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ÚVOD 
 

1. TÉMA PRÁCE 

 

Tématem rigorózní práce je „Historie vydávání německých novin na Trut-                  

novsku v letech 1938-1945“.  

Tematické zaměření práce ani zvolený prostorový rámec nejsou náhodné – 

autorka pochází ze Svobody nad Úpou z česko-německé rodiny. V trutnovském regionu 

převažovalo až do konce druhé světové války obyvatelstvo německé národnosti              

a uvedená demografická charakteristika našla svůj výraz i ve struktuře tištěných médií. 

Německy vydávaný tisk představuje v historii československé žurnalistiky specifickou 

kapitolu. 

Cílem (a zároveň hlavním přínosem) rigorózní práce by mělo být souhrnné 

zpracování dosud systematicky nezpracované problematiky vydávání německých novin 

v sociopoliticky příznačném regionu Trutnovska v období od konference v Mnichově až 

do konce druhé světové války v Evropě, za využití autentického materiálu – dobových 

periodik dostupných prostřednictvím archivních a muzejních zdrojů, a to ve formě 

odborné práce z oblasti dějin masových médií a mediální komunikace, při nezbytné 

reflexi širších společensko-politických a historických souvislostí. Práce tak navazuje    

na diplomovou práci autorky s názvem „Historie vydávání novin na Trutnovsku          

od poloviny 19. století do roku 1938“.  

 

 

2. STRUKTURA PRÁCE 

 

Diplomová práce se člení na tři kapitoly. 

První kapitola se zabývá otázkou česko-německého soužití a proměnami česko-

německých vztahů od poloviny 19. století až do konce druhé světové války v Evropě.   

Druhá kapitola podává ucelený obraz vývoje německého tisku na území českých 

zemí ve zvoleném časovém období.   
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Třetí kapitola popisuje – při nezbytné reflexi historických, společensko-

politických a demografických specifik regionu – mediální krajinu Trutnovska a rozebírá 

vývoj lokální psané žurnalistiky v období vojenské správy a říšského komisariátu         

(1. října 1938 – 14. dubna 1939) a v období tzv. Říšské župy Sudety. Následuje výčet     

a charakteristika jednotlivých novinových titulů (formální označení, periodicita, 

obsahové zaměření aj.), představení vydavatelů, redakcí a nejvýznamnějších redaktorů. 

Kapitolu měla uzavírat část pojednávající o nejdůležitějších novinářských a spiso-

vatelských osobnostech trutnovského regionu. Jelikož by však uvedené téma vydalo      

na samostatnou práci, referuje toliko o osobě Heinze Linkeho.  

I přes přeskupení jednotlivých částí se práce nikterak neliší od schválených tezí. 

V odkazech na odbornou literaturu a další prameny, jejichž seznam je uveden na konci, 

užívala autorka zavedeného úzu: jméno autora s odkazem na citaci vzadu (rozlišováno 

podle roku vydání). Příslušné archivní fondy jsou v poznámkách uváděny ve zkratkách. 

Německy psaná díla a periodika jsou citována v originále. Pokud se však nepodařilo 

sehnat originální výtisk, odkazuje autorka na přeložené znění.  

Předkládaný text si neklade za cíl objasnit beze zbytku všechny jednotlivé 

otázky. Vzhledem k širokému (a do značné míry interdisciplinárnímu) záběru rigorózní 

práce zůstaly některé aspekty, které se netýkaly hlavních problémových okruhů, mimo 

bližší pozornost autorky anebo byly zmíněny pouze okrajově v poznámkovém aparátu. 

K tematickým oblastem zachyceným touto formou patří zejména detailní popis obec-

ného společensko-historického vývoje.  

Z časového hlediska zabírá práce etapu ohraničenou konferencí v Mnichově 

(29.-30. září 1938) a koncem druhé světové války v Evropě (8. květen 1945). Rozsahem 

pojímá veškeré německé novinové tituly vydávané na území Trutnovska s alespoň 

týdenní periodicitou. V zásadě se však jedná pouze o deník „Rundschau“, který 

vycházel od 1. května 1939 a který nahradil list „Trautenauer Tagblatt“. Vydávání 

ostatních periodik bylo zastaveno – poslední číslo „Schatzlarer Zeitung vyšlo dne       

18. září 1938, „Trautenauer Echo“, „Der Riesengebirgler“ a „Der Sudetendeutsche“ 

dne 24. září 1938 a „Volksbote“ dne 19. října 1938. „Trutnovsko“ je v textu chápáno 

jako území konstituované soudními okresy Trutnov, Úpice, Maršov a Žacléř ve smyslu 

právní úpravy účinné do 1. října 1938. Soudní okres Trutnov zahrnoval obce Babí, 

Bezděkov, Bohuslavice nad Úpou, Debrné, Dolní Žacléř, Hertvíkovice, Hořejší Staré 



 10 

Město, Horní Ždár, Chvaleč, Kyje, Lhota, Libeč, Markoušovice, Mladé Buky               

(s osadami Dolní Sejfy, Kalná Voda, Klinge), Německá Brusnice (s osadou Haindorf), 

Nesytá, Petříkovice, Pilníkov, Poříčí, Radeč, Radvanice (s osadami Paseka, Studénka), 

Slavětín, Starý Rokytník (s osadami Nový Rokytník, Rubínovice), Starý Sedloňov, 

Staré Buky (s osadami Horní Staré Buky, Dolní Staré Buky, Prostřední Staré Buky, 

Jirský Důl, Oblanov), Střítež, Studenec, Trutnov (s osadami Humburky, Dolní Staré 

Město), Vlčice (s osadou Silberštejn), Volanov, Voletiny a Zlatá Olešnice. Do soudního 

okresu Úpice spadaly Batňovice (s osadou Zálesí), Havlovice, Libňatov, Malé 

Svatoňovice, Maršov u Úpice, Odolov, Petrovice, Rtyně v Podkrkonoší, Strážkovice, 

Suchovršice, Úpice a Velké Svatoňovice. Soudní okres Žacléř tvořily obce Bečkov       

(s osadou Rybníček), Bernartice (s osadou Berggraben), Bobr, Černá Voda, Königshahn 

(Královec), Kirnsdorf (Křenov), Lampertice, Prkenný Důl (s osadou Vernířovice), 

Rýchory a Žacléř. Soudní okres Maršov pojímal obce Černá Hora, Dolní Albeřice, 

Dolní Lysečiny, Dolní Malá Úpa, Horní Albeřice, Horní Lysečiny, Horní Malá Úpa, 

Janské Lázně, Maršov I, Maršov II, Maršov III, Maršov IV., Sklenářovice, Suchý Důl, 

Svoboda nad Úpou, Temný Důl, Velká Úpa I, Velká Úpa II a Velká Úpa III (Pec pod 

Sněžkou). Z výše uvedeného je zřejmé, že rigorózní práce se nevztahuje na některé 

obce, které z dnešního pohledu představují přirozenou součást trutnovského regionu, 

především pak na města Vrchlabí, Hostinné a Dvůr Králové nad Labem.  

Rigorózní práce čerpá z podstatně většího množství odborné literatury                

a pramenů, než které byly uvedeny v tezích. Výjimku představují novinové tituly     

„Der Grenzbote“ a „Arbeiterzeitung“, jejichž výtisky se nepodařilo sehnat. Současně je 

nutno říci, že zde dlouho chybělo komplexní vědecké dílo, které by se zabývalo uceleně 

obdobím let 1938-1945 na okupovaných oblastech česko-moravského pohraničí. 

