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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá protižidovskými opatřeními v Protektorátu 

Čechy a Morava a ve Slovenském státě v období druhé světové války. Analyzuje vztah 

mezi Německou říší a nástupnickými útvary Česko-Slovenské republiky. Cílem práce je 

najít spojitost mezi vnitřním uspořádáním Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského 

státu s protižidovskými opatřeními přijímanými za druhé světové války. 

Nacionálněsocialistická ideologie se vymezila vůči skupině obyvatelstva židovského 

původu a snažila se o její vyřazení z veřejného života a následnou likvidaci. Tyto cíle 

byly na územích pod vlivem nacistického Německa nebo kolaborujících států dosaženy 

pomocí protižidovských opatření. Tato opatření byla přijímána samotnými národními 

politickými reprezentacemi nebo byla z nacistického Německa přímo nařízena. 

V případě Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského státu se jednalo o kombinaci 

iniciativy národních politických představitelů a vliv Německé říše v otázce 

protižidovských opatření.  

 

Abstract 

This Bachelor thesis deals with anti-Jewish measurements in the Protectorate 

of Bohemia and Moravia and in the Slovak Republic during the Second World War. 

It analyses the relationship between the German Empire and two successors on the area 

of the Czech-Slovak Republic. The thesis aims to discover relationship between internal 

structure of the Protectorate of Bohemia and Moravia and the Slovak Republic and anti-

Jewish measurements, which were implemented by national political representations or 

they were ruled by the Nazi Germany. In the case of the Protectorate of Bohemia and 

Moravia and the Slovak Republic the implementation of these measurements was 



   

combination of the initiative from national political representations and the influence of 

the German Empire.  
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Úvod 

Nástup Adolfa Hitlera k moci v roce 1933 v Německu znamenal změnu pro celý svět. 

Ideologie nacionálního socialismu se šířila do ostatních států a nalézala v nich své 

příznivce. Vývoj na politické scéně vedl až k situaci, kdy z Česko-Slovenské republiky 

vznikly dva nové útvary. Dne 14. března 1939 byla vyhlášena Slovenským sněmem 

samostatná Slovenská republika a dva dny nato byl zřízen Protektorát Čechy a Morava. 

Přestože politická reprezentace v meziválečném Československu respektovala 

demokratické principy státu, byla během druhé světové války v obou částech původní 

ČSR zavedena nedemokratická opatření proti židům jako specifické skupině obyvatel, 

která vedla až k jejich fyzické likvidaci.  

 

Židé byli na území českých a slovenských zemí tradiční menšinou už od středověku. Již 

v této době byl ve společnosti antisemitismus, který v určitých obdobích vůči židům 

otevřeně propukal.  Ve spojitosti s tématem mé práce je důležité nejen přímo 

popisované období druhé světové války, ale i období takzvané druhé republiky, od 

podpisu Mnichovské smlouvy do vzniku samostatného Slovenského státu a počátku 

okupace českých zemí. V té době se slovenská politická reprezentace silněji snažila 

o získání autonomie a antisemitismus používala jako prostředek k vymezení 

slovenského národa a jeho nepřítele. Založením samostatného státu se slovenská 

politická reprezentace oddělila od svých partnerů ve společném státě, Čechů, a začala 

vytvářet samostatnou politiku a stát. Jeho charakteristickým rysem bylo odvolávání se 

na křesťanskou tradici, kterou reprezentoval hlavní představitel Slovenského státu kněz 

Jozef Tiso. Naopak české země byly okupovány Německou říší. Vznikem protektorátu 

byla demokratická tradice první Československé republiky přerušena a na území 

protektorátu se projevila nacionálně socialistická ideologie.  

 

Cílem mé bakalářské práce je najít spojitost mezi vnitřním uspořádáním Protektorátu 

Čechy a Morava a Slovenského státu a protižidovskými opatřeními přijímanými na 

jejich území. Zkoumám hlavně vliv rozdílů mezi těmito dvěma státními útvary na 

nařizování, průběh a cíle protižidovských opatření. Byl Slovenský stát v případě 

protižidovské politiky zcela pod vlivem svého spojence nacistického Německa a bylo 

mu toto vnuceno nebo se antisemitismus z minulosti projevil při utváření politiky 
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slovenské vládní reprezentace nezávisle na Německu? Byla židovská otázka a její řešení 

v protektorátu pouze mezifází k likvidaci Čechů a germanizaci prostoru nebo byla jen 

plněním ideologických cílů nacionálního socialismu v podobě vyřazení židů ze 

společnosti? 

 

Práce je psána hlavně na základě sekundárních zdrojů a jejich analýzy, která je doplněna 

o prvky komparace pomáhající k dosažení cíle samotné práce. Text je členěn na tři 

základní kapitoly.  

 

První kapitola je rozdělená na dvě části. Začátek je věnován období od podpisu 

Mnichovské smlouvy 29. září 1938 do vyhlášení samostatného Slovenského státu. Je 

v ní popsáno politické a společenské dění v tomto období na území zmenšené 

Československé republiky, kdy se projevují první známky antisemitismu u politické 

reprezentace autonomní Slovenské krajiny, ale i počátek aktivity ústřední vlády ve 

vztahu k židovské problematice. V druhé části se věnuji Protektorátu Čechy a Morava 

a Slovenskému státu a tomu, co mělo vliv na protižidovskou politiku. Srovnávám 

vnitřní uspořádání obou zkoumaných útvarů, vztah k Německu a jeho vliv na utváření 

politiky a také mezinárodní postavení.  

 

Druhá kapitola popisuje protižidovská opatření vydaná protektorátní a slovenskou 

reprezentací, je v ní vybráno několik nejdůležitějších nařízení týkajících se židů a jejich 

života během druhé světové války. V kapitole nejsou zmíněna podrobně opatření 

týkající se hospodářských a majetkových práv židů, protože ta jsou obsahem další 

kapitoly.  

 

Třetí kapitola se věnuje procesu arizací, které jsou v práci chápány jako proces 

vyřazování židovského obyvatelstva z hospodářské oblasti a omezení jejich 

majetkových práv. Kromě jejich legislativního zakotvení a průběhu je věnována 

pozornost tomu jaký byl cíl prováděných arizací a zda se jednalo zároveň o proces 

germanizace nebo slovakizace hospodářství. 

 

Teritoriálním vymezením tématu je Protektorát Čechy a Morava a Slovenský stát, do 

vymezení není zahrnuta oblast Sudet, která byla od září 1938 přímou součástí Německé 
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říše a také Podkarpatská Rus, která byla v březnu 1939 připojena k Maďarsku. Časově 

téma zapadá do období druhé světové války, ale pro potřeby práce je část věnována 

i roku 1938.  

 

V souvislosti s některými pojmy používanými v textu je nutné je vymezit. Při 

psaní jsem narazila na dvě možnosti psaní slova žid. Někteří autoři používají velké 

písmeno na začátku slova a jiní malé. Slovo žid, s malým „ž“ na začátku, je chápáno ve 

významu spojeném s vírou a definicí osoby na základě její víry. Naopak slovo Žid 

psané s velkým „ž“ evokuje osobu jako příslušníka židovského národa. Správné použití 

v práci by se řídilo podle data zavedení definice osoby židovského původu buď na 

konfesionálním, nebo rasovém základě a v textu celé práce by se střídalo. Pro 

zjednodušení budu označovat osoby židovského původu slovem žid s malým „ž“, 

protože většina židů nedefinovala svou národnost jako židovskou, hlásila se většinou 

k některé z národností, které v těchto státech žily.
1
 Dále u slovenských výrazů přepisuji 

„Slovenský štát“ do českého tvaru „Slovenský stát“, v případě označení Hlinkovy 

slovenské ľudové strany (HSĽS) ponechávám slovenskou formu slov, v případě přepisu 

by mohlo dojít ke zkreslení významu slova „ľudový“ a jeho mylnému použití. 

 

Rozbor literatury 

Téma protižidovských opatření a postavení židů je dostatečně zpracováno 

v dostupné literatuře. Zároveň i díla týkající se arizací je možné snadno dohledat. Díla 

věnujícím tématu v němčině nejsou zařazena do seznamu literatury, protože má znalost 

německého jazyka není na takové úrovni, abych byla schopna číst odborné texty. Kromě 

monografií jsem využívala i různé sborníky přednášek nebo sebrané příspěvky 

z konferencí. K tématu týkajícího se Slovenského státu byla velmi přínosnou 

monografie Ivana Kamence
2
, kniha Detlefa Brandese „Češi pod německým 

protektorátem“
3
 mi posloužila jako základ pro kapitolu věnující se Protektorátu Čechy 

a Morava. Dále z monografií byla velmi důležitá kniha Miroslava Kárného „“Konečné 

                                                 

1 V některých slovních spojeních je v textu psáno u slova „žid“ velké „Ž“, forma psaní je převzatá od 

autorů literatury, ze které je čerpáno. 
2
 Ivan Kamenec, Slovenský stát (1939-1945)  (Praha: Anomal, 1992). 

