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Abstrakt 

Bakalářská práce „Vztah obyvatel Těšínska k polské a německé okupaci“ se zabývá 

postojem a náladami obyvatelstva v české (tehdejší československé) části Těšínska mezi 

lety 1938-1940 vůči okupačním režimům a správě. Za uvedený časový úsek se 

v regionu dvakrát změnilo státní zřízení. Nedílnou součástí tohoto výzkumu je rovněž 

studium projevů a dopadů těchto nových režimů na obyvatele. Samotnému jádru práce 

zaměřenému na zmiňované období let 1938-1940 předchází část seznamující čtenáře se 

širšími souvislostmi, především vývojem společenské a politické historie regionu. 

Ústřední zdroje hlavní části práce tvoří výpovědi pěti pamětníků o dané době. Ve studiu 

zkoumaného úseku je mimo to zapracován též pohled literatury a několika archivních 

zdrojů. Výsledek práce tak může sloužit i pro porovnání poměrně úzce lokálně 

stavěného a běžným čtenářům nedostupného pohledu pamětníků s všeobecně 

dostupnými zdroji literárními, případně archivními.  

 

 

Abstract 

The bachelor thesis “The Relation of People from the Tesinsko Region Towards the 

Polish and German Occupation” is focusing on attitude of inhabitants of Czech (former 

Czechoslovakian) part of the Tesinko between the years 1938 and 1940. In the time 

period mentioned, the regime has changed twice in the region. The necessary section of 

such a work/study is also a study/elaboration of impacts and manifestations of the new 

regimes on the inhabitants. Before the core of the thesis itself, information of social and 

political history of region are mentioned. Testimonies of five contemporary witnesses 



represent the sources of the main topic. Moreover, there are the views of literature and 

archival sources included. The outcome of the thesis may therefore provide a material 

for comparison of rather local-based testimonies with broad, easier-accessed literature 

and archival-like materials 
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Základní charakteristika a cíl práce 

Klíčovou osu práce bude tvořit společenská situace v regionech Těšínsko a Karvinsko 

mezi říjnem 1938 (počátek polské okupace) a červnem 1940 (na území formálně 

vstupuje v platnost německé trestní právo). Výběr je takto zúžen i proto, že se jedná o 

zhruba stejně dlouhé časové úseky. Ve své práci se zaměřím zejména na vztah 

obyvatelstva k polskému a německému okupačnímu zřízení. Velmi okrajově také 

zmíním vztah k etnikům, jejichž zástupci a členové okupační správu ztělesňovali – 

avšak nejedná se o primární motiv práce. Kvůli důkladné analýze celé situace se text 

bude částečně týkat i let meziválečných, dále období, ve kterém se ustavovala První 

republika a pouze v nástinu i doby dřívější. Cílem práce je zjistit, zda a jak se lišil postoj 

obyvatel zmíněných oblastí vůči dvěma různým okupantům ve zkoumaném časovém 

úseku. Současně chci vysledovat příčiny a projevy tohoto postoje, přičemž budu klást 

důraz na vyvíjející se charakter a různé chování okupační správy, které mohly situaci 

ovlivnit. 

 

Zamýšlená metoda 

Při psaní své práce budu čerpat jednak ze sekundárních zdrojů (monografie a odborné 

studie týkající se tématu), ale především ze zdrojů primárních (archivních). Ty 

představují situační zprávy z oblasti, zápisy v kronikách, dobové materiály vydané 

přímo k tehdejším událostem a články v periodikách. Využiji možnosti osobních 

rozhovorů s pamětníky, kteří v regionu žili a měli osobní zážitky s chováním 

jednotlivých režimů. Zapojení takových zdrojů si klade za cíl co nejlépe zachytit a 

pokrýt tehdejší společenské nálady, postoje, reakce obyvatel a jejich příčiny. Statistické 

podklady a mapy regionu znázorní strukturu obyvatelstva a změnu hranic regionu.  
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Úvod 

Na úvod bych rád vysvětlil výběr tématu své bakalářské práce. Z odborného hlediska 

mě k tématu vedl zájem o charakter společenské situace v nedemokratických režimech, 

zejména v době mezi světovými válkami a v průběhu druhé z nich. Studium tohoto typu 

v sobě zahrnuje výzkum politické situace, projevů nedemokratických režimů, následně 

samozřejmě reakcemi obyvatelstva atd. Ve výsledku jde o nesmírně zajímavou a 

komplexní oblast vzájemných interakcí společnosti samotné, i společnosti a státu. Tuto 

oblast jsem měl šanci blíže poznat v předmětu „Politika a společnost v Evropě, 1933-

1945“. Následujícím a podstatným faktorem je skutečnost, že jsem se na Těšínsku – ve 

městě Karviná – narodil. Vyrůstal jsem v nedaleké Orlové a jsem tímto prostředím 

dozajista nějakým způsobem ovlivněn. Blízkost polských hranic mi připadala naprosto 

samozřejmá, stejně jako to, že v Orlové i v sousední obci Dolní Lutyni jsem často 

chodil kolem polských škol a spolkové instituce Polski Związek Kulturalno Oświatowy 

(Polský kulturně-osvětový svaz, PZKO). Se slezským nářečím, kterému se u nás říká 

lidově „po naszymu“, jsem se setkával od malička. Věděl jsem také o tom, že dědeček 

z otcovy strany sloužil za války v německé armádě, ač to nebyl Němec. Teprve 

postupně jsem zjišťoval, jak komplikovaná situace panovala v této části Česka, na 

Těšínsku. Nevzpomenu si přesně, kdy jsem poprvé viděl fotografii, na které dav 

v Orlové v září 1939 vítá německá vojska. Začal jsem ovšem téměř okamžitě přemýšlet, 

proč zdejší obyvatelé tímto způsobem nacisty vítali. Chovali se snad při předchozí 

okupaci Poláci na Těšínsku tak krutě (k čemuž jsem samozřejmě přistupoval z dnešního 

pohledu, kdy víme, čeho byli nacisté schopni)? Tato fotografie se tedy stala jedním z 

hlavních zdrojů mého zájmu o vztah zdejších obyvatel k okupačním správám. Dalším, 

s předchozím motivem spojeným důvodem, bylo zjistit něco více o tak zajímavé části 

země, o které jsem se domníval, že ji dobře znám, a přiblížit zdejší historickou a 

politickou situaci i ostatním. 

Výzkumná otázka 

Ve své práci se zabývám vztahem obyvatel na Těšínsku k polské a německé okupaci. 

Výzkumnou otázkou je, jaké projevy a dopady měly jednotlivé okupační správy na 

obyvatele regionu. Dále proč a jak se nálady a postoje obyvatel vůči různým okupantům 

lišily. Záměrem je také porovnat výpovědi pamětníků (žijících v geograficky poměrně 

úzce vymezené oblasti) s informacemi z literatury a pramenů vztahovaných více méně 

na celé území okupovaného českého Těšínska. Výstupem a „přidanou hodnotou práce“ 
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tak může být i nový pohled na polskou a německou okupaci z lokality pobytu 

zpovídaných osob, diferenciovaný od čtenáři běžně dostupných materiálů. Zvýrazní se 

tedy především lokální faktor.  

 

Územní vymezení 

Region, na který se zaměřuji, se nachází v dnešním Moravskoslezském kraji. 

V úvodních kapitolách budu hovořit o jeho vymezení
1
, pokládám přesto za žádoucí se o 

něm zmínit v úvodní kapitole a předejít možným nejasným interpretacím. Pod pojmem 

Těšínsko si totiž každý může představit něco jiného – okolí města Český Těšín, okolí 

města Cieszyn či okolí měst obou, kdysi nerozdělených hranicí. Lze si také představit 

historickou část českého Slezska nebo historické Těšínské knížectví, o kterém budu psát 

níže. V práci se soustředím na českou (československou) část tohoto Těšínského 

knížectví, vzniklou po rozdělení dřívějšího celku mezi dva nové státní útvary. Toto 

Těšínsko za První republiky obsahovalo několik politických okresů a nelze ho tak 

charakterizovat pouze jako „okolí města Český Těšín“. I dnes nabývají hranice více 

méně shodných obrysů jako za meziválečného stavu. Protože však ústřední bod mé 

práce tvoří rozhovory s pamětníky, výzkumná oblast se dále zúžila. Tvoří ji nejbližší 

okolí současného města Orlová (Dětmarovice, Karviná, Dolní Lutyně), ze kterého 

všechny vyslechnuté osoby pocházejí. 

Časové vymezení 

Práce se zaměřuje na období celé polské (11 měsíců) a části německé (deset měsíců) 

okupace. Tento rozsah jsem zvolil z důvodu zúžení a konkretizace zkoumaného období, 

podstatnou roli hrají rovněž téměř shodné časové úseky okupací. Pro ohraničení 

německé okupace slouží počátek platnosti německého trestního práva na včleněných 

územích, tedy i na Těšínsku. 

Zdroje 

Původním záměrem bylo získat většinu dobových materiálů z nedalekého karvinského 

archivu. Kvůli malé dostupnosti vhodných zdrojů z let 1938-1940 jsem se ovšem 

následně zaměřil primárně na výpovědi pamětníků žijících (v minulosti i nyní) 

v blízkém okolí města Orlová. Při hledání vhodných osob jsem se téměř výhradně 

spoléhal na své rodiče a známé, kteří mi poskytli na pamětníky kontakty. Výpovědi 

doplňuji o prameny dvou typů – zprávy Policejního ředitelství Moravská Ostrava a 

                                                 
1
 Příloha č. 1 zobrazuje jeho hranice. 
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novinové články Moravskoslezského deníku. Zdroje jsou dostupné v Knihovně 

Slezského zemského muzea a v Zemském archivu Opava. Mimo výpovědi pamětníků a 

několika archivních zdrojů vycházím rovněž z monografií a z četných prací Slezského 

zemského muzea (SZM), často článků v odborných časopisech (dostupné rovněž 

v Knihovně SZM). Informace z písemných zdrojů geograficky „nefiltruji“. Týkají se 

proto prakticky celého okupovaného území českého Těšínska a slouží k podchycení 

dojmu o zdejších poměrech, jež je možno získat z celkem lehce dostupných materiálů. 

1 Výzkum nálad, postojů a mínění obyvatelstva 
v nedemokratických režimech v odborné literatuře 

 

Před samotným výzkumem postojů obyvatel vůči okupačním správám a jejich projevům 

představím výzkum podobné problematiky v odborné literatuře. Jako inspirace může 

sloužit široký výběr studií zabývajících se analýzou smýšlení většinového obyvatelstva 

a jejich postojů vůči režimu (nejen, ale zejména) v nacistickém Německu. V 70. a 80. 

letech minulého století se právě v Německu začalo rozvíjet studium každodennosti
2
 

(angl. history of everyday life, něm. Alltagsheschichte)
3
. Jeden z prvních příkladů 

uvedeného směru, a zároveň náznak formy současného studia historického mínění 

veřejnosti v Třetí říši, představuje tzv. Bavorský projekt (angl. Bavaria Project)
4
 

                                                 
2
 KERSHAW, I., Consensus, Coercion and Popular Opinion in the Third Reich: Some Reflections, In 

CORNER, P., Popular Opinion in Totalitarian Regimes, s. 34.  
3
 Do 70. let v Německu převažoval přístup studia postojů obyvatelstva k nacistickému režimu, který se 

nezakládal na empirickém výzkumu. Většinovou společnost převážně stavěl do role pasivní masy 

ovládané propagandou (KULKA, Otto D., Popular Opinion in Nazi Germany as a Factor in the Policy of 

the "Solution of the Jewish Question": The Nuremberg Laws and the Reichskristallnacht, In Popular 

Opinion…, s. 83). Společenské a politické otřesy v 60. letech a nová generace historiků stála za zrodem 

tzv. Alltagsgeschichte v letech 70. Alltagsgeschichte plně rozvinuli v 80. a 90. letech L. Niethammer a A. 

Lüdtke. Charakterizuje ho přístup k událostem „zespodu“. Nejdříve bere v potaz život lidí, teprve 

následně se zaměřuje na interakce mezi obyvateli a režimem a vzájemné ovlivňování obou. Přístup 

naznačuje, že individuum nebylo pouze loutkou totalitní zvůle, ale mělo prostor pro vlastní reakci na 

vnější události (CORNER, P., Introduction, In Popular Opinion…, s. 4-6). Mezi jinými je zdůrazňována 

individuální lidská zodpovědnost (ač limitovaná) na tvorbě historie a ta vnímaná jako produkt člověka 

(HEALY, M. et al., The History of Everyday Life: A Second Chapter, In The Journal of Modern History, 

s. 358-362). 
4
 Převládající paradigma v nahlížení na postoje obyvatel nacistického Německa pomohl prolomit Martin 

Broszat, německý historik z Institutu současných dějin v Mnichově (KERSHAW, I., Consensus, 

Coercion and…, In Popular Opinion…, s. 34). „Bavaria Project“ je dlouhodobá studie každodenního 

života obyvatel Bavorska, jejich souhlasu a odmítání režimu.  Od roku 1973 na ní Broszat pracoval se 

svým týmem (FELDMAN, M.R., Encountering the Trauma of the Holocaust: Dialogue and Its 

Discontents in the Broszat- Friedlander Exchanges of Letters, In Ethos, s. 560). Ve výstupech výzkumu 

rozšířil záběr na režimní opozici, sledoval i slabý odklon obyvatel od režimem preferovaného 

konformního postoje a se svými spolupracovníky využil rozsáhlé, do té doby mnohdy neprozkoumané, 

zdroje – situační zprávy (MOSS, S., A Life in Writting: Ian Kershaw, In The Guardian). 
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historika Martina Broszata. Ve svých pracích se na něj odvolává hned několik autorů
5
. 

Otto Dov Kulka označuje Broszatovu studii dokonce za převratnou
6
. Mnoho odborných 

prací, které se zabývají otázkou postoje obyvatelstva k režimu v období 2. světové 

války, věnuje svou pozornost Třetí říši. Ať je to Marlis Steinertová, Ian Kershaw, David 

Bankier nebo Otto Dov Kulka, všichni se zabývají nacistickým Německem
7
 a (nejen) 

jejich práce odhalují, na co si při takové analýze dávat pozor. Níže představuji některé 

z jejich závěrů.  

Pojem veřejné mínění (angl. public opinion), jak naznačím níže, nabývá 

v demokratické a nedemokratických formách vlády jiných významů a liší se od termínu 

mínění veřejnosti (angl. popular opinion). Většina zmíněných akademiků proto 

v případě nedemokratických režimů píše o studiu mínění veřejnosti a vysvětluje 

protichůdnost pojmů. Ian Kershaw hovoří o veřejném mínění jako o „pluralistickém 

formování názorů a přístupů v liberální demokracii“
8
. Podle Paula Cornera naznačuje 

výraz existenci pluralistické diskuse. V nedemokratických režimech podle něj veřejné 

mínění zpravidla zosobňuje vyjádření samotného režimu a propagandy
9
. Jan Plamper 

označuje veřejné mínění v totalitním Sovětském svazu jako oxymóron, jelikož se 

skutečnými názory lidí neměl nic společného a vytvářeli jej političtí představitelé
10

. 

Z dosavadního usuzuji, že v nedemokratických režimech je mínění veřejnosti pouze cosi 

„obecného“, pojem, který nevyjadřuje skutečné nálady obyvatelstva. Pod úrovní 

režimem oficiálně schvalovaných myšlenek však nacházíme nekoordinované, 

spontánní, nespecifické, často mlhavé a veřejně nezmiňované, ale přesto reálné a 

v různých složkách společnosti více či méně přítomné názory a postoje
11

. Vhodnějším 

                                                 
5
 KERSHAW I., Consensus, Coercion and Popular Opinion in the Third Reich: Some Reflections, In 

Popular Opinion…, s. 34; BANKIER, D., The Germans and the Final Solution: Public Opinion Under 

Nazism, s. 1-4. 
6
 KULKA, Otto D., The Jews in the Secret Nazi Reports on Popular Opinion in Germany, 1933-1945, s. 