Souvisí to pochopitelně i s nedostupností archivních fondů zapříčiněnou politickými 

událostmi. Výpověďní hodnotu převážné části doposud vydané produkce pak navíc 

oslabuje tendenčnost a ideologická předpojatost, která mnohdy znemožňuje poznání 

skutečného stavu věci: zatímco vysídlenci většinou odmítali (spolu)zodpovědnost 

sudetoněmeckých politiků za události v říšské župě, čeští a východoněmečtí autoři 

vycházeli až do politických změn v roce 1989 z principu kolektivní viny německého 

obyvatelstva. Čtenáři se tak často dostává zcela protichůdného postoje a pohledu na 

stejný historický jev. Prvotní pokus o komplexní výklad historie sudetské župy na české 
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straně provedl Josef Bartoš, který se však zaměřil především na situaci české menšiny. 

Následovaly publikace autorského kolektivu pod vedením Václava Kurala a Zdeňka 

Radvanovského. Z okruhu německých autorů je třeba jmenovat především dílo Volkera 

Zimmermanna a jeho učitele Detlefa Brandese z Univerzity Heinricha Heineho 

v Düsseldorfu. Bibliografický seznam zachycuje jak českou, tak cizojazyčnou (převážně 

německou) literaturu zabývající se pohraničními oblastmi českých zemí v letech     

1938-1945 bez rozlišování autorského původu a ideologického zaměření. Může tak 

posloužit jako informační základna (orientační pomůcka) pro další výzkum. 

Vývoj německy psané žurnalistiky a německých tištěných médií na území 

českých zemí není ani zdaleka zpracován uspokojivým způsobem. K dispozici je pouze 

obrovské množství archivního a muzejního materiálu, které vybízí k důkladnému           

a systematickému studiu. Základna informačních a archivních zdrojů je tedy velmi 

roztříštěna – uvedený závěr platí nejenom pro Českou republiku, ale také pro Spolkovou 

republiku Německo a další sousední země (Rakousko, Polsko). Předkládaný text je 

výsledkem vyhodnocení nejrůznějších typů pramenného materiálu a do značné míry se 

opírá o výsledky vlastního výzkumu. Součástí jsou komentáře k charakteru použitého 

materiálu a možnostem dalšího studia. Výzkum však ztěžuje skutečnost, že některé části 

archivních fondů, které by mohly objasnit politické dění v sudetské župě, byly ke konci 

druhé světové války zničeny anebo se ztratily.  

 

 

3. POUŽITÉ METODY 

 

Aby bylo možné co nejúplněji dokumentovat kauzálně, geograficky a časově 

související děje, postupovala autorka s využitím metody deskriptivní a analyticko-

syntetické. 

Deskriptivní přístup je založen na empirickém rozboru již existujících systémů; 

popisuje stávající stav. Autorka používá v práci především izomorfní deskripci, která 

zaznamenává celý pozorovaný děj ve všech jeho projevech (včetně časového a prosto-

rového kontextu) a přirozené následnosti. Cílem izomorfní deskripce je zachytit znaky 

v jejich vzájemné návaznosti a součinnosti, a to komplexně. 
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Analýzou se rozumí proces faktického nebo myšlenkového rozčlenění celku 

(objektu) na část. Analýza umožňuje odhalovat různé stránky a vlastnosti jevů                

a procesů, jejich stavbu, vyčleňovat etapy, rozporné tendence. Syntéza naopak znamená 

postupovat od části k celku; dovoluje poznávat objekt jako jediný celek. Dochází při ní 

ke spojování poznatků získaných analytickým přístupem. Obě mětody však nelze chápat 

odděleně, ale jako vzájemně podmíněné součásti.  
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KK aappii ttoollaa  II .. 

 VVýývvoojj   ččeesskkoo--nněěmmeecckkýýcchh  vvzzttaahhůů  ddoo  rr ookkuu  11994455  

 

1.1 Vývoj česko-německých vztahů do roku 1918 se zaměřením na trutnovský 

region  

Německé státy a Němci ve Svaté říši římské i Němci žijící uvnitř Koruny české 

se stali brzy po vzniku českého státu trvalým faktorem jeho vývoje. Ti posledně 

jmenovaní zde žili jako Němci čeští, moravští či slezští už od středověku, kdy je          

do Čech povolali vládnoucí Přemyslovci – jednak aby kolonizací pohraničního hvozdu 

a měst plnili progresivní ekonomickou funkci, jednak aby vylepšili místní právo 

zvykové psaným právem zákupním a zejména, aby založením a mocí královských měst 

posílili moc panovníka proti vzmáhající se šlechtě. Christianizace ze Západu, která 

pozvolna překryla christianizaci z Byzance, přispěla k rychlému rozvoji kultury. 

Současně s tím však proběhlo i zařazení českých zemí, s jistým specifickým a – 

zejména v době císaře Karla IV. – ne nevýznamným postavením do Svaté říše římské. 

Nástupem Habsburků na český královský trůn roku 1526 role a váha německého 

faktoru, nyní už nejen v rámci Svaté říše římské národa německého, ale přímo i říše 

habsburské, rostla nebezpečnou měrou, zvláště po nezdařeném stavovském povstání 

v roce 1618, uskutečněném za nemalé účasti českých Němců. Tehdy byla císařskou 

rekatolizací vyhnána ze země významná část české (ale i domácí německé) 

protestantské elity – šlechtické, městské i intelektuální a na její místo byli dosazeni 

cizinci z katolických zemí,  opět zvláště Němci. Převaha německého elementu se dále 

navýšila za osvícenské josefínské státní centralizace, kdy se ve státě i vyšších 

společenských vrstvách prosadila němčina a kdy se český jazyk udržel jen jako jazyk 

lidí podřízených, převážně vesnických.1 

Hlavní kořeny společného soužití Čechů a Němců na území Čech, Moravy          

a Slezska sahají do přelomu 12. a 13. století, kdy sociální a ekonomické změny spojené 

se středověkou agrární revolucí a urbanizací, k nimž v západní Evropě docházelo        

od 12. století, nastartovaly tzv. středověkou nebo též později historiky nazývanou 

„velkou“, „vnější“ či „německou“ kolonizaci. Zvýšení zemědělské produkce uvolnilo 

                                                 
1 Kural, Radvanovský a kolektiv (2002) : 9-10. 
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pracovní síly z venkova, a to následně umožňovalo rozvoj měst. Zároveň docházelo 

k relativnímu přelidnění více rozvinutých oblastí, což vytvářelo podmínky k odchodu 

jinam, i když třeba tamější životní podmínky nebyly tak příznivé jako v dosavadních 

sídlištích. V raném středověku panovaly uspokojivé přírodní poměry pouze v nižších 

polohách kolem Labe, Ohře, Vltavy, na Hané a podél řeky Odry. Osidlování výše 

položených oblastí umožnily klimatické změny (oteplování) a také technologický rozvoj 

spojený se zemědělskou revolucí. Po vlně vnitřní kolonizace, uskutečněné domácím 

obyvatel-stvem, nastoupili osadníci ze vzdálenějších zemí, především z Německa 

(odtud označení „německá“ kolonizace). Oblast Českého lesa a Šumavy obsadili 

osadníci z Horní Falce a Frankové ze středního Bavorska. Údolí řeky Ohře osídlili 

