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Abstrakt 

Mezi německy hovořícím obyvatelstvem na území Československa se v období let 1938 

až 1945 vyskytovala skupina těch, kteří se stavěli na odpor nacistické politice a 

projevovali ochotu bránit československý stát. Mnozí z nich se zapojili i aktivně 

především do zahraničního odboje, řada z nich za svůj postoj pykala v koncentračních 

táborech, či byla dokonce popravena. Předložená bakalářská práce pojednává o 

německých antifašistech v Československu po roce 1945 a z části věnuje svou 

pozornost oblasti Karlovarska. Po vymezení problematického pojmu antifašista a 

nastínění pozice antifašistů v Československu po podpisu Mnichovské smlouvy je 

v jednotlivých kapitolách popsán vývoj situace německých antifašistů na území 

Československa po druhé světové válce a podmínky, za kterých následně v rámci 

antifašistických transportů opouštěli zemi. V poslední části práce je nastíněn vývoj 

postavení německých antifašistů na Karlovarsku. Tato oblast bude zkoumána i proto, že 

Karlovarsko představovalo oblast obydlenou převážně německým obyvatelstvem. Práce 

se pokouší prozkoumat vývoj postavení antifašistů v oblasti Karlovarska v souvislosti s 

ostatním územím a určit případné odlišnosti. 

 

Abstract 

Between the German speaking population in the territory of Czechoslovakia, in years 

1938 to 1945, was a group of people who were against the Nazi politics and who 

showed their will to defend the Czechoslovak country. Many of them participated 

actively too, mainly through foreign resistance, and a lot of them were imprisoned in 

concentration camps or even condemned to death. This bachelor thesis is about German 

anti-fascists in Czechoslovakia after the year 1945 and it partially focuses on the area of 



Carlsbad. After the definition of problematic concept anti-fascism and foreshadowing 

the position of anti-fascists in Czechoslovakia after the signature of the Munich 

Agreement, there is a description in individual chapters that are describing the 

development of the situation of German anti-fascist in the territory of Czechoslovakia 

after the World War II and conditions that were in place when the anti-fascist transports 

were leaving the country. In the last part of the thesis there is an outline describing the 

development of a situation of German anti-fascists in the area of Carlsbad. This thesis is 

trying to examine the development of a situation of German anti-fascist, in continuity 

with other parts of the land, and to define incidental differences. 
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Úvod 

Problematika německých antifašistů v Československu představovala po dlouhý čas 

relativně přehlížené téma českých, eventuelně československých dějin. Zvýšený zájem 

historiků o tuto nesnadnou situaci německých antifašistů v Československu lze 

pozorovat až od zveřejnění „Prohlášení vlády České republiky vůči aktivním odpůrcům 

nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními 

uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“
1
. Situace 

německých antifašistů byla složitá především z důvodu tlaku, který na ně byl vyvíjen 

v průběhu války i po jejím ukončení. Vyhodnocení jejich těžké role bylo po válce 

ovšem nemožné, a to především díky vzestupujícím protiněmeckým náladám. K tomu 

navíc přispělo v roce 1948 i převzetí moci komunisty, kteří za opravdové odpůrce 

považovali jen příslušníky své strany. Rok 1989 pak přinesl nejen demokratické 

hodnoty, ale rovněž možnost zabývat se otázkami spojenými s odsunem německého 

obyvatelstva. Problematika německých antifašistů zůstala avšak nadále spíše okrajovou 

záležitostí. 

V srpnu 2005 učinila vláda krok ke změně této skutečnosti a vydala ustanovení, 

v němž německým antifašistům z tehdejšího Československa vyslovila omluvu a uznání 

za způsobená příkoří.
2
 Po uznání zásluh německých antifašistů vládou České republiky 

se v zemi rozpoutala vlna debat o vhodnosti tohoto symbolické gesta. Negativní ohlas se 

ozýval ze stran tehdejší opozice ale i tehdejšího prezidenta Václava Klause. Již po 

několikáté v dějinách České republiky se tak dostalo na scénu téma odsunu německého 

obyvatelstva, nyní ovšem se zaměřením na odpůrce nacistického režimu. Problematika 

německých antifašistů byla do té doby poměrně neznámým tématem, o této skupině 

tehdejšího československého obyvatelstva měla informace jen úzká skupina lidí, do 

povědomí širší veřejnosti se němečtí antifašisté dostali právě až v souvislosti s  

prohlášením vlády ze srpna 2005. Rovněž se ukázalo, že i přes čas, který uplynul od 

událostí navazujících bezprostředně na druhou světovou válku, jsou odsun a s ním 

spojené otázky stále aktuálním tématem.  

                                                             
1
 „Prohlášení vlády České republiky vůči aktivním odpůrcům nacismu, kteří byli po skončení druhé 

světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. 

nepřátelskému obyvatelstvu,“ Vláda České republiky, 

http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2005&08-24 (staženo 14. 5. 2014). 
2
 Ibid. 

http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2005&08-24
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Jelikož se tato práce věnuje tématu německých antifašistů po druhé světové válce, 

je časové vymezení definováno především obdobím mezi květnem 1945 a listopadem 

1946, tedy koncem války a ukončením antifašistických transportů. Do bakalářské práce 

bylo ovšem nutné zahrnout i časové rozpětí mezi roky 1939 až 1945, které poskytuje 

stručný nástin situace německých antifašistů po podpisu Mnichovské dohody a během 

druhé světové války.  

Předmětem předložené práce jsou němečtí antifašisté a jejich situace po druhé 

světové válce, ohled je přitom kladen na oblast Karlovarska. Bakalářská práce je 

rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole je stručně nastíněn vývoj situace německých 

antifašistů, jejich postavení a činnost před rokem 1945. Dále je rovněž v rámci první 

kapitoly zahrnuta definice pojmu, koho si pod označením německý antifašista lze 

představit. Následující kapitola se již věnuje poválečnému období, přesněji období od 

konce války do podzimu 1945. Pozornost je soustředěna na změny v postavení 

německých antifašistů, důraz je v tomto případě kladen na dokumenty upravující jejich 

postavení a rovněž majetkové záležitosti. Důležitou součást kapitoly tvoří část 

pojednávající o dobrovolném odsunu či odchodu antifašistů během podzimu 1945, 

zohledněna jsou rovněž privilegia, která měla být při provádění těchto antifašistických 

transportů uplatňována. Čtvrtá kapitola reflektuje transporty započaté v roce 1946 a 

rovněž změny v průběhu dobrovolného odchodu antifašistů, které nastaly po ukončení 

první fáze odchodu v zimě 1945. Mimo jiné jsou v této části práce popsány transporty 

do americké okupační zóny započaté na jaře 1946. Poslední část práce se věnuje oblasti 

Karlovarska, jež představovalo území s vysokou koncentrací německého obyvatelstva. 

Kapitola se zaměřuje na excesy namířené proti německým antifašistům v oblasti, 

odbojovou činnost během války a problémy spojené se strukturou obyvatelstva 

při udělování antifašistických legitimací. Zmapován je rovněž proces odchodu 

německých antifašistů z Karlovarska.  

Ve své práci se snažím ukázat, jak se určité části obyvatel tehdejšího 

Československa dotkly restrikce namířené proti německému obyvatelstvu a jak se 

v souvislosti s vydanými právními dokumenty měnilo jejich postavení ve společnosti. 

Zároveň ve své práci zamýšlím zjistit, zda se poválečné postavení německých 

antifašistů na Karlovarsku lišilo od zbytku země a případně co tyto odlišnosti 

zapříčinilo.  

Otázce německých antifašistů v Československu je věnována v odborné literatuře, 

především po roce 2005, vyšší pozornost. Problematickou oblastí se však ukázalo být 
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Karlovarsko ve spojitosti s otázkou situace antifašistů po druhé světové válce. Za 

stěžejní titul pro vhled do tématu odsunu německého obyvatelstva lze považovat 

monografii Tomáše Staňka Odsun Němců z Československa 1945-1947, ve které se 

autor zabývá i problematikou německých antifašistů. Z novodobějších pramenů se 

otázkou českých Němců zabývá edice dokumentů Vysídlení Němců a proměny českého 

pohraničí 1945-1951 editovaná Tomášem Staňkem a Adrianem von Arburgem, která 

zahrnuje mimo shrnujících pasáží i vybrané dokumenty. Za nejvíce přínosné ke 

zpracování této bakalářské práce považuji publikace vydané v rámci projektu 

Dokumentace aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války 

postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. 

nepřátelskému obyvatelstvu. Z těchto publikací bych ráda vyzdvihla především sborník 

odborných německých studií Sudetští Němci proti Hitlerovi editovaný Stanislavem 

Kokoškou a Thomasem Ollermannem či sborník z mezinárodní historické konference    

s názvem I oni byli proti.  

Při definování pojmu německý antifašista se nápomocnými staly rovněž právní 

normy, které po válce upravovaly postavení německých antifašistů. Znění právních 

norem bylo čerpáno z internetových stránek Poslanecké sněmovny České republiky 

nebo Ministerstva vnitra České republiky.  

V případě oblasti Karlovarska je situace s odbornou literaturou věnující se otázce 

německého obyvatelstva v této oblasti po druhé světové válce složitější. Velmi 

přínosným zdrojem je monografie Karla Řeháčka Němci na Karlovarsku v letech     

1945-1947, která na základě archivních pramenů a dokumentů přináší doposud 

nejkomplexnější pohled na problematiku Němců na Karlovarsku. Tématu německých 

antifašistů tu ovšem není věnována příliš velká pozornost. Jako vynikající opěrný bod 

při mapování situace antifašistů na Karlovarsku byla shledána publikace                 

Trpký úděl: Výbor dokumentů k dějinám německé sociální demokracie v ČSR v letech 

1937-1948 editována Hanou Mejdrovou, která obsahuje výběr dokumentů sociální 

demokracie, jež napomáhají utvořit obraz předválečného Karlovarska. Posledními 

důležitými zdroji informací se staly příspěvky v regionálních sbornících. 
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1 Historický úvod 

1.1 Situace během německé okupace 

Po podpisu Mnichovské dohody na podzim roku 1938 se začal psát složitý osud 

jedné skupiny německy hovořícího obyvatelstva v tehdejším Československu. Zatímco 

většina sudetoněmeckého obyvatelstva projevovala radost nad připojením tzv. Sudet 

k Německu, existovala vedle nich méně početná skupina odpůrců nacistického režimu, 

která již na podzim roku 1938 projevovala snahu bránit Československou republiku, 

díky čemuž patřili ihned po postoupení pohraničí mezi první oběti nacistického režimu. 

Jednalo se především o německé sociální demokraty, komunisty a další antifašisty, 

jejichž postavení v okupovaných Sudetech bylo mnohdy ještě horší, než postavení 

českého obyvatelstva. Již během obsazování nově získaných oblastí bylo pozatýkáno 

přes 10 000 lidí.
3
 Většina zadržených byla sice propuštěna, ale i tak bylo několik tisíc 

antifašistů odesláno do koncentračních táborů. Před zabráním pohraničí nacisty se ale 

někteří z antifašistů s vidinou většího bezpečí uchýlili i se svými rodinami do 

vnitrozemí, odkud bylo mnoho z nich ještě před vyhlášením Protektorátu Čech              

a Moravy odesláno úřady zpět nebo v menší míře se pro návrat rozhodli z vlastní vůle. 

Ve vnitrozemí se ale i po záboru Sudet v roce 1938 zdržovala část německých 

antifašistů. Jednalo se zhruba o 3500-4000 sociálních demokratů a přibližně o 2000 

komunistů včetně členů rodin.
4
 Pro některé uprchlíky (a to nejen pro německé 

antifašisty, ale také pro Židy či Čechy) nepředstavoval útěk do vnitrozemí konec cesty. 