32. 
7
 Například Ian Kershaw hovoří o svém osobním zážitku – rozhovoru s mužem v Německu, který hovořil 

o Židech jako o lůze a litoval, že se Angličané nepřipojili k Hitlerovi. Tato šokující událost jej definitivně 

přivedla k zájmu o názory obyvatel v Třetí Říši (MOSS, S., A Life in Writting: Ian Kershaw, In The 

Guardian). Marlis Steinert se zmiňuje dostupnost a zachovalost dokumentů vztahujících se k nacistické 

vládě jako unikátní a neobvyklou situaci. Neprobádané téma nálad a postojů obyvatel k režimu pro ni 

rovněž znamenalo stimul k výzkumu (STEINERT, M., Hitler's war and the Germans: Public mood and 

attitude during the Second World War, s. 2, 18). Otto Dov Kulka se věnuje zejména vztahům obyvatel 

k Židům, jeho zájem pramenil jednak z nedostatku materiálů a zmapování problematiky, tak z vlastní 

prožité (stále se připomínající) zkušenosti vězně koncentračního tábora, o které hovoří v úvodu své knihy 

The Landscapes of the Metropolis of Death.  
8
 KERSHAW, I., Hitler, the Germans and the Final Solution, s. 120. 

9
 CORNER, P., Introduction, In Popular Opinion…, s. 2. 

10
 PLAMPER, J., Beyond Binaries: Popular Opinion in Stalinism, In Popular Opinion…, s. 65. 

11
 KERSHAW, I., Popular Opinion and Political Dissent in the Third Reich: Bavaria 1933-1945, s. 4. 
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se pro označení těchto skutečných (neumělých, nevytvořených) názorů jeví termín od 

prvního lehce rozdílný – mínění veřejnosti
12

.  

1.1 Přístupy k výzkumu mínění veřejnosti v nedemokratických 
režimech 

 

Pro vlastní výzkum mínění veřejnosti jsou mimořádně významným zdrojem situační 

zprávy o náladách obyvatelstva vypracovávané na lokální úrovni a sloužící režimu 

k jeho kontrole. Jejich sběr zajišťovaly nejčastěji bezpečnostní složky, ale i informátoři 

a místní donašeči
13

. Dalšími zdroji z vyšších sfér státní správy jsou dokumenty 

vládnoucí strany (angl. party reports) a stranická korespondence (z kterých čerpá 

například David Bankier)
14

. Prameny mohou představovat rovněž dopisy, výroky u 

soudů, protirežimní vtipy (Ian Kershaw nebo Chad Bryant
15

), dále protistátní letáky, 

poválečné paměti a svědectví (Hana Kubátová
16

) i opoziční zahraniční rozhlas (Jan 

Kuklík
17

). Kategorií stojící částečně mimo výše zmíněné jsou osobní deníky. Poskytují 

komplexní a subjektivní pohled na veřejné dění, nezřídka i s vyjádřením niterných 

pocitů a pohnutek, které pisatele ke konkrétní úvaze a postoji vedly. Kvůli svému 

charakteru tvoří nejcennější, ale nejméně zachované materiály
18

. 

Zpracování dostupných podkladů provází mnoho komplikací. K těm 

nejvýraznějším se řadí pisatelova subjektivita a možné lživé vyjádření. Ian Kershaw 

hned na v úvodu své knihy upozorňuje, že neexistuje přesná metoda, jak k osobitosti 

zpráv přistupovat
19

. S tímto problémem se dá vypořádat způsobem opět do jisté míry 

subjektivním a metodologicky nepřesným – totiž osobní zkušeností. Schopnost 

odhadnout míru subjektivity roste s počtem prostudovaných materiálů a celkovou 

znalostí oboru
20

. Nebezpečí představuje mimo jiné také podcenění názorů vyjadřujících 

                                                 
12

 Ibidem. 
13

 STEINERT, M., Hitler's war and the Germans: Public mood and attitude during the Second World 

War, s. 2. 
14

 BANKIER, D., The Germans and The Final Solution: Public Opinion Under Nazism, s. 5. 
15

 KERSHAW, I., Popular Opinion and Political Dissent in the Third Reich: Bavaria 1933-1945, s. 10; 

BRYANT, CH., The Language of Resistance? Czech Jokes and Joke-Telling under Nazi Occupation, 

1943-45, In Journal of Contemporary History, s. 133-151. 
16

 KUBÁTOVÁ, H., Nepokradeš: Nálady a postoje slovenské společnosti k židovské otázce, 1938-1945, 

s. 17-18. 
17

 KUKLÍK, J., Němci očima Čechů, In GEBHART, J., Česká společnost za velkých válek 20. století, s. 

57-76. 
18

 CORNER, P., Introduction, In Popular Opinion…, s. 11. 
19

 KERSHAW, I., Hitler, the Germans and the Final Solution, s. 122. 
20

 KERSHAW, I., Popular Opinion and Political Dissent in the Third Reich: Bavaria 1933-1945, s. 8 - 

CORNER, P., Introduction, In Popular Opinion…, s. 12. 
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s režimem souhlas a přecenění těch opozičních
21

. Situačním zprávám je v pracích 

většiny autorů přisuzována obzvláštní důležitost, nelze se na ně ovšem zcela spoléhat. 

David Bankier považuje režimní zprávy obecně za zaujaté a doporučuje je vždy 

kontrolovat s více zdroji
22

. Ian Kershaw vyjadřuje shodnou myšlenku, když říká, jak 

zrádné je spoléhat na takové reporty v prostředí „Kde lidé často neříkali, co si mysleli, 

ani nemysleli vážně to, co říkali“
23

. V neposlední řadě tvoří zrádný bod rovněž „mlčení“ 

obyvatel. Málo dokumentů nebo informací v situačních zprávách o náladách občanů 

může (ale nemusí!) naznačovat krutost režimu a jeho úspěšnost v potlačování opozice a 

zastrašujícím teroru
24

. Pobouřené a kritické reakce zase nelze automaticky ztotožňovat s 

vyjádřením široce sdíleného názoru, jako spíše s osobně motivovaným postojem 

pisatelů
25

. Rozhovory s pamětníky představují dílčí, specifickou skupinu. Paul Corner v 

úvodu své publikace uvádí nutnost brát takové zdroje s rezervou kvůli často, především 

vlivem času, zkresleným výstupům. To má na svědomí „dobrovolné“ zapomnění, 

osobní profilace spíše jako oběti než pachatele či spolupachatele, svalování viny na jiné 

aj.
26

.  

V závěru jakékoliv práce, která se zabývá postoji a mínění obyvatelstva, máme pak 

pouze omezený prostor pro generalizaci. Lidé nezastávali jasnou pozici pro-proti. Jejich 

vztah k režimu je většinou ambivalentní a vnitřně rozporuplný. Lidé s určitými aspekty 

politiky souhlasili, s jinými nikoliv, mohlo docházet rovněž ke změně názorů
27

. Ve 

výsledku se navíc vždy bude jednat o námi interpretovanou a ne zcela objektivní 

společenskou realitu
28

. 

2 Historie regionu do roku 1918 

2.1 Územní vymezení 

 

V této části stručně zmíním územní vymezení Těšínského Slezska (respektive Těšínska) 

do doby než po 1. světové válce došlo ke sporům o něj a následnému dělení. Těšínské 

                                                 
21

 KERSHAW, I., Hitler, the Germans and the Final Solution, s. 122. 
22

 BANKIER, D., The Germans and The Final Solution: Public Opinion Under Nazism, s. 6. 
23

 KERSHAW, I., Popular Opinion and Political Dissent in the Third Reich: Bavaria 1933-1945, s. 6. 
24

 KULA, M., The Silence of Those Deprived of Voice, In Popular Opinion…, s. 139. 
25

 KERSHAW, I., Hitler, the Germans and the Final Solution, s. 130. 
26

 CORNER, P., Introduction, In Popular Opinion…, s. 12. 
27

 Ibidem, s. 6. Corner se odvolává na kapitoly obsažené v knize Popular Opinion in the Totalitarian 

Regimes. Přístup studující dva opačné póly společnosti (horlivé zastánce a odpůrce režimu) nepostihuje 

širokou kategorii občanů mezi nimi. Takoví občané například nebyli spokojeni s projevy režimu, které 

měly dopad na jejich každodenní život, ale podporovali jeho dlouhodobé cíle. 
28

 KERSHAW, I., Popular Opinion and Political Dissent in the Third Reich: Bavaria 1933-1945, s. 2. 
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Slezsko je součástí rozsáhlého geografického útvaru – Slezska. Původně koherentní 

Slezsko se během 12. století rozpadlo na dílčí knížectví, jedním z nich bylo i to 

Těšínské
29

. Historické území ohraničuje na západě řeka Ostravice a prostor mezi 

slezským Frýdkem a moravským Místkem (dnes Frýdek-Místek). Na jihu je vymezení 

Těšínska jasně zřetelné, stačí se podívat na současnou českou státní hranici se 

Slovenskem, která protíná beskydský vrchol Velký polom či údolí Jablunkovský 

průsmyk. Východní hranici se nachází v dnešním Polsku, tvoří ji současné město 

Bialsko-Biala (Bílsko) a tok řeky Bílé až k jejímu ústí do Visly. Severní hranici 

vymezuje tok Visly a Olzy (až k ústí do Odry) a v minulosti oddělovala Těšínsko od 

ostatního Slezska. Dohromady zabírá takto ohraničený zemský celek rozlohu více než 

2 300 km
2
. Popsaná geografická charakteristika je více méně platná až dodnes. 

Významným rozdílem je však česko-polská hranice, která historický region rozděluje 

v poměru zhruba šest ku čtyřem v český prospěch
30

. 

2.2 Kulturně-správní vývoj Těšínského Slezska 

2.2.1 Do roku 1848 

Pro začátek stručného popisu historie těšínského regionu jsem si vybral přelom 

1. tisíciletí. Právě někdy mezi 11. a 13. stoletím totiž zdejší územní celek přechází pod 

vládu rodu Piastovců, kteří zde zůstanou přítomni až do 17. století.  Samotné Těšínské 

knížectví vzniká kolem roku 1290
31

. Už během 13. století se ovšem začíná většina 

slezských knížat orientovat na české země, vyvazovat se z povinností vůči králům 

polským a navazovat manské poměry ke králům českým. V roce 1335 polský panovník 

Kazimír smluvně postupuje nároky na Slezsko (své i jakékoliv budoucí) ve prospěch 

české koruny, tento svazek později stvrdí i Karel IV. a prohlašuje Slezsko za 

nedělitelnou součást zemí Koruny české
32

.  

Územně-správní vymezení Těšínska zůstává od 14. století v podstatě neměnné, 

zmíním pouze dva mezníky. V 17. století umírá poslední z rodu Piastovců (Alžběta 

Lukrécie) a Těšínsko i s dalšími Piastovskými částmi Slezska konečně přechází pod 

přímou správu zemí Koruny české a rodu Habsburků
33

. Z regionálního hlediska potom 

poměrně výrazná změna  nastává v souvislosti s tzv. Slezskými válkami za vlády Marie 

                                                 
29

 ONDŘEKA, Z., Historicko-geografické vymezení Těšínska, jeho hranice a začlenění do českého státu, 

In Těšínské Slezsko, s. 9. 
30

 Ibidem, s. 11. 
31

 BAKALA, J., Středověké Těšínsko do roku 1540, In Nástin dějin Těšínska, s. 22. 
32

 GAWRECKI, J., Dějiny Českého Slezska 1740-2000, s. 22. 
33

 ONDŘEKA, Z., Historicko-geografické vymezení…, In Těšínské Slezsko, s. 17. 
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Terezie ve století 18., po kterých habsburská panovnice o podstatnou část Slezska 

přichází. Je vytvořeno tzv. Rakouské Slezsko a do něj včleněno z původního území 

zbývající Opavsko, Krnovsko a samozřejmě Těšínsko
34

. 

Geografické umístění Těšínska na hraničním pomezí znamenalo odpradávna 

frekventovaný mezikulturní kontakt
35

. V souvislosti s předchozím nesmíme na tomto 

místě opomenout zdůraznit věc na první pohled zřejmou, kterou je však nutné si 

uvědomit. Na Těšínsku existovala a dodnes existuje „promíchanost“ etnik polských, 

českých a v menší míře německých. Tyto skupiny zde žily vedle sebe. Jedna z nich 

zpravidla na určitou dobu převažovala
36

, avšak v historickém vývoji sledem událostí 

svou pozici ztratila ve prospěch jiného – dlouhodobě přítomného 
37

– etnika. Proto, když 

popisuji rozmach polštiny v 18. a 19. století, nelze si jako příčinu představovat masy 

polského lidu proudící na Těšínsko, které zvrátily situaci ve svůj prospěch. Tyto změny 

se vyvíjely vždy graduálně a souvisely s hlubšími a na první pohled mnohem méně 

„viditelnými“ událostmi.  

Autoři publikace „Těšínské Slezsko“ se vlivem kultur na Těšínsku zabývají 

podrobněji, výhradní pozornost v publikaci však dostávají vlivy české. Akt připojení 

slezských knížectví k českým zemím ve 14. století měl za následek rozmach spisovné 

češtiny ve století následujícím, v tom měla rovněž čeština na zdejším území zažít na 

dlouhou dobu svůj vrchol. Důkazy užívání jazyka českého dokládá mnoho tištěných a 

ručně psaných materiálů včetně liturgických zpěvníků a zejména úředních listin. 

Orientace na země české jsou doloženy např. pracemi z pražské dílny Petra Parléře 

přítomnými v Těšíně či mnoha šlechtici ve službách českých panovníků
38

. Pod vlivem 

rakouského dvora, rekatolizace a vývoje v ostatních částech Habsburské monarchie ale 

čeština nemohla vzkvétat věčně.  K jejímu vytlačování němčinou docházelo od 17. 

století. Probíhal vlastně proces spojený do velké míry s důsledky stavovského povstání, 

ale také s přechodem frýdeckého panství pod církevní vliv olomouckého biskupa. Do té 

doby ve Slezsku rozvinutá luteránská církev (pronikala od 15. a 16. století působením 

                                                 
34

 KOUBÍK, L., Těšínský konflikt, s. 12. 
35

 ONDŘEKA, Z., Historicko-geografické vymezení…, In Těšínské Slezsko, s. 18. 
36

 Růst významu české kultury do zhruba 17. století; rekatolizace, germanizace a vliv kultury Německé; 

převažující polské národní hnutí v 19. století. 
37

 V tomto případě mám na mysli Čechy, Poláky a Němce. 
38

 PINDUR, D., České kulturní a jazykové vlivy na Těšínsku v období od 14. století do konce 18. století, In 

Těšínské Slezsko, s. 28-31. 
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vrchnosti
39

 a bylo s ní spojeno používání českého jazyka) zažívala útlak. Současně 

s německým správním tlakem přicházeli i katoličtí církevní představitelé - polští kněží z 

nedalekého Krakova. Když Altranstädská smlouva zmírnila rekatolizační tlak a mimo 

jiné povolila stavbu tzv. milostivých kostelů (protestantských), začíná se okolo nich už 

šířit spisovná polština
40

. Po slezsko-pruských válkách přešla navíc úřední agenda 

kompletně do němčiny. Pro spojení s lidem ale nebylo možno používat pouze němčinu, 

komunikace (hlavně církevní, ale i oficiální úřední listy situaci zohledňovaly) tak 

probíhala především v českém a polském jazyce. Čeština upadala především v tom 

smyslu, že se již vyvíjela hovorově a mísila v sobě znaky dalších dvou přítomných 

jazyků. Němčina a polština převažovaly až do poloviny 19. století
41

.  