Východní Frankové a Němci ze středu východního Německa. Severní Čechy a západní 

část severní Moravy kolonizovali Sasové z Marky Míšeň a Horní Lužice. Na severní 

Moravě a v údolí na východ od řeky Moravy se usadili Slezané. Tím byly položeny 

základy souvislého osídlení českého pohraničí německým obyvatelstvem. Zejména 

bavorští kolonisté však osidlovali i území obydlené českými kmeny a vytvářeli tak 

jazykové oblasti. Jako příklad lze uvést města Jihlavu a Kutnou Horu, okolí Olomouce                 

a Uherského Hradiště a oblast zahrnující Lanškroun, Svitavy, Moravskou Třebovou       

a Mohelnici (tzv. Schönhengstau).2  

Horské a podhorské oblasti Krkonoš pokrýval ještě ve 12. století hluboký hvozd; 

podle zprávy z roku 1143 sahal až k Újezdu Kumburskému na Jičínsku.3 Prales 

protínaly jen obtížně schůdné stezky směřující do Slezska. Zájem Přemyslovců               

o kolonizaci krkonošské oblasti vyvolala naleziště ložisek drahých kamenů, zlata, 

stříbra a železné, arsenové a měděné rudy – osmina výnosů z těžby náležela 

panovníkovi.4 Slezsko se navíc ve 14. století stalo součástí Koruny království českého     

a pohraniční hvozd ztělesňující vojenský ochranný val tak pozbyl na významu. 

Převážná část kolonistů pocházela z německých zemí; šlo zejména o horníky, hutníky, 

uhlíře, dřevorubce a odborníky na plavení dřeva. Osídlenci přidělenou půdu odlesňovali 

a přeměňovali ji v pole a pastviny. V první polovině 16. století pozval císař Ferdinand I. 

po vleklých rozepřích s českou aristokracií šlechtice - odborníky z Korutan, Štýrska       

                                                 
2 Beneš, Kuklík, Kubů, Kural, Kvaček, Pešek, Petráš, Suchánek, Jančík, Radvanovský (2002) : 13-14. 
3 Lokvenc (1978) : 16.  
4 První zpráva o dolování zlata, stříbra a měděných rud u Svobody nad Úpou pochází z roku 1241.       
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a Tyrol. Do Krkonoš tak roku 1528 přišel starý korutanský rod Gendorfů. 

Nejvýznamnější představitel rodu Kryštof Gendorf z Gendorfu postupně získal 

vrchlabské a trutnovské panství, Žacléř a další statky mimo Krkonoše a stal se tak 

faktickým majitelem východní a střední části regionu. V roce 1530 byl jmenován 

nejvyšším báňským hejtmanem. Jeho přispěním došlo k rozšíření exploatace ložisek – 

dolovalo se hlavně v Obřím dole, u Sv. Petra, v okolí Svobody nad Úpou a Rudníku.   

Na přelomu 16. a 17. století dosáhla hornická činnost v Krkonoších svého vrcholu. 

Kolonisté z Rakouska a Itálie zaváděli v horách vlastní způsob života, zahrnující chov 

hovězího dobytka, koz a pastevectví. Jelikož bylo možno chovem dobytka zužitkovat 

lesní porosty a oblasti hřebenů nezpůsobilé k zemědělské produkci, nařizovala vrchnost 

v těchto místech stavět boudy pro panský dobytek a šafáře. Tím byly v Krkonoších 

položeny základy tzv. budního hospodářství (Baudenwirtschaft). Hospodáři z údolí 

stavěli letní boudy již v 17. a první polovině 18. století. Ke konci 18. století byly tyto 

objekty upravovány pro celoroční provoz tak, aby vyhovovaly novému výdělečnému 

účelu – turistického ruchu. Boudy obývali především etničtí Němci, potomci alpských 

kolonistů; Češi do těchto oblastí přišli až koncem 19. století.5 

I v Trutnově se na rozvoji města podílely obě národnosti úměrně svému počtu     

a hospodářskému postavení. Česká menšina si v převážně německém městě udržovala 

svoje pozice i na radnici, kde se znalost češtiny považovala za samozřejmost. V říjnu 

1572 předčítal například písař Petr česky shromážděné obci zástavní list, a pro ty 

občany, kteří nerozuměli českému jazyku, překládal jeho znění do němčiny. Listiny       

z městské kanceláře byly vyhotovovány taktéž v českém jazyce. Svědčí o tom mimo 

jiné soudní zápis z roku 1603 ve při Houžvičkově s Pergarem z Vratislavě, který neuměl 

česky, v němž stojí: „A čkoliv práva v této koruně české světle to ukazují, že přede všemi 

soudy pořádanými jazykem českým se mluviti má, však strany dobrovolně od toho 

upustily a pro et contra německým jazykem od sebe promluviti daly.“6  

Češi a Němci žili v českých zemích ve vzájemném – byť konfliktním – sepětí   

po více než sedm staletí. „V popředí byly vztahy sociální, právní, kulturní, později k nim 

přibyl ještě problém konfesijní. Teprve během 19. století se zrodilo moderní nacionální 

vědomí a v návaznosti na něj mnohá identifikační a hodnotová hlediska a stanoviska. 

                                                 
5 Lokvenc (1960) : 96-97. 
6 Just (2002) : 12. 
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Teprve tam se zrodil nerovný konflikt moderní doby, v němž jedna strana – německá – 

byla silnější, kulturně, sociálně i politicky vyspělejší, zatímco druhá – česká – byla 

slabší, dynamicky se však vyvíjela a stále důsledněji a úspěšně prosazovala své zájmy.“7 

Když se ukázalo, že z národního obrození vyrůstající českou emancipaci nelze omezit 

jen na jazykovou a kulturní, přenesl revoluční rok 1848 tuto emancipaci i na pole 

politické. Představy českých a německých reprezentací o státoprávním uspořádání 

začaly pozvolna sledovat odlišné, vzájemně neslučitelné cíle.  

Revoluční vlna zasáhla i oblast Krkonoš. V návaznosti na březnové vyhlášení 

konstituce propukly ve všech větších městech regionu bujaré oslavy; v Hostinném, 

Vrchlabí a Trutnově byly zřízeny oddíly Národní gardy.8 Umírnění Němci v Národním 

výboru – mezi nimi i Jan Kliebert, knihkupec Alois Borrosch a především trutnovský 

básník, prozaik a dramatik Uffo Daniel Horn – se ještě v polovině dubna 1848 snažili 

vznikající česko-německé rozpory urovnat. Stoupenci velkoněmeckého programu jim 

však záhy vyslovili nedůvěru a jako protiváhu Národního výboru založili velkoněmecký 

spolek „Constituioneler Verein“ s cílem rozvinout agitaci pro účast zástupců českých 

zemí na frankfurtském všeněmeckém shromáždění. V reakci na to rezignovali na své 

členství ostatní němečtí členové Národního výboru s odůvodněním, že Němci jako 

hospodářsky a kulturně silnější složka obyvatelstva zde nemají patřičné zastoupení. 