Značná část německých antifašistů nadále pokračovala do emigrace. Odpůrci 

nacistického režimu, kteří se vrátili či byli navráceni po zabrání pohraničí zpět,             

se nevyhnuli perzekuci, mnozí z nich byli zatčeni, vyslýcháni, internováni a jinak 

pronásledováni.
5
 Nejednalo se ovšem o nárazovou akci, k pronásledování odpůrců 

režimu docházelo po celou dobu existence tzv. Říšské župy Sudety, která zahrnovala 

téměř celou oblast pohraničí. I přes tuto skutečnost němečtí antifašisté nadále zastávali 

svůj odmítavý postoj vůči nacistickému režimu a během několikaleté nacistické 

okupace se zapojili do odboje jak v Československu, tak i v emigraci. 

                                                             
3
 Stanislav Kokoška, „Na straně spojenců. Němečtí antifašisté v letech druhé světové války“ in 

Zapomenutí hrdinové, ed. Okurka, Zapomenutí hrdinové, (Ústí nad Labem: Muzeum Ústí nad Labem, 

2008), 37. 
4
 Tomáš Staněk, Odsun Němců z Československa 1945- 1947 (Praha: Academia, 1991), 140. 

5
 Ibid., 140.  
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Ještě před okupací zbylé části Československa v březnu 1939 odešlo do 

emigrace nejméně tři tisíce sudetoněmeckých sociálních demokratů, přes tisíc 

komunistů a dalších několika skupin demokratů.
6
  Právě působení německých 

antifašistů v odboji za hranicemi mělo poměrně velký ohlas. Němečtí sociální 

demokraté odcházeli do Švédska, Kanady a hlavně do Velké Británie. Komunisté pak 

spíše směřovali do Sovětského svazu, nebo rovněž do Velké Británie. V zahraničí se tak 

soustřeďovaly poměrně početné skupiny německých antifašistů, kteří sice v zájmu 

vlastního bezpečí opustili republiku, přesto se mnoho z nich v emigraci zapojilo do 

protifašistického odboje. Někteří vstoupili do československých vojenských jednotek 

nebo bojovali v rámci spojeneckých armád. 

V obsazeném pohraničí byly podmínky pro jakýkoliv odpor velmi nepříznivé. 

Většina sudetoněmeckého obyvatelstva, která okupaci pohraničí v říjnu 1938 přivítala 

s jásotem, nadále podporovala nacistický režim, část německého obyvatelstva pak vývoj 

událostí v pohraničí přijala spíše pasivně. Vedle těchto dvou skupin obyvatel se 

vytvořila seskupení antifašistů, která byla neustále pozorně sledována. Jejich členy byli 

především sociální demokraté, komunisté a dalších demokraté. Ač se v takto ztížených 

podmínkách zdá téměř nemožné, vytvořilo se v pohraničních oblastech, které byly 

v průběhu války připojené k Říši, mnoho menších skupin, jejichž členové se aktivně 

podíleli na odboji. Například v západních Čechách existovalo údajně 23 takových 

skupin, v severozápadních Čechách 64 nebo dalších 32 v Čechách severních.
7
 Další 

skupiny se vyskytovaly také ve východních a jižních Čechách, na Moravě nebo ve 

Slezsku či v Praze. Podrobnější přehled jednotlivých odbojových skupin v oblasti Sudet 

předkládá ve své knize Leopold Grünwald.
8
 Ilegální odbojová činnost byla německými 

antifašisty vyvíjena po celé trvání války a velmi často také ve spolupráci s Čechy. 

Opomenut by neměl být ani odpor pasivní, který v okupovaném pohraničí převládal       

a který spočíval například v poslechu spojeneckého rozhlasu, neoznámení nepřátelské 

činnosti, v tajné finanční pomoci pronásledovaným a uvězněným lidem a jejich rodinám 

nebo osobám nasazeným na práce. Ten byl rovněž velmi přísně postihován.
9
 

                                                             
6
 Ibid., 140. 

7
 Ibid., 142. 

8
 Leopold Grünwald, Sudetendeutscher Widerstand gegen Hitler (Mnichov: Fides -Verlagsgesellschaft, 

1978), 48. 
9
 Blíže o vývoji komunistického a sociálnědemokratického odboje Volker Zimmermann, Sudetští Němci 

v nacistickém státě. Politika a nálada v říšské župě Sudety 1938-1945 (Praha: Prostor:Argo, 2001),     

341-345. 
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Činnost protinacistického odboje nedosáhla ani během války většího významu     

a nebyla tak považována za příliš přínosnou. Avšak při hodnocení odbojové činnosti 

bylo nutné vzít v potaz všechny okolnosti, za kterých se němečtí antifašisté odvážili 

postavit režimu na odpor. Samotný odboj v pohraničí byl již na počátku okupace 

oslaben skutečností, že velká část těch nejaktivnějších antifašistů buďto odešla do 

emigrace již v říjnu 1938, nebo byli zatčeni, vystaveni policejnímu dohledu či odvedeni 

do armády. Prostředí totalitní diktatury tedy neumožňovalo rozvinout rozsáhlejší 

koordinovanou spolupráci antifašistických odbojových skupin v pohraničí, což vedlo 

spíše k negativnímu pohledu na rozsah činnosti domácího odboje. 

Během odbojové činnosti v Československu i v zahraničí se mnozí ze 

sudetoněmeckých antifašistů stali oběťmi boje proti nacismu, jejich počet je odhadován 

přibližně na 1000-1200 osob.
10

 Mimoto mnozí sociální demokraté, komunisté nebo        

i další antifašisté, mezi které patřili i němečtí duchovní, prošli koncentračními tábory,   

či byli vystaveni neustálému pronásledování. I přes přinesené oběti nebyli němečtí 

antifašisté za své jednání nikdy doceněni. Přesto ani s koncem války nepolevila jejich 

snaha podílet se na obnově československého státu. Ihned po válce se na některých 

místech zapojili do obnovy správ československých měst. Po krátkém čase ale byli 

místo uznání vyloučeni z veřejného života i politiky a byli vystaveni dalšímu 

pronásledování, tentokrát ze strany československých občanů kvůli své mateřské       

řeči - němčině.  

1.2 Vymezení pojmu němečtí antifašisté 

Jedním z největších úskalí problematiky německých antifašistů 

v Československu je samotné vymezení, koho si pod označením „německý antifašista“ 

představit. Původní význam slova antifašista byl spojen s fašistickým hnutím italského 

diktátora Benita Mussoliniho, do širšího povědomí se dostal ale spíše ve spojitosti 

s odpůrci nacismu v Československu.
11

 Pro pojmenování odpůrců nacismu by se jevilo 

vhodnější označení antinacisté, které bylo rovněž v dobové literatuře používáno,         

ale se kterým se v soudobé literatuře téměř nesetkáme. V dnešní době se pod pojmem 

„sudetoněmečtí antifašisté“ rozumí lidé hovořící německým jazykem, kteří alespoň do 

roku 1938/1939 měli československé státní občanství a vystupovali před nacistickou 

                                                             
10

 Adrian von Arburg a Tomáš Staněk, eds., Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí                 

1945-1951: dokumenty z českých archivů. Díl II., svazek 1, Duben-srpen/září 1945: "divoký odsun"         

a počátky osídlování (Středokluky: Susa, 2011), 157. 
11

 Arburg, „Kdo byl německým antifašistou?,“ 19. 
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okupací a během ní jako odpůrci hitlerovského režimu a jeho spojenců.
12

 V odborné 

literatuře se však lze setkat i s odlišným vymezením tohoto pojmu, například Tomáš 

Staněk ve své knize popisuje, že v prvních poválečných týdnech byli v Československu 

za antifašisty považováni vedle navrátilců z koncentračních táborů a vězení předváleční 

členové KSČ a Německé sociálnědemokratické dělnické strany (DSAP) a to v případě, 

že doložili své členství ve straně. 
13

 Nicméně s tímto vyjádřením lze polemizovat. Není 

totiž zcela doložitelné, zda se již v prvních poválečných týdnech lpělo natolik na 

formalitách, jakou bylo i prokazování členství ve straně. 

Přesné vymezení, koho lze považovat za německého antifašistu, se v průběhu 

poválečných let několikrát měnilo, což způsobovalo značný chaos. Po ukončení války 

byli tak i němečtí antifašisté vystaveni různým restrikcím namířeným původně jen proti 

Němcům, kteří podporovali politiku Adolfa Hitlera a Konrada Henleina
14

. Docházelo 

k různým nedopatřením a křivdám v oblasti ochrany osob, volnosti pohybu apod., a to   

i přesto, že podle mnoha centrálních nařízení vydaných krátce po konci války               

se s určitou částí německého obyvatelstva mělo jednat se zvláštním ohledem. První 

signál o odlišném postavení německého obyvatelstva se objevil již v tzv. Košickém 

vládním programu z 5. dubna 1945. V osmé kapitole Košického vládního programu 

bylo sice stanoveno, že bude s viníky z řad německé a maďarské menšiny jednáno 

přísně, ale poprvé je zmiňováno vyjmutí loajálních německých a maďarských občanů 

z represí vůči Němcům. Nutno podotknout, že dobrý úmysl v praxi nefungoval. 

„Z občanů Československé republiky německé a maďarské národnosti, kteří měli 

československé státní občanství před Mnichovem 1938, bude státní občanství potvrzeno 

a event. návrat do republiky zajištěn u antinacistů a antifašistům, u těch, kteří vedli už 

před Mnichovem aktivní boj proti Henleinovi a proti maďarským iredentistickým 

stranám a za Československou republiku, kteří po Mnichově a po 15. březnu byli 

německou a maďarskou státní mocí pro svůj odpor a boj proti tamnímu režimu a za 

věrnost k Československé republice pronásledováni a uvrženi do žalářů                          

a koncentračních táborů anebo kteří museli před německým a maďarským terorem 

                                                             
12

 Ibid. 
13

 Staněk, Odsun Němců, 142. 
14

 Konrad Henlein založil roku 1933 hnutí Sudetoněmecká vlastenecká fronta (Sudetendeutsche 

Heimatfront), která se roku 1935 přeměnila na Sudetoněmeckou stranu (Sudetendeutsche Partei, SdP). 

Působil jako předseda SdP, po Mnichovské dohodě jako říšský komisař pro sudetoněmecké oblasti a také 

jako župní vedoucí vzniklé župy Sudety. 
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uprchnout za hranice a tam se účastnili aktivního boje za obnovení Československa.“
15

 

Důležitým faktem tohoto úryvku je zdůrazňování aktivního odporu vůči nacistickému 

režimu. Část kapitoly o vyjmutí určité skupiny obyvatel z dosahu opatření namířených 

proti Němcům se nevztahovala na československé obyvatelstvo německé národnosti, 

které se aktivně nezapojilo do odporu vůči nacistickému režimu. Pod výrazem aktivní 

odpor je ale rozuměn, alespoň v tomto příspěvku, především boj se zbraní v ruce. 

Kromě aktivní účasti v boji proti nacistickému režimu je ve výňatku zdůrazněn rovněž 

boj za Československou republiku. Ten stojí v porovnání s bojem proti samotnému 

nacistickému režimu v popředí.  