3
 Detlef Brandes, Češi pod německým protektorátem: Okupační politika, kolaborace a odboj 1939 – 1945 

(Praha: Prostor, 2000). 
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řešení“, Genocida českých židů v německé protektorátní politice“
4
, i když se jedná 

o starší knihu vydanou v roce 1991. Monografie se věnuje postavení židů za druhé 

světové války v Protektorátu Čechy a Morava a poskytuje kvalitní zpracování tématu 

protižidovských opatření. Autorkou věnující se v poslední době hlavně legislativní 

stránce protižidovských nařízení je Helena Petrův, její kniha „Zákonné bezpráví: Židé 

v Protektorátu Čechy a Morava“ obsahuje nejen přehled právních úprav spojených 

s židy v protektorátu, ale také je dává do společenských a politických souvislostí doby 

druhé světové války.
5
 Kniha Ladislava Lipschera

6
 je také monografií, i když staršího 

data, která podává kvalitní přehled o postavení židů ve Slovenském státě. Arizacím jak 

na Slovensku, tak i v českých zemích se věnuje několik autorů, Drahomír Jančík, 

Eduard Kubů a Ján Hlavinka. Zkoumají arizaci z různých úhlů pohledu a kromě jejich 

průběhu a cílů se věnují také arizátorům samotným, celému procesu a jeho významu pro 

národní hospodářství. Helena Krejčová ve svých pracích popisuje dění spojené 

s arizacemi uměleckých předmětů a také organizační strukturu spojenou s deportacemi 

židů a správou jejich majetku. Kromě výše zmíněných autorů jsem čerpala z dalších 

knih a sborníků. Za všechny bych zmínila řadu „Terezínské studie a dokumenty“, která 

je vydávána každý rok za podpory Institutu terezínské iniciativy pod edičním vedením 

Jaroslavy Milotové a Evy Lorencové. Studie uveřejňované v těchto knihách se věnují 

problematice spojené s protižidovskou politikou za druhé světové války a také jejím 

vnímáním v současnosti. 

                                                 

4
 Miroslav Kárný, „Konečné řešení“, Genocida českých židů v německé protektorátní politice (Praha: 

Academia, 1991). 
5
 Helena Petrův, Zákonné bezpráví: Židé v Protektorátu Čechy a Morava (Praha: Auditorium, 2011). 

6
 Ladislav Lipscher, Židé v slovenskom štátě 1939-1945 (Bánská Bystrice: Print-servis, 1992). 
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1 Vznik Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského státu 

1.1  Druhá republika 

Postavení židovského obyvatelstva a antisemitská politika v Protektorátu Čechy 

a Morava a ve Slovenském státu má své kořeny v dění za druhé republiky, kdy ústřední 

vláda řešila postavení na mezinárodní scéně a vnitřní problém v podobě požadavků 

Slováků na autonomii. Podpisem Mnichovské dohody 29. září 1938 bylo 

Československo zmenšeno ve prospěch Německa, Polska a Maďarska. Bylo narušeno 

státní uspořádání uvnitř republiky a ta se musela s novým stavem vyrovnat. Obě 

národnosti československého státu se obávaly silnějších sousedů a jejich možných 

teritoriálních nároků. Češi se snažili udržet suverenitu státu a nedat nacistickému 

Německu záminku k další akci, která by mohla ohrozit jednotný stát, a Slováci se cítili 

ohroženi ze strany Maďarska jeho revizionizmem.
7
 Slováci se upnuli na myšlenku 

autonomie slovenského území. Hlavním představitelem tohoto směru byl Jozef Tiso, 

který stál v čele Hlinkovy slovenské ľudové strany. V Žilině 6. října 1938 se mu 

podařilo přesvědčit reprezentanty ostatních slovenských stran o nevyhnutelnosti 

autonomie, která byla posléze vyhlášena a vznikla Slovenská krajina.
8
  

 

V osamostatněné slovenské části docházelo k projevům antisemitismus, které 

souvisely hlavně s přesvědčením, že židé by mohli být překážkou slovenské 

samostatnosti, protože se tradičně hlásili k maďarské národnosti.
9
  K prosazování 

antisemitských nálad měla ústřední vláda v čele s Rudolfem Beranem rezervovaný 

postoj. Všeobecně nesouhlasila s omezováním osobních svobod, ale v zájmu zachování 

silného suverénního státu přijala některá opatření, k posílení centrální moci 

a akceschopnosti státu. Zmocňovací zákon přidělil prezidentovi právo vydávat dekrety, 

které byly na úrovni zákona, a tímto zcela suspendoval funkci Národního shromáždění. 

Dalším omezením demokracie bylo zjednodušení stranického spektra a zákaz některých 

politických stran. Podle vládních nařízení z prosince 1938 a ledna 1939 platných pro 

Čechy a Moravu byla zakázána a rozpuštěna Komunistická strana Československa a byl 

                                                 

7 Stanislav Balík, Vít Hloušek, Jan Hojzler, Jakub Šedo, Politický systém českých zemí 1848-1989 (Brno: 

Masarykova univerzita, 2003), 83-84. 
8
 Dušan Kováč, Dějiny Slovenska (Praha: Nakladatelství lidové noviny, 1998), 210. 

9
 Ladislav Lipscher, Židé v slovenskom štátě 1939-1945 (Bánská Bystrice: Print-servis, 1992), 13. 
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podpořen model dvou stran. Strana národní jednoty v čele s Rudolfem Beranem se 

hlásila k autoritativní demokracii a programově se orientovala na mladé lidi a řešení 

otázky imigrantů a tzv. židovského problému. V opozici stála Národní strana práce 

v čele s Antonínem Hamplem programově se hlásící k sociální demokracii reformního 

charakteru a sociální spravedlnosti.
10

 Ve Slovenské krajině se po vyhlášení autonomie 

v říjnu 1938 politická reprezentace rozhodla pro likvidaci opozičních stran, aby si 

zabezpečila vedoucí postavení. Během října a listopadu zakázala působení komunistické 

strany, sociálně-demokratické strany, strany německých socialistů a židovské strany. 

Vše vyvrcholilo sloučením slovenských politických subjektů (národních socialistů, 

fašistů, živnostníků a národního sjednocení) s Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou. 

Vznikla Hlinkova slovenská ľudové strana, Strana slovenskej národnej jednoty.
11

 Podle 

Valeriána Bystrického byl připisován velký význam Slovenskému sněmu. Jak autor 

uvádí: „Už jeho vytvoření (dne 18. prosince 1938, pozn. aut.) naznačovalo budování 

autoritativního režimu. HSĽS připravila jednotnou kandidátku. … Navíc průběh voleb 

na mnohých místech kontrolovala Hlinkova garda, existovaly zvláštní volební místnosti 

pro židy a Čechy.“
12

 Během voleb došlo k oddělení neslovenských národních skupin, 

které mohlo později vést k dalším opatření proti židům a Čechům. 

 

 Ústřední vláda se snažila co nejdéle odkládat přijímání protižidovských 

opatření, i když byla pod tlakem nacistického Německa. Zásahy proti židům na 

slovenském území nebyly nijak podporovány nebo nařizovány ústřední vládou, naopak 

všechna opatření prováděná slovenskou vládou (přesun židovských notářů na maďarská 

území z října 1938 nebo vystěhování židů na nově zabraná slovenská území 

Maďarskem po arbitráži v listopadu 1938) byla pouze z iniciativy Slováků. Začátkem 

roku ale ani ústřední vláda neodolala tlaku z německé strany a Rudolf Beran ustanovil 

zvláštní komise pro posouzení židovské otázky, které měly přijít s řešením pro aktuální 

situaci.
13

 Na jaře roku 1939 se stále více začaly projevovat separatistické tendence 

uvnitř slovenské společnosti a hlavně její politické reprezentace. Do popředí se dostali 

zastánci radikální politiky Vojtěch Tuka, Ferdinand Ďurčanský a Alexandr Mach, kteří 

                                                 

10
 Stanislav Balík et al., Politický systém českých zemí, 95. 

11 Valerián Bystrický, „Slovensko v druhej republike“ in Židovská menšina za druhé republiky, ed. PhDr. 

Miloš Pojar, PhDr. Blanka Soukupová, CSc., Mgr. Marie Zahradníková (Praha: Židovské muzeum v Praze, 
2007), 122 – 123. 
12

 Ibid., 123. 
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se scházeli pravidelně s německými politiky, a netajili se touhou po samostatném 

slovenském státu. Stále silnější separatistické tendence vyděsily ústřední vládu, která se 

obávala situace, kdy se Slovenská krajina odtrhne a vyhlásí samostatnost. V tu chvíli by 

zůstaly české země napospas Německu. Vláda proto vyhlásila pro slovenské země 

výjimečný stav a 10. března 1939 vstoupila na území Slovenska československá vojska. 

Slovenská společnost obsazení území brala jako zásah a omezení autonomie a projevila 

s postupem ústřední vlády nesouhlas. Nacisté využili situace uvnitř druhé republiky a po 

schůzce v Berlíně s Hitlerem svolal Jozef Tiso Slovenský sněm do Bratislavy na 

14. března 1939, kde oznámil Hitlerův požadavek na samostatný slovenský stát. Sněm 

po váhání požadavek přijal a 14. března vznikl samostatný Slovenský stát.
14

  

1.2 Slovenský stát 

1.2.1 Vnitřní uspořádání 

Nově vzniklý stát ustanovený 14. března 1939 slovenským sněmem se oficiálně 

nazýval Slovenská republika, pro jeho označení bylo také často používáno sousloví 

Slovenský stát. Měl navazovat na tradici druhé republiky, v  čele byl prezident, kterým 

se 26. října 1939 stal Jozef Tiso a zákonodárným orgánem byl Sněm slovenské 

republiky zvolený ještě v období druhé republiky. Sněm se měl podílet na budování 

nového státu na parlamentním principu, ale postupně ztrácel svou pozici a v republice se 

stále více projevovaly totalitní tendence. Vláda se stala zákonodárným orgánem 

a vydávala nařízení, která nahrazovala zákony. Jako kontrolní orgán fungovala Státní 

rada, která byla složená z nejvyšších zástupců ústavních orgánů, členů Hlinkovy 

slovenské ľudové strany
15

, Hlinkovy gardy a zástupců církví a národnostních menšin.
16

 

 

Důležitou roli v nově vzniklém státě měla Hlinkova slovenská ľudová strana, 

v rámci které se kumulovaly vládní a stranické funkce. Po celou dobu války byla strana 

nejednotná. Proti sobě stáli přívrženci prezidenta Tisy, většina členů strany, státní 

správa a katoličtí duchovní společně s některými podnikateli. Tato konzervativní část 

                                                                                                                                               