2.2.2 Od roku 1848 do vzniku samostatného Československa 

Slovanské obyvatelstvo ve Slezsku, tedy i na Těšínsku, bylo ještě v polovině 19. století 

nacionálně nevyhraněné a na jeho národní orientaci začala mít silný vliv až pozdější 

agitace
42

. Tzv. „jaro národů“ a události následující znamenaly urychlení a zintenzivnění 

celého procesu. V období kryjícím se s revolucí 1848 sílilo české, ale zejména polské 

národně obrozenecké hnutí. Poláci dovedli lépe využít situace a obecně působili 

aktivněji
43

. Devatenáctý článek rakouské ústavy z roku 1867 hovořící o „právu na 

zvelebování vlastního jazyka“ znamenal pouze další želízko do sílícího spolkového 

života
44

. Rostoucí český zájem o oblast na východ od Ostravy se intenzivněji projevuje 

až v  průběhu 80. let poté, kdy v Praze národovci proklamují moto znovuzískání Slezska 

pro Čechy
45

. Z popsaného lze vidět jistou „opožděnost“ českého národního proudu na 

Těšínsku oproti polskému živlu. 

S národnostním uvědoměním úzce souvisel i rozvoj politický. Při „skokovém“ 

uvolňování politické situace nejdříve na konci 40. let 19. století, posléze v letech 60. a 

70., hledali Poláci a Češi na Těšínsku, potažmo v celém Slezsku, společnou řeč. Jedno 

z nejsilnějších pojítek tvořil společný – slovanský – „zápas“ proti Němcům a 

                                                 
39

 SLÁMA, F., Dějiny Těšínska, In Matice lidu, s. 75. Oficiální přijetí protestantské víry je spojeno 

s osobou knížete Václava III Adama. V roce 1568 vydává vlastní církevní řád opírající se o Augspurské 

vyznání. Pro více informací např. KASZPER R., MALYSZ, B. et ali, Poláci na Těšínsku. 
40

 PINDUR, D., České kulturní a jazykové vlivy…, In Těšínské Slezsko, s. 40. 
41

 Ibidem, s. 28. 
42

 GAWRECKI, D., Dějiny Českého Slezska 1740-2000, s. 229. 
43

 Ibidem, s. 232-233. 
44

 NOWAK K., SZYMECZEK J., Poláci v Těšínském Slezsku do roku 1918, In Poláci na Těšínsku, s. 9-

13. 
45

 Ibidem. 
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„germanizačnímu útlaku“
46

.  Domluva znamenala zejména šanci na lepší zastoupení, ať 

už ve slezském Zemském sněmu nebo v Říšské radě
47

. V popisu situace se setkáváme 

s řadou tvrzení o vzájemném respektu a podpoře mezi českými a polskými 

obrozeneckými spolky
48

. Po vymizení generace nejaktivnějších politických (a 

národních) buditelů nicméně začaly mezi Čechy a Poláky narůstat spory, například o 

jazykové sféry vlivu či o vzájemnou podporu slovanských kandidátů do politických 

struktur monarchie.
49

 Centrum českého národního uvědomění tvořil na Těšínsku 

dlouhou dobu pouze Frýdek, až ke konci 19. století zažívala rozkvět národního hnutí i 

Ostrava, částečně Těšín. Základnu aktivnějších polských spolků představoval Těšín. 

Na socioekonomický ráz regionu měla obrovský vliv industrializace. Zdejší 

průmysl se začal naplno rozvíjet, a především modernizovat, ve 2. polovině 19. století. 

Napojení na železnici posílilo v celé monarchii význam ostravsko-karvinského 

uhelného revíru, využitím nových postupů bylo docíleno zvýšení produkce i efektivity, 

vznikala větší poptávka po pracovní síle. Podle sčítání lidu z konce 60. let 

devatenáctého století dosahovalo obyvatelstvo historického Těšínska počtu 137 737 

osob. O 30 let později, v roce 1900, se toto číslo více než zdvojnásobilo a přesáhlo 300 

tisíc, což svědčí o prudkém rozvoji. Je ovšem nutné dodat, že až 2/3 všech obyvatel se 

soustředily kolem velkých průmyslových a těžebních center
50

. V jižnějších a hornatých 

oblastech počet obyvatel stagnoval a ojediněle dokonce klesal.  

Diskutovanou problematikou ve věci národnostního složení a počtu obyvatel je 

imigrace na Těšínsko z polské Haliče. Haličská pracovní síla byla obecně levnější, 

získávala práci v průmyslu i zemědělství a postupně nabývala početně na síle. To se 

samozřejmě odrazilo i v jazyce a kultuře. Takové je alespoň převažující vnímání. 

Publikace „Poláci na Těšínsku“ v jedné ze svých kapitol vysvětluje, že tomu tak úplně 

není. Haličští přistěhovalci proudili hlavně do průmyslové Moravské a Polské Ostravy 

rozkládající se na západní hranici Těšínska
51

. Jejich častá negramotnost znamenala 

snadnou asimilaci s většinovým etnikem, které v oblasti kolem Ostravy tvořili Češi, děti 

byly posílány do škol v první řadě českých a německých. Způsobovala to nechuť 

Haličanů ke „všemu polskému“ neboť v zemi, odkud přišli, ztotožňovali Poláky 

                                                 
46

 GAWRECKI, D., Dějiny Českého Slezska 1740-2000, s. 254. 
47

 GROBELNÝ, A., Těšínsko od jara národů k samostatným státům, In Nástin Dějin Těšínska, s. 73. 
48

 Ibidem, s. 71. 
49

 Ibidem, s. 72.  
50

 Ibidem, s. 69. 
51

 MAŁYSZ, B., Jsou Poláci přistěhovalci? O haličských imigrantech a slezských starousedlících, In 

Poláci na Těšínsku, s. 14-15.  
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s velkostatkáři, tedy pány. Ve výsledku autor příspěvku Bohdan Małysz  shledává, že 

haličská imigrace neměla na autochtonní polské skupiny okolo Těšína a na jih od něj 

zásadní vliv a tato území si zachovala svůj původní národnostní – polský – ráz. Na 

přelomu 19. a 20. století mnoho Haličanů Těšínsko opouští, vrací se zpět a tohoto etnika 

početně ubývá
52

.  

Na počátku 20. století s krystalizací, upevněním a sílícím politickým charakterem 

národních hnutí konfliktní situace mezi Čechy a Poláky viditelně narůstaly. Jako příklad 

slouží sjezd polských politických činitelů roku 1902 v Zakopaném, na kterém se ostře 

ohradili proti českým politickým kruhům a činitelům. Reakcí bylo společné vyjádření 

česko-polských intelektuálních kruhů, které nabádalo k vzájemnému porozumění
53

. 

Doba a vývoj ho však neumožnili. První světová válka politická a společenská hnutí 

paralyzovala, průmyslový region tvrdě pocítil přechod na válečnou ekonomiku. Ničím 

výjimečným nebyly stávky a hladové bouře znamenající v důsledku jisté uvolnění ze 

strany rakouských úřadů. Až na samém sklonku války vystupují všechna tři největší 

etnika v Těšínském Slezsku (a nejen v něm) – Češi, Němci a Poláci – s proklamacemi o 

nároku na přičlenění území k vlastním vznikajícím státním celkům
54

. Následující roky 

znamenaly hluboký národní a politický rozvrat ve vztazích všech tří národností na 

Těšínsku. Na vztazích mezi Polskem a Československem se ovšem podepsaly 

nejdramatičtěji. 

3 Region mezi válkami 
V následujících kapitolách ve zkratce popíši vývoj regionu do roku 1938, kdy vlivem 

mezinárodních událostí a Mnichovské dohody došlo k nárokování Těšínska Polskem a 

následnému odstoupení území. V oblasti výrazně převažovali Češi a Poláci, Němci 

představovali zhruba 1/10 obyvatel Těšínska. Jejich aktivita byla soustředěna zejména 

do Západního Slezska, menšina na Těšínsku nehrála tak výraznou roli a proto je jí v této 

kapitole věnováno méně prostoru. 

                                                 
52

 GROBELNÝ, A., Těšínsko od jara národů…, In Nástin Dějin Těšínska, s. 70. 
53

 Ibidem, s. 74-76. 
54

 GAWRECKI, D., Dějiny Českého Slezska 1740-2000, s. 288-293. 
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3.1 Vznik První republiky a Těšínsko 

3.1.1 Spor o Těšínsko 

Ve víru ne vždy přehledných událostí konce 1. světové války a mnoha očekávání 

budoucího státoprávního vývoje vznikl 19. listopadu 1918 na Těšínsku
55

 polský 

politický orgán Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego (Národní rada Těšínského 

knížectví)
56

. Nedlouho po vyhlášení samostatného Československa zveřejnila Rada 

Narodowa proklamaci Lide slezský (pol. Ludu śląski)
57

, v níž oznámila příslušnost 

téměř celého Těšínska k Polsku (Zaolzí)
58

. Jako reakce vznikl 30. října v Polské Ostravě 

Zemský Národní výbor pro Slezsko a o dva dny později vydal podobné provolání. 

Situaci dvou stran vznášejících nároky dočasně řešila vzájemná listopadová dohoda, ve 

které regionální zástupci stanovili prozatímní demarkační linii, rozdělili si sféry vlivu a 

vyřešení hraničního problému přenechali centrálním vládám v Praze a Varšavě
59

. 

Poláci, na rozdíl od Čechů, celou dohodu vnímali více méně jako konečnou, což 

vyplývalo z pro ně výhodnějšího stavu tehdejší hraniční linie (na rozdíl od situace 

„Čechoslováků“)
60

. Spor začal nebezpečně gradovat ve chvíli vyhlášení voleb do 

polského Sejmu na leden 1919. Polsko se chystalo svou státní svrchovanost spojenou 

s volbami vykonávat i na dočasně rozděleném území, roli ve vyostření sporu sehrálo 

rovněž verbování branců do polské armády probíhající i na Těšínsku
61

. Přes 

československé oficiální žádosti neplánovala druhá strana své kroky přehodnotit. Proto 

tři dny před plánovanými volbami zahájilo Československo vojenskou akci, jejímž 

„spouštěčem“ se stal záměr znemožnit volby, které by patrně v důsledku znamenaly 

zisk celého území pro Polsko
62

. Armádní misi velel důstojník francouzské armády, 

tehdy ještě bez československého občanství, Josef Šnejdárek, který s legiemi postoupil 

                                                 
55

 Také tzv. „Východním Slezsku“. Jako Slezsko Západní označuji zbytek správního útvaru (Slezská 

země). U některých autorů (Gawrecki) můžeme nalézt i občasné členění na Východní Slezsko, Opavsko a 

Hlučínsko.  
56

 GĄSIOR, G., Rozdělení Těšínského Slezska v letech 1918-1920, In Poláci na Těšínsku, s. 22. 
57

 GAWRECKÁ, M., Československé Slezsko mezi světovými válkami 1918-1938, s. 21. 
58

 Téměř celým Těšínskem je myšleno území nazývané polsky Zaolzie – do toho pouze částečně spadá 

okres Frýdek, součástí není Slezská (Polská) Ostrava. Česky se překlad Zaolzie různí (Zaolzí, Záolzí, 

Záolší). V nářečí se používá označení blízké slovu Zaolzie, tedy Zaolzí. Rovněž v mnoha pracích, které 

budu níže zmiňovat v bibliografických zdrojích, užívají autoři (typicky Borák, Gąsior) výrazu Zaolzí. 
59

VALENTA, J., Slezsko v česko-polských vztazích v letech 1918-1920, In Slezsko v československo-

polských vztazích 1918-1947, s. 6. 
60

 KACÍŘ, P., Obsazení Těšínska v roce 1919 – k některým aspektům československo-polského územního 

sporu, In Slezsko v dějinách českého státu. Stav a úkoly výzkumu, s. 303; GAWRECKI, D., Dějiny 

Českého Slezska 1740-2000, s. 299. 
61

 KUTHAN, P., Armádní generál Josef Šnejdárek: Jsem rváč a voják a miluji boj, In Legionářský směr 

s. 6. 
62

 KUBÍK, L., Těšínský konflikt, s. 29-34. 
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až k původní východní hranici Těšínského knížectví – řece Visle a městu Skočovu. 

Mocnosti Dohody na zmíněný postup reagovaly nařízením vrátit se k původním 

listopadovým hranicím, přičemž zároveň potvrdily prozatímnost této linie
63

.  

Neschopnost vlád spor vyřešit a stále opakovaná ospravedlňování právem historickým 

(ze strany Československé republiky) a etnografickým (v případě Polské republiky) 

vyústily k rostoucí podpoře myšlenky plebiscitu
64

. Ve chvíli, kdy mezinárodní komise 

na Těšínsku navrhla tzv. Tissiho linii (v neprospěch Československa oslabeného 

maďarskou anabází), Beneš plán lidového hlasování rozšířil i na další sporná území, 

především z důvodu získání času. Mírová konference o plebiscitu (se zdůrazněním jeho 

orientačního charakteru) oficiálně rozhodla v září 1919
65

. Situace okolo sporných hranic 

na Těšínsku v té době měla daleko ke stabilitě, ovšem rozhodnutí o hlasování situaci ve 

výsledku ještě zhoršilo. Jsou zaznamenány případy vyhánění polských pracovníků 

z české strany hranice a českých z polské. Polská strana na Těšínsku dokonce provedla 

několik bombových útoků
66

. Ztráty na životech jsou ovšem dokumentovány na obou 

stranách
67

. Obě skupiny se navzájem záměrně či neúmyslně provokovaly, hájily „svou 

pravdu“ a to, spolu se stále oddalovaným plebiscitem, stupňovalo napětí a vytvářelo 

v obyvatelích pocity nejistoty
68

. 

Situace na začátku roku 1920 se pro Polsko na Těšínsku nevyvíjela slibně. Jeho zástupci 

došli ke zjištění, že Němci a Šlonzáci
69

 dávají přednost Československu, což mohlo 

„vyvážit“ hlasy pro Poláky ve východní části regionu
70

. Výsledek plebiscitu se již 

nezdál tak jasným. Obě strany navíc stále nebyly spokojeny s dílčími podmínkami a 

termín referenda se proto neustále odkládal. Úspěchy na východní frontě a s tím 

související silnější mezinárodní postavení dodaly Polsku odvahu k dubnovému návrhu 

arbitrážního řešení sporu
71

. Beneš souhlasil za podmínky co nejrychlejšího postupu. 

Polsko svou příležitost ovšem promarnilo. Než do června vše zvážilo, změnila se 

Benešova vnitropolitická pozice – Národní shromáždění trvalo na plebiscitu
72

. Události 

však nakonec přece jen hrály ve prospěch arbitráže. Když se polská situace na východě 

                                                 
63

 GAWRECKI, D., Dějiny Českého Slezska 1740-2000, s. 301. 
64

 Ibidem. 
65

 VALENTA, J., Slezsko v česko-polských vztazích …, s. 13. 
66

 GĄSIROR, G., Rozdělení Těšínského Slezska…, In Poláci na Těšínsku, s. 28.  
67

 GĄSIROR, G., Zaolzí – Polsko-český spor o Těšínské Slezsko 1918-1938, s. 90. 
68

 Pro přehled například záznamy archivních dokumentů mapujících vývoj v GĄSIROR, G., Zaolzí- 

Polsko-český spor…, s. 46-105. 
69

 Příznivci Slezské lidové strany, jejíž předsedou byl Josef Koždoň. 
70

 GAWRECKÁ, M., Československé Slezsko mezi…, s. 25. 
71

 GAWRECKI, D., Těšínsko v období mezi světovými válkami, In Nástin Dějin Těšínska, s. 85. 
72

 Ibidem. 
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začala zhoršovat, podmínila Dohoda vyslání vojenské pomoci přistoupením právě na 

arbitrážní řešení
73

. V této chvíli požívalo většího mezinárodního kreditu 

Československo a výsledné stanovisko mocností z 21. července 1920 tomu odpovídalo. 

Rozhodnutí v belgickém městě Spa určilo více méně dodnes platné hranice ve Slezsku 

mezi Českem a Polskem. Československu připadla Košicko-bohumínská dráha a 

podstatná část ostravsko-karvinského uhelného revíru. Polsko získalo přibližně 45% 

území z historického Těšínska
74

. V Polácích rozhodnutí vzbudilo nevoli s následnou 

vlnou zklamání
75

. Přes některé dílčí názory, vyjadřující nespokojenost se získáním 

„pouze“ části historického Těšínska, byly reakce Čechoslováků převážně pozitivní, 

především díky zisku uhelného revíru
76

. Přestože ve sporu o Těšínsko hráli hlavní roli 

Češi s Poláky, nesmíme vynechat postoj Němců a specifické skupiny Šlonzáků
77

. 