Podmínku aktivního odporu obsahoval i výnos ministerstva vnitra (dále jen MV) 

z 16. května 1945 o ochraně aktivních německých antifašistů a potvrzení jejich 

československého státního občanství.
16

 Jednalo se zřejmě o první poválečné nařízení 

pražského ústředního orgánu k problematice vynětí německých antifašistů z dosahu 

opatření namířených proti tzv. státně nespolehlivému obyvatelstvu
17

. Tento výnos 

stanovoval, že „bude všem německým antinacistům a antifašistům, kteří už před 

rozbitím republiky vedli aktivní boj proti německému fašismu a kteří pokračovali 

v odporu proti německé fašistické okupaci zejména v období války, potvrzeno 

československé státní občanství.“
18

 O den později 17. května 1945 bylo na návrh 

Klementa Gottwalda, tehdejšího komunistického náměstka předsedy vlády, vydáno 

vládní nařízení o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami. Podle 

tohoto nařízení měli mít „příslušníci německé národnosti protinacistického smýšlení, 

kteří prokáží, že zůstali Československé republice věrni a že se aktivně zúčastnili boje za 

její osvobození“
19

 možnost žádat stejný nárok na potravinové příděly jako obyvatelstvo 

                                                             
15

 Program československé vlády Národní fronty Čechů a Slováků přijatý 5. dubna 1945 v Košicích,     

tzv. Košický vládní program, článek VIII. 
16

 Arburg, Staněk, Vysídlení Němců, 281. 
17

 „Dekret presidenta republiky 5/1945 ze dne 19. května 1945 o neplatnosti některých               

majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, 

zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů“ definuje v paragrafu 4 státně nespolehlivé osoby 

jako osoby německé nebo maďarské národnosti, které vyvíjely činnost, která směřovala proti státní 

svrchovanosti, samostatnosti, celistvostí, demokraticko-republikánské státní formě, bezpečnosti a obraně 

Československé republiky nebo osoby, které k výše zmíněné činnosti podněcovaly či podporovaly 

německé a maďarské okupanty. Paragraf 5 následně definuje rovněž jako státně nespolehlivé osoby 

právnické osoby, jejichž správ záměrně sloužila německému nebo maďarskému vedení války. Pojem 

státně nespolehlivé osoby byl následně vymezen i v „Zákoně č. 128/1946 Sb. z 16. 5. 1946 o neplatnosti 

některých majetkově- právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů 

do majetku vzcházejících“. 
18

 Arburg, Staněk, Vysídlení, 281. 
19

 „Vládní nařízení ze dne 17. května 1945 o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva 

potravinami, paragraf 1, odstavec 5,“ Ministerstvo vnitra ČR, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4 (staženo 9. 4. 2013). 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4
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československé. Ale až výnos MV z 8. června 1945 rozšiřoval ochranu i na německé 

antifašisty, kteří se „vrátili z koncentračních táborů a vězení, pokud se v nich ocitli 

následkem politického nebo rasového útisku“ a u kterých se „prokáže, že činně 

podporovali český národ v boji proti nacismu“.
20

 Tento výnos hrál v otázce německých 

antifašistů významnou roli. Do této doby totiž nebyli Němci, kteří nebojovali za 

republiku proti nacistickému režimu, ale „jen trpěli pod nacistickým terorem“, chráněni 

žádným centrálním předpisem. Po vydání výnosu se zdálo, že dochází k uvolnění 

v otázce vynětí některých antifašistů z opatření namířených vůči Němcům. Ovšem další 

dokument „dekret č. 12 Sb. z 21. června 1945 o konfiskaci a urychleném rozdělení 

zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého                      

a slovenského národa“
21

 opět zahrnoval výjimku jen pro aktivní odpůrce nacistického 

režimu. Z konfiskace zemědělského majetku měly být vyjmuty jen ty osoby německé 

národnosti, „které se aktivně zúčastnily boje za zachování celistvosti a osvobození 

Československé republiky“
22

. Osoby postižené režimem z rasových nebo politických 

důvodů byly opět zcela opomenuty.  

Posledním a po celou poválečnou dobu platným předpisem, ve kterém                

se objevovala problematika vynětí německých antifašistů z opatření namířených proti 

státně nespolehlivému obyvatelstvu, byl dekret č. 33/1945 Sb. o úpravě 

československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské
23

. Druhý 

paragraf se zmiňuje, že československé státní občanství bude zachováno osobám, které 

„prokáží, že zůstaly věrny Československé republice, nikdy se neprovinily proti 

národům českému a slovenskému a buď se činně zúčastnily boje za její osvobození, nebo 

trpěly pod nacistickým nebo fašistickým terorem“
24

. Jednoznačná odpověď na otázku, 

kdo ze sudetských Němců mohl být považován za německého antifašistu, závisí tedy na 

zvoleném dokumentu. Jak je z předchozího textu vidět, předpisy vydané v prvních 

poválečných měsících odpovídají na tuto otázku rozdílně a ani dnes není zcela jasné, 

kdo všechno mohl být opravdu považován za německého antifašistu. V současné době 

                                                             
20

 „Oběžník ZNV v Praze všem ONV a OSK v zemi České, intimace výnosu MV z 8. června o vynětí 

některých osob z „opatření proti Němcům“ ze dne 16. června 1945“ in Arburg, Staněk, Vysídlení Němců, 

501.  
21

 „Dekret presidenta republiky č.12/1945 Sb. o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku 

Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa,“ Poslanecká sněmovna 

Parlamentu ČR, http://www.psp.cz/docs/laws/dek/121945.html (staženo 9. 4. 2013). 
22

 Ibid. 
23

 „Dekret presidenta republiky č.33/1945 Sb. o úpravě československého státního občanství osob 

národnosti německé a maďarské, paragraf 2, článek 1,“ Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 

http://www.psp.cz/docs/laws/dek/331945.html (staženo 9. 4. 2013). 
24

 Ibid.  

http://www.psp.cz/docs/laws/dek/121945.html
http://www.psp.cz/docs/laws/dek/331945.html
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se za klíčový dokument považuje dekret č.33/1945 a především jeho „antifašistický 

paragraf“, jak bylo stanoveno v roce 2005 vládou při iniciování výzkumného projektu     

o osudech odpůrců nacismu.
25

 

2 Němečtí antifašisté v poválečném období 

2.1 Participace německých antifašistů na budování poválečného státu 

Již v prvních poválečných dnech či měsících se němečtí antifašisté snažili,       

jak v průběhu války avizovali, zapojit do veřejného života. Na řadě míst v pohraničí     

se především předváleční členové KSČ nebo DSAP podíleli na vytváření nové správy, 

byli členy revolučních národních výborů, v některých obcích či městech dokonce 

dočasně zastávali funkci starosty. Avšak situace v poválečném Československu            

se začala vyvíjet jinak, než si němečtí antifašisté doma i v exilu za války představovali. 

Brzy přišlo vystřízlivění z příslibů o možné participaci na znovuobnovení státu. Již při 

sestavování správních komisí byli němečtí antifašisté nahrazeni Čechy.
26

 Snaha 

československých představitelů zabránit i německým antifašistům podílet se na utváření 

nového státu byla zjevná ale již před koncem války. V dubnu 1945 vznesl exilový 

ministr zahraničí Hubert Ripka požadavek u amerických jednotek, které měly obsadit 

západní část Československa, aby nebylo Němcům umožněno podílet se na budování 

nového státu.
27

 Uznaným německým antifašistům a jejich rodinám tak bylo bráněno 

účastnit se jakkoliv na poválečné obnově státu, k čemuž přispěla i nedůvěra většiny 

českého obyvatelstva vůči všem Němcům, antifašisty nevyjímaje.  

Němečtí antifašisté se snažili po osvobození zapojit do veřejného života různými 

způsoby. Jejich snahy, jako například vydávání dvojjazyčného listu KSČ Rudý prapor 

(Rote Fahne), nebyly ale příliš úspěšné a nesetkaly se s pochopením u českého 

obyvatelstva.
28

 Jediným místem realizace německých antifašistů tak zůstaly jen místní 

                                                             
25

 Projekt „Dokumentace aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi 

v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“ byl 

součástí vládního usnesení č. 1081 z roku 2005, ve kterém vláda vyjádřila německým antifašistům 

v Československu svou omluvu a uznání za jejich činy. 

Text usnesení dostupný na: http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2005&08-

24 (staženo 30. 4. 2013). 
26

 Staněk, Odsun Němců, 144. 
27

 Uwe Schneider, „Němečtí antifašisté v ČSR v roce 1945, jejich situace na konci války a vysídlení do 

sovětské okupační zóny v Německu,“ in Sudetští Němci proti Hitlerovi,eds. Stanislav Kokoška, Thomas 

Oellermann, (Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008), 152. 
28

 Staněk, Odsun Němců, 144. 

http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2005&08-24
http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2005&08-24
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smíšené národní výbory a správní komise, v rámci kterých se mohli alespoň do určité 

míry zapojit do nové výstavby československého státu. Na mnoha místech vznikaly při 

národních výborech a správních komisích rovněž antifašistické komise, jejichž hlavní 

činností bylo prověřování německých obyvatel a následně v případě kladného vyřízení 

udělování antifašistických legitimací. Správní komise a výbory se rovněž zabývaly 

obstaráváním osvědčení a průkazů pro členy výboru a ostatní antifašisty, dále pak 

zajištěním červených pásek
29

. Dále se zabývaly prosazováním úlev německým 

antifašistům, zprostředkováním kontaktů mezi jednotlivými osobami a úřady, 

zajišťováním evidencí a klasifikací německého obyvatelstva na základě stále                 

se měnících kritérií, a v neposlední řadě rovněž přípravou vystěhování na základě 

evidence osob svolných s vystěhováním.
30

  

Ani případné přidělení antifašistického statusu a legitimace nezaručovalo 

německým antifašistům v Československu rovnoprávné postavení ve společnosti. 

V Československu byli i přes svůj postoj vůči nacistickému Německu považováni za 

občany druhé kategorie, československými občany byli přes veškerá příkoří považování 

za příslušníky nenáviděného německého národa.
31

  Na veřejnosti se navíc vyskytovaly 

hlasy, které zpochybňovaly jejich odbojovou činnost a utrpení, která během války 

prožili, a stavěly je na stejnou úroveň s provinilými Němci. Sudetoněmečtí antifašisté 

měli však velmi omezené prostředky k obraně před útoky československých občanů. 

Aby nedocházelo k diskriminaci německých antifašistů, byly zakládány                       

tzv. antifašistické výbory (Antifa- Ausschüsse), na jejichž vzniku se podíleli převážně 

předválečnými sociálními demokraté a komunisté. Antifašistické výbory, lidově 

nazývané rovněž Antify, představovaly po válce jedinou státem tolerovanou organizaci, 

ve které se soustřeďovali občané německé národnosti.
32

 Antifašistické výbory 

fungovaly nezávisle na státních orgánech. Jejich hlavní činnost spočívala 

v upozorňování československých úřadů a sekretariátů stran na eventuelní případy 

diskriminace odpůrců a obětí nacismu z řad českých Němců. Pomáhaly rovněž při 

řešení majetkových a státoobčanských záležitosti nebo v otázkách ochrany osob apod. 

V jejich čele stáli velmi často významné osobnosti z řad komunistů či předválečných 

                                                             
29

 Po válce byli Němci odlišováni povinným nošením pásek na rukávech. Německým antifašistům 

náleželo nosit pásky červené, které jim sloužily k legitimaci a odlišení od zbytku německého 

obyvatelstva. 
30

 Schneider, „Němečtí antifašisté,“ 152. 
31

 David Kovařík, „Neoslavovaní hrdinové. Němečtí antifašisté po roce 1945,“ in Zapomenutí hrdinové, 

ed. Tomáš Okurka, (Ústí nad Labem: Muzeum Ústí nad Labem, 2008), 47. 
32

 David Kovařík, „Mezi mlýnskými kameny. Němečtí antifašisté v Československu v roce 1945,“ Dějiny 

a současnost. Kulturně historická revue 4/2007, http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2007/4/.  
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členů DSAP. V Brně působil například na postu předsedy Antifašistického výboru 

Wilhelm Niessner
33

, v čele pražského antifašistického výboru pak působil rovněž 

sociální demokrat Johann Wolfgang Brügel.
34

  

 Zájem podílet se na výstavbě nového Československa neprojevovali pouze 

antifašisté v Československu (včetně navrátilců z koncentračních táborů), ale rovněž 

němečtí socialisté a komunisté v exilu ve Velké Británii, Sovětském svazu či ve 

Švédsku. Většina německých levicových a komunistických politiků v emigraci         

(např. Arbeitsgruppe der DSAP ve Velké Británii nebo Vereinigung deutscher 

Antifaschisten aus der ČSR ve Švédsku) podporovala i opatření, která měla být 

uplatněna vůči sudetoněmeckému obyvatelstvu, a to včetně odsunu. Jediná skupina 

antifašistů, která se k odsunovým plánům exilové vlády stavěla již v průběhu války 

negativně, byla organizace Treugemeinschaft sudetendeutscher Sozialdemokraten
35

 

v čele s Wenzelem Jakschem. Jakschovi a jeho stoupencům bylo dokonce na základě 

tohoto odmítavého postoje vůči odsunu zamezeno vrátit se po válce zpět do republiky. 