13
 Lipscher,  Židé v slovenskom štátě, 23-25. 

14
 Ivan Kamenec, Slovenský stát (1939-1945) (Praha: Anomal, 1992), 16-24. 

15
 V práci dále používám ve spojitosti s Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou, Stranou slovenskej 

národnej jednoty tradiční jméno Hlinkovy slovenské ľudová strany nebo zkratku HSĽS i po změně jména 
v listopadu 1938. 
16

 Ivan Kamenec, Slovenský stát, 27. 
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strany byla lépe přijímána společností díky klerikální tradici, kterou udržovala. Proti 

nim stáli radikálové, kteří se shromažďovali okolo Hlinkovy gardy. Snažili se 

o zavedení nacionálního socialismu a jeho přizpůsobení slovenským podmínkám. Jejich 

reprezentantem se stal Alexandr Mach. Hlavní rozpory mezi těmito dvěma názorovými 

křídly se týkaly hlavně protižidovské politiky a jejího zavádění.
17

  

 

Vedoucí úloha HSĽS byla zakotvena přímo v ústavě paragrafem č. 58, strana 

měla být možností pro slovenské občany podílet se na státní moci. Jejím cílem bylo 

ovládnout veřejný život a všechny jeho složky. Kromě zákazu činnosti pro organizace 

a spolky mimo stranickou strukturu, vytvořila vlastní monopolní organizace, Hlinkovu 

mládež a Hlinkovu gardu. Obě organizace se inspirovaly v podobných nacistických 

organizacích z Německa. Vyznačovaly se polovojenským charakterem a loajalitou 

režimu. Kromě HSĽS se na politické scéně objevovaly ještě dvě strany, které 

reprezentovaly německou a maďarskou menšinu na slovenském území.
18

 

 

Přestože byl Slovenský stát suverénním státním útvarem, byla jeho politika 

ovlivňována Německem prostřednictvím nadiktovaných smluv. Německý vliv se 

projevoval nejvíce ve vojenské a zahraničněpolitické oblasti, ale postupem času se 

Německo podílelo i na vnitřní politice státu. Zásah Německa vedl například 

k vnitropolitickým změnám po jednáních v červenci 1940 mezi Hitlerem a Tisem 

v Salcburku. Nacisty bylo doporučeno, aby Slováci vyměnili některé politiky v předních 

funkcích a více sledovali nacionálněsocialistickou orientaci Německa. V reakci na toto 

jednání byl zostřen autoritativní režim a do praxe státu byly zavedeny 

nacionálněsocialistické metody. Do důležitých funkcí byli jmenováni představitelé 

radikálního proudu uvnitř strany. Vojtěch Tuka se stal předsedou vlády a ministrem 

zahraničních věcí a Alexandr Mach získal ministerstvo vnitra.
19

 

1.2.2 Vztah k Německu 

V plánech Německa se Slovenská republika stala prostředkem propagandy, byla 

vzorovým státem, který měl pomoci ukázat státům střední a jihovýchodní Evropy, jak 

výhodné by bylo se spojit s Německem. Pro Slovenský stát bylo nacistické Německo 

                                                 

17
 Lipscher,  Židé v slovenskom štátě, 57-59. 

18 Kamenec, Slovenský stát, 31.   
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garantem jeho samostatnosti v případě, že bude sledovat politiku odpovídající německé 

orientaci. Kolaborace měla i svá negativa, Slovensko bylo zapojeno přímo do války 

proti Polsku. V listopadu 1940 podepsalo společně s dalšími německými satelity Pakt 

tří, kterým se zavázala ke spolupráci s Itálií, Německem a Japonskem.  Tím se 

Slovenský stát dostal do izolace ve vztahu k západním mocnostem. V souvislosti 

s vývojem války v roce 1943 a oslabením Německa se snažila slovenská reprezentace 

o potlačení nacionálně socialistického zaměření politiky a veřejného života. Slovenský 

stát se hodlal odtrhnout od Německa, aby v případě německé prohry nebyl brán jako 

německý spojenec a poraženecký stát. Společnost byla vyzvána k loajalitě vůči 

slovenskému státu a budování slovenského národa. Další změna ve vztahu k Německu 

přišla ve spojitosti se Slovenským národním povstáním, které vypuklo v létě 1944. 

Slovenské území se stalo bojištěm mezi partyzány a německými vojenskými 

jednotkami. Slovenský stát se dostal pod přímou okupaci Německa, které zde opět 

zavedlo režim teroru a nacionálněsocialistických idejí.
20

 

1.2.3 Rozpad Slovenského státu 

Proces rozpadu Slovenského státu začal vypuknutím Slovenského národního 

povstání v srpnu 1944, kdy byla vyhlášena Československá republika na povstaleckém 

území.
21

 U  reprezentantů v Německé říši dění na Slovensku vyvolalo obavy, zvláště 

když slovenská vláda nebyla sama schopna povstání pacifikovat, a proto byly na území 

Slovenska přesunuty německé oddíly, které území okupovaly.
22

 V tu dobu Německo 

začalo ztrácet své pozice ve válce a bylo oslabeno. Území Slovenského státu bylo 

během dubna 1945 postupně osvobozeno a partyzánská Slovenská národní rada 

navázala na Československou republiku v meziválečném období společně s londýnskou 

exilovou vládou. 

  

                                                                                                                                               

19 Lipscher,  Židé v slovenskom štátě, 63-64. 
20

 Kamenec, Slovenský stát,  41-43, 81-83. 
21

 Ibid., 128-129. 
22

 Lipscher,  Židé v slovenskom štátě, 213. 
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1.3 Protektorát Čechy a Morava 

1.3.1 Vnitřní uspořádání 

Protektorát Čechy a Morava byl vyhlášen o dva dny později než Slovenský stát, 

16. března 1939. Nestal se samostatným státním útvarem, ale byl vazalem nacistického 

Německa, kterému byla poskytnuta určitá míra autonomie. V Protektorátu platilo 

dosavadní právo, pokud neodporovalo právu Německé říše. Protektorátu bylo povoleno, 

mít vlastní orgány a úředníky, jejichž státní organizace byla převedena z dob druhé 

republiky. Vedle původních struktur existovaly ještě upravené tři další orgány, státní 

prezident, protektorátní vláda a zástupce u říšské vlády. Nade všemi byl Hitlerem 

jmenovaný říšský protektor, který dohlížel na dodržování Hitlerových politických 

směrnic.
23

  

 

V protektorátu neexistovala politická organizace obdobná HSĽS na Slovensku. 

Nejvýznamnější roli ve společnosti mělo Národní souručenství ustanovené v březnu 

1939, které sdružovalo většinu veřejnosti.  Podle plánů jeho zakladatelů měl výbor NS 

suplovat parlament jako politickou reprezentaci českého národa. Po odhalení spojitosti 

mezi NS a odbojem ztratilo Národní souručenství většinovou podporu společnosti 

a postupně (hlavně od roku 1943) se z něj stala depolitizovaná organizace zaměřená 

především na kulturu a výchovnou osvětu mládeže. V protektorátu nebyl prostor pro 

organizaci podporující český národ, která by mohla vystupovat protiněmecky.
24

 

Uskupení extrémní pravice nebyla schopna se prosadit samostatně. Často byla jejich 

činnost sabotována Národním souručenstvím. Většího významu dosáhla jen Vlajka, 

která převzala ideologii NSDAP a snažila se v rámci svého programu o získání důvěry 

německého národa a o spolupráci mezi Němci a Čechy při zachování svébytnosti obou 

národů. Nacistickými představiteli však nebyla považována za hodnotného partnera.
25

 

Ani role NSDAP nebyla v protektorátu nijak velká. Hlavní slovo v protektorátu měl 

říšský protektor jako zástupce nacistického Německa a Hitlera. Samotné straně NSDAP 

bylo zakázáno ovlivňovat arizaci, utváření sociálních poměrů a orientaci protektorátní 

                                                 

23
 Stanislav Balík et  al., Politický systém českých zemí 1848-1989 , 18-20. 

24
 Ibid., 108. 

25
 Detlef Brandes, Češi pod německým protektorátem: Okupační politika, kolaborace a odboj 1939 – 1945 

(Praha: Prostor, 2000), 56. 
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politiky. Její rolí v protektorátu měla být výchova v duchu nacionálního socialismu 

a péče o protektorátní Němce.
26

 

 

Vnitřní dění v protektorátu bylo ovlivněno postavou říšského protektora. První 

říšský protektor Konstantin von Neurath, jehož poradcem se stal ve funkci státního 

tajemníka Karel Hermann Frank, nastoupil do funkce až po skončení vojenské správy 

v dubnu 1939. Jeho cílem bylo udržet protektorát jako přechodnou formu uspořádání, 

která měla být po úspěšném válečném tažení nahrazena zřízením nových říšských žup 

a začleněním oblasti do německé říše.
27

 V roce 1941 byl nahrazen Reinhardem 

Heydrichem, k jehož jmenování bylo několik důvodů. V protektorátu se začal stále více 

projevovat odboj a mezi dělníky se objevovaly protiněmecké nálady doprovázené 

stávkami. To pro Německo nebylo žádoucí, neboť chtělo využívat protektorátního 

hospodářství pro svůj prospěch. S Neurathovými opatřeními v protektorátu mnohdy 

nesouhlasili zástupci v Berlíně.
28

  

 

Fungování protektorátu stále zpomalovala dvoukolejnost správní organizace, 

která byla vytvořena při vzniku protektorátu. Heydrich si dal za svůj cíl pomocí 

administrativní reformy zlikvidovat autonomii protektorátu zevnitř, což by odstranilo 

tuto problematickou dvoukolejnost správy. Všechny klíčové pozice v administrativě, 

kromě zemědělství, byly obsazeny Němci.
29

 Vláda již nevystupovala jako samostatný 

protektorátní orgán, ale stala se prostředkem k vykonávání říšských příkazů. Pozice v ní 

byly obsazeny politiky loajálními vůči nacistům a na nejdůležitější post ministra 

hospodářství byl jmenován Němec Walter Bertsch. Každý z českých ministrů měl 

přiděleného generálního německého zástupce, který byl zplnomocněn spravovat 

příslušné odvětví. Reorganizaci po Heydrichově smrti dokončil K. H. Frank. Po jejím 

ukončení došlo k naplnění všech cílů, které Heydrich v této otázce vytyčil. Okupační 

aparát byl výrazně zmenšen co do počtu úředníků, ale byl mnohem efektivnější. 

