde o brzké vyřešení minulosti, abychom se mohli vydat do budoucnosti na 

základě důvěry a vzájemného odpuštění. Němečtí obyvatelé chtějí být našimi dobrými 

sousedy, proto prosí o odpuštění a nabízejí odpuštění i nám. Společné vysvětlení 

dřívějších dějin tak bude polem, na kterém najdeme naše další úlohy pro budoucnost. 

Vyslovují zde přání, aby společné jednání pokračovalo v duchu křesťanské a 

humanistické tradice obou národů.267  

V dubnu téhož roku přednesl prezident Roman Herzog v Praze proslov, ve 

kterém mluví o jasném vědomí individuální viny za válečnými událostmi. Naplňuje ho 

pocit studu a rozčilení nad bezprávím a utrpením, které bylo v oné době způsobeno 

mnoha lidem Němci a především ho ovládá pocit smutku nad oběťmi této zločinné a 

nesmyslné politiky. Jako představitel německého státu se přihlašuje k historické 

odpovědnosti, která vzniká z dědictví. Tato odpovědnost znamená impuls k tomu, aby 

se již taková politika neopakovala, znamená to vystoupení proti násilí a bezpráví 

kdykoliv se objeví. Německo lituje bezpráví způsobené na Češích a vnímá, že bylo 

základem pro následný útěk a vyhnání. Předpokladem odpuštění je pak uznat vlastní 

selhání, které stojí na počátku dlouhé cesty, na jejímž konci je usmíření. Nikoli 

zapomnění či potlačení, ale vzpomínání osvobozuje pro pohled do budoucna.268 

 

4.1.4.1 Česko-německý fond budoucnosti 

Česko-německý fond budoucnosti269 (Fond) vznikl na základě VII. článku 

Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji podepsané 

dne 21. ledna 1997. Jako subjekt českého práva byl zřízen 29. prosince 1997. Na 

základě Deklarace obdržel na financování svých úkolů od obou vlád 165 milionů DM 

(přepočteno to znamená 84 886 389 Euro). Tyto prostředky mají být účelně využity po 

                                                 
267  Srov. RZEPKA, Walter: Zukunft trotz Vergangenheit, s. 60-71. 
268  Srov. tamtéž, s. 72-76. 
269  Srov.  MZV: Česko-německý fond budoucnosti. 
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dobu deseti let. Z celkové sumy bylo 90 milionů marek vyčleněno na tzv. Sociální 

projekt. Zbytek po odečtení správních a mzdových nákladů má být použit na projekty 

společného zájmu Česka a Německa.  

Statutárními orgány jsou zástupci obou zemí jmenovány ministry zahraničních 

věcí.270 Sídlem Fondu je Praha. Má svoji dozorčí radu, správní radu a sekretariát. Cíle 

vycházejí ze VII. článku Deklarace. Úkolem Fondu je rozhodovat o rozdělování 

prostředků, přičemž ze svého hospodaření se zodpovídá vládám obou zemí jak svým 

zřizovatelům.  

Spektrum jeho projektů je velmi široké tak, aby byly vytvořeny co nejlepší 

formy spolupráce. Koncepce projektů musí být stanovena aby minimálně 50 procent 

nákladů bylo pokryto z vlastních nebo jiných zdrojů. Díky této podpoře se podařilo 

navázat řadu kontaktů a vazeb mezi lidmi, které se staly stabilizujícím faktorem česko-

německých vztahů. Konkrétní projekty jsou tyto: 

 

Dialogy: Patří sem oboustranná podpora konferencí, diskusních fór, seminářů a 

workshopů. Tematicky se tyto akce zabývají odlišnými pohledy na společnou minulost 

a otázkami utváření současného a budoucího soužití. Mnohé se opakují, což se ukazuje 

za kladný vývoj vzájemných vztahů a spolupráce. Příkladem přeshraniční spolupráce 

v profesních oborech s praktickými dopady jsou pravidelné semináře pro soudní 

tlumočníky či policejní úředníky. Tradicí se stala podpora česko-německých diskusních 

fór v Jihlavě, Mariánských Lázních a Horní Plané, která jsou společně organizována 

sudetoněmeckými organizacemi Ackermann-Gemeinde a Adalbert Stifter Verein. 

Kancelář pro oběti nacismu: Česko-německý fond budoucnosti jako partnerská 

organizace německé nadace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“ zřídil v červenci 

2000 Kancelář pro oběti nacismu. Jejím úkolem bylo provést odškodnění obětí nucené a 

otrocké práce a jiného nacistického bezpráví trvale žijících na území České republiky. 

Kancelář mimo výplat humanitární pomoci z německé nadace vyřizuje i žádosti o 

platby z rakouského „Fondu smíření“ pro lidi nasazených za války či do nucených prací 

v dnešním Rakousku. 

Kultura: Velkými prostředky Fond podporuje kulturní projekty, tzn. koncerty, 

výstavy, setkávání umělců, divadelní a taneční představení, autorská čtení, filmové nebo 

hudební festivaly, které považuje za výraz živé kulturní výměny osobním setkáním 
                                                 
270  Srov. FB: Statut. 
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mezi Čechy a Němci. Od roku 1998 tak došly podpory Pražský divadelní festival 

německého jazyka a festival Uprostřed Evropy. Financuje i menší akce, na kterých je 

představeno umění sousedních zemí či umělců. U výstav mají přednost projekty 

zabývající se kulturně historickou tématikou.  

Mládež: Fond podporuje setkání mládeže, při kterých jde o zapojení mladých 

lidí do procesu porozumění a smíření mezi Čechy a Němci díky osobním zkušenostem 

s vrstevníky a s prostředím ve kterém žijí. Podporovány jsou větší konference a 

semináře pro studenty na téma evropské integrace a workscampy při veřejně 

prospěšných akcích. Koordinační centra česko-německých výměn mládeže „Tandem“ 

sídlí v Plzni a Řezně. 

Sociální projekt: Od 14. října 1998 se realizuje tzv. „Sociální projekt“ pro oběti 

nacistického bezpráví ve prospěch nejtěžším způsobem postižených obětí 

nacionálněsocialistického bezpráví, tzn. vězňů z koncentračních táborů, ghett, káznic a 

věznic. Rozpočet na tento projekt je celkem 46 milionů eur. Vyplácení trvající do roku 

2007 má sloužit zejména jako zdravotnická a sociální podpora ve stáří. Přihlásit se bylo 

možné od konce roku 1999 při prokázání věznění v koncentračních táborech, ghettech, 

internačních táborech, věznicích, pracovních táborech anebo se za nelidských podmínek 

ukrývali. Byly vytvořeny databáze, ve kterých se shromáždilo kolem 7200 postižených 

osob. Od roku 1998 do konce roku 2003 se uvádí, že bylo vyplaceno více jak dvě 

třetiny z celkové částky. Tato nabídka trvá do dnešních dnů, které odrážejí česko-

německou spolupráci, svými výsledky pomáhají k prohlubování česko-německých 

vztahů a směřují do budoucna. Platby k nimž dochází jsou vnímány jako humanitární 

gesto. Nepřímým sociálním projektem je podpora partnerských projektů sociální 

povahy. Patří sem výměnné pobyty handicapovaných dětí a mladých lidí či přeshraniční 

setkání seniorů nebo organizování seminářů pro výměnu zkušeností ohledně sociálních 

témat. 

Stavební projekty: Rekonstrukce kostelů, kaplí, křížových cest, hřbitovů, 

pomníků, vybavení vzdělávacích a setkávacích středisek patří k nejvíce nákladným 

projektům, které Fond podporuje. Na základě usnesení správní rady se od roku 2003 

nebudou finančně podílet na výstavbě nových středisek. Zaměřují se nyní na podporu 

jejich projektů.  

Školství, vzdělávání, stipendia: V oblasti školství do těchto projektů patří roční 

studijní pobyty středoškoláků na školách sousední země. Ročně tak Fond podporuje 
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zhruba 100 studentů, kteří absolvují školní rok v Německu. Jsou také realizovány 

projekty učňů, absolventů škol, nezaměstnaných, případně roční pobyty mladých 

dobrovolníků se sociálním nebo ekologickým zaměřením. Vysokoškolští studenti 

dostávají většinou 15 stipendií ročně, které znamenají jeden akademický rok. Příspěvek 

činí 550 eur/měsíc + příspěvek na cestovné. O tyto stipendia mohou žádat studenti 

humanitních a společenskovědních oborů, jejichž výsledkem pobytu v zahraničí je 

spolupráce na projektu česko-německého tématu. Tak vzniklá práce může mít podobu 

referátu, diplomové či doktorské práce. Fond poskytuje také stipendijní granty přímo 

školám a univerzitám. Partnersky se podílí na stipendijním programu Německé 

spolkové nadace pro životní prostředí (DBU), který je poskytován absolventům českých 

VŠ zaměřených na ochranu životního prostředí. 

Věda a publikace: Do této oblasti patří ty publikace, které se přímo týkají česko-

německých témat. Oborově sem patří práce ze společných dějin, kořenů v oblasti 

kultury a umění, literatury, jazyka apod. Projekty jsou rozdělovány souměrně s českými 

a německými vědci, odbornými pracovníky a studenty pro zlepšení vědecké práce mezi 

oběma zeměmi. Zvláště se také financuje vydávání německé literatury, tj. beletrie, 

deníků a vzpomínek. Poskytují podporu při vydávání katalogů k výstavám věnovaným 

česko-německým tématům z oblasti historie, umění a kultury.271 

Výsledkem snahy o vyrovnání se s následky holocaustu a nacionálního 

socialismu se stalo posílení procesu česko-německého porozumění a zajistilo to 

důvěryhodnost celého projektu do budoucnosti. 

Úspěch tohoto fondu potvrdil exministr zahraničí Klaus Kinkel, bývalý 

prezident Václav Havel, který v prosinci 2002 ocenil jeho zásluhy i s ohledem na 

evropskou integraci. V květnu 2003 navštívil Fond ministr zahraničních věcí Cyril 

Svoboda, který zároveň vyzval k co nejrychlejším výplatám obětem nacismu a vyjádřil 

přesvědčení, že by činnost měla pokračovat i po roce 2007, kdy by měla být činnost 

Fondu dle Dohody skončena.  

 

                                                 
271  Pro zpracování jednotlivých projektů jsem vycházel z časopisu Respekt uveřejněného na webových 

stránkách Fondu budoucnosti. Srov. FB: Respekt. 
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4.1.4.2 Česko-německé diskusní fórum 

Počátkem roku 1998 vytvořila česká a německé vláda na základě Deklarace 

z roku 1997, Česko-německé diskusní fórum.272 Principy činnosti diskusního fóra 

stanovily v aide-mémoire dne 29. 12. 1997. V aide-mémoire se strany shodly, že 

diskusním fórem rozumějí široké spektrum setkávání a rozhovorů mezi občany obou 

států, jejichž cílem je zajistit tématicky, formálně a personálně mnohotvárný dialog.  

 Diskusní fórum v uplynulých šesti letech přispělo k zintenzivnění česko-

německého dialogu a stalo se jeho pevnou součástí. Obě vlády dospěly k názoru, že má 

ve své práci pokračovat a rozvíjet v duchu Deklarace z roku 1997. 