Oběma skupinám šlo o neutralizaci Těšínska (Němci byli také zastánci neutrality, 

nicméně zde významnou roli hrály důvody hospodářské – udržení jejich ekonomického 

vlivu
78

) s případnými zahraničními garanty (USA, Velká Británie)
79

. 

3.2 Období 1920-1938 

Ve 20. letech došlo k několika vzájemným interakcím mezi československou a polskou 

vládou vedoucím k částečnému zmírnění jak mezinárodního, tak i regionálního napětí. 

V dubnu 1925 obě strany podepsaly tzv. likvidační smlouvu
80

, která se týkala zejména 

menšinových záležitostí
81

 a ošetřovala postavení Poláků v ČSR a Čechů v Polsku 

(finanční záležitosti, školství, kulturní rozvoj aj.
82

). Druhá polovina 20. let je, hlavně 

díky oběma parlamenty ratifikované smlouvě, charakterizována jako období 

aktivizačního přístupu Poláků, či období klidu ve vzájemných (meziválečných) 

vztazích
83

. Roku 1928 získali Poláci svého zástupce v zemském zastupitelstvu
84

. Rok 

1929 znamenal pro zástupce polské menšiny největší počet poslanců zvolených do 

                                                 
73

 GAWRECKI, D., Dějiny Českého Slezska 1740-2000, s. 302. 
74

 Ibidem, s. 306. 
75

 GĄSIROR, G., Rozdělení Těšínského Slezska…, In Poláci na Těšínsku, s. 28 
76

 Ibidem, s. 28-29. 
77

 Více o těchto etnických skupinách v kapitole „Etnické a socioekonomické vymezení“ této práce 
78

 GAWRECKÁ, M., Němci ve Slezsku 1918-1938, s. 60. 
79

 Ibidem, s. 61. 
80

 GAWRECKI, D. Studie o Těšínsku, s. 75. 
81

 GAWRECKI, D., Těšínsko v období mezi světovými válkami. In Nástin Dějin Těšínska, s. 90 
82

 KÁRNÍK, Z., České země v éře První republiky (1918-1938). II. díl. Československo a české země v 

krizi a v ohrožení (1930-1935), s 222. 
83

 Např. GAWRECKÁ, M. Československé Slezsko mezi …, s. 89; KÁRNÍK, Z., České země v éře… II. 

díl, s. 223. 
84

 BARAN, I., Polská menšina v československo-polských vztazích mezi světovými válkami. In Poláci na 

Těšínsku, s. 36. 
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Národního shromáždění
85

, jednalo se o tři osoby. Vrchol regionální spolupráce 

dokládající určité povolování napětí představuje založení Česko-polského klubu 

v Moravské Ostravě (1929)
86

 a zvolení Wacława Olszaka karvinským starostou
87

 

(funkce, kterou zastával až do roku 1936)
88

. 

Významná územně správní změna nastala roku 1928. Tehdy se do té doby jedna ze 

správních jednotek Československa – země Slezská – sloučila s Moravou, vznikla tak 

země Moravskoslezská
89

. Vnímání kroku integrace jako poškození Slezské země bylo 

přítomno jak u Čechů (hlavně v řadách opozičních parlamentních stran a těch, kteří měli 

strach, že Brno sníží význam Slezských a Těšínských center), tak zejména u menšin – 

Poláci se obávali kupříkladu majorizace u parlamentních voleb
90

. Němci považovali 

konec Slezské země za „konec slezské zemské autonomie“, konalo se mnoho 

protestních akcí, probíhaly však v naprosté většině v Západním Slezsku
91

. Sloučení 

mělo ještě jeden negativní dopad. Slezané Josefa Koždoně (a zejména on sám) vnímali 

čin jako křivdu, nesplnění slibů a politicky se více přiklonili na stranu Němců; mimo 

jiné od Šlonzáků opět padly návrhy na neutralizaci území podle gdaňského vzoru
92

. 

Ještě v letech 1932-1934 probíhaly mezi Čechy a Poláky rozhovory o vzájemné 

spolupráci
93

. Mezníkem ve vzájemných vztazích se stal rok 1934. V lednu probíhalo 

v Polsku, i u těšínské menšiny, připomínání 15. výročí československého vojenského 

zákroku ve Východním Slezsku
94

. Ještě důležitější událostí, jež v důsledku 

poznamenala vzájemné česko-polské vztahy, se stal polsko-německý pakt o neútočení z 

ledna stejného roku
95

.  Rychlé zhoršení vztahů se projevilo, mezi jinými, vypovězením 

zhruba 15% státních příslušníků ČSR z Polska
96

. Na polském konzulátu v Ostravě začal 

v únoru 1934 úřadovat nový vyslanec Leon Mallhomme
97

. Kvůli jeho ostrému 

protičeskoslovenskému vystupování se stalo, že byl již za rok (jaro 1935) vystřídán A. 

                                                 
85
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Klotzem
98

, jež byl ale zanedlouho také z ČSR vypovězen
99

. Mallhommeho „stažení“ 

iniciovala vláda ve Varšavě, bylo dohodnuto jeho odsunutí kvůli silně protičeské 

politice a překračovaní pravomocí, někteří zástupci polské menšiny v ČSR ho dokonce 

obviňovali z rozbití spolupráce polských politických stran v regionu
100

. Nový kurz 

polské politiky vůči ČSR přinesl své výsledky. Logickou reakcí státní správy na 

podněcování nálad, projevů a činů mířících proti Československu
101

 představovalo 

opětovné zhoršování vztahů většiny s menšinou, vyznačující se například úbytkem žáků 

polských škol
102

. Chybou rozhodně bylo, že Češi nedostatečně, ne-li vůbec, podporovali 

ty členy menšiny, kteří s ostřejší polskou politikou nesouhlasili. Dlouhodobě bylo 

odmítáno postátnění soukromých polských škol. Trpce pro polské socialisty (PSPR) 

také například dopadla společná kandidatura do parlamentu s českými kolegy - i přes 

slib mandátu argumentovali Češi nedostatečným počtem získaných hlasů a poslanec 

z řad PSPR se do Prahy nedostal. Reakce v podobě odklonu od spolupráce s českou 

sociální demokracií k polským občanským (a výrazně vyhraněnějším) stranám, které 

z naprosté většiny spolupracovaly s konzulátem v Moravské Ostravě (který dostával 

instrukce z Polska), na sebe nenechala dlouho čekat.  Od roku 1937 polští socialisté 

spolupracovali s polskými negativistickými stranami ještě ve větší míře
103

. Teprve 

v lednu 1938 se se zhoršující mezinárodní situací české úřady odhodlaly k zestátnění 

některých polských škol
104

. Na jaře 1938 je založen Spolek Poláků v Československu 

(ZPwCz), jehož požadavkem byla teritoriální autonomie, pouze formálně mimo spolek 

stála PSPR
105

.  

21. září 1938 vystoupil polský velvyslanec v Praze s požadavkem stejného řešení pro 

Těšínsko, jakého se dostalo území Sudet. I přes československé oznámení připravenosti 

k ústupkům Poláci své žádosti stupňovali, respektive trvali na okamžitém odstoupení 

Zaolzí. To vyvrcholilo v noci z 29. na 30. září ultimátem, jehož odmítnutím se podle 

autorů zprávy měla československá vláda „stát jedinou odpovědnou za následky 

událostí“ na Těšínsku
106

. Na začátku listopadu polská vojska obsadila část 
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Československa o rozloze 810 km
2
.
 
Přibližně 30 tisíc Čechoslováků a 5 tisíc Němců 

v reakci na tyto události urychleně Těšínsko opustilo. Byla zavedena polština jako 

jediný úřední jazyk, rozpuštěny české spolky a zabaven jejich majetek a postupně (k 

březnu 1939) zlikvidováno české školství
107

. 
 
 

3.3 Etnické a socioekonomické vymezení 

3.3.1 Počet obyvatel, jejich geografické rozmístění a zaměstnanost 

V národnostní charakteristice regionu pro toto období vycházím z výsledků sčítání lidu 

z let 1921 a 1930. Nicméně zejména z důvodů pestré etnické skladby, více či méně 

napjatých mezinárodních vztahů mezi ČSR a Polskem a tlaku mnohdy rozdílných 

skupin na asimilaci obyvatelstva si dovolím tvrdit, že statistická data nemohou plně 

vystihovat všechna specifika a mají tak pouze orientační charakter. 

Sčítání lidu z roku 1921 přisuzuje Těšínsku 311 183 obyvatel s přibližným rozdělením 

na 65 % Čechů, 25 % Poláků a 10 % Němců. V celém tehdejším československém 

Slezsku tvořili Češi 48 %, Poláci 11 % a Němci přibližně 41 % obyvatel.  Pro srovnání 

– ve zmíněné východní části Slezska se v roce 1910 podle Rakousko-Uherského sčítání 

(ve kterém se občané hlásili k obcovací řeči) pro polskou národnost vyslovilo 139 016 

lidí
108

. To vedlo tehdy i dnes v polských kruzích ke spekulacím, jak je možné, že úbytek 

Poláků byl tak dramatický. Přikláním se k názoru D. Gawreckého, že do celkového 

počtu je třeba započítat velký počet cizinců, u Šlonzáků se již nerozhodovalo o 

národnosti na základě uvedené obcovací řeči jako za monarchie (a řada dávala přednost 

Čechoslovákům), mnoho Poláků po rozdělení Těšínska odešlo za hranice a svou roli 

sehrála také asimilace méně národnostně vyhraněných skupin obyvatel
109

.  

Těšínsko se vyznačovalo vysokým počtem cizinců ve srovnání s republikovým 

průměrem i Západním Slezskem. Necelých 80 % cizích státních příslušníků v celém 

Československém Slezsku žilo při sčítání 1921 na Těšínsku
110

. Příčinou bylo rozdělení 

území mezi dva nově samostatné státy, mnoho lidí se ocitlo na cizím území bez 

občanství
111

. Při sčítání 1930 stoupnul počet obyvatel na zhruba 342 tisíc, z toho 69 % 

Čechů, 24 % Poláků a 8 % Němců. Přestože procentuálně lidí hlásících se k polské 
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národnosti ubylo, jejich reálný počet se mírně zvýšil
112

. Polské obyvatelstvo bylo po 

celé meziválečné období nejpočetněji zastoupeno v okrese Jablunkov (65 %)
113

. 

V okrese Fryštát Poláků postupně mírně ubývalo, v Českotěšínském okrese mírně 

přibývalo. V obou okresech se jejich počet pohyboval zhruba mezi 30 a 40 procenty. 

Německé etnikum ve Východním Slezsku sídlilo z velké části na Bohumínsku a 

Českotěšínsku, ale jeho počet nikde nepřekročil 20 % a soustavně klesal
114

.  

Co se sociálně ekonomické struktury týče, je na první pohled patrná podoba mezi 

polským a českým obyvatelstvem. U těchto dvou národností totiž tvořil podíl dělníků 

téměř shodně skoro 3/4 zaměstnané populace
115

. Průmyslově uhelná část Těšínska se 

také vyznačovala republikovým unikátem stran zaměstnanců důlního odvětví. Mzdy zde 

byly nadprůměrné a platily za nejvyšší v celé republice. Současně rostly také mzdy 

dělníků v hutním odvětví
116

.  Od zmíněného vysokého počtu horníků, hutníků aj. se 

velmi lišil podíl Němců-dělníků, kterých bylo asi 40% ze zaměstnaných obyvatel této 

národnosti
117

. Němci-úředníci se poměrově vyrovnali německým dělníkům, a tento fakt 

jim zajišťoval vysoký náskok v této kategorii mezi dalšími etniky. Příčinou byl ještě 

rakousko-uherský režim a jeho upřednostnění této části společnosti
118

.  

3.3.2 Politický život a školství 

V této části pouze krátce zmíním, jaké politické strany hrály na Těšínsku mezi obyvateli 

větší roli a jak vypadala situace ve školství. Z mého je alespoň minimální přehled těchto 

informací důležitý k dokončení nástinu meziválečných poměrů v regionu. Na druhou 

stranu uvést „široké“ závěry platné pro celé studované území v této práci nelze už jen 

z důvodu přítomnosti tří národností, z nichž každou reprezentovaly specifické politické 

strany s různými zájmy a preferencemi.  

Na Těšínsku převládal z českých stran od voleb 1925 vliv Komunistické strany Čech 

(KSČ). V oblastech se smíšeným obyvatelstvem Čechů a Poláků, národnostně 

nevyhraněným, byli často polští členové v převaze nad těmi českými
119

. Dalšími 

vlivnými subjekty byli rovněž sociální demokraté (ČSDSD) a Národní demokraté. 

Polskou menšinu reprezentovaly primárně tři politické strany.   Šlo o Svaz polských 
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katolíků (ZPK), Polskou stranu lidovou (PSL) a levicovou část politického spektra 

reprezentovala Polská socialistická strana dělnická (PSPR). Ve volbách kandidovaly 

většinou spolu v širokých koalicích (např. Polski Związek Ludowo-Robotniczy), 

nejvýraznější podpoře se těšily na Jablunkovsku a českotěšínském venkově. 

Dlouhodobě vliv polských pol. stran na Těšínsku klesal
120

. Charakteristika německých 

stran je uváděna s důrazem na Západní Slezsko, protože na Těšínsku reprezentovali 

Němci pouhou 1/10 z celkového počtu obyvatel. Na Těšínsku např. podle D. 

Gawreckého „[Němci] nesehrávali většinou podstatnější roli (již vzhledem ke své malé 

početnosti)“
121

. Německý politický život ve Slezsku obecně odrážel vývoj ve zbytku 

republiky a dlouho ho charakterizoval spor mezi aktivistickými a negativistickými 

stranami
122

. Až do roku 1935 se německé strany na Těšínsku neuplatnily a neměly ani 

svého zástupce v parlamentu
123

. Německá sociální demokracie (DSAP) měla větší vliv 

pouze na Bohumínsku. Národní socialisté DNSAP získávali až do zákazu strany (1933) 

podporu zejména mezi Němci na Bohumínsku a v průmyslových oblastech. U voleb 

1935 zaznamenala nástupnická SdP velké zisky zejména v Západním Slezsku
124

. 

Šlonzakovci, reprezentovaní Slezskou lidovou stranou, nikdy samostatně nekandidovali 

a přidávali se do volebních koalic. V roce 1935 jasně svým voličům doporučili odevzdat 

hlasy pro Sudetoněmeckou stranu (SdP)
125

. SdP získala ve volbách 1935 na Těšínsku 

více než polovinu hlasů směřujících pro německé strany, v dílčích politických okresech 

ovšem nikdy nepřesáhla 11% z celkového počtu hlasů
126

. 

Se ziskem Těšínska pro Československý stát bylo v oblasti silně podporováno i české 

školství. Německé a polské školy hojně podporovalo zahraničí, tedy „domovské“ 

státy
127

. Školství v celém československém Slezsku bylo velmi rozvinuté, údaje z druhé 

poloviny 20. let hovoří o téměř 350 školách českých, přibližně 270 německých a zhruba 

80 polských
128

. V polském kulturním prostředí velmi významnou roli zastávala Matice 

školská v Československu (pol. Macierz Szkolna w Czechosłowacji), jejíž vliv mezi 

Poláky byl obrovský, znatelně převyšoval vliv podobné organizace mezi Čechy
129

. 
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V české sféře hrála velice významnou roli Slezská matice osvěty lidové (SMOL), dále 

spolky jako Sokol nebo Klub českých turistů
130

. Německý kulturní život byl soustředěn 

ve velké míře do Západního Slezska, představovala ho rozvinutá a velmi početná síť 

různorodých kulturních a tělocvičných spolků
131

.   