Autonomní úřady byly začleněny do okupační správy a podléhaly zcela Němcům, kteří 

                                                 

26
 Pavel Maršálek, Pod ochranou hákového kříže: Nacistický okupační režim v českých zemích 1939-1945 

(Praha: Auditorium, 2012), 70. 
27

  Ibid., 38-39. 
28

 Brandes, Češi pod německým protektorátem, 248. 
29

 Ibid., 268. 
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stáli v jejich čele. Byla vyřešena dvoukolejnost, která komplikovala germanizaci 

prostoru, a protektorát se nelišil od jiných území okupovaných Německem.
30

 

1.3.2 Vztah k Německu 

Výnosem o zřízení Protektorátu Čechy a Morava z 16. března 1939 byla 

zlikvidována jakákoliv suverenita českých zemí, které byly nepřímo zapojené do říše ve 

formě protektorátu při zachování jejich jednoty. Tato forma uspořádání představovala 

výhody pro Německo, které mohlo do budoucna území jednodušeji začlenit a zároveň 

nemuselo poskytnout jinonárodnostním skupinám občanská a politická práva podle 

říšského právního pořádku.
31

 V Čechách a na Moravě byl jako důsledek vazalského 

vztahu k Německu zaveden okupační režim totalitního modelu, který byl 

charakterizován jednou ideologií, cenzurou a státní kontrolou nad ekonomikou.
32

  

 

Během války se vztah Německa s okupovaným územím výrazně neměnil. Celou 

dobu byla prováděna opatření a rozhodnutí s cílem germanizovat protektorát 

a hospodářsky ho využít. 

1.3.3 Zánik Protektorátu Čechy a Morava 

Konečná fáze okupace byla ovlivněna neúspěchem německých armád. Hrozící 

porážka měla být podle vedení Německa odvrácena tzv. totální válkou. V rámci této 

politiky musel protektorát zvýšit tempo výroby a hospodářsky se mobilizovat.
33

 Vnitřní 

problém zažívala protektorátní správa v souvislosti se Slovenským národním povstáním, 

které začalo v létě 1944. V důsledku něho došlo k rozmachu partyzánského hnutí také 

v Čechách a na Moravě. Zároveň s ustupující německou armádou z východu se od 

února 1945 části protektorátu stávaly bojovým územím. V tu dobu ministr pro 

protektorát K. H. Frank začal ztrácet svou pozici a v dubnu byla veškerá moc 

v otázkách obrany protektorátu předána gen. Toussaintovi. Dne 8. května 1945 podepsal 

gen.Toussaint kapitulaci před zástupci České národní rady.
34

 

                                                 

30
 Maršálek, Pod ochranou hákového kříže, 88-89, 92. 

31
 Ibid., 17. 

32
 Stanislav Balík et  al., Politický systém českých zemí 1848-1989 , 98. 

33
 Maršálek, Pod ochranou hákového kříže, 96. 

34
 Ibid., 104, 107. 
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2 Protižidovská opatření 

Antisemitská politika slovenská vlády vycházela jednak z  tlaku nacistů na 

příjímání protižidovských opatření a jednak z vlastních pohnutek vlády, která využila 

napjatých slovensko-židovských vztahů v hospodářské, národnostní a náboženské 

oblasti, které se projevovaly už od konce 19. století. Politika nesledovala jen 

ekonomické a sociální cíle, ale obsahovala i ideový podtext, kdy židé byli označení za 

nepřátele státu a slovenského národa.  Konkrétní plán pro řešení židovské otázky ve 

Slovenském státě byl doporučen Německem po salcburských jednáních v roce 1940. 

Plán se týkal přibližně 89 000 občanů Slovenska, které bylo možné označit za židy 

a jeho obsahem bylo nejdříve vyřazení židů ze společnosti a  zabavení jejich majetku 

a následná nutnost vystěhování, až se židé stanou sociálním problémem státu.
35

 

 

V Protektorátu Čechy a Morava se řešení židovské otázky týkalo 118 320 židů
36

  

a souviselo s řešením „české otázky“, která byla významná pro Německo, které chtělo 

po vítězné válce začlenit protektorátní území do Německé říše a zaplnit ho Němci. 

Vznik protektorátu znamenal pro vládu, která pokračovala v úřadu z druhé republiky, 

změnu postoje k protižidovské politice. Do vyhlášení protektorátu byla vláda 

omezována ve vydávání protižidovských opatření strachem z ekonomického bojkotu ze 

strany Velké Británie, která podmiňovala svou finanční pomoc právě odmítnutím 

protižidovských opatření. Ale po vzniku protektorátu se postoj vlády změnil a vládní 

aktivita prováděná nezávisle na Německé říši a okupační správě dokládá, že část 

opatření byla iniciována z její strany. Motivy pro toto konání byly hlavně 

ekonomického charakteru, podporované vedením finančních a průmyslových kruhů 

a Národního souručenství.
37

 

 

Těsně před druhou světovou válkou a během ní byl v Protektorátu Čechy 

a Morava a ve Slovenském státu vyhlášen nespočet nařízení a zákonů na lokální 

i centrální úrovni upravujících postavení a práva židů ve společnosti. Níže není 

                                                 

35
 Ivan Kamenec, Slovenský stát, 107-110. 

36
 Wolf Gruner, „Protektorát Čechy a Morava a protižidovská politika v letech 1939-1941; Místní 

iniciativy, opatření na regionální úrovni a rozhodnutí ústředních orgánů na území „Velkoněmecké říše“ 
in Terezínské studie a dokumenty, ed. Jaroslava Milotová, (Praha: Sefer, 2005), 44. 
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poskytnut výčet všech. Nařízení zmíněná v následující části, která jsou jen dílčí částí 

protižidovských opatření, byla jedna z nejvýznamnějších v rámci zkoumané politiky 

a zásadním způsobem ovlivnila život židovského obyvatelstva. 

2.1 Nařízení omezující židovské obyvatelstvo 

Na Slovensku bylo dne 18. dubna 1939 přijato vládní nařízení č. 63, které 

definovalo pojem žid za účelem omezení této skupiny obyvatel v některých povoláních. 

Označení se vztahovalo na každého „…kdo do 30. října 1918 nepřestoupil na 

křesťanskou víru a hlásil se k izraelitskému vyznání; ti kteří za první republiky 

konvertovali ke křesťanství, byli pokládáni i nadále za Židy. Za Žida byl pokládán i ten, 

kdo měl alespoň jednoho rodiče hlásícího se k izraelitské víře, a také ten, kdo po 

uvedeném vládním nařízení uzavřel manželství nebo žil mimo manželský svazek 

s osobou židovské víry,…“
38

 I když se jednalo o definici na konfesionální úrovni, 

zasáhla téměř všechny židy na území státu. Židé byli také ve spojitosti s tímto nařízením 

zbaveni jakékoliv soudní ochrany a z ústavy bylo vyňato ustanovení o ochraně rasy 

a o principu rovnosti práv občanů.
39

  V oblasti školství došlo k prvnímu omezení 

13. června 1939, kdy byl určen numerus clausus 4 %, dle výše zmíněné definice pro 

židovské žáky na veřejných školách. Později bylo nařízení rozšířeno o zákaz studia na 

všech slovenských školách a pro žáky židovského původu musely být zřízeny speciální 

školy nebo třídy.
40

 

 

Dne 9. září 1939 bylo vydáno komplexní nařízení týkající se židů na Slovensku. 

Jeho vydání bylo vyžadováno radikálním křídlem HSĽS, které požadovalo přitvrzení 

politiky proti židům a také protože se současná soustava nařízení stávala chaotickou.
41

 

Proto dva dny před skončením zmocňovacího zákona přijala vláda nařízení č. 198/1941 

o právním postavení Židů, nechvalně známé také jako židovský kodex. K jeho vzniku 

stačilo devět dnů a obsahoval 270 paragrafů, tím se řadil k nejrozsáhlejším nařízením, 

které vláda vydala. Šlo o skoro věrnou kopii norimberských zákonů. To také 

vyžadovalo novou definici pojmu žid na rasovém základu. Židovská osoba měla mít 

                                                                                                                                               

37
 Helena Petrův, Zákonné bezpráví: Židé v Protektorátu Čechy a Morava (Praha: Auditorium, 2011), 31, 

36, 53. 
38

 Ján Mlynárik, Dějiny Židů na Slovensku (Praha: Academia, 2005), 126. 
39

 Ibid., 126, 129. 
40

 Ibid., 72. 
41

 Ibid., 92. 
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nejméně tři židovské prarodiče (kteří patřili k izraelitskému vyznání). Byl také 

definován pojem židovský míšenec, kterým se stával člověk, pokud po dubnu 1939 

náležel k izraelitskému vyznání, pokud po tomto datu uzavřel manželství s židovskou 

osobou, pokud pocházel z manželství uzavřeného s židovským partnerem nebo se 

narodil jako nemanželské dítě ze spojení se židovskou osobou po únoru 1940. Kodex 

měl tři části. První se týkala detailního omezení práv židovských osob. Jednalo se 

o evidenci a označení židů, jejich domovní prohlídky, zákaz volného stěhování 

a bydlení, narušení listovního tajemství, vyloučení ze škol, nařízení nucených prací, 

omezení ve věcech náboženských, včetně zákazu zaměstnávání v soukromých a státních 

službách. Jako kontrolní oddělení vzniklo na ministerstvu vnitra tzv. čtrnácté oddělení. 