 Rozšíření EU od 1. května 2004 a nové globální výzvy podnítily diskusní fórum 

v hledání dalšího svého zaměření, aby bylo místem otevřené, konstruktivní a do 

budoucna orientované německo-české komunikace. Proto se zavázalo od roku 2005 

k následujícímu postupu ve své práci:  

� Těžištěm bude pořádání každoroční konference, na které budou za účasti české 

a německé veřejnosti diskutována česko-německá témata, významná v kontextu 

partnerství obou zemí v EU (přednostně se budou věnovat takovým tématům, které 

zajišťují mnohotvárnost dialogu a jsou aktuální ve smyslu evropského partnerství. 

Budou na tato jednání přizvání zvláště zástupci z řad mladé generace).  

� Ministři obou stran jmenují na období dvou let každý jednoho předsedu a až 

deset členů rady za svou stranu. Úkolem těchto předsedu je rozvíjení česko-německého 

dialogu, řízení diskusního fóra, společně s radou diskusního fóra sledují spektrum 

setkávání a aktivit, informují o nich ministerstva zahraničí, veřejnost. Rada diskusního 

fóra je složena z oblastí občanské společnosti zabývající se společnými vztahy, 

vyhledávají témata, informují veřejnost apod. 

� Za odpovědnost a konání ročních konferencí nesou odpovědnost oba 

předsedové. Ty po dohodě a konzultaci s oběma ministry zahraničí a Fondem 

budoucnosti pověřují jinou organizaci konáním výročních konferencí jako profesionální 

pořadatele.  

Z projektu Česko-německého diskusního fóra vniklo v r. 2001 Fórum mládeže, 

které umožňuje mladým lidem podílet se na bilaterálním dialogu na oficiální úrovni. 

                                                 
272  Srov. MZV: Diskusní fórum. 
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Každoroční jarní a podzimní konference jsou velmi plodné a znamenají velký pokrok ve 

společných vztazích.273 

  

 Na základě činnosti státu a z nich vytvořených institucí vidíme, že se vyjadřuje 

ke všem kroků, které jsme zmínili na začátku. Jejich činnost je budována na pozadí 

vyhnání Němců z našeho území, ty se snaží překonat různými aktivitami, které zároveň 

pomohou řešit vzniklá nedorozumění a překážky vzájemného dialogu. Lítost nad 

vyhnáním, prosby o odpuštění a čekání na odpuštění z české strany můžeme považovat 

za největší důkaz toho, že i na rovině států se dá mluvit o nejlepší cestě ke smíření.274 

Dále z proslovů jednotlivých představitelů vlád obou států vyplývá, že je třeba mít na 

zřeteli v prvé řadě pravdu, o kterou nám musí vždy jít. Nezaměňovat kolektivní vinu za 

individuální a zároveň brát celou zodpovědnost za své dřívější jednání. Neznamená to 

postavit se zády k minulosti, ale vzít ji plně na vědomí, společně si ji představit a na 

smíření položit základ dalším kontaktům.  

 

4.2 Církev reprezentovaná laiky, kněžími, biskupy a biskupskými 

konferencemi 

Než začneme mluvit o postoji církve k otázce vyhnání/odsunu, je třeba si 

uvědomit některé skutečnosti. Podle údajů z roku 1930 bylo téměř 92 % sudetských 

Němců katolického vyznání, 4 % evangelického, méně než 1 % starokatolického a 3  % 

bez vyznání.275 Krátce po skončení války jsem byli svědky postupného komunistického 

režimu v Československu, který nedovoloval podrobnější zmínky o vyhnání/odsunu 

samotném, natož větší činnost společenskou, kulturní a církevní. Činnost církve tak 

probíhala v utajení nebo v exilu. Možnosti kontaktů mezi křesťany ČSSR, NSR, NDR 

byly velmi omezeny, většinou se musely odehrát potají. Na diecézní úrovni vnikl 

systém duchovní správy pro vyhnance a biskupská konference pro ně vybrala biskupa. 

Církevní stanice pomoci (Kirchliche Hilfsstellen) se staly na konci roku 1945 

v Mnichově a ve Frankfurtu n. M. středisky integrace a spolupráce s katolictvím. 

Biskupská konference vytvořila dvě Pracovní stanice (v Mnichově a Kolíně) pro 

vyhnance a utečence a Katolickou utečeneckou radu.  Všechny instituce spolupracovaly 

                                                 
273  Konkrétní podoby činnosti tohoto fóra se najdou na jejich internetových stránkách: 

http://forummladeze.ahoj.info. 
274  Srov. RZEPKA, Walter: Zukunft trotz Vergangenheit, s. 61-62. 
275  NITTNER, Ernst: Sudetoněmecká skupina, s. 207. Přes toto zjištění je zajímavé, jak se k sobě 

následně „katolíci“ chovali. 
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na úrovni pracovního společenství. Ve Frankfurtu n. M. probíhala od roku 1946 

výstavba vzdělávacích, školících a společenských center v Königsteinu. Zde vznikl 

tzv. Dům setkání, který učinil z tohoto města místo konferencí a sympozií, které vešlo 

ve známost kongresy Kirche in Not.276 

Přes všechna tato omezení můžeme vidět v této době počátky určitého 

začínajícího řešení vzájemných česko-německých vztahů. Po vlně nesouhlasu s českým 

komunistickým režimem odešlo mnoho lidí do exilu. Velké množství lidí zakotvilo na 

území Německa, kde spolužitím s těmito obyvateli přicházeli na to, že nový život s nimi 

je možný. Odbourávaly se velmi rychle předsudky vůči sobě navzájem, kdy setkávání a 

život s Němci se začal brát jako samozřejmý.277  

Za velmi důležitou dokument je považována Charta německých vyhnanců z 5. 

srpna 1950. Je to slavnostní prohlášení, které pevně stanovuje povinnosti a práva jako 

předpoklad německých vyhnanců pro vytvoření svobodné a sjednocené Evropy. 

Vyhnanci se v ní zříkají pomsty a odplaty. Jejich rozhodnutí je opravdové a posvátné; 

zavazují se podporovat všechny kroky směřující k vytvoření sjednocené Evropy, ve 

které budou moci žít všechny národy beze strachu a omezování; svou prací se budou 

vyhnanci podílet na znovuvybudování Německa a Evropy. Z důvodu ztráty domova 

požadují: stejná práva jako mají občané státu, spravedlivé a smysluplné rozdělení 

břemena následků války na celý německý národ; začlenění profesních skupin vyhnanců 

do života německého národa a aktivní zapojení německých vyhnanců do procesu 

budování Evropy.278 

Katolický exil tak znamenal obnovu v otevřenost, toleranci a vnitřní prohloubení 

vztahů k sudetským Němcům. V roce 1972 došlo k založení společnosti Opus bonum 

(katolické laické hnutí), které by se dala srovnat s AG. Opus bonum získalo význam 

díky svým publikacím a nadkonfesiálním konferencím, které pořádalo ve spolupráci se 

sudetskými Němci. Za nejvýznamnější se považuje setkání představitelů exilu v roce 

1978 ve Frankenu. Závěr z tohoto setkání bylo prohlášení, které hovoří o smyslu 

budoucího úsilí v tom, aby „nedělitelnost lidských práv a politických svobod byla 

základní společnou uznávanou hodnotou, nehledě na rozdíl víry, filosofického a 

politického přesvědčení.279  

                                                 
276  Tamtéž, s. 208-209. 
277  NITTNER, Ernst: Poválečné Československo, s. 222. 
278  Srov. OLBERT, Franz: Cesta ke smíření, s. 31-32. 
279  OLBERT, Franz: Cesta ke smíření, s. 44-45. 
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Následná prohlášení českých a německých katolíků mluví o povinnosti se 

kriticky a sebekriticky zamýšlet nad svou minulostí, lidským selháním, na straně druhé 

vnímat sociální pokrok, kulturní význam apod.280 Skutečný mír bude záviset na 

křesťanské podstatě a na urovnání existujících konfliktů a kontroverzí mezi Němci a 

jejich sousedy. Setkávání a vedení dialogu v historickém bádání vyžaduje trpělivost, 

ochotu, vnímavost a pravdivé informace. Být vyhnancem v podstatě znamená: prožité 

události uchovat (příčiny vyhnání je třeba přinést na světlo, zviditelnit je, objasněna pak 

musí být naše vina i vina těch, kteří vyhnání realizovali), pochopit je jako svůj úkol (z 

poznané viny vyvodit důsledky, neboť to co se stalo se nesmí již opakovat) a prožité 

překonat (tzn. nic z toho nesmí být zamlčeno, tabuizováno, překonat to duchovně – 

silou svatého Ducha). Jen to místo mezi lidmi může být rozvíjeno, kde působí jeden 

Duch.281 

Po převratu v roce 1989 se mluví o nové epoše dějin282. Převrat znamená 

skutečný nový začátek, neboť kola dějin jdou pouze dopředu. Křesťanství se stále 

vnímá jako základ pro obnovu evropského společenství národů a v témže duchu jde 

překonat vše, co rozděluje českou a německou stranu. Tato doba se také vnímá jako 

začátek nového setkávání mezi sebou navzájem, větší možnost na odbourávání 

předsudků o sobě samých a možnost jak posilovat vzájemnou důvěru.283 Po otevření 

hranic se ukazuje za nutné vydat se na cestu, abychom nepromarnili příležitost, 

pokračovat v započaté práci. To, k čemu došlo v minulosti nám může být příkladem pro 

to, abychom se takových věcí vyvarovali. Tak jako Němci žijí stále na našem území, tak 

v exilu žijí Češi uprchlí před komunismem. Tyto lidé mohou být důležitými 

prostředníky mezi oběma národy. Oč více společného tímto způsobem vznikne, o to 

snazší bude překonání toho, co nás rozdělovalo v minulosti.284  

František kardinál Tomášek vyjadřuje plné pochopení pro náš smutek po období 

války. Přitom nezapomíná v rámci spravedlnosti na to, že většina z tehdy vyhnaných 

Němců mohla odejít v klidu a míru a ne být odvedena tvrdým zacházením, týráním. 

V těchto lidech se nedělal rozdíl, proto českou agresi odnesli i ti, kteří měli k Čechům 

dobrý vztah. Všechny protiprávní a nelidské činy zůstávají skvrnou cti na našem 

                                                 
280  Srov. RZEPKA, Walter: Zukunft trotz Vergangenheit, s. 180-181. 
281  Srov. Kázání eichstättského biskupa Karla Brauna, in: OLBERT, Franz: Cesta ke smíření, s. 66-69. 

K podobnému závěru se dostává též kázání světícího biskupa Gerharda Peischla. Tamtéž: s. 70-73. 
282  Zmínění se o této nové éře, epoše jsme zaznamenali i na rovině státní v prohlášení Václava Havla. 
283  Srov. OLBERT, Franz: Cesta ke smíření, s. 47-49. 
284  Tamtéž. s. 50-51. 
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národě. Její smazání lze jen objektivním poznáním celé pravdy. To je smysl omluvy, 

přestože ji musí místo pachatele pronést čestný člověk. Bezpráví na německé straně lze 

vyčíst z bezpráví učiněného na Češích, které následně vedlo Němce k pokání a 

odpuštění. Toho my z křesťanského příkazu spravedlnosti máme být schopni též. Naším 

úkolem je navázat naši činnost na hodnoty vzniklé v evropských dějinách, a tak 

předstihnout druhé při vytváření civilizace lásky mezi sebou, neboť pravda a láska nás 

osvobodí.285 

Tentýž rok se svým prohlášení přicházejí také němečtí biskupové. V zásadě 

opakují slova kardinála Tomáška a V. Havla, kde v kapitole o zármutku a odpuštění 

viny shrnují provinění Němců na Češích a Slovácích, litují všeho, co se nějak dotýká 

špatných našich vzájemných dějin. Na základě povzbuzujících vzorů společných dějin 

si berou příklad ze světců, kteří patří do společné úcty všech tří zemí. Na přímluvu 

sv. Anežky prosí o doprovázení budování mostů, které chtějí dnešním dnem na základě 

víry mezi lidmi budovat. Společná výstavba nové Evropy na základě demokracie nás 

vede k radosti a důvěře do budoucna. Demokracie a odbourávání překážek mezi lidmi je 

velká příležitost pro budování nových sousedských vztahů mezi sebou. To se může 

uskutečnit ve společenství místní církve, která je budovaná na lásce Ježíše Krista a jeho 

pomoci. Jenom pravda a láska nás může osvobodit od tíže minulé viny a otevřít lepší 

budoucnosti.286  

Čeští a Slovenští biskupové na podzim roku 1990 odpověděli na tento krok 

s touhou po smíření, vzájemném odpuštění a budoucím soužití mezi oběma národy. 