3.3.3 Šlonzáci 

Jak jsem již naznačil výše, specifickým etnikem byli tzv. Šlonzáci (Slezáci), politicky 

podporující Slezskou lidovou stranu Josefa Koždoně
132

. Tvořili skupinu neztotožňující 

se se „státem“, nýbrž stále reprezentující jakýsi „lokální patriotismus“
133

. Hovořili 

nářečím, polsky či německy. Šlonzácké etnikum zastávalo požadavek neutrality 

regionu
134

 pramenící z obav o rozdělení jimi obývaného území mezi nástupnické státy 

monarchie – většina ze Šlonzáků totiž žila v polské části Těšínska
135

. S Němci je do 

určité míry spojovaly politické otázky, obě skupiny se nesmířily s podobou hranic, ač 

přechodně preferovaly českou stranu nad polskou
136

. Celkově vzato se ale 

Slezáci/Šlonzáci hlásili k německému kulturnímu okruhu
137

. Slezská lidová strana nikdy 

nekandidovala ve volbách samostatně a vždy tvořila volební koalice. V letech 1923-

1938 byl její předseda Josef Koždoň starostou Českého Těšína. Požadavky na 

neutralizaci celého historického Těšínského Slezska můžeme kromě období „sporu o 

Těšínsko“, které jsem popsal výše, nalézt v celém meziválečném období. V souvislosti 

se zrušením zemského správního útvaru – Slezska – Koždoň předkládal návrhy 

neutralizace podle gdaňského vzoru
138

. Zástupcům mise lorda Runcimana v roce 1938 

Šlonzáci předali memorandum, ve kterém požadovali nedělitelnost území, plebiscit na 

celém historickém Těšínsku (za předpokladu, že bude probíhat v Sudetech). 

Argumentovali nesplněnými sliby československé vlády o širší autonomii
139

. 
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4 Polská okupace 

4.1 Okolnosti okupace dle literatury a archivních zdrojů 

Vztah polské zahraniční politiky k Československu a její vyústění v ultimativní nótu 

zaslané do Prahy a v záboru české části Slezska komentuje autor článku Zábor Těšínska 

v říjnu 1938 a problematika jeho evakuace a dlouhodobý redaktor Časopisu Slezského 

zemského muzea Rudolf Žáček následovně: „[…]očividný neúspěch své zahraniční 

politiky se pokusil Beck [polský ministr zahraničí, pozn. JK] eliminovat samostatnou 

akcí.
140

“  

Už na přelomu let 1937 a 1938 se v polské části Těšínska za asistence a výcviku 

regulérní armády formovala dobrovolnická uskupení (například Organizacja Bojowa 

nebo Legion Zaolzie; čes. Bojová Organizace a Legion Zaolzí), která se připravovala na 

případný zásah v československé části území
141

. Polská armáda potom, kdy vláda v 

Praze přijala nótu ze 30. září, obsadila během prvních dvou říjnových týdnů území tak 

zvaného Zaolzí. S českou stranou byl dohodnut „kalendář“ postupu, který obsahoval 

dokonce harmonogram na dny a kilometry. Vytvořeny byly také společné kontrolní 

komise, Čechoslováci organizovali evakuační operace jak osob, tak majetku 

(soukromého i firemního)
142

. Podle Mečislava Boráka se ovšem vedoucí důstojníci 

armád Československa a Polska v postižené oblasti osobně znali z dob studií a množství 

potencionálních konfliktů zdárně vyřešili osobní domluvou
143

. Zábor se nakonec týkal 

více než 800 km
2
 území, konečná hranice mezi „zbytkem“ Československé republiky 

(Druhou republikou) a Polskem byla nicméně stanovena po měsících jednání 

společných výborů a po delimitačních úpravách hranic až v prosinci 1938
144

.  

 

4.1.1 Charakter polské správy 

Z pohledu bývalého územně-správního členění se československý politický okres Český 

Těšín (a v jeho rámci soudní okresy Český Těšín a Jablunkov) stal součástí polského 

okresu Cieszyn (na východ od měst Český Těšín a Cieszyn, které byly sloučeny), bývalý 

politický okres Fryštát (soudní okresy Fryštát a Bohumín) sloučila polská správa do 
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nového okresu Frysztat
145

. Součástí okresu Cieszyn se stalo také několik vesnic 

československého politického a soudního okresu Frýdek. 

Polsko v Zaolzí rozpustilo dosavadní státní správu, zavedlo svou vlastní a ihned začalo 

na místa zbavená dřívějších (nepolských ale i politicky nevyhovujících polských) 

činitelů dosazovat vlastní vládní komisaře
146

. Rozčleněné území, jak jsem popsal výše, 

připadlo správně ke Slezskému vojvodství s centrem v Katovicích. Dne 10. října 1938 

vydalo Polsko vyhlášku o potřebě „upravit“ emigraci osob s českou národností, jejímž 

účelem mělo být uvolnění prostoru pro přicházející vnitrozemské Poláky. Řadou Čechů 

byla ale výzva chápána jako výzva k odstěhování
147

. Jako nová výrazná politická síla 

v zabraném území působil Tábor národního sjednocení přezdívaný „ozon“ (pol. Obóz 

Zjednoczenia Narodowego, O.Z.N.))
148

, vytvořil mimo jiné i odborové organizace 

navázané na stát a konkurující odborům socialistickým. Socialisté se svou Polskou 

socialistickou stranou (pol. Polska Partia Socjalistyczna, PPS) ) byli mimochodem 

jedinou legální opozicí tehdejšímu režimu
149

. 

Postupně došlo k likvidaci českých i německých politických stran, kulturních i 

sportovních spolků, školství, tisku a institucí jako takových vůbec
150

. Paradoxně i 

dosavadní polské organizace (spolky, tisk aj.) musely polskou politickou správu žádat o 

přeregistrování podle nově platných zákonů – některé obnoveny nebyly a zanikly
151

. 

Jediným povoleným úředním jazykem se stala polština, na polské se změnily téměř 

všechny školy
152

. Zajímavé totiž je, že přestože Poláci uzavřeli německé školy, 

Němcům se v malé míře podařilo vymoci si jejich částečnou obnovu. Při zápisech dětí 

do těchto zařízení platila nicméně přísná pravidla. Přijímány byly pouze děti německé 

národnosti rodičů s polskou státní příslušností, u zápisu se odmítali žáci rodičů hlásících 

se k české či polské národnosti nebo německých rodičů bez polského státního 
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občanství
153

. Rozhodovala tedy národnost a státní příslušnost, ke které se za polské 

správy lidé hlásili
154

. 

Od března 1939, kdy byl ve zbytkovém Československu zřízen Protektorát Čechy a 

Morava, se postoj Poláků k Čechům do jisté míry mění. Protičeský postoj oslabuje, do 

práce jsou opětovně přijímání čeští horníci a hutníci, Polsko si uvědomuje stále rostoucí 

hrozbu ze strany hitlerovského Německa
155

. Na kvalitu života obyvatel panující zde za 

„minulého režimu“ nicméně Poláci dle Grobelného nedokázali navázat. Lidem vadil 

nevýhodný směnný kurz (koruna – zlotý), nižší platy (než za ČSR a než ve zbytku 

Polské republiky), omezení počtu pracovních dní (z důvodu menšího odbytu pro 

průmysl, který bylo Polsko schopné zajistit) aj
156

. V místním tisku se psalo o křivdách 

centrální vlády ve Varšavě, ta se situaci snažila řešit ustavením komisí a regulací 

platů
157

. 

4.1.2 Vliv na etnické složení obyvatel 

V důsledku polské okupace se v literatuře hovoří o odchodu asi 30 tisíc Čechů a 5 tisíc 

Němců
158

. Z vnitrozemí naopak přicházeli vnitrozemští Poláci a nahrazovali Čechy a 

Němce ve vedoucích funkcích. Na polské státní občanství měli automaticky nárok 

obyvatelé Těšínska, kteří splňovali podmínku bydliště v této oblasti k 20. říjnu 1938 a 

museli zde mít domovské právo již od roku 1918
159

. Pro „nepůvodní obyvatele“ (ve 

smyslu předchozí věty) obyvatele, kteří se v meziválečném období (1918-1938) hlásili 

k jiné než polské národnosti, platila možnost připojit se zpět k „původní“ polské 

národnosti
160

. Občané, kteří o tuto „nabídku“ neměli zájem, se vlastně stali nechtěnými. 

4.1.3 Archivní zdroje 

K polské okupaci regionu jde najít poměrně barvitý soubor článků v Moravskoslezském 

deníku vydávaném v Moravské Ostravě
161

. Už od prvních dnů obsazování území 

najdeme v deníku zprávy o činnosti polských bojůvek a jejich střelbě
162

. Titulní stránku 
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zaplnil článek „20 000 osob na Orlovsku manifestuje proti připojení k Polsku“
163

 s 

projevy starosty a dalších významných osob pevně věřících, že Orlová a okolí zůstanou 

ryze české. Archivní materiály fondu Policejního ředitelství Moravská Ostrava 

(PŘMO)
164

 manifestaci rovněž zaznamenaly
165

, ve zprávě se pouze uvádí nižší počet 

osob. Jsou dokonce zaznamenány proslovy jednotlivých řečníků a jakési memorandum 

prezidentovi republiky a vládě
166

. Mezi zprávami ze začátku polského záboru se 

objevují také zmínky o polských obyvatelích z některých těšínských měst, kteří nechtějí 

do Polska
167

, výkupu zboží bývalých československých obchodů
168

, nebo jazykovém 

nátlaku na zaměstnance třineckých hutí, jež se musejí naučit polsky pod hrozbou ztráty 

zaměstnání
169

. V dalších říjnových článcích deník informuje o zákazu bohoslužeb 

v českém jazyce a policejním rozehnání či bití jejich účastníků
170

, vypovídání Čechů ze 

záboru a jejich vyhazování ze zaměstnání (činy bojůvkářů)
171

, nespokojenosti polských 

obyvatel s novou správou
172

 apod. V listopadovém čísle se lze dočíst o stupňování 

napětí mezi Poláky a Němci (hlavně v Bohumíně a Těšíně)
173

, nezvládání správy 

zabraného území – především v začlenění a plném využití průmyslu a růstu cen 

zboží
174

. V souvislosti s napětím mezi Polskem a Německem se objevila zpráva 

informující o „naději našich lidí na Těšínsku“ spatřované ve vyostřující se vzájemné 

politice těchto států a německých nárocích na východní Polsko (Horní Slezsko), které 

by mohly ve výsledku vést k připojení Těšínska „zpět“, čili k tehdejšímu 

Protektorátu
175

. Nadále pokračují i zprávy o bití a vypovídání obyvatel, přísném hlídání 

hranice a obstrukcích při vydávání propustek pro její překročení
176

. Počet článků 

věnujících se Těšínsku nicméně klesá s tím, čím delší čas uplynul od vstupu polských 
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vojsk. V únoru se v deníku neobjevuje článek žádný a podobně trend pokračuje i 

v následujících měsících. Až těsně před německým vpádem do regionu lze v tisku najít 

zmínku o zastavení vydávání propustek občanům především české národnosti a o 

vyhánění Němců
177

. Na druhou stranu policejní zprávy jsou i v období roku 1939 

v souvislosti s Těšínskem obsáhlé. V lednu bylo dle dokumentů z Těšínska vypovězeno 

s 24 hodinovou lhůtou na 500 osob
178

. I další archiválie se většinou týkají represí 

Poláků prováděných v obsazené zemi, jako například zmlácení policií a vazbě za 

německý pozdrav v hospodě v dubnu
179

. Svědkyně v protokolu z května 1939 uvedla, že 

vyhnaní majitelé pozemků nejsou na Těšínsko i s platnou propustkou záměrně pouštěni, 

děti českých rodičů jsou „týrány“ v polských školách a policie obecně se chová brutálně 

– „proti českému a německému obyvatelstvu postupuje nyní ještě s větší brutalitou a 

není den, aby někdo nebyl jí ztýrán“
180

. Ze stejného dne pochází záznam o vytlučení 

oken německého gymnasia a německých obchodů v Novém Bohumíně polskými 

„teroristy“ – „Německé obyvatelstvo v Nov. Bohumíně a okolí je prý šikanováno, 

nesmí na ulici německy mluviti a je proto krajně rozhořčeno“
181

. Československo ze 

Zaolzí přijímalo uprchlíky. Když se ovšem v archivním materiálu z ledna hovoří o 

novém způsobu vypovídání osob z Těšínska, který je zaměřen i na Poláky, je připojeno 

upozornění na hrozící „hospodářské a politické nepříznivé důsledky“, na státní hranici 

mají být „učiněna patřičná opatření, kterými by bylo zamezeno polských státním 

občanům, obzvláště národnosti polské, stěhovat se na naše území“
182

. Časté jsou i 

policejní zprávy o střelbě polské policie na hranicích
183

.  

Pozoruhodná je únorová zpráva kroměřížského okresního hejtmana adresovaná policii 

v M. Ostravě, aby policisté upozorňovali uprchlíky z polského záboru na dočasné 

azylové podmínky, poněvadž se někteří z hromadných ubytoven vracejí zpět na 

Těšínsko s poznámkou „že jim tam bylo lépe“
184

. 
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4.2 Polská okupace očima pamětníků 

4.2.1 Úvod 

Protože polská okupace území proběhla dříve než německá, uvádím ve stejném pořadí i 

část o vztahu pamětníků k okupacím – nejdříve se zaměřím na polskou, potom 

na německou. V první části krátce představím okolnosti a podmínky, ve kterých 

pamětníci žili a za kterých vyrůstali. Vnímám to jako nezbytné k pochopení jejich 

vzpomínek a jejich vnímání situace za okupace. Text u jednotlivých osob vždy odráží 

čistě výpověď pamětníků a neobsahuje žádné poznatky mnou získané z jiných zdrojů. 

Z toho důvodu neuvádím v textu citace, ta je pouze u jména každého pamětníka. Kvůli 

osobní žádosti prvního z pamětníků o nezveřejnění celého jména budu uvádět pouze 

jeho jméno křestní. Doslovný přepis výpovědí uvádím v uvozovkách
185

. Orientační 

seznam otázek (v bodech), které jsem pamětníkům pokládal, je možno nalézt 

v příloze
186

 na konci dokumentu. 

4.2.1.1 Oskar C.187 

Oskar C. se narodil v červenci 1925 v obci Darkov (Karviná-Lázně Darkov, dnes žije v 

Rychvaldu) jako jediný syn rodičů původem z Haliče. Neví, jakou měli rodiče 

národnost, celá rodina se však cítila býti Slezany, stejné jako mnoho lidí v sousedství. 

Tatínek pracoval soukromě jako obuvník, maminka byla v domácnosti. Ani jeden 

z rodičů nebyl členem žádné organizace. Pan Oskar za První republiky navštěvoval 

německou školu, zmiňuje, že „s německým jazykem se dalo za První republiky lépe 

prorazit“ a „polské a české základní školy na vesnici neměly moc dobrou úroveň“. 

Doma a mimo školu se nicméně vždy hovořilo nářečím a obyvatelé často spisovně 

hovořit neuměli. Národnostní napětí neregistroval a mezi národnostmi nerozlišoval – 

tatínek k podnikání potřeboval vycházet dobře s každým. Sám pan Oskar nikdy neměl 

s nikým problém kvůli původu a myslí si, že „mezi prostým lidem tyto rozdíly moc 

nerezonovaly“. Školní rok 1937/38 strávil na škole s českým vyučovacím jazykem, aby 

mohl pokračovat na střední průmyslové škole, kde by ho údajně pouze s německou 

školou nevzali.  