Skupina zahájila v zahraničí propagandistickou kampaň proti záměrům československé 

vlády. Ovšem kromě Treugemeinschaft se k záměru ani posléze k rozhodnutí                 

o transferu přijatému na postupimské konferenci nevyjádřila žádná strana nebo uskupení 

antifašistů negativně.  

2.2 Postavení německých antifašistů v roce 1945 

Němečtí antifašisté v Československu se bezprostředně po ukončení války dostali 

do nesnadné situace. Poválečné Československo bylo budováno, jak již bylo během 

války avizováno, jako národní stát Čechů a Slováků, přičemž se nepočítalo 

s menšinovými právy pro německé obyvatelstvo. Československými politiky této doby 

byla navíc často zdůrazňována kolektivní vina Němců, avšak předpokládalo se,            

že ne všech osob německé národnosti by se odsun nebo poválečné restrikce měly 

dotknout. Již během války, kdy se postupně konkretizovaly představy exilové vlády       

                                                             
33

 Wilhelm Niessner byl předválečný sociálně demokratický senátor. Po válce se pokoušel působit na 

české politiky, aby se zasadili o lepší podmínky a práva německých antifašistů v Československu. O 

obtížné situaci německých antifašistů v Československu, bývalých členů německé sociální demokracie 

informoval i v dopise prezidentu Benešovi, který přijal Niessnera následně i k osobnímu rozhovoru.   
34

 J.W. Brügel působil během války v exilu ve Velké Británii, v poválečném období působil jako jeden 

z mála Němců ve veřejné správě, když vedl odbor ministerstva průmyslu.  
35

 Treugemeinschaft sudetendeutscher Sozialdemokraten byla organizace německých sociálních 

demokratů z ČSR vedená Wenzelem Jakschem. Skupina vystupovala s koncepcí federativně 

autonomistického uspořádání poválečné Československé republiky a argumentovala proti řešení 

sudetoněmecké otázky, tj. proti odsunové koncepci. 
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o odsunu, bylo zvažováno, že Němci, kteří prokázali během války loajalitu vůči 

Československu, budou moci v zemi zůstat a nebudou se jich týkat sankce namířené 

proti státně nespolehlivému obyvatelstvu. Jak ale vyplývá z předchozí části, okruh 

těchto Němců se po osvobození často měnil.  

Po válce tvořili němečtí antifašisté zvláštní skupinu, ke které bylo 

československými orgány přistupováno formálně vstřícně v rámci zvláštního režimu 

zavedeného Benešovými dekrety.
36

 Krom dekretů vycházela těsně po válce nařízení 

ministerstva vnitra a ministerstva financí. Na základě již zmíněných nařízení             

z 16. a 17. května a také na základě výnosu MV z 8. června získali někteří odpůrci 

režimu statut antifašistů. Uznaní němečtí antifašisté měli mít možnost uplatňovat stejný 

nárok na potravinové příděly jako Češi, týkat se jich neměly ani pokyny ohledně 

pracovního nasazování a měli být vyjmuti i z odsunu nepřátelského německého 

obyvatelstva. Avšak během období tzv. divokého odsunu tomu ne vždy tak bylo. Určité 

úlevy byly pro německé antifašisty přiznány i v otázce zabavování majetku, byly ale 

opět omezeny jen na aktivní účastníky protifašistického boje. Z konfiskace 

zemědělského majetku mohli být Němci vyjmuti na základě                                   

dekretu č. 12 Sb. z 21. června 1945
37

, ovšem podmínky pro uznání aktivního zapojení 

do boje o osvobození Československa stanovené ministerstvem zemědělství byly velmi 

náročné.  

Dokumenty upravující postavení antifašistů vycházely poměrně brzy po 

skončení války, avšak k jejich řádnému uplatnění docházelo s poměrně velkým 

zpožděním, a to až po období tzv. divokého odsunu. Navzdory tomu, že v prvních 

měsících po osvobození byla zveřejněna kritéria, která museli zájemci o status 

antifašisty splňovat, nebylo jasně stanoveno, zda musí být splněny všechny tyto 

podmínky, nebo jen některé, a tak docházelo k mnoha nejasnostem.  

Značný problém v poválečném postavení německých antifašistů představovaly 

rozdílnosti v jednotlivých regionech a také velké množství nařízení vydávaných na 

místní úrovni. V důsledku těchto skutečností docházelo v jednotlivých oblastech 

k nedorozuměním a bezpráví v rámci protiněmeckých akcí.  

                                                             
36

 Zdeňka Kokošková, Alena Nosková, „Archivní prameny vrcholných státních a politických orgánů 

k problematice poválečných odsunů německých antifašistů a zajišťování realizace usnesení vlády č. 1081 

z 24. 8. 2005 v Národním archivu,“ in I oni byli proti: Sborník z mezinárodní historické konference, ed. 

Kristina Kaiserová (Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí nad Labem, 2007), 98. 
37

 Staněk, Odsun Němců, 143. 
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Téměř ve všech oblastech došlo k porušení zvláštních ustanovení týkajících                   

se antifašistů. Na některých místech museli antifašisté žádat o zbavení povinnosti nosit 

zvláštní označení pro Němce, znemožňovány byly antifašistům mnohdy i samozřejmé 

věci jako jízda veřejnou dopravou nebo návštěva veřejných zařízení (restaurace, kina).
38

 

Na některých místech docházelo k utlačování, odejímání vydaných osvědčení 

s omezenou platností nebo k zařazování antifašistů do standardních transportů. Situaci 

německých antifašistů v Československu komplikoval i postoj československé 

společnosti. Velká část československého obyvatelstva zastávala stanovisko, že „dnes je 

mezi Němci málo demokratů, v každém městě je můžete spočítat na prstech jedné 

ruky“
39

 a v Československu pro ně není stejně, jako pro zbylé Němce, žádného místa.  

Sporné téma představovaly pro sudetoněmecké antifašisty majetkové záležitosti, 

z nichž problematičtější byla otázka zachování nezemědělského majetku. Podmínky pro 

jeho zachování, které vycházely z druhého paragrafu dekretu č. 33/1945, stanovoval 

dekret o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy z 25. října 1945
40

. 

Osobám, které měly nárok na zachování československého státního občanství podle 

dekretu č. 33/1945, měl být ponechán i nezemědělský majetek. V praxi ale opět nebylo 

znění dekretu vždy dodrženo, a tak mnohdy osoby, kterým mělo být československé 

státní občanství zachováno, nebyly z konfiskace majetku vyjmuty, případně jim nebyl 

neoprávněně zabavený majetek navrácen. Majetková otázka nebyla jediným případem, 

kdy docházelo k nedodržování nařízení předepisující rovné postavení německých 

antifašistů s českým obyvatelstvem. Problémy se objevily i v zásobování potravinami 

nebo při přidělování na práce.
41

 Na obtížnou situaci německých antifašistů 

v Československu upozorňoval například společný dopis antifašistů ze Sušice, bývalých 

důvěrníku KSČ a DSAP,vězňů koncentračních táborů a výborů Antifa v Hartmanicích    

a v Kašperských Horách, zaslaný v prosinci 1945 Výkonnému výboru KSČ. V něm 

němečtí antifašisté poukazovali především na protiněmecké názory uveřejněné 

v denních listech. Tyto názory odmítaly diferenciaci v řadách německého obyvatelstva   

i výjimky určené německým antifašistům. Nesouhlasily dokonce se setrváním 

                                                             
38

 Schneider, „Němečtí antifašisté,“ 150. 
39

 Ibid., 150. 
40

 „Dekret presidenta republiky č.108/1945 Sb. o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní 

obnovy, paragraf 1, článek 1,“ Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 

http://www.psp.cz/docs/laws/dek/1081945.html (staženo 9. 4. 2013). 
41

Schneider, „Němečtí antifašisté,“ 151. 
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antifašistů v zemi.
42

 Na protiněmecké hlasy a místy až vyhraněný nacionalismus vůči 

německým antifašistům (nejen z řad bývalé DSAP) upozorňoval i Wilhelm Niessner 

dopisem, který byl adresován přímo prezidentu Benešovi. Na základě tohoto dopisu 

došlo i ke společnému setkání, během kterého poukazoval Niessner mimo výše zmíněné 

i na rozpory mezi předválečnými sliby a skutečnu poválečnou situací německých 

antifašistů.
43

 Ve svém druhém dopisu, který však zůstal bez odezvy, kritizoval i nadále 

přístup vůči německých antifašistů a to například ve srovnání s přístupem k německým 

specialistům, u kterých byla přecházena i nacistická minulost. Kriticky se dále Niessner 

stavěl k postupu při zpracování žádostí antifašistů o státní občanství, ke ztrátě volebního 

práva nebo nároku na penzi bývalých státních úředníků či důchodců aj.
44

 Veškerým 

těmto praktikám nahrávalo i jednání samotné vlády, když docházelo k porušování již 

dříve stanovených pravidel. Mezi nejzávažnější porušení patřilo nepřiznání volebního 

práva tzv. státně nespolehlivým osobám, a to i přes zachované státní občanství,          

nebo zamezení návratu některých emigrantů do vlasti (členům Treugemeinschaft 

sudetendeutscher Sozialdemokraten). 

2.2.1 Období divokého odsunu 

Po skončení druhé světové války si mnozí Češi začali vybíjet svoje rozhořčení a vztek 

na německém obyvatelstvu, které jako celek označili za viníka války. V období,       

které bývá v rámci německé otázky nazýváno jako divoký (neorganizovaný) odsun, 

české obyvatelstvo nerozlišovalo, zda se všichni Němci během válečných let provinili. 

Ani nepochybní němečtí antifašisté nebyli těchto událostí uchráněni, naopak jejich 

zahrnutí do transportů nebylo žádnou výjimečnou záležitostí. Důkazem toho je                

i Oběžník MV určený pro Zemský národní výbor (dále jen ZNV) v Praze a Brně, který 

upozorňoval na nedodržování směrnic přijatých 15. června 1945, mimo jiné na nucené 

vysídlování prokazatelných antifašistů.
45

 Samozřejmě nelze toto tvrzení paušalizovat na 

celé Československo, poměry se na různých místech republiky odlišovaly. 
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Problém zařazování i německých antifašistů do odsunů v Československu nastal, 

ačkoliv již v prvních poválečných týdnech začalo ministerstvo vnitra vydávat nařízení, 

která německé antifašisty vyjímala z opatření vůči nepřátelskému německému 

obyvatelstvu, tudíž i z odsunů. Hlavním problémem bylo, že těžiště rozhodování           

o těchto záležitostech a i samotné provedení vysídlení spočívalo během prvních 

poválečných měsíců na vojenském vedení, které se ve svých nařízeních o antifašistech 

téměř nezmiňovalo, popřípadě jen velmi stručně.
46

 Opatření, uplatňovaná vůči 

německému obyvatelstvu během období divokého odsunu, se tedy vztahovala i na 

německé antifašisty, a to včetně odsunu. Návrat do vlasti nebyl těmto osobám nikdy 

umožněn. 

2.3 Příprava „dobrovolného“ odsunu 

Podzim 1945 představoval zlomový okamžik v otázce vystěhování německých 

antifašistů do Německa. Postupování úřadů vůči osobám žádajícím o antifašistické 

legitimace se v období do podzimu 1945 zřetelně zpřísnilo. Jména a adresy žadatelů      

o antifašistické legitimace byly nově veřejně publikovány a obyvatelstvo bylo vyzváno, 

aby tyto seznamy sledovalo. Na mnoha místech docházelo k revizím již prověřených 

případů nebo k zastavení probíhajících řízení.
47

 Stále těžší bylo získat ony vytoužené 

formuláře dle vzoru B
48

 a stále více bylo upřednostňováno vysídlení. Stále častěji          

se rovněž vyskytovaly hlasy, že opravdoví odpůrci nacismu jsou mezi Němci „bílými 

vránami“ aj.
49

  Po nepříjemných zkušenostech a téměř žádné možnosti zapojení se do 

veřejného života v Československu se nakonec i němečtí antifašisté raději začali 

přiklánět k možnosti dobrovolného odchodu do Německa. Oficiálně byly transporty 

antifašistů záležitostí dobrovolnou, avšak díky poválečným podmínkám v podstatě akcí 

vynucenou. 