Odsun označují za aplikaci nespravedlivého principu kolektivního trestu, postihujícího i 

nevinné. Objevuje se zde i dík za jejich podporu v letech nesvobody církve. Zkušenosti 

z minula jasně ukazují, kam nemají vést kroky v budoucnosti. Nová sjednocená Evropa 

musí mít základy lásky Boží, odpuštění a pravdy Kristova evangelia. Ty jako jediné 

mohou utvářet sjednocený svět.287 

Při příležitosti padesátého výročí konce druhé světové války zaznělo mimo jiné 

ústy biskupů obou stran, že náprava křivd je duchovní proces. Znamená to obrátit se od 

starého nepřátelství a pomáhat, aby byly zahojeny rány, které toto nepřátelství druhému 

způsobilo. Aby se to mohlo podařit, musí se změna smýšlení projevovat skutky. 

Pronášením příkazů spravedlnosti nelze dosáhnout pokoje mezi lidmi, pokud mezi nimi 

                                                 
285  Tamtéž, s. 74-75. 
286  Srov. OLBERT, Franz: Cesta ke smíření, s. 77-80. 
287  Srov. RZEPKA, Walter: Zukunft trotz Vergangenheit, s. 120-131. 
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nezapustí kořeny láska. Vynucené přesídlení a vyhnání bylo a je bezprávím, které nikdo 

nesmí ani dnes vyhlásit násilným prostředkem „svého práva“. Zachováváním práv 

menšin a skupin lze dosáhnout snadněji uchování míru mezi členy státního 

společenství.288 O deset let později se mluví o Němcích jako o dvojích obětech ztracené 

války, Charta německých vyhnanců je považována za základní zákon vyhnanců, církev 

je označována jako duchovní domov a pomocník na cestě a práce míru 

(Friedensarbeit)289 je označena jako výzva a zůstávající úloha do dalších let. 

 

4.3 Nevládní organizace 

Všechny sudetoněmecké organizace jsou politická i zájmová sdružení 

sudetských Němců v SRN. Nejdříve se organizovali ve svépomocných a charitativních 

organizacích a od roku 1948 ve svazech podle země svého původu a v krajských 

spolcích (Landsmannschaft). První takto označovaná skupina, jež vznikla v Mnichově, 

nesla název: „Nápomocné zařízení pro utečence ze Sudet“290 Toto sdružení se však 

znelíbilo americkým okupačním úřadům a bylo zrušeno. Existovaly tu tzv. „názorové 

organizace“ mezi které se řadí: křesťanské sdružení Ackermann-Gemeinde (AG), 

organizace sociální demokracie Seligergemeinde a nacionálně orientovaný Witiko-

Bund.291 Ty daly hlavní podnět pro vytvoření jediné organizace reprezentující 

sudetoněmeckou skupinu jako celek. Za mezníkový dokument se tak považuje 

tzv. „Eichstätská adventní deklarace“, ve které byly nastíněny cíle zamýšlené 

organizace a její politiky. Byl zde položen důraz na podporu evropského sjednocování 

jako prostředku k usmíření národů, právo na sebeurčení jak národnostních skupin tak i 

celé Evropy, důraz na zachovávání lidských práv, křesťanských hodnot, zřeknutí se 

přisuzování viny českému nebo polskému národu aj.292  

                                                 
288  Srov. tamtéž, s. 137-141. 
289  Za „Friedensarbeit se považuje: zřeknutí se pomsty a odplaty, právo na domov, snaha o poznávání 

historické pravdy, zachovávání kulturní identity a duchovních tradic, aktivní spolupráce při budování 
nového domova, úsilí o sociální vyrovnání a sociální spravedlnost, solidarita s pronásledovanou 
církví atd. Srov. DBK: Erinnerung, s. 14-20. 

290  Přesné znění v původním jazyce zní: „Hilfestelle für Flüchtlinge aus den Sudetengebieten“. Srov. 
HÁHNOVÁ, Eva: Sudetoněmecký problém, s. 63-65. 

291  Srov. HAHNOVÁ, Eva: Sudetoněmecký problém, s. 65. Seznam mnoha institucí a spolků zabývající 
se problematikou česko-německých vztahů jsou uvedeny v příloze č. 6. (zpracováno dle: 
HAHNOVÁ, Eva: Sudetoněmecký problém; NITTER, Ernst: Sudetoněmecká skupina; SL. Nebudeme 
rozebírat všechny organizace, představíme si zde jen AG, SL a z české strany sdružení Antikomplex.  

292  Srov. RZEPKA, Walter: Zukunft trotz Vergangenheit, s. 177. 
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Všechna dosavadní sdružení následně vytvořila rozvinutím Eichstättské 

deklarace v roce 1950 Sudetoněmecké krajské sdružení, které se zabývalo politickou, 

sociálně hospodářskou a kulturní činností (Sudetendeutsche Landsmannschaft, SL). O 

rok později byl založen Svaz vyhnanců a zbavených práv (Bund der Vetriebenen und 

Entrechteten).293 V roce 1957 vnikl centrální Svaz vyhnanců, který zahrnoval všechny 

vysídlené Němce z východu (Bund der Vetriebenen).  

 Nyní si již ale přiblížíme činnost katolického sdružení Ackermann-Gemeinde. 

 

4.3.1 Ackermann-Gemeinde 

Ackermann-Gemeinde (AG) vnikla v lednu 1946 v prostředí německých 

katolíků (laiků a kněží) z území Čech, Moravy a Slezska, kteří svůj původ na zmíněném 

území pociťovali jako závazek pro svou činnost v církvi, národu, státu a ve 

společnosti.294 Samotný název tohoto sdružení nese vzpomínku na středověkou literární 

postavu z díla Jana z Teplé (Jana ze Žatce) „Oráč a smrt“ (Ackermann von Böhmen). 

Tento prozaický spis, jenž je označován jako první dílo nové spisovné němčiny (z roku 

1400), poukazuje na „zakořeněnost a sílu německé kultury v českých zemích a je 

obrazem životního postoje, vycházejícího z křesťanské víry a naděje.“295 Na předním 

místě úvodního prohlášení stojí útěcha, rada a pomoc.  

Od svého založení se činnost AG zaměřuje na práci směřující k upevnění míru a 

ke smíření národů, zejména střední a východní Evropy. Podílela se také na duchovním a 

politickém překonání přetrvávajících problémů vyhnaných sudetských Němců, usiluje 

na základě vědomí dějinné a kulturní odpovědnosti o sjednocení Evropy, zasazuje se o 

společnost založenou na duchovních zásadách křesťanství aj. Svá východiska pro svoji 

práci zakládá na zásadách, které představují kontinuitu mezi základními zásadami jejich 

práce od svého založení až po dnešní dny. Jedná se o tyto296: 1. křesťanské východisko – 

usilují o život z víry v Krista a jeho církev, tzn. obnovu církve a světa v duchu bratrství 

a spravedlnosti; 2. osobní angažovanost – aktivní zapojení do politického a církevního 

života; 3. kulturní a historické hodnoty – zdůrazňují zakořeněnost člověka v dějinách a 

                                                 
293  Ta se dostala o tři roky později do spolkového sněmu, ale v 60. letech již neměla vážnější slovo 

(měla méně jak 5% hlasů). 
294  Krátce po jejím založení se k němu připojily mj. Sociální dílo (Socialwerk), Institutum Bohemicum, 

Mladá Akce (Junge Aktion), Vysokoškolský kruh (Hochschulring). Srov. NITTER, Ernst: 
Sudetoněmecká skupina, s. 204-205. 

295  Srov. OLBERT, Franz: Cesta ke smíření, s. 8. 
296  Zpracováno dle: ACKERMANN-GEMEINDE: Leitsätze. 
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v kultuře národa, tzn. pečují o kulturní hodnoty a tradice z českých zemí; 4. smíření se 

zeměmi na Východě – hledají východiska  a cesty k spravedlivému a trvalému smíru, na 

základě historických, kulturních, náboženských, sociologických aj. tendencí; 

5. evropské uspořádání – zasazují se o respektování základních lidských práv osob a 

národnostních skupin v Evropě; 6. sjednocení Evropy – považují sjednocení Evropy za 

nástroj respektování lidské důstojnosti a mírového soužití; 7. právo na sebeurčení – na 

základně mezinárodněprávní kodifikace práva na vlast a domov se zasazují o praktické 

prosazení těchto práv; 8. služba míru – poskytují duchovní a materiální pomoc lidem 

v nouzi, utiskované církvi, kterou tak považují za příspěvek k mírotvorné práci; 

9. celosvětová solidarita – finančními dary se podílí na podpoře národů Afriky, Asie a 

Latinské Ameriky k zajištění budoucnosti v sociální spravedlnosti a svobody. 

Pro posouzení jejich činnosti bychom museli projít celou řadu projektů, které 

uskutečnili, financovali či jiným způsobem zaštiťovali. Převážnou část jejich činnosti 

vykonávají její přidružené subjekty, které si nyní představíme. Ty nám ukážou prostor, 

do kterého zasahuje činnost AG. 

 

4.3.1.1 Das Socialwerk der Ackermann-Gemeinde e.V. 

Sociální dílo (Socialwerk) představuje v široce rozvětvené činnosti sdružení AG 

„pomocnou ruku“.297 Jako právně samostatný subjekt podporuje náboženskou a církevní 

obnovu a slouží tím k novému navázání partnerských vztahů, převážně se sousedy v ČR 

a SR. 

Jeho činnost je zaměřena na: realizaci a podporu vzdělávání a setkávání mládeže 

a dospělých; školní a mimoškolní projekty; sociální a humanitární pomoc; podporu 

znevýhodněných osob či skupin; přispívání na svépomocné aktivity; integrování později 

vystěhovaných do církve a společnosti; budování charitativních zařízení; péči o kulturní 

dědictví vyhnaných sudetských Němců; realizaci přeshraničních projektů, vydávání a 

shromažďování publikací. 

 

                                                 
297  ACKERMANN-GEMEINDE: Cesta a cíl, s. 21. 
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4.3.1.2 Institutum Bohemicum  

Institutum Bohemicum298 je „Kulturní a vzdělávací institut“ při AG, zaštiťující 

práci několika pracovních seskupení existujících od roku 1950 (Kulturního pracovního 

kruhu, Pracovního kruhu historiků, Pracovního společenství pro výchovu a vzdělání) 

Jeho úkolem je: rozšiřování znalostí o kultuře českých zemí a udržování povědomí 

německo-českého a česko-německého sousedství; uchovávat kulturní díla a dále je 

rozvíjet; didakticky zpracovávat výsledky vědecké práce z hlediska kulturního, 

historického, politického a snažit se tyto výsledky aplikovat v oblasti školství a 

mimoškolního vzdělávání mládeže a dospělých. Vzděláváním také rozumí získané 

poznatky dát do procesu veřejného mínění a následně o nich v dialogu mluvit. Dobré 

vzdělání, znalost faktů a pravdivých informací považují za předpoklad jakéhokoliv 

porozumění. 