Druhá část kodexu převzala posalcburská opatření, týkající se odebrání osobních 

předmětů židů. Třetí část se týkala převodu majetku do árijských rukou. Byl také 

potvrzen dosavadní arizační proces pod vedením Ústředního hospodářského úřadu 

v čele s Augustinem Morávkem.
42

 

 

V souvislosti s protižidovskou politikou a její organizací byl v září 1940 zřízen 

Ústřední hospodářský úřad, který měl mít na starosti vše, co souviselo s vyřazením židů 

ze slovenského hospodářství a společnosti. Později se od něj oddělily některé další 

instituce s narůstajícím obsahem protižidovské agendy. V souvislosti s ÚHÚ byla 

vytvořena Ústředna Židů, která měla v rámci své organizace soustředit všechny, kteří 

odpovídali definici židovského občana. Výlučně zastupovala jejich zájmy, přičemž 

ostatní židovské organizace nebo spolky byly rozpuštěny. Zachovány byly pouze 

židovské náboženské obce. Ústředna měla na starosti sociální oblast, školství a také 

přeškolování židů a jejich vystěhování.
43

  

 

V Protektorátu Čechy a Morava byla protižidovská politika postavena hlavně na 

čtyřech důležitých nařízeních zavádějících protižidovská opatření. Byla to nařízení 

o židovském majetku z června 1939, nařízení ustanovující Ústřednu pro židovské 

vystěhovalectví z července 1939, nařízení o péči o Židy a židovské organizace z března 

1940 a nařízení o právním postavení Židů ve veřejném životě z dubna 1940.
44

  

 

                                                 

42
 Ibid., 139-141. 

43
 Ladislav Lipscher, Židé v slovenskom štátě 1939-1945, 69-70. 
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Sama vláda se snažila o aktivitu v židovské otázce a v květnu 1939 vypracovala 

a přednesla návrh na vyřazení židů z veřejného života, který byl předložen Konstantinu 

Neurathovi. Nařízení stanovilo, že židé nejsou právoplatnými občany protektorátu. 

Nemohli být členy Národního souručenství, pracovat ve veřejné správě, v soudnictví, ve 

školství, ve vědeckých institucích, nemohli být ani advokáty či obhájci v trestních 

věcech, lékaři a zvěrolékaři, lékárníky, umělci, redaktory a dalšími. Byla udělena 

výjimka určitému počtu židovských obyvatel, kteří byli určeni léčit židovské pacienty, 

zastupovat židovské klienty, učit v židovských školách a redigovat časopisy pro židy 

určené. Vládní návrh také obsahoval definici žida,
45

„…osoba musela pocházet ze čtyř 

židovských prarodičů. Výjimkou byla osoba, která nebo jejíž rodiče nebyli v době po 

1. 11. 1918 členy židovské obce a nevstoupili do manželství s židovskou osobou. Kdo 

pocházel ze tří židovských prarodičů, byl považován ze žida, byl-li po 1. 11. 1918 buď 

on sám, nebo jeho manželský partner členem židovské náboženské obce. Totéž platilo 

pro osoby ze dvou židovských prarodičů, pouze s tím rozdílem, že rozhodující nebyla 

celá doba po 1. 11. 1918, nýbrž den, kdy nařízení vstoupí v platnost.“ Okupační úřady 

odmítly tuto definici pouze na konfesionálním základu. Jejich snahou byla co nejširší 

arizace, před kterou se mohli židé ochránit, kdyby se zřekli svého vyznání.
46

 Jako 

reakce na tento návrh a definici pojmu žid protektorátní vládou bylo 21. červnu 1939 

vydáno nařízení říšského protektora o židovském majetku a vyřešilo veškeré spory mezi 

protektorátní a okupační správou. Hlavně v otázce arizací byly převedeny všechny 

kompetence na okupační správu a definice pojmu žid byla od té doby uplatňována podle 

norimberských kritérií.
47

 Nařízení je možné významem řadit Hitlerovu prohlášení 

o vzniku protektorátu z 16. března 1939. Upravilo poměr mezi protektorátní a okupační 

mocí a ukázalo protektorátní vládě, že není rovnocenným partnerem v otázce vlády 

v protektorátu.
48

  

 

Obdobně jako ve Slovenském státu byla i v protektorátu zřízena organizace 

určená k administraci a vedení protižidovské politiky. Ústředna pro židovské 

                                                                                                                                               

44
 Petrův, Zákonné bezpráví, 75. 

45
 Miroslav Kárný, „Konečné řešení“, Genocida českých židů v německé protektorátní politice (Praha: 

Academia, 1991), 30. 
46

 Ibid., 31. 
47

 Petrův, Zákonné bezpráví, 70. 
48

 Jaroslava Milotová, „K historii Neurathova nařízení o židovském majetku“ in Terezínské studie a 
dokumenty, ed. Jaroslava Milotová, Eva Lorencová (Praha: Academia, 2002), 63, 66. 
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vystěhovalectví byla zřízena výnosem říšského protektora z 15. července 1939. Podle 

výnosu se kompetence Ústředny opíraly o sedm bodů. Cílem bylo vytvářet 

vystěhovalecké možnosti, zajišťovat prostředky pro účely vystěhování, spolupracovat 

s cestovními společnostmi, dozorovala organizace, které se podílely na vystěhovalectví, 

podílela se na vytváření přeškolovacích středisek a dohlížela na ně. Ústředna také pod 

sebou sdružovala židovské náboženské obce. Nařízení říšského protektora z 5. března 

1940 o péči o Židy a židovské organizace svěřilo kompetence v otázce vystěhovalectví 

židovským obcím, které podléhaly židovské obci v Praze, která byla odpovědná 

Ústředně pro židovské vystěhovalectví. V souvislosti s tímto nařízením byli vyzváni 

židovští občané jiného než izraelitského vyznání a nevěřící židé k registraci 

u židovských obcí. Židovská obec v Praze se tak stala hlavním organizačním prvkem 

židů v protektorátu. Starala se o vybírání daní a dávek pro okupační orgány a statistické 

údaje o židech, ale také vykonávala své předválečné funkce v oblasti kulturní činnosti, 

sociální a lékařské péči.
49

 

 

2.2 Nucené práce 

Součástí protižidovských opatření v Protektorátu Čechy a Morava a ve 

Slovenském státě byly také nucené práce. Postupným vyřazováním z veřejného života 

spojené hlavně se ztrátou zaměstnání byli židé nuceni řešit svou zhoršující se sociální 

situaci přijímáním méně kvalifikované práce. Zároveň byl jejich pracovní potenciál 

využíván v odvětvích, která trpěla nedostatkem pracovní síly, a nehrozilo v nich špatné 

ovlivnění společnosti ze strany židů. 

 

Na Slovensku byli židé posíláni na nucené práce už od vzniku Slovenského 

státu. Využívalo se jich jako prostředku pro zlepšení okolí, ale také jako nástroje 

k odstranění zchudlých židů ze zraků slovenských občanů a jejich izolaci. Pracovní 

povinnost byla ve větší míře ustanovena nařízením č. 153/1941 a vztahovala se na 

všechny židy ve věku 18 až 60 let (židovským kodexem byla hranice snížena na 

16 let).
50

 

 

                                                 

49
 Petrův, Zákonné bezpráví, 160-163. 

50
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Velmi podobné nařízení existovalo i v protektorátu. Dne 23. ledna 1941 bylo 

vydano nařízení upravující pracovní nasazení židovského obyvatelstva. Vztahovalo se 

na židy ve věku od 18 do 50 let. To bylo také později upraveno nařízením z 9. května 

1941 o uzavřeném pracovním nasazení židů a v srpnu téhož roku se povinnost rozšířila 

na věkovou skupinu od 16 do 60 let.
51

 Většinou se jednalo o těžší fyzické práce, 

například práce ve stavebnictví. Na nucené práce mohl být člověk židovského původu 

přidělen, pokud bylo potřeba splnit neodkladné práce státněpolitické nebo hospodářské 

důležitosti.
52

 

2.3 Deportace 

Postupně s vývojem protižidovských opatření a průběhem arizací na Slovensku 

ztrácela židovská politika svůj hospodářský a ekonomický význam pro slovenskou 

politickou reprezentaci. Proces arizací plynule probíhal a byl spíše ve své druhé 

polovině, nebylo již tolik příležitostí k ekonomickému obohacení a získání majetku. 

Situace židů se stala závažným sociálním problémem. Bylo jasné, že jeho řešením je 

vystěhování židů ze země. Německý velvyslanec v Bratislavě navrhl vládě možnost 

vystěhování židů do ghett na východě, což bylo v prosinci 1941 přijato.
53

 

 

Ještě během roku 1941 začaly přípravy na vystěhování židovského obyvatelstva 

mimo území státu. Diplomatické formality a vyjednávání spojené s vystěhováním 

zajišťoval Vojtěch Tuka jako premiér a  ministr zahraničí, a o průběh se staralo 

ministerstvo vnitra pod vedením Alexandra Macha a Ústředního hospodářského úřadu. 

Slovenská vláda se zavázala, že za každého žida zaplatí Německu částku 5000 korun 

a na oplátku si říše nebude dělat nárok na majetek, který židé na Slovensku ponechají. 

Hlavní část deportací probíhala od března do října 1942 a zahrnovala 58 000 osob.
54

 

První transport byl vypraven 26. března 1942. Do dubna bylo ze Slovenska deportováno 

v transportech asi 8000 osob. Během dubna byli do transportů zařazeni také rodinní 

příslušnici již dříve deportovaných osob.
55
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Dne 15. května 1942 byl schválen ústavní zákon o deportaci židů, který tento 

proces legalizoval. V zákoně byly určeny skupiny židů, na které se zákon nevztahoval. 