Polská okupace znamenala pro rodinu v první řadě úlevu, neboť skončila nejistá situace 

v obci blízko hranic, kde šla často slyšet střelba z pohraničního opevnění. Za polské 
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okupace musel mít každý novou státní příslušnost, s tím ovšem měli rodiče problém - 

Poláci je označovali za „čechofily“, protože syn rok navštěvoval českou školu, nakonec 

ale občanství získali. Podle pamětníka se objevily i problémy s vyháněním lidí, ale 

nebyla to represe vlády, spíše závistivých osob a místních bojůvkářů vůči movitějším 

a společensky lépe postaveným sousedům. Ozbrojeně ale nikdo nikoho nepřepadal. Pan 

Oskar začal chodit do polské školy, kde se hovořilo pouze polsky, pro malou znalost 

jazyka ale nikdo nikoho nešikanoval. V běžném životě se pro něj za okupace kromě 

změny školy nic nezměnilo. Vznik Protektorátu rodina nevnímala, hranici neměla proč 

překračovat. 

4.2.1.2 František Gil188 

František Gil, narozen v listopadu 1925, vyrůstal se dvěma staršími sourozenci 

v Německé Lutyni (dnes Dolní Lutyně). Tatínek měl národnost českou, pracoval jako 

mistr na šachtě, mimo to byl předsedou Slezské matice osvěty lidové od doby jejího 

vzniku až do roku 1938 a místostarostou místního Sokola. Maminka sice pocházela 

z polské rodiny, národnost ale měla také českou, byla v domácnosti a starala se o 

hospodářství. Cítil se být Čechem, spolu s českými dětmi navštěvoval českou školu. Na 

rozdíl od Oskara C. si vzpomíná na slovní handrkování s Poláky (v Německé Lutyni 

byla i polská škola) – a jak sám uvádí „národnost jsme vnímali“. Mezi Poláky neměl 

žádné kamarády. Němců v obci bylo velice málo a z větší části se jednalo o místní Židy 

– obchodníky. Obyvatelé mezi sebou mluvili nářečím a kromě štvavých rozhlasových 

vysílání z Polska týkajících se otce, si na národnostní problémy před okupací 

nevzpomíná.  

Ihned po příchodu polské armády dostala celá rodina příkaz k vystěhování ze Zaolzí. 

Díky pomoci sousedky
189

 nakonec příkaz platil pouze pro otce a ten se vystěhoval za 

hranici do Ostravy. Pro zbytek rodiny nastaly zlé časy, protože otec nemohl přes hranice 

posílat peníze. Domácnost žila z produktů svého hospodářství a jejich případného 

prodeje, což byl ve srovnání se stavem za První republiky velký rozdíl. Všechny školy 

byly uzavřeny a přeměněny na polské nebo jejich budovy sloužily jinému účelu. 

V polské škole dávali učitelé panu Františkovi jasně najevo jeho odlišnou národnost 

(např. označovaní za „čechofila“). Slovně někteří učitelé uráželi i jiné české žáky, avšak 

většina kantorů se vyznačovala tolerancí, nacionalistické chování bylo typické jen pro 
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několik z nich. Nedlouho po polském záboru někdo na stěnu židovského obchodníka 

napsal polsky „Nenakupuj u Žida – Žid je komunista a vrah národa polského“. Němci 

v Německé Lutyni téměř nebyli, když ovšem místnímu německému lékárníkovi hrozila 

ztráta koncese, pomohl mu dobře postavený Polák z obce. Kromě úřadů a škol se 

mluvilo stále nářečím. Všichni se více méně dobře znali, proto nebyly výraznější 

národnostní problémy mezi obyvateli a sousedy. Pan František si vzpomíná na událost, 

kdy policisté zbili místního Čecha. Tento čin ovšem rozzlobil i místní Poláky 

nesouhlasící s takovým postupem policistů.  

Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava se v běžném životě nic nezměnilo. Teprve po 

vzniku Protektorátu pan František s maminkou poprvé navštívil otce v Ostravě. 

K překročení hranice byla nutná propustka, kterou zařídila zmiňovaná sousedka. Proč 

tuto propustku nedostali dříve (kdy byla také nutná), neví. V náladě lidí začala převládat 

nejistota z budoucího vývoje a strach. Na druhou stranu se údajně rozšířila fáma (a 

„naděje“), která naznačovala, že pokud Němci napadnou Polsko, připojí Zaolzí 

k Protektorátu. V této době byla starší sestra již provdána a žila v Protektorátě, druhá 

sestra zůstala v Německé Lutyni a pomáhala v domácnosti. 

4.2.1.3 Marie Klajmonová190 

Marie Klajmonová, ročník 1923, se narodila v Polské Lutyni (dnešní Orlová-Lutyně). 

Zde také vyrůstala a dodnes zde žije. Tatínka si kvůli jeho brzké smrti nepamatuje. 

Maminka měla národnost polskou, ovšem narodila se v české části Těšínska. Paní Marie 

navštěvovala polskou školu v Německé Lutyni. Společně se staršími sourozenci 

pomáhala mamince starat se o rodinné hospodářství, po osmi letech školní docházky 

zůstala v domácnosti. Žádní z nejbližších nebyli v politické či jiné organizaci. Rodina 

žila v chudých poměrech, ale vše jim podle paní Marie stačilo. Poměry ve škole a ve 

svém okolí vnímala za První republiky jako klidné. „Na vesnici všichni vycházeli“, 

mluvili nářečím a nerozlišovali národnost.  

Před polskou okupací si pamatuje na polská hesla „Ostrawica granica“ („Ostravice – 

hranice“, naráží na řeku představující možnou fyzickou hranici Těšínského Slezska se 

zbytkem ČSR), o kterých se mezi lidmi hovořilo. V období polské okupace se pro 

rodinu nic výrazného nezměnilo. Bratr pomáhal doma s hospodářstvím a sestra byla 

v učení švadlenou – z rodiny nebyl nikdo zaměstnán a proto neví ani o žádném útlaku 
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v práci apod. Po vzniku Protektorátu nevnímala paní Marie žádnou změnu. S blížící se 

druhou světovou válkou popisuje u lidí nárůst strachu z budoucího nejistého vývoje.  

4.2.1.4 Stanislav Ochman191  

Stanislav Ochman se narodil v květnu 1922 a vyrůstal v Německé Lutyni (dnešní Dolní 

Lutyně), kde dodnes také žije. Přestože rozhovor probíhal v jazyce českém a v nářečí, 

sám se cítil a pořád cítí být Polákem. To zřejmě souvisí s tím, že rodiče měli polskou 

národnost. Pan Stanislav je nejmladší z 11 sourozenců, tatínek pracoval jako horník a 

maminka byla v domácnosti. Na soužití Čechů a Poláků před říjnovými událostmi 1938 

vzpomíná jako na bezproblémové. Jakési „rozdělení“ obyvatel dle národnosti označuje 

jako zřetelné pouze v rámci školství, kdy „každá národnost chodila do své školy“. 

Neshody mezi českými, polskými a německými žáky nepanovaly, avšak roli mohla hrát 

výchova a místo, kde rodina žila – v „kousku země, kde jsem žil a který znám, byl 

klid“.  

Rodinní příslušníci byli členy polské organizace Macierz Szkolna. Podle vyprávění šlo 

o automatickou věc, pokud člověk chodil do polské školy a hlásil se ke stejné 

národnosti. Po polském záboru docházelo ke změnám v chování některých lidí v obci 

stavějících se dříve k Polákům (minimálně slovně) špatně. Přizpůsobovali se novým 

podmínkám a začali „Poláky vychvalovat“. V této době začal pan Stanislav pracovat 

jako horník. Za polské okupace se pro něj celkově „nic nezměnilo“. Ví pouze, že 

„hranice do Čech nešlo překročit“, nikoho ale za hranicemi v ČSR neměli, proto nebyl 

důvod tam jezdit. Změna nastala v období zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Mezi 

lidmi narůstal strach a napětí. Mnoho z mistrů a předáků na šachtách odcházelo do 

ČSR, následně i do Protektorátu. Z těch, kteří zůstali, se později „stali Němci“ – lidé se 

hlásili k „němectví“ ne kvůli přesvědčení, tradicím v rodině a skutečné národnosti, ale 

čistě pragmatických důvodu (např. zisk lepšího postavení, využití situace). Minimálně 

v Německé Lutyni pamětník neví o žádném útlaku Čechů za polské okupace, i když 

v širších souvislostech zmiňuje, že „někteří Češi byli vyhnáni, někteří odešli sami“, 

konkrétněji si ovšem nevzpomíná. Jeho postoj k Čechům byl dobrý – „nevěděli jsme, 

kdo je Čech a kdo Polák“. Všichni mluvili nářečím, i když chodili do různých škol.  
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4.2.1.5 Emil Rusek192 

Emil Rusek, ročník 1923, vyrůstal s mladším bratrem a rodiči českého původu a 

národnosti v převážně české obci Dětmarovice. Otec pracoval jako železničář, maminka 

byla v domácnosti. Rodina bydlela v domě u maminčina otce, žádné hospodářství 

neměla. Pan Emil studoval na české škole v nedalekém Bohumíně, kde roku 1938 

ukončil řádnou školní docházku a v září 1938 nastoupil na Obchodní akademii v 

Orlové. Děti se kvůli národnosti nehádaly, do české školy chodili téměř samí Češi. 

Pouze jeden kamarád ze školy byl dětmarovický Polák, s tím vycházeli dobře. 

Národností problémy příliš nerezonovaly, protože v Dětmarovicích žili téměř samí Češi, 

všude se hovořilo nářečím. 

Polskou okupaci nevnímal pan Emil nijak dramaticky. Pamatuje si, že Dětmarovicemi 

procházela armáda, ze které měli s kamarády především legraci kvůli jejímu „bídnému 

stavu“. Z důvodu přemlouvání kamarádů, vyčerpání zaplaceného školného
193

 a „ze 

srandy“ nastoupil na bývalou Obchodní akademii, nyní změněnou na Polské kupecké 

gymnázium
194

. Ve škole se často čeští žáci s polskými vášnivě hádali o politické situaci, 

Češi znovu zesměšňovali polskou armádu. Pana Emila zanedlouho kvůli těmto sporům 

z gymnázia vyloučili a ve svých 16 letech začal pracovat na šachtě. Strýc (železničář) 

musel odejít do Československa, otec pana Emila v zaměstnání kromě malých polských 

mezd problém neměl. Ač z vyprávění ostatních slyšel o útisku Čechů a jejich perzekuci, 

rodina samotná, ani pan Emil, útlak nezažila a neviděla. Všichni měli stále českou státní 

příslušnost, nikdo je ke změně nenutil. Kvůli jazyku také nikdo problémy neměl, 

mluvilo se nářečím – přistěhovalci pocházeli z Horního Slezska, kde se mluvilo stejným 

dialektem jako v původním českém Těšínsku. Po vzniku Protektorátu zažádali Ruskovi 

o tamější státní příslušnost, kterou jim neudělili z důvodu pozastavení jejího vyřizování. 

Za celou dobu okupace nechodili za hranice směrem na Ostravu, a to i přesto, že tam 

měli část rodiny (strýček, teta) – „ani nevím, jak bychom získali propustku“.  Žádné 

domněnky o připojení Zaolzí k Protektorátu nezaznamenal. 

4.2.2 Zhodnocení vztahu pamětníků k polské okupaci 

Z povídání je patrné, že při hodnocení vztahu pamětníků k okupaci musíme brát 

v úvahu místo jejich bydliště, rodinné podmínky, charakter jejich vzdělávání a také věk. 

Čtyři ze zpovídaných osob neměly s Poláky za První republiky žádné problémy. Pouze 
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František Gil pociťoval národností oddělení, na což měla jistě vliv funkce jeho otce a 

rodinné prostředí. Za polské okupace pak tři z pěti osob a jejich nejbližší neměly žádné 

významné problémy, dva z nich zažili národnostní problémy ve škole (F. Gil a E. 

Rusek). Přímo okupace ovlivnila pouze rodinu F. Gila. Soužití s Poláky v sousedství 

bylo celkově vnímáno jako klidné i v době polského záboru. Všichni pamětníci žili 

v obcích se slabou německou populací a tak na ni nemají téměř žádné vzpomínky. 

Vznik Protektorátu běžný život a postoj k Polákům neovlivnil. 

 

5 Německá okupace 

5.1 Okolnosti okupace dle literatury a archivních zdrojů 

Region, na který se soustředím, německá vojska obsadila téměř bez boje již 1.9.1939
195

, 

přičemž hraniční čára z dob polského záboru zůstala nezměněna. Nedlouho po obsazení 

území Těšínska začali různí vysocí nacističtí činitelé předkládat Hitlerovi své záměry, 

co provést s průmyslově dobře rozvinutým krajem. Protektorátní vláda i prezident 

E. Hácha prostřednictvím protektora K. von Neuratha navrhovali připojení 

k Protektorátu
196

. Za účelem připojení k župě Sudety argumentoval také K. Henlein, 

mimo jiné důvody historickými (historicko-správní spojení s Opavou), politicko-

geografickými (průmyslová a správní orientace na jih – Vídeň) a politicko-

národnostními (spolupráce šlonzáckého hnutí J. Koždoně s Němci). Odpověď centra se 

nesla duchu, jenž označoval Čechy na Těšínsku za přistěhovalce a menšinu, naopak 

Němci a Slezané hlásící se k němectví zde měli dominovat. Národnostně podle něj 

patřilo Těšínsko celé k Hornímu Slezsku
197

. V knize „Z tajných zpráv NSDAP 

o Těšínsku“ dokonce autor M. Myška hovoří o plánu, kdy mělo být Těšínsku připojeno 

k Protektorátu a prezident Hácha složit „slib věrnosti“. Kvůli říjnovým a listopadovým 

pražským demonstracím k tomu nedošlo
198

. 

5.1.1 Charakter německé správy 

„Výnos vůdce a říšského kancléře o začlenění a správě východních oblastí“ přiřadil 

území na konci října 1939 k říšské provincii Slezsko (něm. Schlesien, od roku 1941 
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Horní Slezsko – něm. Ober Schlesien)
199

. V jejím rámci spadal okres Těšín (něm. 

Teschen, vznikl sloučením bývalých polských okresů Frysztat a Cieszyn, zahrnoval tedy 

i polskou část Těšínska) pod katovický vládní obvod. Vedoucím představitelem okresu 

za německé správy byl landrát. Češi a Poláci tvořili v provincii Slezsko většinu 

obyvatel. Jejich vysídlení nicméně nebylo dost dobře možné z pragmatického důvodu – 

právě zmíněné skupiny obyvatel tvořily jádro průmyslové dělnické síly
200

. Němci dobře 

vnímali jejich mnohdy nejasné národní vědomí a využili turbulentních vládních změn 

v regionu, který po necelém roce opět měnil „státní příslušnost“
201

. Už v prosinci 1939 

proběhlo policejní sčítání osob (mezi obyvateli známé jako „fingerabdruck“ nebo 

„palcówka“
202

), při kterém téměř polovina obyvatel Těšínska uvedla slezskou 

národnost
203

. Policejní sčítání a skutečnost, že mnoho lidí uvedlo národnost slezskou, 

Němcům vyhovovala, neboť z jejich perspektivy se region dlouhodobě nacházel pod 

vlivem německé kultury a ty, kteří se hlásili ke Slezanům, šlo poněmčit
204

. Sčítání 

sloužilo (až později, tedy mimo záběr této práce) jako podklad pro vydávané dokumenty 

tzv. Volkslisty (něm. Deutsche Volksliste), který postihoval určité skupiny obyvatel a 

rozděloval je do čtyř kategorií, z nichž každá požívala rozdílných práv. Nejpočetnější 

skupinou Volkslisty se stali Slezané
205

. 

