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O vojenském cvičišti SS Benešov, již bylo napsáno, jak dokumentuje i k dílu 

přiložený seznam literatury, mnohé. Cvičiště se stalo předmětem zájmu vojenských historiků, 

stejně jako historiků regionálních, kteří sledovali proces jeho vyklizení a následného využití 

jednotkami SS, osudy sem umístěných vězňů, všímali si jeho devastace a obnovy. Tomáš 

Zouzal se ve své práci zaměřil na nezaslouženě opomíjený sociální rozměr zřízení cvičiště, a 

sice na jeho dopady na zde usídlené obyvatelstvo, jež muselo v převážné většině opustit své 

domovy a najít nové útočiště v kritické době nacistické okupace, někteří pak volili rovněž 

nesnadnou – nezřídka jako kolaborantství nazíranou – cestu služby na SS-Hofech.  

Téma, jež se týká relativně velkého množství obcí různé velikosti a zhruba tří desítek 

tisíc osob, kladlo na autora značné heuristické nároky. Autor se proto při zkoumání transferu a 

jeho dopadů uchýlil – zcela legitimně – k metodě sondy. I tak byl rozsah pramenné základny 

značný a spektrum využitých pramenů úctyhodné. Zahrnuje prameny tištěné, písemnosti 

úřední povahy stejně jako prameny neúřední, především obecní kroniky. Velké naděje vkládal 

autor do „oral history“, která – přestože autor z Benešovska pochází a prostředí důvěrně zná – 

ani zdaleka nepřinesla očekávané výsledky. Vysoce je třeba ocenit sofistikované metodické 

řešení práce reflektující dvě polohy problému. První vyjadřuje porozumění shora, tedy optiku 

těch, kteří transfer organizačně zajišťovali, druhá pak porozumění zdola, tedy optiku a 

prožitek těch, kteří se museli vystěhovat.  

Kontextuální úvod zabývající se germanizací protektorátu a místem nacistické 

osídlovací politiky v tomto procesu následuje přiblížení rozsahu a vlastního průběhu 

vysídlování s jeho etapizací. Těžiště prováděného výzkumu leží ve třetí a čtvrté kapitole. 

Kapitola třetí pojednává právní a správní rámec vysídlovacích akcí, analyzuje sociální 

strukturu vysídlených (definuje sociálněekonomickou specifiku vysídleného regionu), 

zkoumá mechanismus jejich nového ubytování a pracovního zařazení. Novum představuje 

pokus přiblížit „prožitek“ transferu transferovanými. A nezůstalo jen u něj. Autor k němu 

připojil i válečný prožitek v novém prostředí. Zcela původní a originální jsou analýzy 

teritoriálního umístění vysídlených, jež ukazují vysoké procento těch, kteří zůstali v blízkosti 



svých bývalých bydlišť, tj. v sousedních politických okresech. Práce dokládá, že i ti, kteří 

zůstali, nezůstali „ve svém“, byli vykořeněni, stali se jen trpěnými cizinci ve svých obcích, ale 

mimo své bývalé domovy. 

Kapitola pátá je jen jakýmsi epilogem celé práce, připomínajícím, že většina 

původních obyvatel měla možnost se vrátit. Psychická zátěž vyplývající z návratu do často 

zdevastovaných příbytku a obcí zůstala, stejně jako nesmírně složitá právní problematika 

restitucí, již nutně stranou pozornosti předloženého díla, tvoří svébytný a velmi rozsáhlý 

komplex otázek odvíjejících se a řešených ve zcela jiných politických a sociálně 

ekonomických podmínkách. Je třeba vyzdvihnout kritický nadhled, s nímž autor k interpretaci 

dobových textů a vzpomínek přistupoval. Práce je komplementována řadou ilustrací a 

dokumentů vložených přímo do textů. 

 

Předložené dílo Tomáše Zouzala hodnotím jako celek jako velmi zdařilé a proto jej 

doporučuji k úspěšné obhajobě. 
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