Bylo také ustanoveno, že deportovaní židé ztrácejí slovenské občanství a jejich majetek 

propadá státu. Časem se deportace zpomalily, když se na slovenském území nacházela 

většina židů už jen s ochrannými legitimacemi, které byly vydávané na počátku 

deportací. Legitimace byly určené pro obyvatele židovského původu, kteří byli nějakým 

způsobem nepostradatelní pro slovenskou společnost, například byli významnými lékaři 

nebo důležitými osobami pro svůj obor. Ochrana se vztahovala i na rodinné příslušníky 

a legitimace mohlo vydávat ministerstvo vnitra. Tento stav znepokojoval zástupce 

Německa. Bylo požadováno přezkoumání legitimací a vypravení aspoň jednoho 

transportu týdně. Požadované přezkoumání nepřineslo takové výsledky, jaké si Němci 

slibovali a po říjnu 1942, kdy byl vypraven poslední transport, byla zrušena střediska 

pro koncentraci židů.
56

 Ukončení transportů bylo také motivováno postojem slovenské 

společnosti vůči židovské menšině. Převládající antisemitismus z počátku Slovenského 

státu se nyní změnil v solidaritu s židy. Na počátku deportací slovenská společnost 

nejevila mimořádný zájem o průběh deportací. Přesto v průběhu deportací a násilnostmi 

s tímto procesem spojenými se slovenská společnost začala zajímat o nastalou situaci. 

Společnost tlačila na vládní představitele, aby ukončili deportace. Také vnitřní politická 

situace ovlivnila konec deportací. Tuka, který se stále více zasazoval za deportace, byl 

zbaven vlivu jak německými, tak slovenskými politiky. Odešel z vedení HSĽS, ale 

zůstal premiérem. S Tukovou kompromitací také souviselo odvolání Morávka 

z Ústředního hospodářského úřadu z důvodu podezřelého úřadování.
57

 

 

Neúspěchy Německa ve válečném tažení v Sovětském svazu vyvolaly ve 

Slovenském státě rozporuplné reakce. Radikální křídlo HSĽS hlasovalo pro obnovení 

deportací. Umírněná část HSĽS se snažila vyrovnat s pocitem viny souvisejícím se 

zavedenými protižidovskými opatřeními a dokonce došlo v této souvislosti k revizi 

samotného židovského kodexu. V březnu 1944 slovenská vláda rokovala o dalším 

vyřazení židů z hospodářského života a také o jejich koncentraci. Po obsazení 

slovenského území Němci v souvislosti se Slovenským národním povstáním byly na 

                                                 

56
 Ibid., 128-134. 

57
 Ibid., 152-153. 



21 

 

   

Himmlerův příkaz obnoveny deportace židů. Probíhaly zcela pod vedením německých 

okupantů a vztahovaly se na židy podle nejširší definice.
58

 

 

Deportační transporty v protektorátu nebyly organizovány jako řešení sociální 

situace, jako tomu bylo v případě Slovenského státu. Byly plánovaným prostředkem, 

který měl pomoci dořešit židovskou otázku v rámci Německé říše a území, která k ní 

byla připojena. 

 

Už v říjnu 1939 uvedl šéf Ústředny pro židovské vystěhovalectví Stahlecker, že 

má povolení od Konstantina Neuratha k přesídlení protektorátních židů, které s Adolfem 

Eichamnnem plánoval. Deportační transporty byly organizované Ústřednou pro 

židovské vystěhovalectví a gestapem.
59

 Hlavním spouštěčem začátku transportů ale bylo 

Hitlerovo rozhodnutí o konečné fázi „konečného řešení židovské otázky“ na podzim 

1941. Mezi 16. říjnem a 3. listopadem 1941 bylo z Prahy vypraveno na pět tisíc židů 

určených nejdříve do Lodže a poté do vyhlazovacích táborů. Původní představa 

o rychlém průběhu deportací a jejich ukončení na konci roku 1941 nemohla být 

uskutečněna, a proto bylo zřízeno ghetto v Terezíně určené k shromáždění židovského 

obyvatelstva.
60

 Českým a rakouským židům byl přisouzen společný deportační cíl. 

Původně to měla být okupovaná území Sovětského svazu, ale jelikož Lodž nebyla 

schopna nové židy přijmout, bylo rozhodnuto, že první transporty budou mířit do Rigy 

a Minsku.
61

 Protektorátní transporty pokračovaly pomalejším tempem nejdříve do 

Terezína a z něho do dalších koncentračních táborů. V případě protektorátu nebyly 

transporty zastaveny jako ve Slovenském státě, kde musela politická reprezentace brát 

ohledy i na slovenskou veřejnost. 
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3 Arizace jako součást protižidovských opatření 

Součástí ideologie nacionálního socialismu a jeho protižidovské politiky bylo 

vyřazení obyvatel židovského původu ze společnosti. Jedním z protižidovských 

opatření, které sloužily k vyřazení židů ze společnosti, byla i arizace. Podle Drahomíra 

Jančíka a Eduarda Kubů je možné vnímat arizaci v širším a užším smyslu. Obecnější 

definice znamená: „…nastolení ‚árijského‘ hospodářského pořádku, potlačení 

a existenční zničení židovského obyvatelstva, …“, ta užší je charakterizována tak, že 

„… arizací se rozuměl převod židovského majetku do rukou árijců.“
62

 V této kapitole se 

věnuji arizacím v širším smyslu podle definice Jančíka a Kubů. Zaměřím se hlavně na 

srovnání průběhu a cílů v Protektorátu Čechy a Morava a ve Slovenském státu. V obou 

případech měla arizace za cíl změnu situace v hospodářství a ve společnosti, ve 

Slovenském státu byla navíc využívána i politicky, kdy se Hlinkova strana snažila 

o upevnění pozic a hlavně získání podpory slovenské veřejnosti. 

 

Arizace na Slovensku je možné rozdělit do tří etap. První začala na podzim 1938 

a trvala do léta 1940, v této etapě probíhal proces evolučně, hledělo se na možné 

ekonomické ztráty a podniky určené k arizaci byly vybírány s ohledem na jejich 

ekonomický význam. Po schůzce slovenských a německých představitelů byla zahájena 

druhá etapa od léta 1940 do léta 1942. Arizace se změnila v revoluční proces, kdy došlo 

i ke změnám v legislativě spojené s arizacemi a zároveň se v tomto období projevila 

odborná a finanční nepřipravenost arizátorů vedoucí k hospodářským a ekonomickým 

ztrátám. Jejich dopady se nejvíce projevily v poslední etapě od podzimu 1942 až do 

konce existence Slovenského státu v roce 1945.
63

  

 

V případě protektorátu je možné arizaci rozdělit do dvou hlavních etap. První 

byla relativně krátká od vzniku protektorátu v březnu 1939 do vyhlášení nařízení 

Konstantina Neuratha v červnu 1939. Během ní probíhala arizace hlavně uvnitř podniků 

pomocí takzvané dobrovolné arizace (někdy označováno částečné arizace), kdy se 

majitel a nežidovský společník dohodli na společném vedení a na árijského společníka 
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bylo převedeno 51 % majetku podniku.
64

 Součástí arizačního procesu bylo také 

omezování židovského obyvatelstva v případě jeho povolání a odstranění židovské 

konkurence. Už 17. března 1939 se protektorátní vláda dohodla na zastavení praxe 

neárijských advokátů, vyřazení neárijců z vedoucích funkcí významných hospodářských 

podniků a zastavení lékařské praxe všech židovských lékařů v nemocnicích, léčebných 

ústavech a jiných veřejných léčebnách.
65

V tomto případě se jednalo také o evoluční 

proces jako ve Slovenském státě. V druhé etapě od června 1939 byla arizace prováděna 

v rychlejším tempu a hlavně už s cílem Němců vyřadit kromě židů z hospodářského 

prostoru částečně i Čechy. 

 

Po zkušenostech s divokými arizacemi v Rakousku
66

 se okupační správa snažila 

proces v protektorátu co nejlépe uhlídat a pokud možno legislativně zakotvit. 

Protektorátní správa projevila své arizační ambice záhy po začátku okupace. Již dne 

21. března 1939 vydala nařízení o správě hospodářských podniků a dozoru nad nimi 

č. 87/1939, na jehož základě bylo možné do podniků dosadit důvěrníka nebo správce, 

který by kontroloval chod podniku, pokud to vyžadoval veřejný zájem. Zatím nebylo 

v nařízení určeno, že se vztahuje pouze na židovské podniky, ze smyslu a dokumentace 

je ale jasné, že bylo namířeno proti nim. Také okupační správa se hodlala angažovat 

v otázce arizací a dostala se proto s protektorátní správou do konfliktu. Němci v roli 

okupantů se snažili výnos z židovského majetku zachovat pro sebe a nehodlali ponechat 

arizace a jejich průběh v kompetenci protektorátních úřadů a zvláště Čechů.
67

  

 

Protektorátní vláda se snažila získat pokud možno co největší vliv na organizaci 

vnitřních předpisů, a proto aniž by byla vyzvána okupačními úřady, předložila v květnu 

říšskému protektorovi Konstantinu Neurathovi návrh, který omezoval práva a postavení 