Jednota Čechů a českých Němců se tak zhroutila.9 

Březnovou petici císaři za autonomii a demokratizaci českých zemí koncipovaly 

pražské české a německé vůdčí osobnosti politiky a kultury ještě společně. Odvolávaly 

se v ní na historické „státní právo“, když požadovaly samostatnost a opětné sloučení 

zemí Koruny české v rámci Rakouska. Další petici císaři však již sepisovali čeští 

představitelé samostatně a vedle autonomie v ní vznesli požadavek vedoucího                

a privilegovaného postavení českého národa a jazyka v českých zemích. To zapůsobilo 

na německé smýšlení jako ohrožení státoprávního a společenského postavení druhého 

národa země, zvláště když postoj vídeňské vlády vzbuzoval zpočátku dojem, že českým 

požadavkům bude vyhověno. František Palacký ve své odmítavé odpovědi přípravnému 

výboru německého sněmu ve Frankfurtu hovořil za národ „Bohemie“ (Böhmen), mínil 

                                                 
7 Beneš, Kuklík, Kubů, Kural, Kvaček, Pešek, Petráš, Suchánek, Jančík, Radvanovský (2002) : 9.   
8 Lodgman von Auen, Stein (1930) : 22.  
9 Richter (1994) : 31.  
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však přitom pouze Čechy, což jen posílilo u domácí německé politiky nedůvěru 

k politice české a obavy z „čechizace“ země.10  

Vývoj ovšem neprobíhal jen po národnostní linii. Ruku v ruce s tím se jednalo     

i o strukturální proměnu mocnářství, zejména o jeho demokratizaci. Snahy však zmařila 

habsburská koruna, která nechala pomocí vojenských bodáků ústavodárný říšský sněm 

rozehnat a nastolila reformám nepřístupný režim bachovského absolutismu.  

Do roku 1867, kdy Maďaři využili drtivé porážky rakouských armád u Sadové 

pruskými vojsky a prosadili tzv. duální monarchii Rakouska-Uherska, ale i po něm až 

do roku 1918 to byli Češi, kteří se snažili svou slabší pozici v království, markrabství i 

říši vylepšit – tu rázně, tam po krocích a krůčcích – zatímco Austroněmci i Němci 

česko-moravsko-slezští jednali opačně: každý krok Čechů směrem k emancipaci chápali 

jako újmu na svých privilegiích. Zejména čeští Němci, kteří pozorovali, že nejsou s to 

udržet krok s českým nástupem ekonomickým, politickým, kulturním ba i populačním, 

se snažili německé postavení v habsburské říši i „doma“ fortifikovat. Tím, jak Češi 

pozvolna upevňovali svoje hospodářství a budovali vlastní sociální a kulturní strukturu, 

klesala zároveň intenzita a bojovnost jejich zápasu o prosazení historického „státního 

práva“ na půdě rakouského mocnářství a jejich úsilí nabývalo poklidnějších forem. Šlo 

zejména o celkovou demokratizaci monarchie, zejména o otázku všeobecného               

a rovného volebního práva, a také o pronikání do jejích centrálních institucí. 

Austroněmecká i „českoněmecká“ politika se naproti tomu zatvrzovala a nechávala se 

infiltrovat velkoněmectvím. Mezi oběma tendencemi docházelo jak k otupování hrotů 

(neboť ne celá austroněmecká politika vyznávala velko- a všeněmectví), tak i k pořádně 

ostrým střetům.11 

V Trutnově žili Češi a Němci ve vzájemném porozumění až do 80. let 19. století. 

Svědectvím národnostní tolerance bylo mimo jiné i několik českých starostů.12             

O jednotu a spolupráci českého a německého obyvatelstva usiloval především Antonín 

Porák, jenž stál v čele trutnovské radnice v letech 1861-1863, tj. v době, kdy město 

katastrofálně poničil rozsáhlý požár. Jeho úsilí vyjadřovalo nejlépe označení hotelu 

„Union“ , který nechal postavit v roce 1874 nedaleko vlakového nádraží a v němž se 

                                                 
10 Beran (2009) : 29. 
11 Kural, Radvanovský a kolektiv (2002) : 10-14. 
12 František Domek, Jakub Háj, František Písecký, MUDr. Antonín Porák. 
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hrála česká i německá divadla, stejně jako jméno blízké Spojenecké ulice, směřující    

od „Unionu“  k náměstí. Porák rovněž předsedal trutnovskému odboru „Ústřední matice 

školské“ a vystupoval jako patron nejstaršího místního čtenářského a divadelního 

spolku – vlasteneckého sdružení „Veleslavín“, jehož hlavním posláním byla „ četba 

dovolených knih a novin českých i německých, krasořečnění, ušlechťující zábava           

a přednášky k vzdělávání členů“.  O korektních vztazích svědčí také poděkování 

německé strany spolku „Veleslavín“ ze dne 13. prosince 1870 za darování dvaceti 

zlatých pro chudé děti německé obecné školy. Německá radnice i německé spolky zvaly 

opakovaně členy „Veleslavínu“ na své akce – například dne 7. července 1876 při přijetí 

korunního prince Rudolfa anebo o tři roky později k uvítání libereckých turnerů.           

V srpnu 1879, kdy do Trutnova dorazilo na dvě stě členů „Sokola“  z Kolína, 

Nymburka, Dvora Králové a dalších míst se známou kolínskou „Kmochovou kapelou“, 

byla jejich delegace přijata na radnici německým starostou Kopprem. Koncertu              

a tanečního věnečku se posléze zúčastnila kromě Čechů i řada Němců. Tolerancí se 

vyznačoval také koncert spolku „Veleslavín“ dne 6. července 1881, na který 

návštěvníky zvaly jak české, tak německé pozvánky.13 Snahám o organizovanější 

aktivity české menšiny v regionu však po dlouhou dobu bránil jednak silný ekonomický 

tlak místního německého obyvatelstva, jednak poměrně rychlá národní asimilace u řady 

Čechů a také častá migrace za prací.14 

Česko-německé soužití v Trutnově vzalo rychle za své, jakmile se česká 

menšina začala hlásit o svá práva. Na přelomu 19. a 20. století se národnostní rozpory 

mezi místními Čechy a Němci vystupňovaly a někdejší přátelství přešlo v otevřené 

nepřátelství. V roce 1897 přistoupil Trutnov do „Spolku německých měst v Čechách“. 

Následující období již poznamenala celá řada nacionalistických projevů, například 

odmítání českých označení trutnovských veřejných budov (německá radnice vyžadovala 

pouze německé), nabádání Němců, aby nakupovali jen u německých obchodníků (velký 

nápis „Deutsche, kauft bei Deutschen“ se objevil i na hotelu „Union“ , který se stal 

v roce 1909 majetkem města), boje o otevření centra české menšiny „Národního domu“ 

anebo přemlouvání, sliby a výhrůžky rodičům českých dětí, aby své děti neposílali       

do české školy. Zvyšoval se také nátlak německých zaměstnavatelů na české dělníky  

                                                 
13 Just (2002) : 13. 
14 Vašata (2007) : 131. 
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při volbách a pří sčítání lidu. Trutnovští Němci usilovali o zřízení německého krajského 

soudu, údajně na ochranu svých národnostních práv.15 

První světová válka povznesla přetrvávající česko-německé spory na kvalita-

tivně vyšší úroveň. K zostřenému národnostnímu útlaku se navíc v důsledku válečných 

událostí přidalo i obrovské sociální strádání. Nedostatek potravin a jiného zboží denní 

potřeby byl větší a větší. Životní podmínky obyvatel Krkonoš zhoršovaly především 

problémy se zásobováním.16 Na jaře 1914 došlo ke snížení týdenního přídělu mouky    

na ¼ kg a brambor na 1 kg. Týdenní množství masa na osobu činilo 30 dkg. Drahota 

vzrůstala, narůstaly případy krádeží potravin.17 Stále častěji docházelo k hladovým 

bouřím a stávkám. Časem se nedostávalo ani základních věcí na nízké úřední příděly, 

což nutilo rodiny, zbavené válkou živitelů, zoufale shánět „aprovizaci“ na bujícím 

černém trhu, ovšem velice draze a pod hrozbou hrubých policejních zákroků. Tím se 

z propojení národnostních a sociálních příčin obracel i vztah obyvatelstva k mocnářství, 

aby posléze vyústil doslova v protirakouskou nenávist.     