Tématem dobrovolného odchodu německých antifašistů do Německa se již delší 

dobu zabývaly i státní orgány. Jednaly o něm KSČ a Československá sociální 
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demokracie, které se staly důležitými organizátory příprav vysídlení. Poté, co zástupci 

obou stran dospěli k dohodě o přípravě a provedení dobrovolného organizovaného 

vystěhování antifašistů- členů KSČ a DSAP, započala jednání o přesídlení antifašistů do 

sovětského okupačního pásma.
50

 Nutno podotknout, že myšlenka dobrovolného 

odchodu některých antifašistů byla v souladu s postojem jak československé vlády,      

tak i s přesvědčením antifašistů zasažených restrikcemi. I ze stran sovětských orgánů      

a německých úřadů, kde klíčové postavení zastávaly Sociálnědemokratická strana 

Německa (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, dále jen SPD) a Komunistická 

strana Německa (Kommunistische Partei Deutschlands, dále jen KPD), byla tato 

iniciativa vnímána pozitivně.  

O prvním organizovaném vysídlování antifašistů a jejich rodin lze hovořit 

v souvislosti s říjnem 1945, kdy došlo k odchodu několika set osob do sovětského 

pásma.
51

 K odchodu došlo ještě předtím, než byla zavedena jakákoliv ustanovení pro 

privilegovaný dobrovolný odchod antifašistů. Státní orgány zareagovaly na tuto akci 

totiž až v listopadu, kdy byl na základě vládního usnesení z 23. listopadu vydán 

dokument upravující transporty německých antifašistů do sovětské okupační zóny. 

Jednalo se o výnos ministerstva vnitra z 26. listopadu 1945, podle kterého se na výběru 

antifašistů a přípravě jejich vysídlení měly podílet hlavně politické strany KSČ               

a Československá sociální demokracie ve spolupráci se správními orgány, 

bezpečnostními složkami a antifašistickými výbory.
52

 O den později byl z Liberce 

vypraven první železniční transport antifašistů. Samotné transporty měla na starost 

vojenská správa. Zpočátku neměl být odchod umožněn všem antifašistům, týkat            

se neměl nepostradatelných pracovních sil, odborníků, specialistů a antifašistů, kteří 

měli být svědky před mimořádnými lidovými soudy. Stanoveny byly i podmínky 

transportů antifašistů. V rámci transportů si sebou němečtí antifašisté směli vzít peněžní 

hotovost (nejčastěji je uváděno 500 říšských marek na osobu) a část movitého majetku 

(především prostředky nutné k obživě rodiny a výkonu profese). K vývozu dalšího 

majetku, například akcií, cenných papírů, drahých kovů, šperků, aj., bylo nutné zvláštní 

povolení ministerstva financí. Majetek, který antifašisté v zemi zanechali, měl být 
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sepsán a zajištěn.
53

 I přes původně odlišné záměry byl ale po několika letech bez 

náhrady zkonfiskován.
54

 

Výnos ministerstva vnitra z 26. listopadu měl ale několik nedostatků. Především 

ponechával poměrně velký prostor pro rozdílný postup národních výborů, představitelů 

stranických orgánů a finanční správy.
55

 V návaznosti na to byly podmínky akce ještě 

několikrát znovu projednány a vyšlo několik nových směrnic upravujících otázku 

vystěhování německých antifašistů.
56

  

Plánované transporty antifašistů byly sestavovány na základě zvýhodněných 

podmínek. Okruh možných zájemců o vysídlení musel být relativně omezen, a tak bylo 

obyvatelstvo rozděleno do dvou skupin. Do první skupiny spadali ti antifašisté,         

kteří doložili svou ilegální činnost, dále pak bývalí vězni koncentračních táborů             

a ostatní političtí vězni. V praxi se do této skupiny řadili většinou jen komunisté.
57

 

Příslušníci první skupiny byli určeni k politickému nasazení v nové zemi. Druhou 

skupinu tvořily osoby, které byly před rokem 1938 členy antifašistických politických 

stran, a po tomto roce nevstoupily do žádné nacistické organizace.
58

 Do této skupiny 

měli být zařazováni sociální demokraté a ostatní odpůrci nacismu. V rámci druhé 

skupiny není ale do dnešní doby zcela jisté, zda museli dokládat svou ilegální činnost. 

Zřídka bývá uváděna i třetí skupina, kterou měly tvořit osoby, které nebyly členy žádné 

nacistické organizace, popřípadě byly jejich členy, ale tajně vystupovali proti režimu. 

Hlavní rozdíl mezi jednotlivými skupinami pak spočíval v podmínkách vysídlení. 

Příslušníci první skupiny měli mít dovoleno vzít si sebou veškerý majetek nebo výnos 

z jeho prodeje. Osoby z druhé kategorie již byly omezeny váhou zavazadel 100 až 120 

kilogramů na osobu. I tak to ovšem byl přepych v porovnání s běžnými transporty,         

u kterých bylo povoleno maximálně 50kg zavazadel.  
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3 Transporty německý antifašistů 1946 

Rok 1946 nepřinesl příliš nového ve vývoji antifašistické otázky. Vedle žadatelů     

o zachování nebo navrácení československého státního občanství, se řada německých 

antifašistů připravovala na odchod ze země. První etapa dobrovolného odchodu do 

sovětské zóny v Německu (též nazývána akce Žukov) byla započatá již v říjnu 1945       

a v prosinci 1945 zakončena. Během tohoto období odešlo přibližně 6887 osob
59

, 

především antifašistů skupiny I. Jelikož někteří antifašisté opustili vlast mimo hlavní 

transporty, je nutné počítat s tím, že přibližný počet vysídlených antifašistů do sovětské 

okupační zóny byl ještě vyšší. To dokazují i údaje přesídleneckého úřadu zemské 

správy Saska, který ve čtvrtém čtvrtletí registroval 9554 antifašistů skupiny I a 2 394 

skupiny II.
60

 Odchod antifašistů neprobíhal ovšem tak hladce, jak se zpočátku 

předpokládalo a doprovázely ho určité problémy. Nejvíce se československé úřady 

zaobíraly otázkou ztráty nenahraditelných specialistů. Dobrovolné odchody 

kvalifikovaných odborných sil totiž způsobovaly postupné odumírání určitých odvětví 

průmyslu. Vystěhování odborníků tak bylo na popud vlády postupně ztěžováno. 

Z tohoto důvodu docházelo ve státních kruzích k úvahám o změně průběhu 

vystěhovalecké akce. Vystěhování mělo být podle nové směrnice ministerstva vnitra ze 

17. ledna 1946 povoleno předválečným členům DSAP a KSČ, kteří naplňovali 

podmínky ústavního dekretu č. 33/1945 Sb., přesněji jeho antifašistického paragrafu. 

V rámci směrnice MV ze 17. ledna 1946 tak bylo předpokládáno, že v rámci odsunové 

akce by zemi mohlo opustit přibližně 45 000 osob z řad předválečných členů KSČ         

a 50 000 bývalých členů DSAP včetně jejich rodin.
61

 Osobám zaměstnaným 

v závodech, které byly důležité pro hospodářský život, jako odborní pracovníci               

a specialisté, bylo dobrovolné vystěhování odepřeno. 

Postup při vyřizování vystěhování antifašistů byl poměrně složitý. Jak již bylo 

v předchozí kapitole zmíněno, na přípravě seznamů antifašistů se měly podílet 

antifašistické komise společně s KSČ a Československou sociální demokracií. Následně 

měly být žádosti prošetřeny okresními národními výbory (dále jen ONV). Po prošetření 

putovaly seznamy žadatelů zpět okresní sekretariáty politických stran, odkud byly 
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odeslány na centrální sekretariáty v Praze. Zde měla proběhnout poslední prošetření 

před předáním ministerstvu vnitra, které si v otázce vystěhování ponechávalo definitivní 

rozhodnutí. Vedle těchto orgánů měli být při celé akci nápomocni zmocněnci 

antifašistů. Pro samotné transporty antifašistů měla být využita přeprava po železnici, 

nákladními auty nebo loděmi. 

 Podmínky pro vystěhování antifašisty byly potvrzeny vládním usnesením       

z 15. února, jehož hlavní zásady pak byly uveřejněny v oběžníku ministerstva vnitra 

z 23. února 1946. Tímto oběžníkem byly anulovány předchozí směrnice z podzimu 

1945. Stanoveno bylo následující: v hotovosti si němečtí antifašisté mohli odvést 500 

říšských marek (dále jen RM), později byla hranice zvýšena na 1000RM, dále pak 

nábytek, jízdní kola, rozhlasové přijímače, fotoaparáty, nástroje, které potřebovali 

k vykonávání své práce, snubní prsteny a upomínkové předměty. Naopak nesměli 

vyvést peněžní hodnotu nad stanovenou hranici, a jak již bylo dříve určeno, cenné 

papíry, šekové a spořitelní knížky, cennosti, drahé kovy a drahokamy, historické 

dokumenty, umělecké sbírky, ale rovněž domácí užitkové zvířectvo, nebo některé 

nástroje a přístroje. 

 Do května 1946 směřovali antifašistické transporty pouze do sovětské okupační 

zóny, jelikož dohoda s americkou okupační zónou ohledně pravidelných 

antifašistických transportů byla stále ještě v jednání. Na počátku roku 1946 odjížděly do 

sovětského okupačního pásma z pravidla tři transporty týdně, které pojaly 200-300 

osob. Zatímco antifašisté cestovali v osobních vagónech, byl jejich majetek 

transportován ve vagónech nákladních.
62

 Jeden vagón byl vymezen pro tři až čtyři 

rodiny, což představovalo do určité míry zvýhodnění oproti běžným transportům 

Němců. Během příprav vystěhovalecké akce se však vyskytly problémy a nejasnosti 

v přístupu k německých antifašistům. Při řešení nejasností spojených s odsunem či při 

vyřizování žádostí o vystěhování byly německým antifašistům v Československu 

nápomocni vedle již zmíněných antifašistických výborů (antif) i tzv. zmocněnci 

německých antifašistů. Zmocněnci působili v jednotlivých okresech při komunistických 

sekretariátech a při sekretariátech sociální demokracie, přičemž spolupracovali rovněž 

s antifami.
63
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3.1 Druhá etapa „dobrovolného“ odchodu do sovětského okupačního 

pásma 

První etapa dobrovolného odchodu německých antifašistů byla završena 

v prosinci 1945. Na tuto etapu mělo být navázáno počátkem roku 1946, ale v prvních 

týdnech byl dobrovolný odchod antifašistů z několika důvodů dočasně přerušen. Během 

přípravy na druhou fázi československé úřady vyzvaly antifašistické úřady, kádrovací 

komise a místní antifašistické skupiny sudetoněmeckých sociálních demokratů               

a komunistů, aby bylo zahájeno prověření těch osob, které chtějí vycestovat z republiky. 

V cestě dalších transportů do sovětské zóny stály také problémy se zajištěním 

dopravního prostoru. Důležitou roli sehrály i neshody mezi československou vládou       

a vedením sovětské okupační zóny v Německu, které se týkaly dobrovolného odchodu 

vysoce kvalifikovaných pracovníků. Pro obě strany představovali skupinu potřebnou 

pro zachování či obnovení odvětví, zatímco československá vláda neměla zájem na 

odchodu kvalifikovaných sil, německá strana je naopak nutně potřebovala. 

