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Vysídlení českého obyvatelstva z Benešovska, Neveklovska a Sedlčanska 

bylo významnou součástí okupační politiky a germanizačních snah nacistů 

v průběhu druhé světové války. Volbu tématu předložené práce považuji proto 

za vhodnou a prospěšnou. Dosud vyšlou historickou literaturu o vysídlení 

z Benešovska představuje několik studií spíše popularizačního charakteru a 

dobově podmíněných (J. Hertla, St. Staňka, A. Robka, J. Hoffmannové). Autor  

tuto literaturu kriticky využil, zpracování textu však opřel především o vlastní 

výzkum pramenů. Šlo hlavně o obecní kroniky, paměti a prameny úřední 

povahy uložené v Národním archivu a ve Státních oblastních archivech. Široká 

pramenná základna je nespornou předností práce. 

Cílem zpracování bylo podat věrohodný a komplexní obraz vysídlování 

českého obyvatelstva z Benešovska, Neveklovska a Sedlčanska jak na základě 

pramenů úřední povahy tak i pramenů vyjadřujících pohled vysídlenců. 

Budování vojenského cvičiště uprostřed Čech autor správně interpretuje jako 

součást nacistické germanizační politiky, při výběru konkrétního území se však 

podle něho uplatnila i hlediska strategická a ráz krajiny (s. 18).Z celého výkladu 

je zřejmé, že okupační správa prováděla zabírání území i vystěhování 

obyvatelstva prostřednictvím českých protektorátních úřadů, které zajistily 

hladký průběh přesídlení. A o to zastupujícímu říšskému protektorovi Reinhardu 



Heydrichovi právě šlo. Tuto skutečnost musí historikové brát v potaz při 

hodnocení činnosti těchto úřadů. 

Výklad problematiky je rozdělen do pěti kapitol. Přínosné jsou především 

druhá, třetí a čtvrtá.V druhé kapitole je nejdříve osvětlena úloha úřadů, které se 

na transferu podílely. Poté autor sleduje postupné zabírání území pro cvičiště 

v pěti etapách. Jde o dosud nejspolehlivější a komplexní zachycení stěhování 

obcí, osad a někde i jednotlivých usedlostí. Cenná je mapka hranic výcvikového 

prostoru (s. 39). Bylo by vhodné v souvislosti s výkladem o první etapě uvést, že 

v této etapě si mohli vysídlenci ještě vzít movitý majetek. 

Jádrem práce je třetí kapitola, která zkoumá průběh vysídlování. Nejdříve 

se podrobně zabývá 

Přesídlovací kanceláří a četnickými hlídkami, které hrály při vysídlování hlavní 

úlohu. S příznivým hodnocením přednosty kanceláře J. Šrajera souhlasím, 

nemohu je však vztahovat na činnost celé Přesídlovací kanceláře, která byla 

často spojena s úplatkářstvím. Přeceněna je i pomoc kanceláře při opatřování 

práce a nového bydlení. Rozhodující byla většinou iniciativa samotných 

přesídlenců, pomoc příbuzných a známých. Přesídlovací kancelář vydávala často 

jen potvrzení a ubytovací listy. 

Po vylíčení průběhu vysídlování se autor zabývá postoji vystěhováním 

ohroženého obyvatelstva. Souhlasím s názorem, že v podmínkách vrcholícího 

nacistického teroru nebyl možný účinný odpor proti vysídlení (s.62). Oceňuji, že 

práce se věnuje i právním a finančním otázkám spojeným s vyvlastňováním 



majetku a upozorňuje na snahu okupačních i protektorátních úřadů vzbuzovat 

zdání legality. Třetí kapitolu uzavírají údaje o počtech obyvatel, kteří byli 

vysídleni a počtech těch, kteří zůstali na území výcvikového prostoru. Uvedeny 

jsou i okresy kam se vysídlenci stěhovali v jednotlivých etapách. 

Nevelká čtvrtá kapitola se zabývá životem přesídlenců v novém bydlišti a 

situací ve výcvikovém prostoru. Zvláštní pozornost je věnována dvorům SS 

budovaným při okraji cvičiště.  

Závěrečná pátá kapitola líčí konec války a návrat vysídlenců. Zde chybí 

utřídění výkladu. Text budí dojem souhrnu epizod, které s tématem někdy přímo 

ani nesouvisí. Uvítal bych lepší osvětlení problematiky repatriace. Ke kladům 

práce patří pečlivě sestavený poznámkový aparát a rozsáhlý seznam pramenů a 

literatury. 

Celkově je předložená práce Tomáše Zouzala dobře zpracována a mám 

jen výše uvedené dílčí připomínky. Autor se snaží o dvojí pohled na transfer: 

pohled stěhujících a pohled stěhovaných. Oceňuji, že autor se neomezuje na 

popis, ale klade a zodpovídá řadu nových otázek. Rozšiřuje tak poznání nejen 

nacistické okupační politiky ale i migrace českého obyvatelstva v průběhu druhé 

světové války. Práce zcela splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a 

proto ji doporučuji k obhájení.  

 

Praha, 16. srpna 2011                           PhDr. Vlastislav Lacina, CSc. 