Přestože tyto nové, krajně nepříznivé poměry ovlivňovaly českou politiku, valná 

většina její domácí reprezentace, a to jak pražské, tak vídeňské, zůstávala habsburskému 

dvoru dlouho věrna. Na druhé straně však měla válečná agresivita německého elementu 

na českou politiku i zcela opačný vliv. Vznikla v ní totiž frakce navazující na starší 

domácí radikalistické skupiny, nyní však reprezentované emigrací v čele s Tomášem G. 

Masarykem, Edvardem Benešem a nově i Slovákem Milanem Rastislavem Štefánikem. 

Její domácí „odnož“, skupina „Maffie“  vedená Karlem Kramářem a Přemyslem 

Šámalem, vytvořila ucelenou koncepci protirakouského odboje, která již směřovala 

k rozpadu habsburské říše. Teprve zde došlo k velkému obratu české politiky               

od prorakouské orientace, založené Františkem Palackým a směřující k českému 

„substátu“ v rámci monarchie přeměněné na federaci.18 

Zhoršující se válečná situace ústředních mocností a rostoucí hospodářské obtíže 

vyvolávaly v monarchii všeobecně sílící nespokojenost, která v roce 1917 přerostla      

do vlny masových demonstrací a stávek vyznačujících se již silným protirakouským 

                                                 
15 Just (2002) : 13-14.  
16 Lodgman von Auen, Stein (1930) : 25. 
17 Just, Hybner (1991) : 206.  
18 Kural, Radvanovský a kolektiv (2002) : 19. 
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akcentem. Do Krkonoš zavítal zkraje roku 1917 v doprovodu inspektora pro výživu 

státní místodržící Max Coudenhove, aby zmapoval zdejší sociální situaci. Bouřlivé 

demonstrace místního lidu proti bídě a válečnému utrpení19 vyvrcholily dne                

24. července 1917 rozbitím oken trutnovského okresního hejtmanství. Zlepšení 

nepřineslo ani zřízení stálé vojenské posádky.20 Neustále také sílila podezíravost             

a nedůvěra trutnovských Němců vůči českým spoluobčanům – německé obyvatelstvo 

bojkotovalo vše, co mělo český původ.  

Spolkový život české menšiny v Trutnově za války skomíral anebo byl úředně 

zastaven. Budovu „Národního domu“ zabrala rakouská armáda a umístila do ní 

vozatajskou divizi, útvar horského dělostřelectva a poddůstojnickou školu. I tak ovšem 

v trutnovských ulicích, hospodách a obchodech zaznívalo stále více češtiny, jelikož 

mezi vojáky, kteří se vojenskými přesuny dostali do oblasti Krkonoš, byli zastoupeni      

i Češi.21 

Dne 6. ledna 1918 předložili poslanci z obnovené říšské rady a pražského 

zemského sněmu za spoluúčasti představitelů české kultury „T říkrálovou deklaraci“, 

kterou se dožadovali respektování národního práva na uchování jednoty českých zemí. 

Obdobné požadavky zaznívaly při lidových demonstracích a stávkách, jejichž počet se 

neustále navyšoval. Němečtí nacionalisté byli aktivizací českého národně osvobozenec-

kého hnutí pobouřeni. Dne 21. ledna 1918 se ve Vídni sešli němečtí poslanci z českých 

zemí a jako odpověď na „nehorázné požadavky Čechů“ schválili rezoluci, která striktně 

odmítala jakékoli české nároky na pohraniční oblasti a požadovala jejich oddělení       

od vnitrozemí v podobě autonomního území. Rakouská vláda, jíž němečtí nacionalisté 

hrozili ztrátou důvěry, nevyhoví-li jejich požadavkům, vydala v květnu 1918 výnos, 

kterým ohlásila zřízení samosprávné provincie Německé Čechy (Deutsch-Böhmen). 

Přestože političtí představitelé německé menšiny v Čechách naléhali vzhledem               

k pokračujícímu rozkladu Rakouska-Uherska na urychlenou realizaci vládního nařízení, 

daleko se se svými plány nedostali. Zhroucení monarchie nedokázal zabránit ani 

manifest císaře Karla I. ze dne 16. října 1918, jímž sliboval zavést federalizaci 

                                                 
19 Žacléř (12. června 1916), Jaroměř (30. srpna 1916), Vrchlabí (13. září 1916), Dvůr Králové nad Labem          
(5. října 1916), Horní Staré Město (27. října 1916), Úpice (30. října 1916), Trutnov (11. ledna 1917), 
Mladé Buky (5. března 1917), Broumov (16. března 1917), Vrchlabí (22. března 1917) aj.  
20 Holub (1966) : 25 ; Lamer (1971) : 178 ; Lokvenc (1978) : 214.  
21 Just (2002) : 18. 
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Předlitavska. O pár dnů později, dne 18. října 1918, bylo v sídle prozatímní 

československé vlády v Paříži vydáno Masarykem vypracované „Prohlášení 

nezávislosti československého národa“. Ve dnech, kdy se habsburské mocnářství již 

doslova otřásalo v základech, chopili se rakouští poslanci iniciativy a dne 21. října 1918 

vyhlásili utvoření nového státu – Německého Rakouska (Deutsch-Österreich).             

Na ustavující schůzi německorakouského národního shromáždění bylo jako jeho 

nejdůležitější bod zařazeno zřízení provincie Německé Čechy (Deutsch-Böhmen).22 

V téže době vrcholil rovněž národně osvobozenecký boj českého a slovenského 

lidu. Poté, co selhaly pokusy získat české politiky pro federativní přetvoření Rakouska, 

vynutila si delegace pražského „Národního výboru“ v čele s Karlem Kramářem 

povolení k odjezdu za představiteli zahraničního odboje. V Ženevě se Kramářova 

delegace sešla s Edvardem Benešem a společně se dohodli, že samostatný stát bude 

republikou a jejím prvním prezidentem se stane Tomáš G. Masaryk. Zároveň byla 

ustavena první československá vláda s premiérem Karlem Kramářem. Dne 28. října 

1918 – den poté, kdy vídeňský dvůr akceptoval nótou rakousko-uherského ministra 

zahraničí hraběte Gyuly Andrássyho podmínky amerického prezidenta Woodrowa 

Wilsona a požádal o mír – vyhlásil „Národní výbor“ v Praze samostatný česko-

slovenský stát.23  

S vytvořením národního státu Čechů a Slováků nesouhlasila jak velká část 

zdejšího německého obyvatelstva, tak domácí německá politická reprezentace. 