židovského obyvatelstva.
68

 Návrh také obsahoval definici pojmu žid na konfesionálním 

základu. Okupační úřady odmítly tuto definici. Jejich snahou byla co nejširší arizace, 

před kterou se nemohli židé ochránit, kdyby se zřekli svého vyznání.
69

 Tímto návrhem 
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se potvrdila obava okupační správy, že Češi pojem žid definují odlišně od 

norimberských zákonů a to ohrozí začlenění protektorátu do německého hospodářského 

prostoru. Přestože podle nařízení Adolfa Hitlera si měla tyto otázky vyřešit protektorátní 

vláda v čele s Aloisem Eliášem sama,
70

 bylo 21. června 1938 vydáno nařízení říšského 

protektora o židovském majetku. Tím nahradil Konstantin Neurath všechny dosavadní 

zákony a nařízení týkající se této věci na úrovni protektorátu a zároveň převedl 

kompetence ohledně arizací na okupační správu. V nařízení se nacházela definice 

židovství podle norimberských zákonů, kdy byla za žida považována osoba, „…která 

pochází ‘od nejméně tří podle rasy úplně židovských prarodičů‘. Za úplně židovského 

se podle rasy považoval prarodič, jestliže kdy příslušel k náboženské obci. Při dvou 

takových prarodičích byl „míšenec“ považován za žida, jestliže 15. září 1935 náležel 

k židovské náboženské obci, byl v manželství se židem, resp. pocházel z manželství se 

židem, které bylo uzavřeno po 15. září 1935.“
71

 Zároveň byla ve zmíněném nařízení 

uvedena definice židovského podniku, na který se měla vztahovat arizace. Definice byla 

natolik široká, že při jejím uplatnění se podařilo v českých zemích arizovat majetek 

obrovské hodnoty, i když byl v podnicích židovský podíl minimální. Za židovský 

podnik měl být pokládán podnik takový, který měl za člena dozorčí nebo správní rady 

žida nebo osoba židovského původu za podnik ručila. Židovský podnik byl také takový, 

kde více jak čtvrtinu vlastnil Žid nebo pobočka podniku byla vedena židovským 

občanem. Definice byla dokonce natolik široká, že podnik bylo možné označit za 

židovský v případě, kdy „byl pod rozhodným vlivem židů“. Říšský protektor, stejně 

jako protektorátní vláda, mohl ustanovit v židovských podnicích správce, 

tzv. treuhändery (správce k věrné ruce) a zároveň mohl odvolat důvěrníky a správce 

dosazené do podniků podle předešlých protektorátních nařízení.
72

 

 

Ve Slovenském státu byly vydány zákony a nařízení upravující průběh arizace 

později než v protektorátu, ale hned v nařízeních z roku 1939 na základě zmocňovacího 

zákona č. 1/1939 se omezilo židovské majetkové právo. Nařízením se revidovala 

oprávnění ve všech druzích živností a také bylo možné na jeho základě jmenovat do 

podniků a velkostatků vládní důvěrníky a správce.
73

 Definice osob židovského původu 
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byla zveřejněna 18. dubna 1939, kdy bylo vydáno nařízení číslo 63, které definovalo, 

kdo je židem. Za žida byl považován člověk, pokud se hlásil k židovské víře (i když po 

30. říjnu 1918 přestoupil na křesťanské vyznání), byl bez vyznání, ale jeden z jeho 

rodičů byl židovského vyznání, nebo byl potomkem osoby spadající do některé 

z předešlých kategorií, případně po zveřejnění nařízení z 18. dubna uzavřel manželství 

s někým z výše uvedených kategorií nebo s tou osobou žil.
74

 Tato definice byla 

postavena na náboženském základě stejně jako definice židovství navržená protektorátní 

vládou. Úprava definice na rasovém základě podle norimberských zákonů byla 

zveřejněna Slovenským sněmem v roce 1941 v Židovském kodexu. Dalším opatřením 

protižidovské politiky spojené s arizacemi bylo vyřazení židů z profesního života 

a omezení některých práv. Kromě toho museli přihlásit své zemědělské vlastnictví 

k registraci.
75

 Důležitou součástí arizačního procesu byl zákon o pozemkové reformě 

z 22. února 1940, který měl dokončit proces pozemkové reformy trvající už od 

meziválečného období. Většina židovských pozemků byla vykoupena pod cenou státem 

a měla být rozprodána rolníkům a méně majetným Slovákům. Tento proces nebyl ale 

nikdy dokončen.
76

  

 

Samotný zákon věnující se arizaci byl přijat 25. dubna 1940 (zákon č. 113 

o židovských podnicích a Židech v nich zaměstnaných). Předpokládal úplnou 

i částečnou arizaci podniku a jeho vzniku předcházely spory mezi umírněným křídlem 

a radikálním křídlem slovenské vlády. V zákoně byl použit a definován termín 

„židovský podnik“.
77

 První arizační zákon vyčleňoval ze své působnosti průmyslový 

majetek většího rozsahu. Vláda se obávala, že by arizace těchto podniků vedla k přílivu 

německého kapitálu do země a tím i zvětšení vlivu nacistického Německa a převzetí 

strategických podniků.
78

 První arizační zákon byl ještě doplněn nucenou registrací 

židovského majetku podle nařízení ze srpna 1940. Židé byli povinni přihlásit veškerý 

svůj majetek ke 2. září 1940, kromě nemovitého majetku se jednalo i o movitý majetek, 

například veškeré šperky, hotovost, nábytek a liturgické předměty náboženských obcí. 
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V listopadu 1940 byl vydán tzv. druhý arizační zákon, který znemožňoval dobrovolnou 

arizaci, ale stále povoloval částečnou. V tom případě byla většina podniků převedena na 

árijského majitele a židovský společník zůstával v podniku už pouze jako formální 

partner.
79

 Dokončením arizačního procesu bylo vydání tzv. Židovského kodexu. 

Legislativní opatření vydané 9. září 1941 pod číslem 198 sumarizovalo a doplňovalo 

židovskou legislativu. Židovskému obyvatelstvu byla odmítnuta práva na jakýkoliv 

movitý i nemovitý majetek a podle nařízení z listopadu téhož roku se začal židovský 

majetek vyvlastňovat ve prospěch státu.
80

 

 

V Protektorátu Čechy a Morava a v Slovenském státu byly arizace prováděny 

s rozdílným cílem. Ten také ovlivnil, kdo se stal arizátorem a za jakých podmínek. 

V případě protektorátu byla snaha ze strany nacistického Německa plně využít 

veškerého potencionálu českých zemí a jeho obyvatelstva. To také souviselo s postupy 

v židovské otázce ze strany Němců. Okupační moc spojila židovskou otázku dohromady 

s českou a řešení židovské otázky se stalo prostředkem germanizace českých zemí. 

Arizace byla prováděna jako přímá germanizace.
81

 Okupační správa nejvíce 

upřednostňovala německé obyvatele, kteří prokázali výraznou osobní angažovanost 

v nacionálně socialistickém hnutí a byli v jeho řadách ještě před rokem 1933 

v Německu, po zákazu strany v Rakousku nebo v předmnichovském Československu. 

Vhodnými arizátory byli i němečtí podnikatelé, kteří měli k dispozici kapitál a snažili se 

o jeho rozšíření pomocí politické angažovanosti.  V menším měřítku se k arizacím 

dostali lidé mimo okupační správu nebo ti kteří se nestýkali s Němci a neprojevovali 

podporu nacionálněsocialistické ideologii. Tito zájemci o arizaci se museli projevovat 

velmi aktivně loajálně vůči režimu a NSDAP. V některých případech šlo o věrné 

treuhändery, kteří svou loajalitou legalizovali arizaci podniku. Většina z nich vstoupila 

do strany až po březnu 1939.  

 

Arizátoři české národnosti se řadí do odlišné skupiny, než jsou výše zmíněné. 

Většinou se jednalo o jednotlivce, kteří nijak nápadně na veřejnosti nevystupovali, spíše 

to byli malí podnikatelé nebo živnostníci. Nebyli kolaboranty, ale zároveň 
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nevystupovali proti nacistům a okupantům v protektorátu. Mlčky akceptovali stav ve 

společnosti a státu a využili arizaci ve svůj prospěch. Čechům byl arizovaný podnik 

nabídnut až poté, co ho Němci odmítli, případně když byl v ryze českém prostředí 

a s českou klientelou.
82

  

 

Ve Slovenském státu se arizace nesla v jiném duchu. Argumenty slovenské 

vlády ve prospěch arizací byly postaveny hlavně na myšlence silného národa a státu. 

Propaganda zdůrazňovala fakt, že židé tvořili většinu střední vrstvy na slovenském 

území a získali své postavení nečestně na úkor křesťanské většiny. Slovenská vláda se 

obracela na občany s nabídkou, kdy po odstranění židů z hospodářství bude utvořena 

nová střední křesťanská vrstva Slováků. Přestože slovenská propaganda používala slovo 

arizace z německé terminologie, v případě zabavování židovského majetku a opatření 

proti Židům šlo spíše o nacionalizaci (slovakizaci) domácí ekonomiky. Také ve 

spojitosti s nežidovskou společností byl používán spíše než výraz „árijci“ termín 

„křesťané“.
83

 Proces arizací změnil složení slovenské společnosti a zajistil podporu 

režimu vládnoucí Hlinkovy slovenské ľudové strany. Nová střední vrstva, která získala 

své postavení a majetek díky arizaci, byla politicky spojena s režimem Hlinkovy 

slovenské ľudové strany. Očekávalo se, že arizátor bude loajální a v případě krize se 

postaví za stát  režim. Přerozdělování židovského majetku bylo projevením podpory 

totalitního režimu.
84

 

Pro potřeby arizace byly v obou státních útvarech zřízeny organizace, které měly 

spravovat agendu spojenou s prováděním protižidovských opatření. Slovenská vláda na 

sebe přebrala zodpovědnost za přípravu a průběh arizací na základě zplnomocnění 

slovenským sněmem ze září 1940 a pro tyto účely byl vytvořen Ústřední hospodářský 

úřad pod vedením Augustina Morávka, který podléhal předsedovi vlády Vojtěchu 

Tukovi. Kromě vládní organizace byla zřízena také Ústředna Židů, která měla mít na 

starosti zájmy židů a zastupovat je ve věcech arizace. Jednalo se ale o závislou 

organizaci, jejíž hlavní náplní bylo vytvářet pro úřad pod vedením Augustina Morávka 
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statistické přehledy likvidovaných podniků.
85

 V návaznosti na Ústřední hospodářský 

úřad existoval také Fond pro podporu vystěhování Židů, což byl prostředek slovenské 

vlády, jak z arizací a zabavování židovského majetku získat finance. Do fondu mířily 

poplatky za různá povolení pro Židy, například poplatek 20 % z hodnoty majetku 

manipulovaného Židy, odvody ze židovských vkladů nebo poplatky za pracovní 

povolení Židů. Část fondu byla nechána k dispozici Morávkově úřadu, který s ním mohl 

nakládat dle svého uvážení.
86

  

 

Protože v protektorátu spadaly arizace pod okupační správu, byly i organizace 

s nimi spojené vyhlášeny říšským protektorem a zodpovídaly se mu. V červenci 1939 

byla vytvořena Ústředna pro židovské vystěhovalectví (v roce 1942 přejmenovaná na 

Ústřední úřad pro uspořádání židovské otázky v Čechách a na Moravě), která se starala 

o agendu spojenou s Židy. V roce 1940 byl zřízen Vystěhovalecký fond pro Čechy 

a Moravu,
87

 do kterého šly finance spojené s nakládáním s židovským majetkem. Byl 

určen pro potřeby vystěhovalectví Židů, ale ve skutečnosti byl využíván pro podporu 

germanizace českých zemí. 