 Se vstupem dalších států do EU v roce 2004 si klade za úkol přispívat 

k porozumění mezi národy, ke smíření mezi národnostními menšinami a národy střední 

Evropy při zachování dějinné kontinuity svého národa. 

 Do budoucna si klade za své cíle: věnovat se Evropě na pozadí rozvíjející se 

demokracie ve svobodném a sociálním státě; pečovat o společné kulturní dědictví 

Němců a Čechů v českých zemích; téma církve (církevní hledisko); přispívat 

k překonání současného generačního problému; prokázat vůli ke konkrétní a plodné 

spolupráci s reprezentanty českého národa; do volby témat a metodik vzdělávání zapojit 

principy a požadavky školní pedagogiky. Tyto své cíle stanovují, jelikož vnímají 

nedostatečnou vzdělanost lidí v oblasti historie, geografie, kultury a nábožensko-

církevních reálií, společenského, duchovního a politického vývoje ve svých zemích. 

Jeho forma práce (vyplývající z jeho úkolů) je následující: připravují a realizují 

vlastní nebo místní odborná zasedání, vzdělávací semináře s tematickým úzce 

odborným či nadoborovým zaměřením; rozšiřují pod vedením Collegia Carolina 

v Mnichově studijní knihovnu (mající více jak 12 tisíc svazků); podávají informace a 

poskytují konzultace; shromažďují, rozvíjejí a didakticky zpracovávají materiály a 

modely výuky pro školy, vzdělávání mládeže či dospělých, připravují metodicko-

didaktické pomůcky k jednotlivým otázkám z kultury, dějin a politiky českých zemí; 

iniciují, podporují a vydávají publikace (včetně jejich překladů) pro vzdělávací práci. 

                                                 
298  Zpracováno dle: OLBERT, Franz: Cesta ke smíření, s. 14-15;  ACKERMANN-GEMEINDE: Cesta a 

cíl, s. 22-23. 
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4.3.1.3 Junge Aktion 

Junge Aktion (Akce mladých) je svazem mládeže při AG, kterou založili v roce 

1950 mladí lidé vyhnaní z Čech, Moravy a Slezska. Tato skupina podporuje rozvoj 

mladých lidí na cestě k vědomě odpovědnému životu ve státě a společnosti a aktivně se 

podílí na sjednocování Evropy.  

Jejich práce spočívá v setkávání se se sousedy ze střední a východní Evropy, při 

kterém se zasazují o spravedlivé partnerství (mezikulturní výměny darů) na základě 

zprostředkovaných znalostí historie, kultury, náboženství, společnosti a jazyků těchto 

zemí.  

Při této činnosti respektují zásady: 1. křesťanského života, tzn. hlásí se ke 

křesťanské víře, vidí člověka jako individuální a společenskou bytost se vztahem 

k Bohu, přijímají zásadní křesťanské hodnoty spravedlnosti, míru, solidarity a lásky 

k bližnímu, zasazují se o uznání důstojnosti člověka, vedou dialog s lidmi jiného 

vyznání apod.); 2. lidských práv tj. staví se proti porušování těchto práv na celém světě, 

proti ideologiím, vystupují proti jakékoli diskriminaci jednotlivců i skupin (zvláště 

jedná-li se o případy porušování práv vycházejících z náboženské nebo etnické 

příslušnosti), zasazují se o uskutečnění demokracie a sociální spravedlnosti, pro 

potlačení příčin útěku a vyhánění a snaží se integrovat lidi postižené migrací; 2. Evropy 

lidí, kterou rozumí EU jako politické sjednocení evropských států, kdy politické kroky 

procesu budou orientovány na člověka a bude tak odstraněna hrozba nacionalismu. Ve 

sjednocené Evropě vidí příspěvek ke světovému míru.299 

 

Česká církev vděčí Ackermann-Gemeinde během totality za knihy, učebnice, 

breviáře, misálky, finanční podporou atd. Po revoluci v roce 1989 se život ve všech 

směrech uvolnil a tak se začaly uskutečňovat další společné iniciativy. AG a Česká 

křesťanská akademie pořádá od roku 1990 Mariánsko-lázeňské rozhovory (tématem 

jsou sudetoněmecké otázky, od r. 1995 se konají v premonstrátském klášteře v Teplé). 

Pořádaly se společné duchovní poutě, na kterých se společně Češi a Němci modlí za 

budoucnost, Jihlavské konference (jsou to převážně společensko-historická setkání, 

vznikající zde knihy s názvy „Češi a Němci“). AG zprostředkovala knižní dar kardinálu 

Tomáškovi ve formě kamionu knih (ty jsou dnes základem pokoncilní knihovny CKK 

                                                 
299  Zpracováno dle: ACKERMANN-GEMEINDE: Cesta a cíl, s. 17-18. 
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KTF UK v Praze), podporují výuku jazyků, provádění oprav budov z příspěvků 

Renovabis apod.300 

Vidíme, že všechny činnosti tohoto sdružení mají vést k tomu, aby lidé 

pochopili, že se k vyhnání staví čelem, přiznávají vinu na straně sudetských Němců a 

prosí za odpuštění pro ty, kteří se konkrétně provinili svým rozhodnutím proti občanům 

českého státu. Svojí činností se snaží o upřímný česko-německý dialog, o smíření a 

přátelství mezi oběma národy, přispívají k pochopení souvislostí mezi tím co bylo, je a 

spolupůsobí při stanovování cesty k budoucnosti. Tím se naplňuje jejich odpověď na 

naše stanovené aspekty pohledem na jejich činnosti. Všechna setkání a vzájemná 

prohlášení se nesou ve stejném duchu – duchu křesťanství, solidarity, pomoci, 

odbourávání předsudků, ale také apelu na českou stranu, aby všechny její činnosti brala 

v potaz.301 

 

4.3.2 Sudetendeutsche Landsmannschaft 

Sudetendeutsche Landsmannschaft (SL) se považuje od roku 1950 (po setkání v 

Detmoldu) za reprezentanta všech žijících sudetských Němců a jejich jménem následně 

vznáší nároky vůči českému státu.302 V průběhu padesátých let se pokusil o dohodu 

s českou stranou. Možnosti budoucího soužití byly nastíněny ve Wiesbadenské smlouvě 

z roku 1954 mezi Pracovním společenstvím k ochraně sudetoněmeckých zájmu 

(pozdější Sudetoněmecká rada) a Českým národním výborem v exilu. Vznikla zde 

dohoda o společném postupu sudetských Němců a české emigrace proti 

komunistickému režimu a na nepřijatelnost komunistického režimu. Z české strany tu 

byl i příslib, aby se sudetští Němci vrátili nazpět do Čech. 

Ze stanov SL vyplývají následující priority: 1. spolupůsobení při spravedlivém 

národnostním uspořádání Evropy, 2. prosazení právního nároku na domov, jeho 

znovuzískání a s tím spojené právo na sebeurčení národnostní skupiny, 3. zastupovat 

nárok národnostní skupiny a jednotlivých krajanů na navrácení uloupeného majetku a 

z toho vyplývající nároky na odškodnění, 4. zastávat zájmy národnostní skupiny 

                                                 
300  Srov. TS ČBK: Proslov. 
301  ACKERMANN-GEMEINDE: Cesta a cíl, s. 15-16. 
302  Přestože mluvčí SL vystupuje jako reprezentant všech sudetských Němců, není jasné určit, kdo 

k nich patří. Podle údajů SL zastupuje kolem 3,8 milionu, které by však museli zahrnovat úplně 
všechny lidi vyhnané z českých zemí včetně potomků. To se však nepovažuje za věrohodné. Je totiž 
dnes mnoho Němců, kteří se již necítí být sudetskými Němci a tak ani nemají potřebu se sdružovat či 
přihlašovat ke stanoviskům SL. Více srov. HAHNOVÁ, Eva: Sudetoněmecký problém. s. 77-82. 
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v přijímacích oblastech, 5. udržovat tradice, 6. podporovat radou a činem krajany, kteří 

zůstali doma.303  

Ve své struktuře se SL řídí dvěma liniemi: první organizuje členy podle místa 

bydliště v SRN. Územní členění je členění na okresní a krajské skupiny, které jsou 

zastoupeny v příslušné zemské organizaci a zemské organizace zastřešuje celospolkový 

svaz a druhé podle místa někdejšího bydliště na území Sudet.304 Z roku 2000 sdružoval 

SL víc jak 2000 místních a přes 350 okresních skupin, 14 domovských krajů a 75 

domovských okresů.305 Krajští a okresní vedoucí tvoří SL domovskou radu, jejíž 

předseda je z titulu funkce členem spolkového vedení SL. Nejvyšším představitelem 

jsou předseda a mluvčí, kteří jsou členy kolektivního spolkového vedení. Je to tedy 

jakýsi parlament, který má přes 70 členů a zasedají v něm i zástupci SL z Rakouska. 

Vrchol struktury představuje patronát Svobodného státu Bavorsko, který ze svého 

závazku306 uchovává národní svéráz a ideově a finančně podporuje SL.307 

Celý jejich program je založen na Stanovisku Sudetoněmecké rady k sudetské 

otázce tzv. „20 bodů“ ze 7. května 1961. Tento program je do dnešního dne 

nejdůležitějších programovým dokumentem. V prvních deseti bodech představují 

vlastní pojetí a výklad dějin, v druhé části se obracejí do budoucna.  Mnichovskou 

dohodu vnímají jako uznání práva na sebeurčení, odmítají však zločiny nacistického 

režimu, který nedlouho po Mnichovu připravil český národ o suverenitu. 

Vyhnání/odsun SL považuje za bezpráví, které musí být odčiněno a trvá na právu na 

domov na základě práva na sebeurčení národů. Tím se dostáváme již k nárokům, které 

má SL vůči české straně. Po právu na domov a na sebeurčení požaduje zrušení 

Benešových dekretů a usiluje o navrácení zabaveného majetku či případně náhradu 

způsobené újmy.308  

Přestože je již skoro 45 roků starý, nedošel žádného zpracování. Konzervativním 

setrváváním na svých neměnných pozicích lze stěží něčeho dosáhnout. Přesto, že měli 

v šedesátých letech velké slovo v politické scéně, nyní je tento vliv přesně opačný. 

                                                 
303  Srov. KUČERA, Ondřej: Sudetoněmecký landsmanšaft. 
304  Domovské členění se rozděluje na domovské obce, domovské okresy a domovské kraje. 
305  NITTER, Ernst: Sudetoněmecká skupina, s. 203-204. 
306  Závazkem se rozumí převzetí patronátu nad sudetoněmeckou skupinou při příležitosti 

V. Sudetoněmeckého dne o svatodušních svátcích r. 1954 v Mnichově.  V konkrétní podobě to 
znamená přijetí sudetoněmecké národností skupiny za jeden kmen mezi bavorské kmeny, uznání 
práva na vlast a na sebeurčení, finanční a ideovou podporu Krajanskému sdružení aj. Srov. OLBERT, 
Franz: Cesta ke smíření, s. 40. 