Představitelé sociálních demokratů až po nacionalisty se domáhali toho, aby jim           

na základě čtrnáctibodového programu amerického prezidenta Woodrowa Wilsona bylo 

přiznáno právo na sebeurčení a aby pohraniční oblasti Čech a Moravy byly jako 

samostatné provincie anektovány k poválečnému Německému Rakousku (Deutsch-

Österreich) jako jeho autonomní jednotky. Přestože mírová smlouva státoprávní svazek 

Rakouska a Německa zakazovala, prohlásil dne 12. listopadu 1918 parlament 

Německého Rakouska (Deutsch-Österreich) provincie Německé Čechy (Deutsch-

Böhmen) se sídlem v Liberci, Sudety (Sudetenland) se sídlem v Opavě, Šumavská župa 

(Böhmerwaldgau) se sídlem v Prachaticích, Německá jižní Morava (Deutsch-

                                                 
22 Richter (1994) : 61-62. 
23 Tamtéž, s. 143. 
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Südmähren) se správním centrem ve Znojmě a jazykové oblasti v okolí Jihlavy, Brna     

a Olomouce za součást svého státního území.24  

Vytvoření samostatného československého státu vyvolalo vlnu nevole i u ně-

meckého obyvatelstva v Krkonoších. V den vyhlášení československé státnosti nechala 

německá městská správa v Trutnově odstranit z „Národního domu“ červenobílý prapor. 

O dva dny později vydala prohlášení, v němž vyjádřila podporu liberecké vládě 

provincie Německé Čechy, a rozhodla také o vydání vlastních bankovek. Ve městě byl 

zřízen německý národní výbor, který zprostil funkce okresního hejtmana Sternecka        

a převzal politickou správu na Trutnovsku. Do jeho čela se postavil trutnovský starosta 

Hermann Rauch, průmyslník Alois Kluge a redaktor „Trautenauer Echo“ Wilhelm 

Kiesewetter. Členové městského administrativního aparátu museli složit přísahu 

věrnosti Německému Rakousku. Zhruba dvě stě členů trutnovské domobrany, 

subvencované vládou provincie Německé Čechy, se vzápětí zmocnilo poříčského 

nádraží a elektrárny.25 Počítalo se také s dodávkou vojenského arzenálu z Vídně.26 

Vítězné mocnosti ovšem návrh odmítly, obdobně jako požadavek delegace 

Němec-kého Rakouska uspořádat lidové hlasování o státní příslušnosti německého 

obyvatelstva z českých zemí. Záměr narazil také na odpor československé politické 

reprezentace, která nehodlala přijít o průmyslově vyspělé a strategicky významné 

pohraničí. Dne 29. listopadu 1918 vydala československá vláda „s tichým souhlasem 

Francie“ příkaz, aby armáda za pomoci „Sokola“  německé iredentistické oblasti 

obsadila. Operace, do níž byly nasazeny tři neúplné pěší pluky, probíhala nečekaně 

hladce. Všude, kam vstupovali českoslovenští vojáci, oblečeni veskrze do starých 

rakouských uniforem se znaky nového státu anebo jen s trikolór-rami na čepicích, byl 

německý odpor rychle zlomen. Jen výjimečně docházelo k přestřelkám a ozbrojeným 

střetům.27 

K Trutnovu vyjelo dne 14. prosince 1918 zvláštním vlakem z Jaroměře 160 

mužů strážního praporu č. IV, vedených kapitánem Dvořákem. Za Bohuslavicemi 

vystoupili z vlaku a postupovali dále na Poříčí. Zajišťovací hlídka pěti vojsk se mezitím 

                                                 
24 Oblast ostravské uhelné pánve měla zůstat neutrálním územím. [Zimmermann (2001) : 35] 
25 Lamer (1971) : 178.  
26 Holub (1966) : 25-39. 
27 Beneš, Kuklík, Kubů, Kural, Kvaček, Pešek, Petráš, Suchánek, Jančík, Radvanovský (2002) : 76.  
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telefonicky spojila se zástupci místní české menšiny seskupenými v „Národním domě“.  

Společně pak pronikli do města – nejprve odzbrojili šest příslušníků volkswehru           

ve Slezské ulici a poté dvacet mužů v hlavní strážnici na západní straně náměstí.28 

Následujícího dne přijeli na trutnovské nádraží ostatní vojáci z Jaroměře a město 

zaplavily česko-německé vyhlášky oznamující osvobození regionu československým 

vojskem.29 Oficiální oslava československé státnosti se v Trutnově uskutečnila dne     

22. prosince 1918.30 

 Němečtí nacionalisté ovšem ještě neřekli poslední slovo. Dne 4. března 1919 – 

v den voleb do rakouského parlamentu – poté, kdy československá vláda na území 

podléhajícím její pravomoci znemožnila Němcům, aby se jich účastnili, vyhlásili 

iredentisté generální stávku. Využili k ní obecné nespokojenosti obyvatel plynoucí         

z vysoké nezaměstnanosti, zásobovacích obtíží a nízkých mezd. Rozvášnění němečtí 

demonstranti provolávali protičeskoslovenská hesla, strhávali státní znaky i vlajky, 

uráželi a fyzicky napadali české obyvatelstvo i zasahující příslušníky policie a vojska. 

Demonstrace přerostly v oboustranně bojové srážky, při nichž dokonce na řadě míst – 

mimo jiné i v Trutnově, Hostinném a ve Vrchlabí – došlo na ostrou střelbu. Následky 

byly tragické: během střetů přišlo o život 54 německých civilistů.31 Politickou situaci 

v regionu vystihovala nejprve oslava 69. narozenin prezidenta Tomáše G. Masaryka, 

kterou uspořádala dne 6. března 1919 trutnovská česká menšina. V 19 hodin vyšel       

od „Národního domu“ velký lampionový průvod za doprovodu vojenské hudby. V jeho 

čele pochodovala čestná rota vojáků místního strážního praporu, za ní následovali 

členové národního výboru, zástupci státních úřadů, železniční a poštovní zaměstnanci, 

sokolové, dívky v národních krojích a trutnovští občané. Správní rada města, ve které 

měli Němci převahu, však nepovolila pronést projev z balkónu radnice a naopak 

nechala vyvěsit smuteční prapor jako projev smutku za německé civilisty, jež padli        

v krvavé nacionalistické srážce v Hostinném.32  

Po těchto událostech upustili němečtí nacionalisté od otevřeného boje a přešli 

k organizování ilegálního hnutí odporu. Iredentistický odboj byl řízen z emigračního 
                                                 
28 Neue Trautenauer Zeitung. 21.12.1918, roč. IV, č. 51, s. 1. 
29 Trutnovská radnice: kapitoly z dějin města Trutnova a jeho samosprávy (2010) : 63. 
30 Just (2002) : 40. 
31 Richter (1994) : 68.  
32 Just (2002) : 41.  
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centra, které se utvořilo ve Vídni pod názvem „Pomocný spolek pro Německé Čechy      

a sudetské země“ (Hilfsverein für Deutschböhmen und die Sudetenländer). Organizace 

měla řadu poboček v Německu i Rakousku a vybudovala také síť důvěrníků v českých 

pohraničních městech, mimo jiné i v Liberci, Jablonci a Trutnově. Kromě toho 

oslovovali němečtí nacionalisté místní obyvatelstvo pomocí iredentistických letáků. 