 

Celý proces měl kromě dopadu na židovskou část společnosti vliv i na 

hospodářskou situaci v protektorátu a v Slovenském státě. V roce 1940 bylo zjištěno, že 

do vedení podniků byli často jmenování jedinci, kteří neměli k tomu odborné 

předpoklady a začaly se projevovat problémy s tím spojené ústící i v likvidaci podniku 

nebo spravovaného majetku. Zároveň se rozhořela mezi protektorátními a říšskými 

Němci řevnivost. Říšští Němci byli obviněni, že do protektorátních podniků pouze 

ukládají svůj kapitál a dále se o jeho rozvoj nezajímají.
88

 Se stejným problémem se 

potýkalo i slovenské hospodářství. Noví vlastníci židovských podniků a obchodů z řad 

Slováku postrádali kvalifikaci pro vedení těchto provozů a také jim chyběly finanční 

prostředky k udržení jejich chodu. Zároveň se začala ozývat německá část společnosti 
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a stěžovala si Himmlerovi, že jsou vynecháváni z vyvlastňování majetku a většina 

připadá samotným Slovákům.
89
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo najít spojitost mezi vnitřním uspořádáním 

Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského státu a protižidovskými opatřeními, která 

byla přijímána na jejich území. Toto tvrzení se podařilo částečně dokázat pomocí 

analýzy a komparace v oblastech týkajících se protižidovských opatřeních v oblastech 

vnitřního uspořádání v nástupnických útvarech Česko-Slovenské republiky a vztahu 

k nacistickému Německu. 

 

Prvky antisemitismu je možné nalézt u slovenské politické reprezentace již 

v období druhé republiky v roce 1938, která se snažila o svou samostatnost. Vymezila 

se vůči obyvatelstvu židovského původu jako možnému zdroji ohrožení slovenského 

národa. Hlinkova slovenská ľudová strana využívala židovské otázky k upevnění své 

mocenské pozice. Přijímání protižidovských opatření bylo iniciováno z větší části 

samotnými představiteli tehdejší slovenské politické scény a bylo prostředkem 

k posílení pozice obyčejných slovenských občanů ve společnosti. Na případě arizací, 

které jsou výše v práci popsány, je možné vidět, že ve Slovenském státu arizace 

probíhaly pod vedením Ústředního hospodářského úřadu, který byl zřízen na základě 

nařízení vydaným Slovenským sněmem. Důkazem o přímém vlivu slovenské politické 

reprezentace na arizační opatření a podílu slovenského obyvatelstva na procesu arizací 

může být, že slovo arizace bylo zaměňováno slovem slovakizace, případně 

christianizace.
90

 

 

Česká politická reprezentace se z počátku vyhýbala přijetí protižidovských 

opatření nejvíce v období druhé republiky, kdy finanční pomoc zahraničních států 

závisela na tolerantnosti vůči židovským obyvatelům. Po vzniku Protektorátu Čechy 

a Morava dne 16. března 1939 se postoj změnil. Česká politická reprezentace se snažila 

ovlivnit proces vyřazování židů z veřejného života v protektorátu, ale dostala se do 

konfliktu s okupační správou v protektorátu. Role Protektorátu Čechy a Morava byla již 

před začátkem války určována nacistickým vedením, které nepočítalo s možností, že by 

židovské obyvatelstvo bylo nahrazeno samotnými Čechy. Snahu protektorátní vlády 
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o vytvoření vlastních pravidel a nařízení pro arizace ukončil sám říšský protektor 

Konstantin Neurath nařízením o židovském majetku a zřízením Ústředny pro židovské 

vystěhovalectví, která spadala pod jeho vliv. Arizace na území protektorátu probíhaly 

ve většině případů jako germanizace
91

 a čeští arizátoři byli spíše výjimkou.  

 

Není ale možné jednoznačně určit, že protižidovská opatření ve Slovenském 

státě probíhala čistě z iniciativy slovenské politické reprezentace a naopak, že 

protektorátní vláda vůči židovskému obyvatelstvu a jeho diskriminaci nepodnikla žádné 

kroky. Vliv na vydání protižidovských opatření měl také vztah, který existoval mezi 

nacistickým Německem a novými útvary na území bývalé Česko-Slovenské republiky. 

Přestože Slovenský stát byl navenek suverénním státním útvarem, projevil se v jeho 

vnitřní i zahraniční politice vliv Německa. Hitler prostřednictvím svých poradců 

a přímých schůzek se slovenskými politiky zasahoval do obsazení vládních postů v čele 

státu a také tlačil na rychlejší a radikálnější provedení protižidovské politiky (například 

vývoj po schůzce Adolfa Hitlera a Jozefa Tisa v Salcburku v roce 1940). Když 

nacistické Německo začalo ztrácet své pozice ve válce, slovenská politická reprezentace 

se snažila od něj distancovat a v té souvislosti upravila i protižidovskou politiku a načas 

zastavila deportační transporty židů ze Slovenska. 

  

Na území Protektorátu Čechy a Morava přičleněnému k Německé říši byla 

prosazována podobná nařízení jako v Německu. Všechna protižidovská opatření nebyla 

vydána na přímý příkaz říšské správy nebo okupační moci. Protektorátní vláda se hned 

po vzniku protektorátu snažila vydat nařízení v otázce židů a uvést je v platnost, aby 

mohla tento proces ovlivnit a případně z něj profitovat. Vládní nařízení sice vyřazovala 

židovské obyvatelstvo z veřejného života, ale podle okupační moci byla nedostatečná. 

Z toho důvodu byla většina pravomocí v rámci židovské otázky převedena do rukou 

Němců prostřednictvím úpravy vnitřní správy protektorátu, kde byla většina úřadů 

a úředníků zachována jako české úřady, ale do jejich vedení byli dosazeni Němci. 

Hlavní směr řešení židovské otázky byl dán v Německu již před začátkem války, kdy 

bylo počítáno s vyvezením židů na východ a jejich následnou likvidací. V roce 1941 se 
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začalo s deportačními transporty i v protektorátu a židé byli odváženi přes Terezín do 

dalších koncentračních táborů na východě. 

Postavení Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského státu vůči nacistickému 

Německu a jejich vnitřní uspořádání a charakter režimu měly vliv a přímou spojitost 

s přijímanými protižidovskými opatřeními na jejich území. Není ale možné přesně říci, 

že protižidovská opatření ve Slovenském státě byla iniciována pouze ze strany 

slovenské politické reprezentace a že by protižidovská opatření v Protektorátu Čechy 

a Morava byla pouze nadiktovaná nacistickým Německem a protektorátní politická 

reprezentace se na nich nepodílela. V obou případech se jedná o kombinaci národní 

iniciativy a tlaku ze strany nacistického Německa, která vedla k vyřazení židů ze 

společnosti a ke snaze o jejich následnou likvidaci. 
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Summary 

The aim of my Bachelor thesis is to find a connection between the internal 

structure of the Protectorate of Bohemia and Moravia and the Slovak state and anti-

Jewish measurments that were implemented in their territory. This claim is partially 

managed to prove through analysis and comparison not only in the fields of anti-Jewish 

measures, but also in the internal layout in succession divisions of the first 

Czechoslovak Republic and of the Nazi Germany. 

 

Elements of Anti-Semitism can already be found in the Second Republic in 1938 

at the Slovak political representation, which sought to their independence and which 

defined itself against the Jewish population as a potential source of danger for the 

Slovak nation. Accepting of anti-Jewish measures was initiated largely 

by representatives of  Slovak political war scene and should serve as means 

of strengthening the position of ordinary Slovak citizens in the society. Evidence 

of direct impact on the introduction of Aryanization measurments of the Slovak political 

representation and participation of Slovak population in the process of Aryanization is 

proved by the fact that the word Aryanization was intentionally replaced by the word 

Slovakization or Christianization. 

 

From the beginning Czech political representation resisted the implementation of 

anti-Jewish measurments, especially in the period of the Second Republic, when 

tolerance for the Jewish people was the condition for financial help from foreign 

countries. But its attitude changed after the establishment of the Protectorate of 

Bohemia and Moravia on 16th March 1939. Czech politicians tried to influence process 

of exclusion of Jewish people, which led to conflict with occupation administration 

represented by Reich protector and his office. Aryanization in the area of the 

Protectorate was one of the means of Germanization in the Czech lands.  

 

The relationship between the Protectorate and the Slovak state towards Germany 

was also the influence on the anti-Jewish measurements accepted during the Second 

World War. In both cases exclusion of the Jews was initiated by national political 

representation and also by pressure from Nazi Germany. 
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