Přístup německé správy k obyvatelům se v provincii Slezsko různil a můžeme ho 

stručně charakterizovat za pomocí tří kategorií. Nejlepší postavení měli Němci z Říše a 

místní Němci (vlastnili občanství již před válkou), většinu obyvatel následně tvořili 

zmínění volkslistáři a poslední kategorii zastupovali tzv. „chráněnci Říše“, především 

Češi a Poláci
206

. Situace poslední skupiny se ovšem významně lišila. Přestože obě 

hlavní etnika v ní zahrnutá spadala do kategorie „chráněnců Říše“, nebyla jim přiznána 

národnostní práva a týkaly se jich nucené práce, lidé hlásící se k české národnosti na 

tom byli lépe. Čechů se týkal německý právní řád. Na Poláky, stejně jako Židy a Cikány 
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(kteří ale stáli mimo zmíněné tři kategorie a týkal se jich vlastně pouze plán 

likvidace
207

) se vztahovalo speciální právo. Poláci museli odvádět zvláštní 15% daň ze 

svého hrubého příjmu, byli kráceni na potravinových lístcích, spadali pod zostřené 

trestní právo, nemohli dostat příplatky ke mzdě v zaměstnání aj.
208

. Německá okupační 

správa již ve svém počátku citelně zasáhla polskou inteligenci, dříve dosazenou do 

vedoucích funkcí Polskem. Vrchol nastal na jaře 1940 se zatčením více než tisíce 

Poláků a jejich transportem do koncentračního tábora Dachau
209

. Celkově za období 

německé okupace postihlo vysídlení z české části Těšínska přibližně tři tisíce obyvatel 

polské národnosti a tří stovek národnosti české
210

. Paradoxně se na Poláky v provincii 

Slezsko, z důvodu jejich četné přítomnosti, nevztahovala povinnost nosit označení P na 

šatech, jak tomu bylo jinde v Říši
211

. Ihned po okupaci bylo úředně zakázáno používat 

češtinu a polštinu
212

. Přes existenci plánů na vysídlení části obyvatelstva Němci od 

rychlého provedení této akce ustoupili, protože by nedokázali nahradit pracovní síly
213

. 

V celé provincii a tedy i na Těšínsku byl v červnu 1940 formálně zaveden říšský právní 

řád
214

, fakticky bylo podle něj však postupováno již od prvních dnů okupace
215

.  

5.1.2 Vliv na etnické složení obyvatel 

Při posuzování vlivu okupace v časovém úseku, na který se zaměřuji, je nutné vzít 

v úvahu policejní sčítání obyvatel, které nacisté zorganizovali v prosinci 1939. Když 

porovnáme tyto údaje z roku 1939 s řádným sčítáním obyvatelstva v roce 1930, 

všimneme si výrazného úbytku obyvatelstva
216

. Nové sčítání proběhlo v jiných 

hranicích
217

 - v části bývalého československého Těšínska obsazeného předtím Poláky 
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 BORÁK, M., Slezsko v rámci okupovaného..., In Historie okupovaného pohraničí 1938-1945, s. 98-

102. 
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 BORÁK, M., Německá okupace Těšínského Slezska, In Poláci na Těšínsku, s. 51. 
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„nařízením o válečném hospodářství“ aj. – HOŘÁK, M., Historický úvod, In Nacistická perzekuce 

obyvatel českých zemí – Studijní materiál pro učitele dějepisu, s. 9. 
215

 BORÁK, M., Polské obyvatelstvo…, In Nacistická perzekuce obyvatel českých zemí – Studijní 

materiál pro učitele dějepisu, s. 36. 
216

 Zhruba 284 tisíc za německé okupace, 343 tisíc v roce 1930 - GAWRECKI, D., Dějiny Českého 

Slezska 1740-2000, s. 311; BORÁK, M., Slezsko v rámci okupovaného pohraničí…, In Historie 
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 Stále hovoříme o území původně Polskem obsazené části. „Zaolzí“, kde není Moravská ani Slezská 

Ostrava a velká část politického a soudního okresu Frýdek, a bývalém polském okrese Cieszyn.  
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(tzn., že chyběl téměř celý okres Frýdek, město Slezská Ostrava aj.) i v bývalé polské 

části. Československou část regionu ale opustily tisíce osob za dřívější polské 

okupace
218

, k útěkům a zatýkání osob docházelo na celém území také v raném období 

okupace německé. Ve srovnání s rokem 1930 označilo v prosincovém policejním sčítání 

mnohem více obyvatel Těšínska (celého okresu Teschen) národnost slezskou – 

konkrétně to bylo o 102 tisíc osob více než před devíti lety. Němci na Těšínsku 

registrovali přibližně 127 tisíc Slezanů. Počet Němců (osob německé národnosti) 

stoupnul asi o polovinu, počet registrovaných Poláků (dle národnosti) klesl skoro o 20 

tisíc. Nejsignifikantněji se projevil úbytek Čechů (osob české národnosti). Z 225 tisíc na 

necelých 47 tisíc obyvatel
219

.  Je ovšem třeba uvést, že v dřívějších českých soudních 

okresech Těšín, Fryštát a Bohumín (české části okresu Těšín) se za sčítání ke slezské 

národnosti přihlásila pouze 1/5 až 1/3 obyvatel
220

, což je značně pod průměrem celého 

okresu „Teschen“. Přesto tento poměr převyšuje údaje z roku 1930 (poměr slezské 

národnosti byl tehdy menší než 1/10 osob z celkového počtu obyvatel).  

5.1.3 Archivní zdroje 

Moravskoslezský deník, toho času již s podtitulkem List národního souručenství, píše o 

Těšínsku poprvé od začátku války až 8. září. Líčí radost obyvatel a překračování hranic 

z Protektorátu na Těšínsko, zatím pouze jednotlivci neboť hranice jsou stále hlídány. Na 

budovách na Těšínsku bylo dokonce vyhláškou „dovoleno vyvěsiti české prapory“
221

. O 

den později text praví, že „nelze pochybovat o tom, že by oba kraje [Ostravsko a 

Těšínsko] spolu opět nesplynuly“ a „každý se těší na okamžik, kdy budou otevřeny 

prozatímní hranice“
222

. V dalších měsících se pak deník o Těšínsku nezmiňuje a např. i 

přičlenění území k Říši je ponecháno bez komentáře. Prezidiální spisy PŘMO také 

období německé okupace, na které se zaměřuji, podrobněji nereflektují a soustředí se 

spíše na události v Protektorátu, popřípadě překročení hraniční linie bez řádné 

propustky
223

. 
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5.2 Německá okupace očima pamětníků 

5.2.1 Úvod 

V následující části nebudu pamětníky představovat, neboť jsem tak již učinil v kapitole 

předchozí. Jednotlivé texty vždy odrážejí čistě výpověď pamětníků a neobsahují žádné 

poznatky mnou získané z jiných zdrojů. Z toho důvodu neuvádím v textu citace, ta je 

pouze u jména každého pamětníka. Kvůli osobní žádosti prvního z pamětníků o 

nezveřejnění celého jména budu uvádět pouze jeho jméno křestní. Orientační seznam 

otázek (v bodech), které jsem pamětníkům pokládal, je možno nalézt v příloze na konci 

dokumentu
224

. 

5.2.1.1 Oskar C.225 

Pan Oskar si nevzpomíná, že by před válkou rostlo ve společnosti napětí nebo strach. 

Ani osobně si na strach z Němců nepamatuje, rodina mezinárodní události příliš 

nevnímala, nebyla navíc vyhraněna vůči žádné národnosti. Ví pouze, že utíkali Židé a 

„národnostně vyhraněnější lidé“. Okupanty podle něj nikdo nevítal – „ani nevím, že se 

to někde dělo“. Tatínek dál pracoval jako obuvník a stále k němu chodilo dost 

zákazníků. Při „fingerabdrucku“ v prosinci 1939 si otec vybral slezskou národnost 

(přesto později na frontu nemusel, zřejmě kvůli věku 50 let). Pan Oskar si nevzpomíná, 

zda se ho sčítání také osobně týkalo, tvrdí, že spíše ne. Pana Oskara nejprve nepřijali na 

německou průmyslovku s vysvětlením, že je „internacionalista“ (snad narážka na časté 

střídání škol, později zjistil, že to mělo znamenat spojení s komunismem). Nakonec byl 

přijat na jinou německou školu (Oberschule v Českém Těšíně), kde absolvoval ročník 

1940/41. Protože ale mnoho učitelů muselo narukovat, školu později Němci zavřeli. 

Rodina měla hospodářství s malým polem, což mělo za důsledek, že za války, i přes 

nutné odvody potravin úřadům, nestrádala a nezažila diskriminaci. Na represe ve svém 

okolí si také nevzpomíná. 

Pan Oskar později obdržel povolávací rozkaz Wehrmachtu, padl do sovětského zajetí a 

prošel tamějším lágrem. Domů se vrátil po dlouhé cestě z Uralu až v roce 1947.   

5.2.1.2 František Gil226 

Jedna z prvních myšlenek, která pana Františka s vypuknutím války napadla, byla 

naděje, že se tatínek vrátí domů a věci se alespoň přiblíží k dřívějšímu stavu. Nečekali 
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 Viz příloha č. 9. 
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 Podle ústního sdělení Oskara C. ze dne 3.7.2014. 
226

 Podle ústního sdělení Františka Gila ze dne 10.5.2013 a 8.7.2014. 
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dlouhou válku a doufali v její brzký konec. Otec se skutečně z Protektorátu v prvních 

zářijových dnech vrátil a začal pracovat na šachtě. Nepřijal však nabízenou říšskou 

státní příslušnost a ztratil zaměstnání. Následně ale získal práci v Protektorátu, kam 

denně na pracovní propustku dojížděl z obsazeného území. Rodina měla již před 2. 

světovou válkou od rodiny místních Židů informace o situaci v Německu. S příchodem 

nacistů utekli i někteří místní Poláci – buď je povolala armáda, nebo utíkali s majetkem, 

který unesli. Několik málo místních Němců vyvěsilo v obci prapory s hákovým křížem. 

V Německé Lutyni však podle jeho slov nikdo nacisty nevítal jako např. v sousedních 

Dětmarovicích. Nacistická policie ihned po svém příchodu zatkla místní významné 

Poláky (členy Macierze Szkolne, úřední činitele aj.), z vězení se nicméně za několik 

týdnů vrátili. Ovšem místní Němci se podle p. Gila k sousedům chovali seriózně, jeden 

z nich dokonce pomohl zatknutému Polákovi, který mu pomohl dříve za polské 

okupace. Dalšího z místních Němců kvůli jeho slovům o „Vůdci“, tedy Adolfu 

Hitlerovi, zatkli a v místním vězení se později oběsil. V prosinci 1939 byli všichni 

z rodiny žijící v Německé Lutyni předvoláni kvůli již zmiňovanému policejnímu sčítání 

obyvatel fingerabdruck. Spousta lidí si nechávala napsat národnost slezskou, což pro ně 

v budoucnu mnohdy znamenalo službu v armádě. Pan František obdržel svůj vlastní 

průkaz, celá rodina zvolila českou národnost. Důležité je zmínit, že státní příslušnost 

měla rodina protektorátní
227

. Velkou změnu oproti dřívější okupaci znamenal také 

lístkový systém přídělů a nutné odvody z hospodářství. Díky němu a financím, které 

otec vydělal v Protektorátě, nicméně rodina nestrádala a na hlad a životní nedostatek si 

pan František nevzpomíná. Odevzdat museli také rádio, které ještě za předchozí 

okupace poslouchali. Ve školním roce 1940/41 navštěvoval pan František měšťanskou 

školu v Hrušově nad Odrou (dnes část Ostrava-Hrušov). 

Na základě udání faráře z Německé Lutyně později celou (i vzdálenou) rodinu zatklo 

Gestapo. Otec údajně v rozhovoru s farářem (nebo rozhovoru, který farář slyšel) 

vyjádřil souhlas s atentátem na R. Heydricha. Mladší z obou sester, maminka a mnoho 

dalších příbuzných zahynulo. Po vyslýchání a věznění v Českém Těšíně pan František 

prošel koncentračními tábory Ravensbrück a Sachsenhausen, přežil pochod smrti a po 

válce se doma shledal se svým otcem a starší sestrou. 
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 Podle výpovědi o ni snad žádali ještě za polské okupace nebo ji obdrželi prostě kvůli tomu, že ji měl 

tatínek. Blíže si pan František nevzpomíná. 
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5.2.1.3 Marie Klajmonová228
 

Také pro paní Marii se s příchodem německých vojsk změnily životní okolnosti. Její 

první vzpomínky jsou na polskou mobilizaci a následně na německá letadla. V rodině 

panoval strach z války a z toho, jak se bude vyvíjet. Už v prvních dnech okupace byly 

rodině zkonfiskovány koně, další změnou oproti dřívější správě byl lístkový přídělový 

systém a nutné odvody z hospodářství, které matka odevzdávala na předem určeném 

místě. I přesto rodina výrazněji nestrádala a paní Marie si nepamatuje na nedostatek 

potravin. V okolí panoval strach z donašečů a konfidentů. Lidé kolem, i vlastní sousedé, 

byli ostýchavější při vzájemnějším kontaktu. Rodina kupříkladu dbala na to, aby v noci 

nešlo vidět z domu žádné světlo – zatmívání platilo už od začátku okupace. Na německé 

policejní sčítání v roce 1939 si nevzpomíná, nikde na úřadech se hlásit nemusela a ke 

změně národnosti ji ani její rodinu nikdo nepřesvědčoval. Vzpomíná si pouze na 

sousedy se slezskou národností, kteří museli později narukovat. Bratr za německé 

okupace pracoval jako horník, provdaná sestra změnila národnost, nevzpomíná si 

ovšem, jakou získala. Celkově na německou okupaci vzpomíná mnohem hůře, než na 

polskou – panoval všeobecný strach, nedůvěra mezi lidmi, lidé odcházeli na nucené 

práce do Říše. Situaci ve městě a širším okolí nemůže paní Marie podle svých slov 

hodnotit, neboť většinu času trávila prací na poli. 

5.2.1.4 Stanislav Ochman229 

V Německé Lutyni mnoho Němců nežilo. Podle pana Stanislava byli Němci v obci 

většinou Židé. Velká část pozdějších „Němců“ se „měla projevit“ až s růstem 

mezinárodního napětí před 2. světovou válkou, pan Stanislav to vyjádřil slovy „z lidí se 

stávali Němci“
230

. Často to měly být osoby z českých organizací, např. Sokola. 

V souvislosti s příchodem nacistů pamětník, na rozdíl od výpovědi p. Gila, tvrdí, že 

v centru Německé Lutyně psali lidé („přívrženci Němců, ne Němci“) na silnici vápnem 

oslavné nápisy „Vítáme německou kulturu“
231

. S okupací nastala v osobním i 

společenském životě výrazná změna. Poláci (stejně jako Židé a Cikáni) nesměli do kin a 

hospod, museli odvádět 15% daň ze mzdy, nedostávali cigarety, měli poloviční příděly 

potravinových lístků. V Německé Lutyni byla situace snesitelnější. Zřejmě kvůli tomu, 

že se lidé znali, byli Poláci nezřídka vpuštěni i tam, kam jinak měli vstup zakázán 
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(typicky do hospod). Po fingerabdrucku, při kterém celá rodina zvolila polskou 

národnost, musel mít pan Stanislav u sebe neustále průkaz dokládající jeho totožnost. 

Od začátku okupace se chodil také každého půl roku s otcem pravidelně hlásit na 

německý úřad v obci. Tam byl až do svých 19 let přesvědčován ke změně národnosti, 

patrně z důvodu pozdějšího zápisu na tzv. Volkslist (tím pádem by se i na něj vztahovala 

branná povinnost). Několik kamarádů takto národnost změnilo, většinou z důvodu 

lepších sociálních podmínek. Přestože k tomu sám nepřistoupil, žádné přímé následky a 

zhoršení (už tak zlé) situace to pro něj neznamenalo. Zajímavá je jeho zmínka, že 

„kdyby Němci nebyli zákeřní a tvrdí, lidé by je přijali“  - práce byl dostatek. Teror a 

zatýkání poštvalo ostatní proti nim. Svou osobní situaci za Němců chápe jako jednu 

z lepších. To dává do souvislosti s prací: protože byl horníkem, byl zaměstnán. Hůře na 

tom měli být ti, kteří pracovat nechtěli, ale pan Stanislav nedovede blíže určit, o koho se 

jednalo. 

5.2.1.5 Emil Rusek232 

Přes Dětmarovice na začátku září utíkali Poláci směrem do vnitrozemí. Nedlouho po 

nich městem projížděly konvoje nacistických okupantů. Pan Emil vzpomíná na velice 

nevýhodný kurz koruna-marka, jenž měl za následek vykoupení místních obchodů 

vojáky. V Dětmarovicích podle něj Němce nikdo nevítal, jak to tvrdil František Gil. 