Druhá etapa dobrovolného transferu německých antifašistů do sovětské okupační 

zóny byla zahájena na konci ledna 1946. Počet transportů postupně narůstal, v únoru 

odjelo do sovětské okupační zóny 19 transportů s 6488 osobami, o dva měsíce později 

již 27 transportů se 7401 osobami.
64

 Nárůst počtu transportů souvisel i s protiněmeckou 

náladou, která panovala v Československu a v rámci které se stále více stupňoval tlak na 

odchod co největšího počtu německých antifašistů. V souvislosti s tímto jednáním        

se i poslední nerozhodnutí antifašisté přiklonili raději k dobrovolnému opuštění svého 

dosavadního domova. I postavení antifašistů v Československu se různilo podle toho, 

zda se rozhodli vycestovat, nebo zda se rozhodli pro setrvání v zemi. Celkem se tedy 

během druhé etapy trvající až do začátku listopadu 1946 rozhodlo odejít 39 030 osob,    

a to jak skupiny I tak i skupiny II, včetně jejich rodin. Počet osob na jeden vlak v rámci 

odchodu antifašistů byl stanoven nejvýše na 300 osob, což bylo oproti běžným 

transportům jedno z dalších privilegií antifašistických transportů. Privilegia sociálních 

demokratů a komunistů při dobrovolném odchodu byla ale značně omezena po započetí 

nuceného vysidlování v polovině roku 1946.
65
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Ani příchod do sovětské okupační zóny v Německu neznamenal pro antifašisty 

lepší postavení ve společnosti. Již po druhé se jim dostalo zklamání. Prvotní zklamání 

se dostavilo brzy po osvobození, kdy se jejich představy o poválečné participaci na 

obnově československého státu (vytvořené v průběhu války na základě ústních               

i písemných příslibů stran československé exilové vlády i samotného prezidenta 

Beneše) střetly s politickou realitou. Po zahájení rozhovorů mezi československou 

stranou a sovětskou okupační správou o možném odchodu antifašistů začali své naděje 

upínat k Německu. Tomu dopomohla i kampaň pro politické nasazení v sovětské 

okupační zóně.
66

 Sny o vysokých postech v nové vlasti, kterou byli podle svých slov 

připraveni budovat, jim pomohly přetrpět příkoří, která ve svém domově zažívali. 

Ovšem ani v Německu neměla být naplněna jejich očekávání, že obsadí vedoucí pozice 

jak ve straně, tak i v administrativě. Po příjezdu do sovětské okupační zóny se jim 

nedostalo očekávaného přivítání, naopak putovali do táborů, které mnohdy připomínaly 

tábory vyhnanců. Z důvodu nedostatku prostorů k bydlení se pobyt antifašistů 

v táborech oproti původním plánům často prodloužil i na několik měsíců.  

Během druhé části dobrovolného odsunu poklesl zájem o politické funkcionáře, 

naopak rostl zájem o pracovní síly a specialisty nutné pro budování hospodářství. Snahy 

dostat do sovětské okupační zóny odborníky, mezi které patřili například horníci nebo 

železničáři, komplikoval již zahájený dobrovolný odchod do americké okupační správy, 

kam právě tito odborníci mířili. Pověřenci ze sovětské okupační zóny se v Sudetech 

snažili získat tyto odborníky. Výměnou za to měli být zařazeni během transportů do 

skupiny I, která jim nabízela několik privilegií. Žádání byli ale i další odborníci 

nedostatkových povolání, mezi které patřily dělnické profese (zámečnici, soustružníci), 

ale také profese jako učitelé nebo lékaři.  

V průběhu celého oficiálního antifašistického transportu přišlo do sovětské 

okupační zóny v Německu celkem 42 514 osob, přičemž oficiální závěrečné zprávy 

informují pouze o antifašistech skupiny I.
67

 Tomáš Staněk uvádí ve své knize             

(na základě československých) pramenů počet 42 989 antifašistů, kteří zamířili do 

sovětského pásma.
68

 Další zdroje hovoří o 43 000 - 50 000 antifašistech, kteří v rámci 

akce Žukov dorazili do sovětské okupační zóny.
69

 Po svém příchodu byli antifašisté 

rozděleni do jednotlivých území. Nejméně transportů mířilo do                   
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Mecklenburska - Předního Pomořanska, dále pak mířili do Braniborska, Saska, 

Durynska a nakonec nejvíce transportů do provincie Saska. Antifašistům se tu nedostalo 

takové pomoci, v jakou doufali. V následujících letech se skupina antifašistů stále více 

názorově rozdělovala, někteří spolupracovali a účastnili se budování nového systému 

stalinistického typu, jiní se po zklamání svých naději stáhli nebo odešli na Západ.  

3.2 Organizované transporty antifašistů do západní okupační zóny 

Kromě organizovaných transportů do sovětské okupační zóny v Německu byl 

v průběhu roku 1946 umožněn i odchod do americké zóny, který povolovaly již vládou 

schválené směrnice z února 1946. Jednání o řádných transportech do americké okupační 

zóny, nazývaných také jako akce Ullmann, započala již na podzim 1945. Avšak 

rozhovory se zástupci amerických okupačních úřadů se značně protáhly, pravidelné 

transporty tak mohly začít až počátkem května 1946.
70

 Oficiálním transportům 

předcházelo navíc vyslání předvoje (Vortruppe) se 160 funkcionáři z řad dřívější DSAP 

společně s rodinami.
71

 Jejich hlavním posláním bylo připravit podmínky pro antifašisty, 

kteří se rozhodli odejít do americké okupační zóny. Cílem bylo tedy najít oblasti             

s vhodnými ubytovací a pracovními příležitostmi. 

Podmínky transportů na západ byly stanoveny oběžníkem MV z 30. dubna 1946. 

Zaručeno bylo přijetí a odbavení čtyř železničních transportů za týden, každý po          

40 vozech nejvíce s 300 osobami.
72

 Při dobrovolném odchodu do americké okupační 

zóny mohly být na určených přechodech hranice mezi Československem a Bavorskem 

využívány pro přepravu i nákladní automobily, jejichž počet byl stanoven na dvanáct za 

den. Podmínky vývozu movitého majetku byly obdobné jako při odchodu do sovětské 

okupační zóny. Odvezen mohl být movitý majetek včetně nábytku, vybavit se mohli 

potravinami na tři až čtyři dny, v případě rodin na sedm dní. Každé osobě bylo 

dovoleno vyvést 500 říšských marek v hotovosti. Bez povolení bylo možné vyvést          

i spořitelní a šekové knížky vystavené říšskoněmeckými bankami. Americká okupační 

správa ovšem kladla důraz na to, aby byly odcházející rodiny ponechány pospolu.
73
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Určení přesnějšího počtu antifašistů, kteří v rámci antifašistických transportů 

odjeli z Československa do americké okupační zóny, představuje nelehkou záležitost. 

Například Tomáš Staněk uvádí v návaznosti na československé prameny                        

či západoněmecké práce několik údajů, které se více či méně odlišují. Tak podle hlášení 

MNO pro Spojeneckou kontrolní radu opustilo zemi do prosince 1946                    

94 194 antifašistů, z toho 51 205 mířilo do amerického okupačního pásma.
74

 Zpráva 

vládního zmocněnce pro odsun Antonína Kučery ministrovi vnitra Noskovi z ledna 

1948 hovořila o 53 187 antifašistech z celkového počtu 96 176 osob,                          

kteří do 31. července 1947 vycestovali do americké zóny.
75

 Lenkova zpráva o situaci 

německých antifašistů - sociálních demokratů z 8. ledna 1947 následně uvádí, že během 

transportů do amerického okupačního pásma odjelo dokonce 68 000 osob.
76

  

Ani přes dlouhotrvající přípravy se transporty do americké okupační zóny 

neobešly bez potíží. Hlavní nedostatkem transportů do amerického pásma bylo 

nedodržování výhod stanovených směrnicí z února 1946. Především po začátku 

nuceného vysídlování došlo k razantnímu omezení vývozu majetku, které zapříčinil 

nedostatek železničních vagónů a dalších prostředků nutných k transportu. Možnost 

vývozu movitého majetku včetně nábytku se tak týkala přibližně 45 800 antifašistů 

mířících do Bavorska. Z důvodu nedostatku vagónů bylo přistoupeno v září 1946 spíše 

k nouzovému řešení otázky dobrovolného odchodu antifašistů.  Přibližně od září           

se začaly vyskytovat transporty, které se počtem přepravovaných osob stále více 

podobaly normálním transportům Němců, ty zahrnovaly až 1200 osob. Němečtí 

antifašisté se dostali před rozhodnutí, zda spoléhat na pokračování transportů na jaře 

1947 nebo za horších podmínek odjet těmito transporty ještě během podzimu 1946. 

V praxi to znamenalo, že se museli vzdát svého nábytku a množství zavazadel               

se odvíjelo od zbývajícího místa ve vagónu. Nově byly sestavovány i tzv. kombinované 

transporty skládající se z antifašistů i Němců bez privilegií.
77

 Na konci listopadu byly       

i transporty antifašistů přerušeny s příslibem jejich pokračovaní na jaře 1947. Obnoveny 

ovšem nebyly, a tak na počátku roku 1947 setrvalo v zemi více než 30 000 osob, které 

byly považovány za antifašisty.
78

 Po ukončení transportů vycestovalo ještě několik 

                                                             
74

 Staněk, Odsun Němců, 283-284. 
75

 Hrabovec, Vertreibung und Abschub, 416. 
76

 „Lenkova zpráva o situaci německých antifašistů po přerušení transportů Američany, udávající počet 

přesídlených do konce listopadu 1946, počet přihlášených k vysídlení a odhad počtu lidí, kteří budou 

žádat o občanství“ in Mejdrová, Trpký úděl, 166. 
77

 Arburg, „Hier Gibt es kein Zurück mehr,“ 206. 
78

 Staněk, Odsun Němců, 286. 



35 
 

menších skupin antifašistů, další z řad antifašistů v zemi však museli pro opuštění země 

využívat individuální možnosti vycestování.  

Antifašisté, kterým se nepodařilo opustit republiku před přerušením antifašistický 

transportů, se nacházeli na počátku roku 1947 v nesnadné situaci. Většina antifašistů, 

kteří setrvávali po ukončení transportů na území československého státu,                    

byla v důsledku nepříznivé situace rozhodnuta pro odchod ze země. S obavami tak 

antifašisté sledovali odmítavý postoj amerických funkcionářů k dalším hromadným 

transportům, a to včetně transportů antifašistických. Ani postavení antifašistů,            

kteří se rozhodli setrvat v Československu, nebylo zcela rovnoprávné 

s československými obyvateli. I přes zachované státní občanství nebylo německým 

antifašistům v Československu například přiznáno aktivní ani pasivní volební právo, 

byli vyloučeni z přidělování zkonfiskovaného majetku a v neposlední řadě jim nebylo 

dovoleno zastávat pozice ve státní správě. Ani v dalších oblastech života se němečtí 

antifašisté nevyhnuli omezením, velmi obtížné bylo získání povolení pro získání 

řidičského průkazu či rozhlasového přijímače.
79

  Česká společnost navíc stále více 

volala po úplném očištění pohraničních oblastí, respektováno bylo čím dál tím méně         

i zvláštní postavení a úlevy sudetoněmeckých antifašistů. Především z nově osídlených 

oblastí zaznívaly často hlasy, požadující dokončení odsunu Němců bez výjimek, 

respektive jejich přesídlení do vnitrozemí.
80

 Na podzim 1947, kdy již bylo jisté,            

že nedojde k obnovení transferů do amerického okupačního pásma, měli antifašisté 

rozhodnutí pro odchod ze země pouze jedinou možnost a to odchod do sovětské 

okupační zóny. V případě setrvání v zemi hrozil německým antifašistům stejný osud 