Některé tiskoviny byly zasílány poštou, jiné dopravovali pašeráci.33 

Zdrcující úder zasadila německému iredentistickému hnutí pařížská mírová 

konference. Své námitky zde mohla, byť jen písemně, předložit a československým 

návrhům oponovat také rakouská delegace, v níž byli zastoupeni i předáci všech 

sudetoněmeckých provincií (Lodgmann von Auen, Seliger, Freissler, Klement               

a Oldofredi). K memorandu, jímž pro sebe požadovali uplatnění sebeurčovacího práva, 

se částečně přihlásili také Angličané a zejména Američané, kteří nepřáteli historizujícím 

státoprávním argumentům, odvolávali se na Wilsonem proklamované sebeurčovací 

právo a byli nakloněni spíše hranici etnografické. Jejich expert, prof. Coolidge, 

jmenovitě navrhoval, aby Rakousku byly odstoupeny části jižních Čech a jižní Moravy, 

zatímco Německu by připadly části severní Moravy a Slezska, jakož i Chebsko. 

Severočeská a západočeská průmyslová oblast s městy Karlovy Vary, Teplice, Ústí    

nad Labem, Jablonec a Trutnov však měla na rozdíl od pozdějšího rozhodnutí 

z Mnichova zůstat v Československu. V podobném smyslu vyzněla i umírněná varianta 

návrhů rakouských.34 Sudetoněmecké snahy však vyzněly naprázdno. Smlouva 

s Rakouskem, podepsaná v St. Germain dne 10. září 1919, stanovila s konečnou 

platností československé hranice a potvrdila, že pohraniční území osídlená převážně 

německou menšinou patří neoddělitelně k Československé republice. V reakci na to 

zastavila rakouská vláda veškerou podporu německého iredentistického hnutí.35  

 

 

 

 

                                                 
33 Richter (1994) : 68-69. 
34 Kural (1993) : 16-17. 
35 Richter (1994) : 72.  
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1.2 Vývoj česko-německých vztahů v letech 1918-1938 se zaměřením na trut-

novský region  

Německy mluvícímu obyvatelstvu v Československu sice nebylo bráněno 

v uplatňování vlastní kulturní identity, nevyřešena však zůstala otázka jeho kolektivního 

vědomí. Tradiční příslušnost ke Koruně království českého bránila akceptovat status 

„cizí“ německé menšiny, bývalá loajalita k mnohonárodnostní rakouské monarchii 

ztratila reálný význam a vyčleňování německého obyvatelstva ze státotvorného 

obyvatelstva českých zemí posilovalo tendence definovat se jako „Němci“ a vzhlížet     

k Německu jako k ohnisku své kolektivní identity. Protože německy mluvící obyvatelé 

meziválečného Československa měli svobodu organizovat se ve všech oblastech 

společenského, hospodářského, kulturního a politického života, upevňovaly se ve všech 

těchto oblastech jejich autonomní institucionální a zájmové struktury. Tak, jako se Češi 

formovali v průběhu 19. století v samostatné národní společenství, posílila dvě 

meziválečná desetiletí časově opožděnější proces vytváření autonomního společenství 

německy mluvících občanů v ČSR. Německé společenské a kulturní instituce, politické 

strany, školské ústavy a německé struktury hospodářského života se téměř nezměnily, 

jejich nositelé však již nebyli součástí státotvorného národa, nýbrž pouze národnostní 

menšinou v tzv. národním státě Čechů a Slováků.36 Počáteční negativismus převážné 

části německého obyvatelstva k československé státnosti vycházel z pocitu křivdy, totiž 

že právo na sebeurčení bylo sudetským Němcům odepřeno neprávem.37 Čeští Němci 

                                                 
36 Hahnová (1996) : 74-76. 

     Z terminologického hlediska se v meziválečném období upustilo od používání výrazů „deutsch-
böhmisch“ či „böhmischdeutsch“; obyvatelstvo německé národnosti žijící především v pohraničních 
oblastech Čech, Moravy a Slezska bylo nově označováno „sudetendeutsch“. Uvedený pojem má úzkou 
spojitost s vývojem radikálního všeněmeckého nacionalismu na přelomu 19. a 20. století. Poprvé se 
objevil v roce 1903 ve stati německého učence a pozdějšího senátora Franze Jessera (1869-1954), který 
jej použil jako „výraz nacionální odlišnosti německého obyvatelstva českých zemí od alpských Němců“  
[Beneš, Kuklík, Kubů, Kural, Kvaček, Pešek, Petráš, Suchánek, Jančík, Radvanovský (2002) : 93].       
Šlo přitom o genezi moderní německé a rakouské identity, o konflikty týkající se německého politického 
života v habsburské monarchii. Sudetoněmectví jako ideologie se tedy vyvinulo jako součást staro-
rakouského všeněmeckého hnutí. Vycházelo z myšlenky výlučně etnicky pojímané národní identity,         
a proto i z představy, že německy mluvící obyvatelé okolních zemí byli Němcům z českých zemí bližší 
než jejich čeští spoluobčané. Sudetští Němci se rozhodli vzdát se tradičního patriotismu vůči zemím 
Koruny české a identifikovat se místo toho s němectvím, jak se tehdy ve všeněmeckých kruzích říkalo 
etnicky zdůvodněnému odmítnutí historicky a státoprávně konstituovaných národních identit. Sudeto-
německé dějiny jsou proto dějinami německého národoveckého hnutí v českých zemích, nikoli dějinami 
Němců v českých zemích. [Hahnová, Hahn (2002) : 10-11] 
37 Zimmermann (2001) : 35. 
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tvořili ve vztahu ke státotvornému národu početně největší menšinu, jakou evropská 

historie znala.  

 
 

1. Národnostní složení ČSR ke dni 15. února 192138 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vývoj německého obyvatelstva v ČSR v letech 1921-195039  

 

Když již většina německé politiky akceptovala československý stát a své 

postavení menšiny, soustředila se na vznášení protestů, a to i na mezinárodním poli     

ve Společnosti národů.40 Předmětem kritiky se stala například údajná diskriminace       

při legislativním procesu, včetně schvalování textu ústavní listiny, kterou přijal 

nevolený parlament bez konzultací se zástupci menšin, anebo hromadné jazykové 

zkoušky z češtiny, jejichž úspěšné absolvování představovalo nezbytnou podmínku 

k setrvání ve státní službě. Německé obyvatelstvo protestovalo také proti uzavírání 

německých škol a současnému otevírání českých škol v oblastech s převahou 

německého obyvatelstva. Přestože prezident Masaryk opakovně vybízel představitele 

                                                 
38 Na rozdíl od sčítání lidu z dob Rakouska-Uherska, které vycházelo z kritéria „obcovací řeči“, což 
v územích s převahou německého obyvatelstva nutně vedlo k tomu, že za Němce byli označeni i někteří 
Češi, sčítání lidu z 15. února 1921 bralo za směrodatné národní sebeurčení každého občana, resp. jeho 
mateřskou řeč. [Kárník (2000) : 84n.] 
39 Tamtéž. 
40 Kárník (2000) : 189.  