307  Srov. KUČERA, Ondřej: Sudetoněmecký landsmanšaft. 
308  Srov. tamtéž. 
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V osmdesátých a devadesátých letech se snažili zasáhnout do politiky česko-německých 

vztahů, zvláště svým nesouhlasem k přijetí česko-německé smlouvy z roku 1992, stejně 

tak jak jejich nesouhlasem se zněním Deklarace z roku 1997 a protestem proti vstupu 

ČR do EU. Jejich vliv byl natolik slabý, že jejich protest nepřinesl žádné konkrétní 

výsledky. Maximálně se utvrdili ve svých postojích, které však znamenají problém ve 

spolupráci budoucího vývoje. Jejich konzervativnost se ukazuje být neschopností 

odpovídat na podněty dnešní doby, což v důsledku znamená neochotu uznat jakéhokoli 

pochybení německé strany v otázce česko-německých vztahů. Jejich filosofie vychází 

z přesvědčení, že v roce 1918 byli sudetští Němci násilně připojeni k českému státu a po 

druhé světové válce vyhnáni při pozbytí jakýchkoliv práv. To považují za jasné 

bezpráví, které musí být odčiněno. Stejně tak prohlášením, že Mnichovská dohoda byla 

správná a následné odsouzení nacistického režimu se zdá být protichůdné. Tato 

disproporce je stěží přijímatelnou pro stranu českou. 

Na jedné straně bychom měli souhlasit se SL v událostech z roku 1918. Ne však 

s událostmi po skončení druhé světové války. Vezmeme-li v úvahu, že sudetští Němci 

byli na straně poražených, pak měl český stát určité „právo“ vyřešit vzniklou situaci jak 

chtěl. Že to bylo způsobem vyhnáním je věc jiná.  

Stejně jako AG zaštiťuje SL některé sdružení, mezi které patří: Sudetoněmecká 

mládež (Sudetendeutsche Jugend, SdJ), Sudetoněmecké sociální dílo (Sudetendeutsches 

Sozialwerk), Vydavatelství Sudety (Verlagshaus Sudetenland), Kulturní časopis Sudety 

(Sudetenland).309 

 

Máme-li tedy shrnout jejich přínos pro usmíření mezi oběma zeměmi, případně 

vyjádřením k vnímání viny či pohledu do budoucna, musíme se spokojit s tím, že se 

žádného velkého přínosu v brzké době nejspíš nedočkáme. Nedostatek důvěry a 

pochopení vede k pozastavení dalšího vývoje. V zásadě si musíme počkat, jak se bude 

vyvíjet další dialog nástupem mladé generace, zda se vydá stále stejným směrem nebo 

spíše v duchu otevřenosti, porozumění a spolupráce. 

 

                                                 
309  Srov. NITTER, Ernst: Sudetoněmecká skupina, s. 203-204. 
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4.3.3 Sdružení Antikomplex 

 Pražské občanské sdružení Antikomplex310 založila skupina vysokoškolských a 

středoškolských studentů v dubnu 1998. V čele této skupiny stojí Tomáš Fénix jako 

člen výkonného výboru a Petr Mikšíček. Tato skupina se hlásí k ideji otevřené 

společnosti, což znamená přesvědčení, že „každý člověk má užívat své svobody 

především přihlášením se k odpovědnosti za své činy a za svět kolem sebe. To se 

neobejde bez pravdivého a zodpovědného poznání světa kolem sebe. Svět netvoří jen 

přítomnost, ale i budoucnost a minulost. Pravdivé poznání minulosti je přitom 

nepostradatelnou součástí našeho vědomí o tom, kdo jsme, odkud pocházíme a co 

máme činit.“311 

Od doby svého založení se také snaží poukazovat na problém xenofobie 

vyplývající z mnohaleté kulturní a politické izolace Česka od západní Evropy. Ve středu 

zájmu jejich snah stojí problematika současných vztahů mezi Čechy a Němci na pozadí 

jejich vzájemného historického vývoje a soužití. Současně to podle nich znamená 

zasazení sudetoněmecké problematiky do širších souvislostí, které má vést k zamyšlení 

nad vztahem k cizincům vůbec.312  

Tím se však nevyčerpává práce tohoto sdružení. Zabývají se veškerými projevy 

xenofobie vůči cizincům, romské komunitě i českým emigrantům. Svými aktivitami se 

snaží oslabovat xenofobii u lidí různého věku, ať již to jsou studenti na středních 

školách nebo případně jejich učitelé. Jejich snaha pramení z toho, že dobře vnímají, jak 

byla některá fakta zamlžována komunistickým režimem a i pokřiveným způsobem 

ideově vyučována. Vynaloženým úsilím si slibují, že pomohou naší zemi k lepšímu 

začlenění našeho státu do společenství Evropy. K tomu, aby se to podařilo pořádají 

různé diskuze s fundovanými odborníky, přednášky a semináře pro širokou veřejnost.  

Z jejich projektů lze jmenovat „Kdopak to žil v mé zemi“, což je seminář pro 

středoškolské studenty s významnými osobnostmi na poli česko-německého usmíření. 

Cílem zmíněného projektu313 je ukázat studentům poněkud jiný pohled na nedávnou 

minulost naší země, na tragický průběh odsunu, na nepodloženost obav českých 

obyvatel vzbuzovanou silami na obou stranách. Důležitých cílem je, aby studenti dostali 

nové podněty k zamyšlení o moderních českých dějinách a o vlastní české identitě.  

                                                 
310  Podrobnější zmínky o tomto sdružení můžeme najít na www.zmizelesudety.cz, www.antikomplex.cz. 
311  Srov. ANTIKOMPLEX: Pohraničí. 
312  ANTIKOMPLEX: Sudety. 
313  Získal podporu Česko-německého fondu budoucnosti 
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Dalším projektem jsou výstavy s názvem „Zmizelé Sudety“. Členové hnutí 

chtějí: 1. Nejvíce upozornit na stále umírající paměť regionů, míst a staveb. Lidé, které 

nám mohou leccos povědět o tomto dědictví, jsou povážlivě staří a nebude dlouho trvat 

a již se jich zeptat nebudeme moci. Spousta zanedbaných životních detailů je důvodem, 

proč ukazujeme místa, které nesvědčí o pěkném vztahu ke kraji. Je to jedna z mála 

možností, jak lidem pročistit zrak a donutit je začít se o své okolí více starat. 

2. Poselstvím výstav dát možnost lidem, aby se mohli svobodně a politicky 

nemanipulovaně vyjadřovat k problému Sudet. Ukázalo se, že výstavy takto fungují a 

lidé jsou za to velmi vděční. 3. Ukázat na aktivity, které se v pohraničí dějí a zároveň 

srovnat, jak odlišně se k obnově tradic v různých pohraničních regionech přistupuje. 

4. Poukázat na to, že pořizování identických snímků krajiny, obcí, měst nebo alespoň 

jejich vyhledávání je skvělým prostředkem pro výchovu dětí a pro vlastivědný cit. Také 

pro pochopení vývoje obcí, krajiny a ekologických a kulturních souvislostí. Myslíme si, 

že jestli nás to hledání bavilo opravdu dost, tak děti tím budou úplně nadšení. 

A mimoděk se začnou zajímat o minulost svého místa. (Vše se odehrává na pozadí 

vědomí, že po vyhnání Němců z území Sudet zaniklo více jak 3000 obcí, které mělo za 

následek devastaci krajiny a odpovědi na otázku: Je tato zem lepší bez lidí, kteří z ní 

jsou vyhnáni?).314 

Pořádání výstav a seminářů je podloženo vydáním knihy Zmizelé Sudety/Das 

verschwundene Sudetenland, která představuje podobu zdokumentovaných oblastí 

českého pohraničí knižní a fotografickou tvorbou. 

 

Sdružení Antikomplex se přímo nevyjadřuje zda vyhnáním vnikla nějaká vina 

nebo ne. Posuzují odsun  z pohledu utrpěných škod v kulturním a hospodářském životě 

naší země. Poválečný odsun se jim jeví do jisté míry pochopitelný, přesto jako naprostá 

chyba. Navíc chyba, která nebyla tak nevyhnutelná, jak se soudí. Hnutí Antikomplex je 

přesvědčeno, že má cenu se pokoušet navazovat přetrhaná pouta mezi Němci po jejich 

odsunu. Následně to povede k objevování nových souvislostí naší společenské reality, 

k obohacování a zpřesňování povědomí o našich kořenech, o tom, kdo jsme. Na tomto 

základu budeme moci jít směrem k budoucnosti. Mluví o tom, že na základě historické 

znalosti, kritickému přístupu k poznávání vlastních dějin a překonáním xenofobie, lze 

dojít k zaujetí pevného osobního stanoviska. Osobní poznané a vytříbené stanovisko je 

                                                 
314  Srov. RZEPKA, Walter: Zukunft trotz Vergangenheit, s. 215-216.  ANTIKOMPLEX: Pohraničí. 
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pro budoucí podrobnější, než naučené vědomosti ze škol. budoucí potřebnější, než 

naučené vědomosti ze škol. 
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5. Hodnocení a cesty do budoucna 

 

Dosavadní části pro nás představují dílčí aspekty, kterými pohlížíme na celou 

problematiku „vyhnání“ a česko-německých vztahů. V jednotlivých částech jsme se 

zabývali historií pro pochopení souvislostí vývoje vzájemných vztahů. Fenomén viny 

nám mohl ukázat z čeho vycházejí pocity viny (jak lze s vinou nakládat nepřipouštět si 

ji, přesouvat na jiného apod.), procesem smíření jsme se dotkli cesty od poznání 

chybného jednání až po jeho odpuštění a v přístupech různých skupin jsme viděli jejich 

vyjádření k otázce česko-německých vztahů. Hodnocení pro nás představuje důležitou 

část pro poukázání na to, jak se jednotlivci či společnost vypořádává s vinou a co dělají 

pro to, aby mohlo dojít ke vzájemnému usmíření. Pro hodnocení použijeme 

chronologické uspořádání. 

Nejdříve se sám vyjádřím k vyhnání/odsunu Němců po druhé světové válce 

z našeho území. Při pohledu dnešníma očima se rozhodně stavím na stranu těch, kteří 

považují vysídlení Německého obyvatelstva za „vyhnání“. Pojem „odsun“ pro mě 

představuje tvrdý a nepoužitelný termín ve spojitosti s lidmi. V otázce „vyhnání“ jsem 

zajedno s Václavem Havlem a souhlasím tak s jeho pojetím, že „vyhnání“ je a bude 

vždy hluboce nemorální čin, za který je třeba se Němcům omluvit. Zda bylo vyhnání 

nutné pro vyřešení válečného a poválečného vývoje mezi oběma státy přenechávám 

historikům. Můj názor na vyhnání ohledně této otázky je, že pokud již mělo vyhnání 

nastat a mělo být uskutečněno, tak jenom ve znění postupimské konference – humánním 

a řádným způsobem. Nikdo z nás nemá právo rozhodovat nad životem člověka a 

způsoby, kterými bylo vyhnání provedeno, jak jsme viděli v první části, se v některých 

případech spíše rovnaly rozhodování nad životem lidí. 

 

5.1 Cesty z minulosti do současnosti 

Mezi první námi zmíněnou skupinou, která se krátce po válce a vyhnání 

německého obyvatelstva začala zasazovat o usmíření Němců a Čechů, bylo katolické 

sdružení Ackermann-Gemeinde. Jeho činnost od počátku usiluje na základě křesťanské 

odpovědnosti o upevnění míru a smíření národů, zejména střední a východní Evropy. 