jako zbylému německému obyvatelstvu a to přesun na zemědělské práce do 

vnitrozemí.
81

 Němečtí antifašisté měli být sice podle platných směrnic z přesunů do 

vnitrozemí vyjmuti, v praxi byla tato nařízení pohraničními okresy ve snaze o co 

největší očistu pohraničí od Němců opomíjena.
82
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V souvislosti s vystěhování antifašistů nelze opomenout otázku jejich 

majetkoprávních záležitostí, která se dostala v průběhu roku 1947 do popředí a zůstala 

po dlouhá léta nedořešena. K nezkonfiskovanému nemovitému či movitému majetku, 

který museli odcházející antifašisté zanechat v zemi, si i nadále zachovávali vlastnická 

práva. Tento majetek měli antifašisté před svým odchodem z republiky sepsat, doložit 

jeho vlastnictví a určit k jeho správě zmocněnce, kterému na základě soukromoprávní 

smlouvy udělili plnou moc.
83

 Všeobecně se ovšem nemovitosti antifašistů považovaly 

za majetek pod správou národní správy, z čehož vyplývalo, že mohly být přiděleny do 

vlastnictví tzv. spolehlivých občanů, včetně zmocněnců, od nichž je pak mohla odkoupit 

jiná osoba. Jakékoliv nároky na vrácení či úhradu majetku, který antifašisté v zemi 

ponechali, byly československými úřady odmítány. Po uznání a navázání 

diplomatických styků československého státu s NDR se ovšem němečtí antifašisté 

z východního Německa začali více zajímat o majetek, který zanechali 

v Československu. Československá vláda ovšem zaujala stanovisko, podle kterého 

nebylo na dotazy antifašistů ohledně jejich majetku odpovídáno, jelikož již nebyl jejich 

vlastnictvím. V případě, že východoněmečtí antifašisté poslali své dotazy a stížnosti 

skrze diplomatické zastupitelství NDR, mělo ministerstvo zahraničí odpovídat,             

že v Československu neexistují předpisy, na jejichž základě by mohla být přidělena 

náhrada.
84

 Otázka majetku německých antifašistů se tak nikdy nedočkala jasného řešení 

a byla odsunuta do pozadí.
85

 

4 Němečtí antifašisté na Karlovarsku 

Stejně jako ve zbytku země neplatila ani na Karlovarsku veškerá opatření určená 

německému obyvatelstvu pro všechny příslušníky německé národnosti. Avšak i přes 

vyjmutí z těchto opatření se němečtí antifašisté na Karlovarsku, stejně jako antifašisté 

z ostatních oblastí poválečného Československa, dostali po válce do nesnadné situace. 

Na Karlovarsku, které před druhou světovou válkou představovalo nejněmečtější 
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souvislou oblast na území českého státu
86

, byla jejich životní situace navíc ztížena tím, 

že představovali jen nepatrnou menšinu z celkového počtu německého obyvatelstva 

v této oblasti. Určit přesné počty antifašistů v této oblasti, která byla až do roku 1948 

tvořena 14 okresy
87

, je stejně, ne-li více obtížné, jako určení celkového počtu 

německého obyvatelstva. Karel Řeháček hovoří ve své knize o 16 299 Němcích            

se statusem antifašisty z celkového počtu nejméně 420 586 Němců, kteří tu žili před 

započetím organizovaného transferu.
88

 Jaroslav Toms pak ve své příspěvku zmiňuje 

údaj 549 447 Němců žijících na Karlovarsku, který je založen na evidenci vydaných 

potravinových lístků v období od 20. 8. až 16. 9. 1945.
89

 Jedná se ale spíše o jeden          

z prvních poválečných  odhadů počtu Němců v této oblasti. O antifašistech se však 

zmiňuje pouze v souvislosti se specialisty. Uvádí, že na Karlovarsku žilo                

39 752 antifašistů a specialistů. Je ovšem těžké určit, zda tato čísla odpovídala 

skutečnosti. První překážkou pro přesnější určení počtu obyvatel po skončení války byl 

fakt, že část okresů na Karlovarsku byla pod správou americké armády a část pod 

správou armády sovětské. Karlovarsko navíc představovalo tranzitní území, přes které 

po válce proudili vojáci německé armády, prominentní nacisté nebo němečtí uprchlíci 

z východní Evropy.  

Již před podepsáním Mnichovské dohody byli němečtí antifašisté vystaveni 

nacistickému teroru, tak například v okresech Horní Blatná, Nejdek, Jáchymov museli 

komunisté a sociální demokraté čelit útokům členů SdP již v dubnu 1938.
90

 Na podzim 

roku 1938 již mělo Gestapo k dispozici seznamy antifašistů, na základě kterých byly 

prováděny výslechy či zatčení.
91

 Útoky vůči německým antifašistům (ale rovněž proti 

Čechům a Židům) se v pohraničí stupňovaly, což dokládá například dopis společného 

výboru Čechů a německých antifašistů v obci Rybáře na Karlovarsku z 11. září 1938, 

adresovaný prezidentu Benešovi, který informoval mimo jiné o nacistickém řádění 

v Rybářích, během kterého členové SdP uspořádali honbu na československé občany, 
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ale i na německé antifašisty.
92

 O den později se situace ještě více vystupňovala,            

na mnoha místech pohraničí došlo ke srážkám mezi členy SdP a místními 

demokratickými silami. Signálem pro tato organizovaná povstání henleinovců se stala 

Hitlerova závěrečná řeč na sjezdu nacistické strany v Norimberku. Nejhorší poměry 

panovaly právě na Karlovarsku, přesněji v okresech Falknov, Kraslice a Cheb, o čemž 

svědčí i vzpomínky německých antifašistů, zveřejněné například v knize Hany 

Mejdrové. Mezi ně patří i svědectví pracovnice pošty v Habartově Růženy Pardusové, 

popisující střet v noci z 12. na 13. září, při kterém přišlo o život několik četníků. Již tak 

vypjatá situace gradovala po podpisu Mnichovské dohody, kdy bylo mnoho známých 

odpůrců nacismu zatčeno a posláno do koncentračních táborů. Na Karlovarsku však 

převažovala radost sudetských Němců nad připojením pohraničí k Německé říši,     

kterou prokázalo i přivítání Adolfa Hitlera v Chebu, Aši a Karlových Varech na počátku 

října 1938.
93

  

Přes veškerý útlak ze strany nacistů se i v západních Čechách během války 

vytvořily odbojové skupiny německých antifašistů. L. Kocourek uvádí několik skupin 

odporu, například v Aši, Lokti, sabotážní skupinu v Sokolově, skupinu Günzel-Neixner 

v Kraslicích aj.
94

 Za větší zmínku stojí skupina kolem Valentina Meerwalda 

z Karlových Varů, jež může být považována za nejvýznamnější skupinu nejen na 

Karlovarsku, ale v celých západních Čechách. Činnost skupiny, skládající se především 

ze sklářských a keramických odborníků, byla tvořena z poslechu a dalšího rozšiřování 

zpráv zahraničního rozhlasu, z pořádání peněžních sbírek určených rodinám zadržených 

a pomoci zajatcům a totálně nasazeným.
95

 Zpočátku malá skupina se v průběhu války 

rozrostla, vznikly další buňky mimo Karlovy Vary, nejmenší měla pouhé dva členy. 

V roce 1942 byla skupina tvořena několika desítkami komunistů a sociálních 

demokratů, členy byli rovněž odboráři nebo dokonce dřívější členové SdP,                

kteří se s politikou strany rozešli. V tomto období se skupina snažila rozšířit svou 

činnost i na hospodářské sabotáže, o úspěšných akcích ovšem neexistují důkazy. Avšak 

v období svého největšího rozmachu roku 1943 byla skupina odhalena a členové 
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zatčeni.
96

 Rozpadnutí Meerwaldovy skupiny neznamenalo úplný konec odbojové 

činnosti, již v témže roce se objevují další nové skupiny na Nýřansku, v Holštýnově       

a Kyselce. V nich působili němečtí i čeští dělníci. Jejich činnost i nadále spočívala 

především v šíření zpráv ze zahraničního rozhlasu, pomoci sovětským zajatcům nebo 

v tzv. letákových akcích.
97

 Na sklonku války se, jak již bylo výše zmíněno, němečtí 

antifašisté začali angažovat v samosprávách měst a obcí. Nejinak tomu bylo i na 

Karlovarsku, kde rovněž začali v květnu 1945 vytvářet na mnoha místech antifašistické 

výbory. Zmínit lze například antifašistické výbory vytvořené z řad komunistů, 

sociálních demokratů a dalších německých antifašistů v obcích na Sokolovsku,               

a sice v obcích Krajková, Kraslice, Svatava, Libavské Údolí nebo Kynšperk nad Ohří.  

Krátce po konci války se i na Karlovarsku začaly ustanovovat antifašistické 

komise, které ihned začaly vydávat antifašistické legitimace. Problémem těchto komisí 

ovšem byla neexistující legislativa, která by upravovala jejich činnost a rovněž 

neexistující předpisy pro vymezení statusu antifašisty. Specifikem Karlovarska bylo 

složení obyvatelstva. Německé obyvatelstvo zde tvořilo majoritu, což se projevilo již 

v předválečných svobodných volbách v roce 1935, kdy Karlovarsko představovalo 

jednu z oblastí s největší podporou Sudetoněmecké strany.
98

 Podpora SdP na 

Karlovarsku navíc i nadále rostla, během obecních voleb konajících se na jaře 1938 tak 

například na Kraslicku strana získala více než 99% hlasů.
99

 Faktem ovšem bylo,           

že v této době byla řada sociálních demokratů a komunistů z ryze komunistických obcí, 

které se právě nacházely na Kraslicku, zatčena. Toto číslo bylo ale rovněž výsledkem 

úspěchů nacistického režimu a silné propagandy. V samotných antifašistických 

komisích tak o antifašistických legitimacích v prvních chvílích po válce rozhodovali 

mnohdy ti Němci, kteří se několik let před válkou přikláněli ke Konradu Henleinovi       

a jeho straně. Nebylo tedy výjimečné, že držiteli antifašistických legitimací se stali           

i bývalí členové NSDAP, SS a SA. K takovému případu došlo například na Ašsku, kde 

kromě přidělování legitimací nacistickým sympatizantům a členům NSDAP docházelo 

k falšování antifašistických pásek.
100

 Avšak ihned po založení řádného antifašistického 
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výboru
101

 na podzim 1945 byly vydané legitimace podrobeny přezkoumání.                 

Na Karlovarsku probíhalo toto přezkoumání během jara 1946 a byla po něm zrušena 

více jak polovina doposud vydaných legitimací. Ani přezkoumání vydaných legitimací 

neproběhlo zcela bez chyb, jsou prokázány i případy, kdy bylo oprávnění odebráno        

i prokazatelným antifašistům, popřípadě nebyly jejich legitimace při transportech 

zohledňovány.  

 Již v období prověřování antifašistických legitimací započal i na Karlovarsku 

dobrovolný odchod antifašistů do okupačních pásem v Německu. Místní antifašisté 

využívali spíše možnost automobilových transportů než železničních transportů,        

což znesnadňovalo jejich evidenci. Oficiální antifašistické transporty byly na 

Karlovarsku zřízeny na konci roku 1945, do té doby odcházeli antifašisté individuálně. 

První transporty se týkaly okresů Karlovy Vary, Loket a Nejdek. Právě z města Nejdek 

odjel na konci prosince první oficiální železniční transport, mířil do německého Adorfu 

a pojal 257 osob.
102

 Na počátku roku 1946 vypravili němečtí komunisté transport 

směřující do Pirny v Sasku. Využili k němu především nákladní automobily, v menší 

míře pak automobily osobní. Ze saské Pirny dále měli antifašisté pokračovat 

železničním transportem. Zájem o dobrovolný odchod byl v okrese Nejdek veliký, 

ovšem panovala zde i obava, že mezi lidmi, kteří se domáhali odchodu za 

zvýhodněných podmínek jako antifašisté, se budou nacházet i nepřátelští občané.  