Pokud lidé, jako mladší bratr Stanislav, zvedli pravici, bylo to ze strachu z nacistů, nebo 

osoby nerozuměly, co dělají, kvůli jejich nízkému věku. Tím například pan Emil 

omlouval chování svého bratra. Jednoho veterána z 1. světové války Němci přesvědčili, 

aby přijal v obci funkci jakéhosi správce, nicméně nikoho poté nešikanoval a místo vzal 

spíše ze strachu. Výjimku představovali dva sousedé, prý bývali komunisté, kteří za 

polské okupace šlapali po české vlajce a za Němců se ihned k novým správcům hlásili a 

vstoupili do SA (Sturmabteilung, polovojenská složka NSDAP). Otci bylo stále 

umožněno pracovat na dráze. Citelnou změnu znamenal přídělový systém, nacisté také 

zaplombovali např. žernovy
233

. Rodina schovávala potraviny a látky u sousedů, sousedé 

zase u Ruskových. Z obilí se tajně mlela mouka na opravené staré žerně. Sedláci museli 

odvádět část úrody, vše bylo přísně kontrolováno. Pan Emil říká, že přišla bída, kterou 

do té doby nepoznali. V prosinci 1939 zvolili všichni z rodiny, kromě mladšího bratra, 

kterého se sčítání netýkalo, u fingerabdrucku českou národnost. „Co si kdo řekl, to 
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napsali, neprobíhal žádný nátlak“. Kdo si nechal napsat národnost slezskou, později na 

to nejvíce doplatil (odvody do armády), polská národnost měla naopak nejhorší životní 

podmínky. U sčítání se hovořilo polsky nebo nářečím, úředníci byli většinou 

přistěhovalci z Horního Slezska, kteří mluvili stejně jako místní. Kromě bídy žila rodina 

v klidu až do roku 1943, do té doby ji ani nikdo nepřesvědčoval ke změně národnosti a 

nikdo ji nešikanoval.  

Pana Emila od roku 1943 kvůli odmítání zápisu slezské národnosti i s otcem věznilo 

těšínské Gestapo. Následně byli on i jeho mladší bratr povoláni do Wehrmachtu. Bratr 

padl při invazi v Normandii, pan Emil byl z Francie převelen do Dánska a nakonec ho 

zajali Američané na italské frontě. Po válce se v Dětmarovicích shledal se svými rodiči. 

5.2.2 Zhodnocení vztahu pamětníků k německé okupaci 

Pro všechny pamětníky německá okupace vyvolává mnohem horší vzpomínky, ať už je 

to kvůli přídělovému systému, povinným odvodům produktů hospodářství nebo celkové 

atmosféře nedůvěry ve společnosti, kterými se toto období odlišovalo od okupace 

polské. V souhrnu se dá tvrdit, že ztížení ekonomických podmínek jako jeden 

z hlavních dopadů okupace vnímali ve zkoumaném období všichni pamětníci 

s výjimkou p. Oskara C. Pan Ochman, jakožto zástupce místních Poláků měl po celou 

okupaci jedny z nejhorších sociálních podmínek kvůli znevýhodnění této národnosti 

nacisty. Špatné sociální postavení Poláků dokládají i ostatní výpovědi. Pro další tři 

mužské svědky znamenalo přelom v jejich životě až období po roce 1942, kdy museli 

narukovat do armády nebo byli zatčeni. Tento časový úsek ve své práci nepokrývám. 

Lze tvrdit, že v letech 1939-1940 svědci (kromě pana Ochmana) osobně nezažívali větší 

perzekuci a sousedé různých národností spolu často vycházeli pokojně. Výpovědi ve 

věci vítání německých okupantů se signifikantně liší. Pan Rusek z Dětmarovic si ho 

neuvědomuje, když už k něčemu docházelo, měl to být projev strachu. František Gil 

tvrdí, že v Německé Lutyni k žádným projevům vítání nedocházelo, na rozdíl od 

Dětmarovic. Stanislav Ochman si zase jasně vzpomíná na psaní nápisů „Vítáme 

německou kulturu“ na silnice v Německé Lutyni. 

 

Závěr 
Cílem práce bylo zjistit projevy a dopady polské a německé okupační správy na 

obyvatele Těšínska a najít odpověď na otázku proč a jak se vztah obyvatel vůči 

okupačním správám lišil. Hlavní zdroje při výzkumu představovaly výpovědi pěti 
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pamětníků na stejnou sadu otázek, která byla při rozhovorech dále rozvíjena případ od 

případu. Tyto výpovědi v práci stojí vedle literárních a pramenných informací o dané 

době. Přidanou hodnotou práce by tak měla být možnost srovnat rozdílnost pohledů 

pamětníků s ostatními zdroji. 

Vztah obyvatel k okupačním správám se lišil a rovněž se lišily i projevy a 

dopady těchto správ. Vztah k německé okupaci byl nepochybně negativnější, byl 

poznamenán atmosférou strachu a politická správa se projevovala většími zásahy do 

osobní sféry obyvatel. Nicméně sociálně-ekonomické zázemí rodiny, její politická 

aktivita a rovněž jakési hlubší „ideové“ založení a národnostní cítění představovaly 

neodmyslitelnou součást dopadů okupačních správ na pamětníky a jejich nálady a 

postoje. V rámci jednotlivých režimů a časových úseků tak ještě hrály roli výše zmíněné 

charakteristiky obyvatelstva. 

Polská okupační správa měla na základě výpovědí ve srovnání s prvním rokem 

okupace německé menší dopady na obyvatele. Až na jednu výjimku nebyly rodiny 

pamětníků politicky aktivní. V těchto případech se sociálně-ekonomický status sice 

vzájemně lišil, nikoho ze zmíněných rodin ale dle mého soudu nelze pokládat za člena 

místních elit. V takových případech se okupace projevila zejména a téměř výhradně 

změnou školského systému, u jednotlivců pak mírným tlakem národnostním či 

zhoršenou ekonomickou situací. Signifikantní, hospodářský a existenci ohrožující 

dopad polská okupace na tyto osoby neměla. Uvedení navíc většinou ani neuvažovali o 

širších politických okolnostech a jejich vztah k okupaci lze charakterizovat spíše jako 

pragmatický zájem na klidném životě. Na druhou stranu jsou zde zástupci politicky 

aktivních rodin politicky aktivních (např. ve spolkové činnosti), jejichž členové se za 

místní elity pokládat dali. Nejznatelnější důsledky a dopady zde představovala reálná 

hrozba (a praxe) vyhánění a výpovědí z obsazeného území, což mělo za následek 

rapidní zhoršení hospodářských poměrů pro ty, kteří v polském záboru mohli zůstat. 

Rovněž polské školství se v tomto případě projevovalo v mnohem negativnějších 

konotacích. Fyzické násilí zmiňované v literárních a archivních materiálech pamětníky 

přímo nezasáhlo, nicméně mezi lidmi se o něm hovořilo. Považuji za nutné zmínit, že 

v případě, kdy bylo násilí i spatřeno, stavěli se proti takovým činům údajně i obyvatelé 

polské národnosti. To lze vysvětlit mezi jiným i pevným spojením pamětníků s místním 

životem a sousedským („vesnickým“) charakterem okolí, který většina zpovídaných 

zmiňuje.  
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Projevy německé okupační správy se lišily, stejně tak vztah obyvatel k ní. Ve 

větší míře výpovědi uvádějí růst napětí a strachu ve společnosti před i po začátku 2. 

světové války. Okupační správa se vzápětí projevila u všech zpovídaných osob více 

méně totožným způsobem, zejména hospodářsky. Šlo především o konfiskaci části 

majetku a povinné pravidelné odvody produktů domácího hospodářství s jejich přísnou 

kontrolou. Nacisté se rozhodli využít národnostní pestrosti na tomto území a již 

v prosinci proběhlo policejní sčítání s přiznáním národnosti, které šlo dle pamětníků 

více méně libovolně zvolit. Docházelo ale k výrazné sociální i právní stratifikaci 

jednotlivých národností, přičemž polští obyvatelé měli jedny z nejhorších podmínek. 

Politická aktivita či pasivita zde nabývala významu především u osob polské 

národnosti, kterých se týkala perzekuce. Současně i v tomto období vystupuje prvek 

spojení s určitým místem a sousedské vztahy obyvatel, které se projevovaly i zmírněním 

dopadů okupační správy.  

Při rozhovorech s pamětníky byla zjištěna údajná přítomnost fámy o připojení 

Zaolzí k Protektorátu a několik zmínek o vítání německých vojsk místními občany. 

Zmínka o prvním případu je úzce svázána s někdejší politicky aktivní rodinou a ostatní 

ji nezaznamenali. Co se týče vítání vojsk, výpovědi si buď odporují, nebo tuto 

skutečnost pamětníci nezaznamenali. 

 Shrnutím dopadů jednotlivých okupačních správ na obyvatele a jejich postoje 

k nim, z hlediska pamětníků, se dopracováváme k následujícím závěrům. Polská 

okupace se dotkla především politicky aktivních rodin. Ostatní z hlediska vážného 

existenčního ohrožení nezasáhla. Naproti tomu německá okupace se od polské lišila 

všeobecnou atmosférou strachu panující již od jejího počátku zavádění nacistické 

správy, přímým zasahováním do soukromí obyvatel týkajícím se především majetku. 

Dále také správní kontrolou obyvatelstva (sčítání) se socio-ekonomickými a 

existenčními důsledky plynoucími z národnostního přesvědčení. Výraznější dopady 

správy na dříve politicky aktivní pamětníky nejsou zaznamenány, nejspíše z důvodu 

přerušení této činnosti v době polského záboru (z řad Čechů a Němců), uváděny jsou 

případy postihů politicky nebo národnostně aktivních polských činitelů. V pozdějším 

období války, na které se již nezaměřuji, docházelo k prudkému zhoršení projevů 

okupační správy s často tragickými následky. Počátky těchto dopadů nicméně leží už 

v prvních měsících německé okupace, především v policejním sčítání. 

  Mezi výpověďmi pamětníků a literárními a archivními zdroji dochází 

k odlišnostem. Stručně lze rozdíly plynoucí z osobních rozhovorů charakterizovat jako 
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zvýraznění lokálního charakteru vesnice, kde všechny národnosti mluvily nářečím, 

zvýraznění rodinných a sousedských vazeb a (až na jeden případ) proklamovanou 

„obyčejností“ lidí. Z té plynul i nezájem o širší politickou situaci u téměř všech 

pamětníků. Ti se tak mnohdy do styku s okupační správou (hlavně polskou) nedostali, 

neměli zájem vyvolávat konflikt či vystupovat národnostně vyhraněně. Na rozdíl od 

literatury a archiválií tedy došlo k podkreslení a poukázání na pragmatičnost pohledu 

některých osob, pro které byl primární starostí hospodářský dostatek-stabilita a 

nekonfliktní prostředí zajišťující klidný život rodiny. 

 Závěry této práce nelze aplikovat široce na celý region a nemůžeme tvrdit, že 

archivní a literární zdroje se mýlí. Dozajista popisují reálnou situaci v regionu, která 

byla vnímána i pamětníky, ovšem ve většině případů pouze okrajově. Studie však nabízí 

pohled na sociální a politické projevy okupace a vztah obyvatel (k této okupační správě) 

na velice lokální úrovni, která podle mého názoru není v běžné literatuře dostatečně 

zastoupena. Bakalářská práce tak může sloužit i jako základ pro další výzkum v dané 

oblasti.  

Summary 

In my bachelor thesis I focus on the impacts and manifestations of two occupation 

regimes on the inhabitants of the Tesinsko region and the attitude of these inhabitants 

towards their new administration. Testimonies of five contemporary witnesses form the 

core sources for my work. These testimonies are compared with secondary literature as 

well as archival sources. Thus, closeness and comparison of such sources provided for 

the reader may constitute additional value of this work.  

The assessment of the situation of contemporary witnesses is narrowly 

connected with the socio-economical status of their families as well as their political 

activity and national feelings which differed among the witnesses.  

Based on testimonies, the Polish occupation administration did not have such 

grave and broad impacts as almost year-long German occupation. In the four 

interviewed families, there was no one characterised as “local-elite” and there was also 

a lack of political activity and interest. In those cases, the manifestation of occupation 

narrows down almost completely to how the educational system changed and affected 

them. Significant economic or existential threats were missing. The attitude towards the 

occupation can be described as pragmatic. On the other hand, there is also one witness 

from a politically active family (one that included local elites). In that case, the impacts 
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of administration were much more visible resulting in expulsion of one family member 

and economic difficulties for others. The new education environment has had more 

negative context. Physical violence mentioned in literature and archival sources was not 

personally witnessed, at least not predominantly. In those rare cases which were 

witnessed even the polish community stepped up against it. One of the explanations 

may be the “neighbourhood” setting of local communities presented by witnesses.  

When it comes to the German occupation, witnesses talk about widely spread 

atmosphere of fear in the society. The strongly noticed Nazi administration impacts 

were confiscation of property and obligatory agricultural levy. The factor of Nazi police 

control and later use of nationality differences was embodied in the police census. The 

differences between nationalities were highlighted with the Poles standing at the bottom 

of social ladder. The political activity or passivity concerns mainly the former high-

ranked polish administrators. The neighbourhood relations helped to ease the regimes 

condition even in this time period.  

 The witnesses’ testimonies and literature and archival-like sources differ in how 

they perceive the situation. There are local environment of the village, usage of dialect 

and family relations accented in the former case which resulted in the political passivity 

of most witnesses.  The pragmatic attitude of people is therefore underlined in contrast 

to other sources mentioned.  

 My conclusions cannot be applied to the whole region and I do not claim that the 

other sources are misleading. However, my conclusions describe the situation of the 

inhabitants rather from the local point of view which is sporadic in the common sources 

(literature, archives). Such a thesis may thus serve as a starting point for a deeper 

research.  
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Příloha č. 8: Polská propustka do Protektorátu, část druhá
241

 (obrázek) 

 
 

Příloha č. 9: Hlavní otázky při rozhovorech s pamětníky v bodech (text) 

 

1. Jak jste se Vy osobně a také Vaše rodina vnímal/a – Čech/Polák/Němec/Slezan? 

a. Zaměstnání tatínka, život v rodině, situace za První republiky, zážitky 

z dětství. 

2. Jaká byla nálada obyvatel vůči Němcům a Polákům před Mnichovem, ve 30. 

letech? 

a. Vztahy národnosti, ke které jste se hlásil/a (hlásíte) vůči ostatním dvěma 

b. Jaké vztahy mezi národnostmi vzájemně? 

c. Znal/a jste se s Poláky/Němci (Čechy)? 

3. Jaká byla nálada obyvatel v reakci na Mnichovskou dohodu a obsazení Zaolzí 

polskými vojsky? 

a. Vůči Polákům / vůči Němcům.  

b. Co se pro Vás změnilo oproti dřívějšímu životu? 

4. Jaká byla nálada vůči Polákům mezi Mnichovem po zřízení Protektorátu Čechy 

a Morava? 

a. Změnila se situace na Těšínsku po zřízení Protektorátu? 

b. Existovala domněnka, že se Zaolzí připojí k Protektorátu? Věděl jste o 

něčem takovém 

5. Jak jste vnímal/a vypuknutí 2. světové války? 

                                                 
241

 Osobní fond pamětníka Františka Gila. 
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a. Jak vás vypuknutí války osobně ovlivnilo, co se v prvních dnech 

změnilo? 

b. Jak se chovali Poláci a Němci na Těšínsku? Jaká vůči nim lidé z Vašeho 

okolí chovali? 

6. Jak jste vnímal/a příchod německé armády a správy na Těšínsko? 

a. Co jste od příchodu čekal/a? 

b. Vítal někdo z vašeho okolí Němce?  

c. Byla zde domněnka, že se území připojí k Protektorátu? Věděl/a jste o 

ní. 

7. Co se změnilo oproti polské okupaci? 