Ve svém prohlášení z roku 1948 se vzdalo veškerých snah o pomstu a odplatu, kladlo 

důraz na vyřešení problémů uprchlíků a vyhnanců, vnímalo nutnost překonání chyb, 
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které zapříčinily jejich nynější stav. Ve všech jejich prohlášeních je zřejmé položení 

základů jejich činnosti na křesťanských hodnotách spravedlnosti, míru, solidarity, víry, 

naději a lásky k bližnímu. Na základě těchto hodnot se snaží ve své činnosti přispívat ke 

vzájemnému sousedství Čechů a Němců. Jejich zásady představují cestu smíření, kterou 

jsme mohli vidět v pojednání o smíření a odpuštění z pohledu evangelia.  

V padesátých letech vzniklo další sdružení Sudetendeutsche Landsmannschaft, 

které od svého počátku až do dnešních dnů vznáší většinou jen požadavky vůči české 

straně, což nemá příznivý vliv na oboustranné vypořádání se s minulostí. Jejich 

kolektivní nároky zdůrazňující navrácení „uloupeného“ majetku, nároky na odškodnění 

apod. Na české straně přispívají spíše k negativnímu postoji vůči nim a neřeší vzniklou 

situaci.315 Jejich postoj bychom mohli vyjádřit jako jednostranné kladení podmínek pro 

„usmíření“, kterého touto formou nelze dospět. U SL můžeme říci, že patrně nevnímají 

žádnou potřebu se za nic omlouvat.  

V této době se začalo rozrůstat AG, připojil se Sozialwerk, Institutum 

Bohemicum, Junge Aktion, Hochschulring a další.316 Tyto organizace působící pod AG 

se svým specifickým zaměřením poukazují na důležitost učit se z historie, věnovat se 

výchově a vzdělání lidí, jejich vedení k odpovědnému životu apod. V jejich působení 

můžeme vidět námi představenou cestu smíření. Ta počítá s tím, že si jednotlivec nebo 

skupiny uvědomí svoji vinu a snaží se ji tím co dělají překonat. Na příkladu těchto 

skupin patřících pod AG to znamená vytváření takových podmínek, abychom se mohli 

seznámit s historií, poznat společné dějiny, kulturu, jazyk, sami sebe a touto činností 

podávat ruku druhým.  

Stejně tak můžeme chápat i činnost biskupů a německé biskupské konference, 

která svým zřizováním mj. vzdělávacích center a institucí, dala prostor a místo 

k pořádání konferencí, vzdělávacích seminářů a kongresů. Tyto aktivity měly velký 

podíl na pravdivý náhled celé skutečnosti „vyhnání“ a stávaly se tak cestou a prostorem 

k postupnému sbližování mezi českým a německým národem. Nesmíme ani zapomínat 

na úlohu katolického exilu v Německu, který velmi přispěl ke vzájemnému poznání a 

odbourávání předsudků mezi sebou. Osobní zkušenosti a společná práce se tak ukazuje 

za nejlepší cesty vedoucí ke vzájemnému porozumění. S prohlášeními českých 

exilových katolíků se setkáváme více po roce 1972, kdy došlo ke zřízení laického 

                                                 
315  HAHNOVÁ, Eva: Sudetoněmecký problém, s. 65. 
316  NITTER, Ernst: Sudetoněmecká skupina, s. 204-205. 
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katolického sdružení Opus bonum. Toto sdružení se kriticky a sebekriticky staví 

k dějinám, přijímá odpovědnost za bezpráví, strádání, vinu a utrpení a skutečný mír 

mezi Čechy a Němci vidí v křesťanských hodnotách, kde potřebnou sílu k odpuštění 

čerpají z víry.317 Na politickém poli v těchto letech prezidenti obou států mluví spíše 

ještě obecně o tom, že mají pevnou vůli a odhodlanost vypořádat se s minulostí, že je 

potřeba rozvíjet vztahy do budoucnosti a vést dialog. Takové chápání vzájemných 

vztahů můžeme zařadit na místo poznávání viny v  procesu vedoucímu ke smíření.  

Významnějších prohlášení se dočkáváme na konci roku 1989. Stalo se jím 

prohlášení Václava Havla, ve kterém pokládá vyhnání Němců za hluboce nemorální čin 

a mluví o nutnosti omluvit se Němcům.318 Tento projev a následný projev Františka 

kardinála Tomáška z ledna roku 1990 mluvící o nutnosti objektivního poznání celé 

pravdy a o tom, že jen pravda a láska nás osvobodí, znovu zařazuje pojetí historie do 

poselství evangelia. Učiněné bezpráví a utrpení, nedůvěra a lhostejnost mezi lidmi může 

být překonána důvěrou, pravdou a láskou Ježíše Krista v srcích křesťanů a lidí dobré 

vůle.319 Na základě těchto projevů vystupují němečtí a česko-slovenští biskupové ve 

stejném roce s lítostí nad nuceným a plánovaným vyhnáním v letech 1938 a 1945 a nad 

přisuzováním a uskutečňováním kolektivní viny na německém obyvatelstvu. Společně 

ukazují cestu do budoucnosti na základě víry v Boha Otce, lásky Kristova evangelia, 

odpuštění a společné naděje.320 Lítost zaznívající v těchto prohlášeních můžeme 

považovat za lítost vycházející z lásky k druhému člověku, a tak poukazovat na důležitý 

vývoj v procesu smíření. Důležitý dokument mezi oběma zeměmi je prohlášení českých 

a sudetoněmeckých katolíků z roku 1991, ve kterém se přímo hovoří o prosbě 

přehodnocení svého vztahu české strany k Němcům a sudetským Němcům. Prosí na 

základě své pomoci české zemi v době komunismu, na základě spolupráce při budování 

sjednocené Evropy, na pozadí německého podílů na utváření kultury, hospodářství 

apod. Německá strana volá po odpuštění, prosí a zároveň čeká, jak se k tomu postaví 

strana česká. Českou odpovědí by měla být větší vstřícnost, zangažovanost a větší 

vcítění se do činností německé strany. Oboustranné vcítění je předpokladem pro 

uzavření trvalých vztahů a možného rozhovoru o smíření.321 Opravdová lítost a prosba o 

odpouštění tak představuje rozhodující apel na českou stranu, aby přehodnotila své 
                                                 
317  OLBERT, Franz: Cesta ke smíření, s. 61-62. 
318  Přestože jeho proslov nedosáhl pozitivního ohlasu u veřejnosti, vidíme zde důležitost problému 

česko-německých vztahů a „vyhnání“, jež byl po celá léta komunismu zatlačován do pozadí. 
319  OLBERT, Franz: Cesta ke smíření, s. 79. 
320  OLBERT, Franz: Cesta ke smíření, s. 77-85. 
321  ACKERMANN-GEMEINDE: Cesta a cíl, s. 49-53. 
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postoje vůči Němcům a podala svoji ruku na znamení přijetí odpuštění a jako gesto 

usmíření.  

Na poli politické reprezentace se setkáváme s bližším uvědomováním si a 

konkrétním jednání ohledně „vyhnání“ až po pádu komunismu v ČSR. V devadesátých 

letech se již objevují konkrétní snahy o oboustranné porozumění, vzájemnou spolupráci, 

výměnu mládeže apod., kterými si obě strany kladou za cíl odbourat předsudky a strach 

mezi sebou. Prezidenti mluví o nutnosti poznat pravdu (pravdivého poznání dějin, faktů 

apod.), která je pro ně důležitou součástí vzájemného dialogu. Při bližším poukazování 

na vznikající nebezpečí při akceptování kolektivní viny před individuální, tak přijímá 

povědomí o nutnosti vidět za každým jednáním konkrétního člověka. Pokud bychom 

přijali kolektivní vinu, dojdeme ke zmenšování odpovědnosti za vykonané činy 

jednotlivců.322 Snahy o vzájemnou spolupráci a návrh začít s výměnou mládeže, tak i 

přijímáním viny na české a německé straně dokládá konkrétní vývoj politických vztahů. 

Ve stejném roce skupina AG vyjadřuje své odhodlání pokračovat v podpoře obnovy 

českých zemí, církve, pokračovat ve svých úkolech, pozicích života z víry a zasazování 

se o porozumění a smíření mezi lidmi a národy, při plném vědomí co znamená vina, 

utrpení, odpuštění a oběť. Ukazuje se tak, že toto sdružení je neustále připraveno pro 

pomoc, podporu apod. Je však otázka, zda o ni česká strana ve větší míře stojí. Napadá 

mě k tomu biblický obraz, ve kterém Bůh klepe na dveře našeho srdce a čeká až mu 

otevřeme. 

V polovině devadesátých let při příležitosti „Roku tolerance“ a padesátého 

výročí konce druhé světové války bylo podepsáno v Praze a Bonnu tzv. „Smíření 95“. 

Je to prohlášení mezi Čechy a sudetskými Němci, které dokládá vzájemné vědomí 

historických faktů z roků: 1945, 1938, 1918. V prvním roce šlo o vyhnání více než 

tří miliónů Němců z českých území a Slovenska při souhlasu většiny českého 

obyvatelstva a se schválením vítězných mocností, v druhém roce o mnichovský diktát 

znamenající bezbrannost a nakonec ztrátu svobody ČSR, v třetím roce o nucené 

přičlenění sudetských Němců k československému státu. Všechny případy jsou ze 

společné historie, ale i přítomnosti. Historií budou až tehdy, až obě strany ve vzájemné 

shodě udělají za nimi tečku. Mluví se zde o nepříznivě působících vztazích, proto je 

třeba, aby Češi i sudetští Němci nalezli dobrou vůli, podali si ruce na důkaz smíření a 

ochoty ke spolupráci. Dále se v tomto prohlášení navrhuje zahájit jednání mezi vládou a 

                                                 
322  RZEPKA, Walter: Zukunft trotz Vergangenheit, s. 26-30. 
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sudetskými Němci, soustředit jednání na společný program spolupráce, který by 

znamenal návrat těm vyhnaným, kteří o to požádají, vytvořit česko-německou nadaci na 

financování projektů v pohraničí apod.323 

Tyto hlasy došly svého naplnění v roce 1997 v Deklaraci, která se stala 

počátkem pro další konkrétní vypořádávání se s minulostí a v ní spáchanou vinou. 

Nacházíme v ní: přijetí viny a přiznání odpovědnosti německé a české strany za události 

ve společných dějinách, lítost nad utrpením a křivdami německé strany vůči českému 

lidu, lítost české strany pramenící z vyhnání a v něm uplatňovaného principu kolektivní 

viny na Němcích. Objevuje se zde znovu vědomí celého procesu smíření, které jsme 

mohli vidět v devadesátých letech u činností částí sdružení AG. Následný vznik a 

výsledky Fondu a Diskusního fóra tak představuje konkrétní hmatatelné vyjádření 

vypořádání se s vinou minulosti. Fond na základě dialogů, vkládání peněz do kultury, 

činnosti mládeže, vyplácení odškodnění nuceně nasazených, stavebními projekty, 

dáváním peněz na stipendia, do škol apod., se snaží vypořádat s minulostí praktickým 

způsobem. Jeho výsledkem je např. odbourávání předsudků mezi sebou, udržování 

kulturního dědictví, podpora rozvoje mládeže a vydávání knih o společných dějinách. 

Přispěním Diskusního fóra se dosahuje potřebného dialogu na poli vlád obou zemí. 

Do následujícího roku spadá založení občanského sdružení Antikomplex. 