 Transporty do sovětského okupačního pásma odjížděly i z dalších oblastí 

Karlovarského kraje, od konce ledna do dubna bylo vypraveno ještě celkem třináct 

antifašistických transportů z okresů Karlovy Vary, Falknov nad Ohří (dnes Sokolov), 

Mariánské Lázně a Kraslice. V rámci těchto transportů probíhajících od ledna do dubna 

1946 odešlo z Karlovarska do sovětského okupačního pásma přes 3600 německých 

antifašistů.
103

 V květnu se k transportům do sovětské okupační zóny přidaly již                  

i transporty do americké okupační zóny (tři automobilové a jeden železniční),               

které pojaly přes 400 osob. Od června pak probíhaly standardně transporty do obou 

pásem, od podzimu 1946 došlo ovšem k jejich nárůstu. Největší počet byl zaznamenán 

v říjnu, kdy Karlovarsko opustilo šestnáct především automobilových transportů. Tím 

ovšem dosáhl odchod německých antifašistů na Karlovarsku svého vrcholu, v listopadu 

                                                             
101

 Antifašistické výbory se skládaly z členů Svazu osvobozeneckých politických vězňů, Svazu národní 

revoluce a Sdružení příslušníků revoluce. 
102

 Řeháček, Němci na Karlovarsku, 245. 
103

 Ibid., 246. 



41 
 

oproti tomu odjelo jen šest transportů. Po pozastavení odchodu německých antifašistů 

v prosinci 1946 opustilo zemi již jen několik jednotlivců v nákladních autech.  

 Určit celkový počet antifašistů, kteří opustili svůj domov, je značně obtížný. 

Kromě výše uvedených transportů opouštěli antifašisté Karlovarsko mimo evidované 

transporty, což značně ztížilo evidenci antifašistů, kteří opustili území Karlovarska. 

Podle oficiálních údajů lze doložit, že Karlovarsko opustilo 63 organizovaných 

transportů s více než 12 000 antifašisty.
104
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Závěr 

Otázka německých antifašistů se stala v průběhu let 1945-1946 jedním z citlivých 

témat při obnově československého státu. Jejich odchod byl sice prezentován jako 

dobrovolné rozhodnutí, ale vzhledem k trpkým zkušenostem a příkořím, která zažívali 

bezprostředně po konci druhé světové války, byli k tomuto konání okolnostmi spíše 

donuceni. Oficiálně byl jejich odchod zdůvodňován nutností podpořit utváření nového 

německého státu či jejich vlastními zájmy, které v podmínkách obnovujícího se státu 

nemohly či spíše nechtěly být zohledňovány.  

Ve své bakalářské práci jsem usilovala o popsání situace německých antifašistů 

v Československu a na Karlovarsku. Pozice antifašistů po druhé světové válce nebyla 

vůbec snadná, a to i přes vydaná opatření, která je měla ochraňovat před konfiskacemi 

majetku či odsunovými transporty. Československými obyvateli byli přes veškerá 

opatření upravující jejich postavení ve společnosti považováni za druhořadé občany, 

příslušníky nenáviděného německého národa. Samotné právní normy upravující 

postavení antifašistů ovšem způsobily poválečný chaos v otázce určování, koho bylo 

možné považovat za německého antifašistu. Především otázka aktivního boje, pod 

kterým si lze představit pouze boj se zbraní v ruce, způsobila problémy,                     

protože v Sudetech byl aktivní boj, vzhledem k vyvíjenému tlaku na zbylé místní 

antifašisty, téměř nemožný. Mimo tzv. Benešovy dekrety upravovaly poměry antifašistů 

různá nařízení, na základě kterých měli být antifašisté uchráněni např. přídělů potravin 

či nucených prací. Ovšem na těchto příkladech se přesně ukázalo, jak velký je rozdíl 

mezi teorií a praxí, restrikce namířené proti Němcům se tak nezřídka dotýkaly                       

i uznaných antifašistů, přičemž k nejzávažnějším restrikcím se řadilo omezení 

občanských, politických či vlastnických práv, například odepření volebního práva nebo 

zahrnutí majetku antifašistů do konfiskace, v neposlední řadě přesidlování zůstavších 

antifašistů do vnitrozemí. Navíc i samotnou vládou bylo německým antifašistům dáno 

najevo, že jejich pomoc při obnově Československa není žádoucí. S vidinou svého 

budoucího postavení ve společnosti a s nemožností zapojit se do veřejného života               

se rozhodli němečtí antifašisté pro odchod ze země.  

Stejně jako v ostatních částech Československa byla i na Karlovarsku pozice 

antifašistů ztížena tím, že představovali pouhou kapku v moři sudetoněmeckého 

obyvatelstva, což se v prvních poválečných týdnech stále projevovalo. Nebylo 

výjimkou, že se dřívější sympatizanti s nacistickou politikou vydávali za německé 
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antifašisty, kteří se již před válkou i přes hrozící nebezpečí rozhodli stát na straně 

Československa. Částečně byly tyto nespolehlivé osoby, které krátce po válce získaly 

neprávem antifašistické legitimace, postupně odhalovány v rámci prověřovacích akcí. 

Podrobnější popsání poměrů vzhledem k německým antifašistům na Karlovarsku 

v prvních poválečných letech nelze ovšem na základě dostupné sekundární literatury 

poskytnout. Problematiku německých antifašistů na Karlovarsku by mohlo osvětlit až 

důkladnější probádání archivních materiálů. Otázkou ovšem zůstává, zda by nové 

prozkoumání archivních materiálů vneslo více světla do této problematiky, či zda bylo 

téma německých antifašistů na Karlovarsku již v rámci možností zpracováno.                    

Na základě poznatků získaných ze sekundární literatury lze však konstatovat, že se 

poměry na Karlovarsku v porovnání se zbylým československým územím nikterak 

neodlišovaly. Dle dostupných zdrojů opustilo Karlovarsko přibližně polovina až dvě 

třetiny německých antifašistů z celkového počtu zaznamenaného v této oblasti před 

započetím transferu.
105

 Přesné určení tohoto počtu je ovšem značně obtížné, situaci 

komplikuje fakt, že mnoho antifašistů opustilo oblast díky specifické poloze oblasti 

mimo oficiální transporty, ale také skutečnost, že podobně jako ve zbytku země 

docházelo i na Karlovarsku k neoprávněnému vydávání antifašistických legitimací. 

Na závěr je nutné podotknout, že ne všem německým antifašistům se podařilo 

vzhledem k neobnovení transportů v roce 1947 opustit Československo. Na konci 40. let 

se počet německých antifašistů, kteří byli držiteli osvědčení o čs. státním občanství, 

pohyboval okolo 6000. I přes to, že byli uznanými antifašisty, nacházeli se ve složité 

situaci. Jejich zvláštní postavení, které jim mělo být zaručeno právními dokumenty, 

československé obyvatelstvo nebralo v potaz. Od konce 40. let změnil postoj vůči 

německým antifašistům i samotný československý stát, když přestal rozlišovat 

antifašisty od zbylého německého obyvatelstva. Po únoru 1948 se antifašisté začali 

postupně zapojovat do společenského ale místy i do politického života, přesto i nadále 

docházelo k jejich diskriminaci v rámci německého obyvatelstva jako celku.                

V roce 1953 bylo uděleno všem Němcům kolektivně státní občanství, čemuž 

předcházelo získání občanských práv na počátku 50. let. V 60. letech se dočkali               

i zrovnoprávnění s ostatním obyvatelstvem, přesto na dlouhou dobu vešli němečtí 

antifašisté zapomenuti do dějin. 
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Summary 

The question of German anti-fascists during years 1945 to 1946 became one of the 

sensitive topics during the reconstruction of the Czechoslovak state. Their departure was 

presented as voluntary, but if we look at their bitter experiences and injustice that they 

lived through immediately after the World War II, they were rather forced to leave. 

Their departure was officially justified by need of creating a new German state or by 

their own interest which could not or rather did not want to be taken into account. 

In my bachelor thesis I tried to describe the situation in Czechoslovakia and in 

the area of the Carlsbad. The position of anti-fascists after the World War II was not 

easy even with given measures which should have protected their property and their 

right to stay. Czechoslovak inhabitants were in spite of persecution and repression by 

the Nazi regime considered as second-class citizens, members of the hated German 

nation. Individual legal norms adapting the position of anti-fascist caused chaos after 

the war and nobody knew who could be considered as German anti-fascist. Mostly the 

question of active fighting, only thing imaginable is fighting with the gun in your hands, 

created complications and because Sudetenland was place of the active fighting it was 

impossible for the remaining anti- fascists to continue because of the pressure that was 

put on them. Except the Beneš decrees, other directives were adjusting the situation of 

anti-fascist. Based on those directives, anti- fascists should have been protected from the 

forced labor and unfair rations. However, these examples showed exactly how big is 

difference between theory and practise, whereas to most serious restrictions were 

amonged the restriction of civil, political and property rights, such as the denial of 

voting rights or the inclusion of anti-fascists in the confiscation of property, last but not 

least the resettlement of antifascists who stayed to inland. Even the government stated 

that help of the anti-fascist during the reconstruction of Czechoslovakia is not welcome. 

With their vision of the future, where anti-fascist had no place in society or in public 

life, they decided to leave the country.  

Situation was aggravated in other parts of Czechoslovakia and in the area of 

Carlsbad because the number of anti-fascists in Sudet-German population was nothing 

but the drop in the ocean. This fact came to light in the first weeks after the war. It was 

not an exception that former Nazi sympathizers pretended to be anti-fascists that 

decided to stay on the Czechoslovakia's side before war even when they knew the 

danger that was coming. Those people were exposed thanks to the checking patrols. 
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More detailed description about German anti-fascists in the Carlsbad region in first 

years after the war cannot be fully comprehended when based on the available literature. 

The issue of German anti-fascists in the area of Carlsbad could be enlightened by 

further search in the archives. The question still remains. Will be further search helpful 

or was this topic researched enough? We can tell, based on the findings from the 

secondary literature, that the relations are comparable to those in the times of 

Czechoslovakia. According to the available sources, we can tell that two thirds of the 

population from the anti-fascism movement left the area of Carlsbad before the transfer. 

Exact number of people is impossible to tell because this situation is complicated by the 

fact that a lot of those people left the area thanks to the specific location that was out of 

the official transfer locations and also the fact, that there was an unauthorized issuing of 

anti-fascists identity cards besides Carlsbad region. 

In conclusion, there is important to say that not all German anti-fascists 

succeeded leaving Czechoslovakia in 1947. At the end of 40’s, the number of German 

anti-fascists who hold a legitimation card of Czechoslovak citizenship was around 6000. 

Even though they were important anti-fascists, they found themselves in very 

complicated situation. Their position that should have been justified by legal documents 

was not taken into account by Czechoslovak people. Czechoslovak state changed its 

attitude towards German anti-fascists from the end of the forties, when it stopped to 

distinguish them from the rest of the German population. After February 1948 the anti-

fascists began to gradually participate in social, but also into political life, but their 

discrimination in the German population as a whole have continued. In 1953 all 

Germans got their citizenship, which was preceded by the acquisition of civil rights and 

in the sixties they became equalized with the population but they became forgotten in 

the history for a long time. 
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Seznam zkratek 

ČSR  Československá republika 

KSČ  Komunistická strana Československa 

DSAP  Německá sociálnědemokratická strana (Deutsche sozialdemokratische 

Arbeiterpartei) 

KPD Komunistická strana Německa (Kommunistische Partei Deutschlands) 

MNO Ministerstvo národní obrany 

MV Ministerstvo vnitra 

NDR Německá demokratická republika 

NSDAP Národně socialistická německá dělnická strana (Nationalsozialistische 

Deutsche Arbeiterpartei) 

ONV Okresní národní výbor 

RM Říšská marka (Reichsmark) 

SA Útočné oddíly (Sturmabteilung) 

SdP Sudetoněmecká strana (Sudetendeutsche Partei) 

SPD Sociálnědemokratická strana Německa (Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands) 

SS Ochranný oddíl (Schutzstaffel) 

ZNV Zemský národní výbor 
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