Přestože u něho nemůžeme vnímat konkrétní vypořádání se s vinou je jeho přínos 

s vypořádáním se s minulostí značný. Svojí činností, tzn. dokumentováním oblastí 

dřívějšího území Sudet (zmapování oblastí, kde zaniklo více jak 3000 obcí či jejich 

částí), nafotografováním stejných míst s odstupem více jak padesáti let, pořádáním 

různých přednášek a pomocí výstav, ukazují mnohotvárnost společných dějin a 

představují pravdivě dnešní situaci v dřívějších Sudetech. V jejich myšlenkách se 

objevuje otázka, jak se nám líbí tato země bez jejich původních obyvatel? Je patrné, že 

si všímají zaniklého kulturního a hospodářského života, který hraje velkou roli v životě 

člověka.  

Na konci devadesátých let a začátku nového století a tisíciletí můžeme vidět 

další neúnavnou snahu o vzájemné porozumění, stálé vypořádání se s minulostí, 

budování česko-německého sousedství na základě křesťanského obrazu člověka a úcty 

k lidským právům, odstraňováním xenofobie apod.324 V dnešních diskusích se mluví o 

                                                 
323  Na prohlášení „Smíření 95“ negativně reagují někteří studenti z Ústavu politologie FF UK v Praze, 

více na: FORUM: Cuni. 
324  Srov. ACKERMANN-GEMEINDE: Cesta a cíl, s. 60-61. 
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možnosti návratu těch sudetských Němců, kteří o to požádají na základe Deklarace. 

Požadavky SL o navrácení majetku lze považovat za nevěrohodné, neboť žijících 

sudetských Němců stále ubývá a nastupující generace již většinou nevznáší takovéto 

nároky. Stojí taktéž za povšimnutí, zda by se skutečně chtěli vrátit do ještě dnes 

zpustlého pohraničí a znovu v něm žít. Z posledních dokumentů Německé biskupské 

konference se za cíl společného míru mezi národy stále více považuje dialog, modlitba, 

víra v usmíření, láska k bližnímu, nutnost přátelství, nezapomínání na dřívější události, 

porozumění, smíření a usmíření a ochota ke vzájemné spolupráci.325 

 

5.2 Cesty vedoucí do budoucnosti 

Podíváme-li se do budoucna, může nás napadnout myšlenka, co ještě lze objevit 

nového, co se dá ještě pro společný dialog udělat víc po více jak padesáti letech. Ze 

závěrů jednotlivých kapitol bychom mohli shrnout nejčastěji zmiňovaná témata, která se 

ukazují být cestou do budoucna. Je tu však otázka – zda to co se objevuje nejčastěji, je 

právě to, co je nejlepší nebo se zmiňuje stálo to samé, čeho ještě nebylo dosaženo? Jsou 

tu základy, na kterých by mělo být všechno založeno: pravda, tolerance, odpovědnost, 

solidarita, společný dialog, otevřenost, důvěra, naděje, láska atd. Na jednom setkání 

obou stran zaznělo, že tu je nevyužitá možnost, jak si navzájem říci bolestivé události 

z dějin a zároveň tak dosáhnout osvobozujícího účinku. Jde o to, „převyprávět si 

vzájemně naše traumatické příběhy. Traumatické české příběhy z dějin česko-

německých vztahů, česká hodnocení, česká poučení, to vše převyprávět německými 

ústy a ovšem také obráceně, traumatické německé příběhy z dějin německo-českých 

vztahů, německá hodnocení, německá poučení vyslovit ústy českými.“326 Osvobozující 

účinek je pak v tom, že jsem byl slyšen, že ten kdo s jistotou ví, že byl vyslechnut, nemá 

pak potřebu svůj příběh, svůj pohled povýšit na poslední důkaz nějaké obecné pravdy, 

zásadního soudu.327  

Je mnoho dalších otázek, na které bychom chtěli najít odpověď. Pro mě je to 

otázka, na kterou jsem zatím odpověď nenašel, a to: Proč nebyli z našeho území 

                                                 
325  Srov. DBK: Erinnerung a DBK: Zukunft. 
326  PITHART, Petr: Od velkých pravd, s. 20. 
327  Srov. Tamtéž, s. 21. 
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vyhnaní všichni Němci byl-li na nich uplatňován princip kolektivní viny, za který se 

česká strana omluvila?328 

Dalšími otázkami a tím kroky do budoucna je odpověď na otázky co případně 

v čem lze vidět problém dalšího vývoje? Do otázky co bychom mohli zařadit např. 

problém ve vzdělání, v neznalostech souvislostí a faktů z historie, nedostatečnou 

informovanost veřejnosti o činnosti vládních programů, iniciativ sdružení AG, 

Antikomplexu, zneužívání sudetoněmecké otázky ve volebních kampaních, nadměrné 

zdůrazňování požadavků SL aj. Do otázky v čem by jistě patřil poukaz na nevnímání 

viny, na potřebu vzájemného odpuštění, na usmíření (o kterém bylo již tolik řečeno ale 

stále k němu nedošlo), na snahu upřednostňovat kolektivní vinu před individuální, na 

přiznání si vlastní viny apod. 

Konkrétními kroky pak mohou být: jasné prohlášení české strany o odsouzení 

vyhnání jako takového;329 přepracování Deklarace; věnování větší pozornosti 

(i mediální) činnostem, jež probíhají na úrovni veřejného i církevního života; 

přepracování školního studijního plánu ohledně vyučování dějepisu (věnovat se blíže 

první a druhé světové válce, vyhnání Němců apod.); podporovat výměny mládeže; 

poskytovat studijní a vědecká stipendia aj. 

 

V jednotlivých prohlášeních jsme se zabývali přístupy reprezentativních skupin 

k otázce „vyhnání“ a k problematice česko-německých vtahů. Šlo nám převáženě o 

vysledování toho, zda si skupiny uvědomují, že se „vyhnáním“ skutečně událo 

provinění vůči druhému; zda vnímají v sobě potřebu se za něco omlouvat, nějak 

„vyhnání“ řešit; jak pomáhá jejich představa k odbourávání předsudků vůči Němcům, 

případně Čechům; co je kdo ochoten pro navození vzájemného dialogu udělat; jak 

přiblížit svoje vědomí opačné straně; co si myslí, že je pro budoucnost důležité udělat 

apod. To všechno nám bylo základem pro hodnocení, které mělo poukázat na možnosti 

práce dalších dní.  

Rozmanitost pohledů na problematiku česko-německých vztahů pro nás 

představuje dobré východisko pro vyvíjení nových či pokračování ve starých cestách 

vedoucí k usmíření a  následnému pokoji v srdcích lidí. 

                                                 
328  Někteří zde byli zanecháni s odůvodněním nezbytnosti pro chod státu.  
329  AG má stále pocit, že se česká strana doposud jednoznačně nevyjádřila k třetímu článku Deklarace 

z r. 1997. Srov. ACKERMANN-GEMEINDE: Cesta a cíl, s. 60. 
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Závěr 
 

Historický pohled na česko-německé vztahy nám mohl ukázat, že dějiny těchto 

národů jsou propleteny a zatíženy událostmi, které do dnešních dnů nejsou dořešeny. 

Nejvíce se nás stále dotýkají události vzniklé po mnichovské dohodě (1938) a 

následného vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava (1939), události druhé světové 

války a období roků 1945-1946 charakterizující způsob a provedení vyhnání sudetských 

Němců a Němců z tehdejšího území Československa. Komunikace mezi oběma státy 

byla navíc do roku 1989 ztížena komunistickým režimem v ČSSR a rozdělením 

Německa. Působení a život českých exulantů v Německu však představoval stavební 

kameny pro obnovení vztahů mezi sebou. Nevyřešené kapitoly z česko-německých 

dějin se odrážejí v činnostech sdružení a skupin, které se vlastním způsobem snaží o 

vytvoření vhodných podmínek pro vzájemné usmíření mezi Čechy a Němci. 

Při pohledu na více jak šedesát let práce různých lidí a skupin věnujících 

se problematice česko-německých vztahů nám stále vyvstávají nesnáze, které je třeba 

do budoucna překonat. Za hlavní lze považovat neznalost historického pozadí, faktů a 

souvislostí vývoje obou zemí; neochotu k dialogu; nedostatečná informovanost o 

probíhajících činnostech a iniciativách jednotlivých sdružení, institucí a spolků 

zabývajících se problematikou česko-německých vztahů; upřednostňování principu 

kolektivní viny před individuální (čímž dochází ke snižování odpovědnosti za vykonané 

skutky); nedostatečná připravenost a ochota odpustit a v neposlední řadě také 

zneužívání zmíněné problematiky ve prospěch volebních propagand politických stran. 

Bez vyznání viny, bez pokání a lítosti není možné zakusit usmíření. „Je těžké 

vyznat se z viny, ale ještě obtížnější je odpouštět. Odvaha vyznat se z viny a poprosit o 

odpuštění je závislá na naději. Na naději, že toto vyznání a tato prosba budou slyšeny, 

vyslyšeny, že bude odpuštěno. Nabídce odpuštění musí předcházet vyznání z viny a 

prosba o odpuštění. Na příkladu česko-německých vztahů to znamená: Ať sudetští 

Němci odpustí Čechům vyhnání a vše, co s ním souvisí. Ať Češi odpustí sudetským 

Němcům Mnichov a vše, co s ním souvisí. To však půjde jen s pomocí Boží.“330 S Boží 

pomocí však můžeme pokračovat již v započaté práci u organizací věnujících se 

problematice česko-německých vztahů. Nejdříve bychom však měli sami v sobě změnit 

smýšlení o německé straně, která v posledním desetiletí přímo volá a prosí o odpuštění. 

                                                 
330  OTTE, Anton: Odpuštění a smíření, s. 205. 
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V pojednání o fenoménu viny jsme u sv. Pavla viděli, že postoje, návyky a smyšlení 

představují větší hrozbu než konkrétní činy. V konečné podobě nám tak nejde o 

usmíření ale o život v pokoji, který by měl prostoupit naše vzájemné životy a snahy při 

hledání cest do budoucna.331 

Dnešní prohlášení organizací a skupin věnující se česko-německé problematice 

vychází z neustálých snah o vypořádání se s minulostí, snahou o vedení účinného 

dialogu, potřebě o přesném stanovisku české strany, odstraňování xenofobie z myslí 

lidí, přibližování dnešního života v Sudetech, umožnění návratu některým sudetským 

Němcům na naše území apod. V dokumentech Německé biskupské konference se mluví 

o potřebě dialogu, modlitby, víry a naději v usmíření, o lásce k bližnímu, o nutnosti 

budování přátelství, nezapomínání na dřívější události, porozumění, smíření a usmíření 

a ochotu ke vzájemné spolupráci.332 Z prohlášení biskupů k šedesátému výročí ukončení 

druhé světové války v roce 2005 vyvstává potřeba evangelijní změny smýšlení, pokání a 

odpuštění, na němž lze stavět nové politické uspořádání sjednocující se Evropy.333 Do 

dnešních dnů zapadá velkou měrou i evangelijní „zlaté pravidlo“, které říká: „Jak byste 

chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi.“334 

Rozmanitost pohledů na problematiku česko-německých vztahů pro nás 

představuje dobré východisko pro vyvíjení nových či pokračování ve starých cestách 

vedoucí k usmíření a následnému pokoji v srdcích lidí. Jak v posledku dopadnou naše 

vztahy, závisí na nás konkrétně. Odpustit našim nepřátelům z lásky je těžký úkol, byť 

ten nejzákladnější. Naše vztahy vždy budou převážně záviset na tom, co uděláme 

konkrétně pro náš dialog a jak zareagujeme na hlasy volající po odpuštění. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
331  Srov. Řím 12,18. 
332  Srov. DBK: Erinnerung a DBK: Zukunft. 
333  Srov. OTTE, Anton: Odpuštění a míření, s. 205. 
334  Mt 7,12. 
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Annotation 
 

German people displacement after the World War II as an ethical problem - 

getting over the past and  the guilt in the announcemets of organisations and groups 

expressing attitudes on the Czech-German relationship problems.  

The displacement is more than 60 years disscussed topic, which is still not 

properly solved. Working method „to see- to assess- to act“ could help us to get 

involved into the Czech-German relationship problems with a background of  historical 

development, with sense of  the guilty phenomenon, reconciliation principle and an 

awareness of attitudes of the groups dealing with this problems. On the basis of these 

aspects we can assess their getting over the past and guilt with future consequences.  

 

background of Czech-German relationship  

perceiving the guilt  

conversion  

forgiveness  

the future  way 
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Příloha č. 1 

 

Členění a názvy území, která obývali Němci do roku 1945   

Zdroj: MIKŠÍČEK, Petr: Zmizelé sudety, s. 35. 
1) Böhmerwald  Šumava až k 

Novohradským horám a Českým 

Velenicím, Staňkovu na východě, na 

západě až k Domažlicím   

2) Egerland  Český les, Slavkovský 

les, Tepelská vrchovina, Smrčiny, 

Ašský výběžek, Krušné hory, 

Doupovské hory a Sokolovská pánev   

3) Erzgebirge mit Saazerland  východ 

Krušných hor, Žatecko Chomutovská, 

Mostecká a Teplická hnědouhelná 

pánev   

4) Mittelgebirge  České Středohoří   

5) Elbetal  okolí Labe-Děčínsko a 

Ústecko   

6) Polzen - Niesse Niederland  Česko-

saské Švýcarsko, Šluknovský výběžek, 

Lužické hory, Mimoňsko   

7) Riesengebirge  Jizerské hory, 

Ještědsko-Kozákovský hřbet, 

Frýdlantský výběžek, Podkrkonoší, 

Krkonoše, Broumovsko   

8) Adlergebirge  Orlické hory   

9) Altvatergebirge  Králicko, Hrubý a Nízký 

Jeseník, Rychlebský výběžek, Opavsko, 

Hlučínsko, Ostravsko   

10) Kuhländchen  Nový Jičín, Fulnek a Odry   

11) Südmähren  Podyjí, Slavonicko, 

Novobystřicko a Jindřichohradecko   

12) Schönhengstgau  Hřebečsko, Svitavsko, 

Lanškroun a Moravská Třebová   

13) Wachtl-Deutsch-Brodeker Sprachinsel  

severní část Drahanské vrchoviny, Konice, 

Mohelnice   

14) Olmützer Sprachinsel  Olomouc a okolí, 

Litovelsko   

15) Wischauer-Sprachinsel  Vyškov a okolí   

16) Brünner Sprachinsel  Brno   

17) Iglauer Sprachinsel  Jihlava a okolí, 

Havlíčkův Brod  
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Příloha č. 2 

 

Názor na otázky spojené s vyrovnáním s minulostí mezi ČR a SRN 

 Údaje v % 

r. 2003 
Zcela a částečně 

souhlasí 
Vůbec 

nesouhlasí 
Neví 

Vyrovnání s minulostí přispívá ke zlepšení 
vzájemných vztahů 

90,9 4 5,1 

Potrestání válečných zločinů zamezí 
podobnému násílí 

81,3 10 8,7 

Otevírání citlivých otázek minulosti 
oživuje staré křivdy 

77,4 14 8,6 

Finanční odškodnění obětí nacismu je jen 
pouhým gestem 

77,3 8 14,3 

Zdroj: HOUŽVIČKA, Václav: Borderland. 
 
 
 
Počet utečenců a nuceně vysídlených Němců 

 Německo Polsko Češi 

Průměrný odhad 5,6 milionu 3,5 milionu 2,0 milionu 

Skutečný počet 14,0 milionu 7,0 milionu 3,0 milionu 

Stupeň podhodnocení v procentech 60 50 33 

Zdroj: PETERSEN, Thomas: Útěk a nucené vysídlení, s. 69. 

 
 
 
Vnímání závažnosti problému sudetských Němců 

 1991 1999 2003 

Velmi závažný 66 15 

Spíše závažný x 
61 

29 

Spíše okrajový x x 33 

Zcela okrajový x x 12 

Neví x x 11 

Zdroj: HOUŽVIČKA, Václav: Borderland. Poznámka: Lze dovozovat, že přes opakované mediální 
„vzruchy“ klesá zvolna podíl obyvatel pociťujících tvz. sudetoněmeckou otázku jako naléhavý problém. 
Srov. tamtéž. 
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Příloha č. 3 

 

Přehled vývoje hodnocení poválečného odsunu německého obyvatelstva 

českých zemí. 

 Údaje v % 

 1991 1996 1999 2003 
2004 

Č P 
 

2005 

Spravedlivý – pomáhali rozbít ČSR 27 30 29 43 70 69 
 

41 

Spravedlivý, ale mám výhrady ke 

způsobu 
39,5 43 35 29 x x 

 
32,2 

Nespravedlivý, ale rozhodly tak 

vítězné mocnosti 
6 11 12 15 x x 

 
13 

Nespravedlivý 6,4 2,3 4,5 3 13 15 
 

1,8 

Nespravedlivý a krutý 3,2 2,6 2 2 x x 
 

2,4 

Jiný názor x x x 1 x x 
 

0,1 

Nevím/bez názoru 14 8 17 8 x x 
 

9,5 

Zdroj: HOUŽVIČKA, Václav: Borderland; PETERSEN, Thomas: Útěk a nucené vysídlení, s. 77-80 a 
SPALOVÁ, Barbora: Příběh, s. 12-13. Poznámka: Č – Češi, P – Poláci, x – nepoložená otázka. 
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Příloha č. 4 

 

Vývoj názorů na možné řešení sudetoněmecké otázky 

 Údaje v % 

 1991 1996 1999 2003 2005 

Stačí omluva 24 55 46 57 59 

Vůbec nejednat se zástupci sudet. Němců 18 18 29 32 36 

Podporovat investice 14 20 28 28 32 

Základem řešení Deklarace x 33 32 48 42 

Náš spor vyřeší vstup ČR do EU x 13 31 30 30 

Nechat věci volný průběh 18 10 26 23 29 

Vráti majetek odsunutým 2 2 6 8 7 

Poskytnout vysídlencům odškodnění 3 7 13 15 14 

Zdroj: HOUŽVIČKA, Václav: Borderland. Poznámka: x – otázka nebyla položena; HOUŽVIČKA, 
Václav: Návraty, s. 456. 
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Příloha č. 5 
 
 
Muzea a Centra proti vyhánění 
 

 Polsko Česko Německo 

 B V  2002 

Slyšeli jsme o nich 38 53 25  

Je to dobrá myšlenka 32 19  

Není to dobrá myšlenka 34 47  

Má se zabývat zpracováním tématu 

vysídlením Němců 
27 28  

Výsledkem jejich činnosti bude 

zohlednění zkušenosti různých národů 
37 26  

Nerozhodní, nevyjádřili se 36 46  

Zdroj: PETERSEN, Thomas: Útěk a nucené vysídlení, s. 89-95; Podrobněji též: MAJEWSKI, Piotr M.: 
Srovnání postojů, s. 80-89 a DVOŘÁK, Tomáš: Odsun Němců z Polska a Československa, s. 90-95. 
Poznámka: B – běžné obyvatelstvo; V – vysídlené obyvatelstvo; Polsko a Česko vyjadřuje postoj 
z r. 2004, Německo z r. 2002. 
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Příloha č. 6 

Organizace věnující se problematice česko-německých vztahů 

 
Sudetoněmecké krajské sdružení: 
 
Sudetendeutsche Landsmannschaft 
 
Názorová společenství: 

1. Ackermann-Gemeinde (Ackermannova obec)  
2. Seliger-Gemeinde  
3. Společenství evangelických sudetských Němců 
4. Witikobund  

Další sudetoněmecké svazy a sjednocení: 

1. Spolek Adalberta Stiftera 
2. Pracovní společenství sudetoněmeckých vychovatelů  
3. Pracovní společenství sudetoněmeckých turnerů  
4. Pracovní kruh sudetoněmeckých mladých akademiků  
5. Sjednocení sudetoněmeckých rodových badatelů  
6. Sudetoněmecký pěvecký svaz  
7. Pracovní kruh mladých sudetských Němců  
8. Výzkumné společenství Sudety ve Svazu německých filatelistů  
9. Kamarádský svaz sudetoněmeckých fotbalových svazů  
10. Pracovní společenství sudetoněmeckých alpinistických sekcí  
11. Kruh přátel sudetoněmeckého Wandervogelu  
12. Pracovní kruh pro německé a evropské rolnické otázky  
13. Sudetoněmecký návrat (spolek)  
14. Studentská sjednocení: pracovní kruh sudetoněmeckých studentů; Pražský 

universitní pěvecký sbor; Staré pražské krajanstvo; Chebský zemský sněm; 
Buršácké spolky; Sudetoněmecký svaz studentských korporací  

Sudetoněmecké instituce 

1. Sudetoněmecká rada  
2. Sudetoněmecká akademie věd a umění  
3. Collegium Carolinum  
4. Sudetoněmecký archiv  
5. Sudetoněmecké sociální dílo  
6. Sudetoněmecká nadace  
7. Nadace Rudolfa Lodgmana  
8. Nadace Bernarda Bolzana 
9. Historická komise sudetských zemí  
10. Benrathský kruh  
11. Kruh přátel sudetoněmeckého nářečí  
12. Společnost Johanna Mathesia  
13. Kolbenheyerova společnost  
14. Společnost Walthera Hensela  
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15. Leutaltova společnost  
16. Společnost Charlese Sealsfielda  
17. Obec Hanse Watzlika Regensburg  
18. Albert-Manke-Kolleg  
19. Institut pro církevní historii Čech, Moravy a Slezska  
20. Institut pro reformační církevní historii českých zemí s ústředním archivem  
21. Pracovní kruh chebských kulturních činitelů  
22. Umělecká gilda  
23. Sudetoněmecké kulturní dílo Šlesvik-Holštýn  
24. Sudetoněmecké dílo duchovních  
25. Sudetoněmecké dílo žen  
26. Nakladatelský dům Sudety  
27. Společnost pro podporu východoněmeckého a středoněmeckého písemnictví  
28. Karpatoněmecké kulturní dílo  
29. Podpůrné dílo mládeže (2 spolky) 

Sudetoněmecká zařízení 

1. Sudetoněmecký dům (Mnichov)  
2. Vzdělávací středisko Heiligenhof  
3. Hrad Hohenberg - zemská stráž sudetských Němců  
4. Chebský kulturní dům (Markredwitz)  
5. Jablonecký dům  
6. Východoněmecká galerie Regensburg  
7. Dům Sudety  
8. další desítky menších zařízení (domovských světnic) lokálního charakteru 

Sudetoněmecké spolky mimo Německo 

1. Sudetoněmecký landsmanšaft v Rakousku s obdobnou organizační strukturou  
2. Spolky a společenství v Kanadě, USA, Austrálii, Brazílii, Novém Zélandu, 

Paraguayi, Argentině a v Jihoafrické republice.  
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Údaj o počtu znaků: 
 
 

 