Národnost Počet obyvatel [%] 

  československá 8.760.937 65,5 
  maďarská 745.431 5,6 
  německá 3.123.508 23,4 

  polská 75.853 0,6 
  ukrajinská a ruská 461.849 3,4 
  židovská 180.855 1,3 

  ostatní národnosti 25.871 0,2 
  cizozemci 238.808 --- 

 1921 1930 1950 
Počet obyvatel německé národnosti v Čechách 2.173.239 2.326.090 --- 
Počet obyvatel německé národnosti na Moravě a ve Slezsku 799.969 823.730 --- 
Počet obyvatel německé národnosti v českých zemích 2.973.208 3.149.820 159.938 
Celkový počet obyvatel Československa 10.005.734 10.674.386 8.896.133 



 27 

německých politických stran k účasti ve vládě, jeho výzva nebyla i přes kladná 

doporučení říšskoněmeckých diplomatů vyslyšena.41 

Čas smiřování však postupně zrál – sudetští Němci zjistili, že negativismem 

nelze dosáhnout ničeho a naopak že větší naději na prosazení vlastních zájmů skýtá 

společný postup obdobných stavovských frakcí obou národních celků, tedy ve sféře 

obchodního kapitálu, průmyslu i zemědělství a také obdobných dělnických a rolnických 

zájmových skupin a inteligence. Ke zlepšujícímu se politickému klimatu přispívala 

zhruba od poloviny 20. let vysoká hospodářská konjunktura, která snížila 

nezaměstnanost a napomáhala zlepšujícímu se životnímu standardu na české i německé 

straně.42 V té době se začalo spektrum německých politických uskupení pozvolna 

rozpadat do dvou koncepčně odlišných celků. Zatímco představitelé tzv. aktivistických 

stran [Německá sociálnědemokratická strana dělnická v ČSR (Deutsche sozial-

demokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik – DSAP), 

Německý svaz zemědělců a venkovských živností (Bund der Landwirte und des 

ländischen Gewerbes – BdL) a Německá křesťansko-sociální strana lidová (Deutsche 

Christlichsoziale Volkspartei – DCVP)] se snažili zapojit do politického dění s cílem 

zajistit německému obyvatelstvu hospodářskou, sociální a kulturní prosperitu adekvátně 

k jeho počtu, zástupci tzv. negativistických stran [Německá nacionální strana (Deutsche 

National-Partei – DNP) a Německá národně socialistická strana dělnická (Deutsche 

Nationalsozialistische Arbiterpartei – DNSAP)43] setrvávali na myšlence pangermán-

ského, protičeskoslovensky laděného nacionalismu. Němečtí přívrženci levice a později 

Komunistické strany Československa prosazovali naproti tomu řešení česko-německých 

vztahů na základě společného boje české i německé dělnické třídy proti kapitalismu.44 

                                                 
41 Richter (1999) : 172. 
42 Kural, Radvanovský a kolektiv (2002) : 23.  
43 Historie DNSAP je nerozlučně spjata s oblastí Krkonoš. Ve dnech 14.-15. srpna 1904 se v Trutnově 
uskutečnil zakládající sjezd Německé dělnické strany (Deutsche Arbeiterpartei – DAP). Citelného 
rozmachu v politické i ideologické oblasti dosáhla DAP v roce 1909, kdy do strany vstoupily výrazné 
osobnosti německých nacionalistických odborů: Rudolf Jung, Hans Krebs, Ferdinand Ertl a Walter Riehl. 
V dubnu 1918 podal Hans Krebs na zemském sjezdu DAP pro Čechy návrh na přejmenování strany        
na DNSAP (Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei). Změna názvu byla schválena na jednání      
ve Vídni ve dnech 4.-5. května 1918. Jak poznamenal Rudolf Jung, „od tohoto dne se datuje historie na- 
cionálního socialismu ve starém Rakousku, a tím také v sudetských zemích“. Ve dnech 15.-16. listopadu 
1919 byla v Duchcově ustavena sudetská část DNSAP jako samostatná politická strana – součást 
stranického spektra ČSR; předsedou strany se stal Rudolf Jung. Rakouská větev DNSAP existovala 
samostatně do roku 1926, poté splynula s německou NSDAP. [Hruška (2009) : 31-33] 
44 Richter (1994) : 74. 
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Celé období od prvních parlamentních voleb až do vstupu aktivistických stran   

do vlády v roce 1926 je charakterizováno střídavým úsilím Čechů i Němců o přípravu 

tohoto kroku. V následujícím období byli dva až tři němečtí ministři z řad německých 

agrárníků, německé křesťansko-sociální strany a německé sociální demokracie 

pravidelnou součástí vládních koalic.45 Při parlamentních volbách v roce 1929 získaly 

aktivistické strany dokonce tři čtvrtiny všech německých hlasů. Odklon německého 

obyvatelstva od aktivismu přivodily především tři faktory: 

1. Světová hospodářská krize a její odlišný časový průběh v Československu           

a Německu a z toho plynoucí rozdílné sociální projevy a důsledky. 

Řada příčin způsobila, že světová hospodářská krize postihla německy osídlené 

oblasti daleko silněji nežli ostatní části ČSR. Zatímco v okresech s pouhými 20 % 

českého obyvatelstva a v okresech zcela německých tvořila na konci roku 1931 

nezaměstnanost 19,2 %, v okresech, v nichž žilo nejvýše 20 % Němců, činila pouze 

9,16 %.46 Na přelomu let 1932/1933 představovali sudetští Němci dvě třetiny všech 

nezaměstnaných z celého Československa.47 Nadprůměrný podíl obyvatel německé 

národnosti na nezaměstnanosti byl především důsledkem strukturální skladby domácího 

průmyslu i sociálního rozvrstvení mezi českými a německými oblastmi – v pohraničí 

převládal sklářský, textilní a jiný lehký průmysl, závislý na vývozu, a právě spotřební 

odvětví nedokázala na nepříznivý vývoj adekvátně reagovat. Svoji roli sehrála také 

zaostalost podniků a technologických postupů. Navíc v době, kdy v Československu 

vrcholila hospodářská krize, byl v Německu již patrný ekonomický vzestup. 

Hospodářský rozmach Říše proto vzbuzoval dojem lepšího příkladu vedení státu.48  

V Krkonoších dolehly tíživé důsledky hospodářské krize především na textilní 

průmysl. Na Trutnovsku a Vrchlabsku bylo trvale zastaveno 22 závodů s 5.094 dělníky, 

mezi nimi i proslulé Johann Faltis Erben v Trutnově a Mladých Bukách (s kapacitou 

                                                 
45 Franz Spina (BdL) – ministr veřejných věcí (12. 10. 1926 - 7. 12. 1929), ministr veřejného zdraví          
a tělesné výchovy (7. 12. 1929 - 4. 6. 1935), ministr bez portfeje (4. 6. 1935 - 23. 3. 1938); Robert Mayr-
Harting (DCVP) – ministr spravedlnosti (12. 10. 1926 - 7. 12. 1929); Ludwig Czech (DSAP) – ministr so-
ciální péče (7. 12. 1929 - 14. 2. 1934), ministr veřejných prací (14. 2. 1934 - 4. 6. 1935), ministr veřej-
ného zdraví a tělesné výchovy (4. 6. 1935 - 11. 4. 1938); Erwin Zajiček (DCVP) – ministr bez portfeje  
(2. 7. 1936 - 24. 3. 1938). 
46 Beneš, Kuklík, Kubů, Kural, Kvaček, Pešek, Petráš, Suchánek, Jančík, Radvanovský (2002) : 87. 
47 Zimmermann (2001) : 37.  
48 Beneš, Kuklík, Kubů, Kural, Kvaček, Pešek, Petráš, Suchánek, Jančík, Radvanovský (2002) : 86. 
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1.625 dělníků) a F. A. Rotter v Horním Vrchlabí (s kapacitou 740 dělníků). Dočasné 

zastavení výroby postihlo celkem sedm podniků (např. fa. A. Haase v Trutnově anebo  

I. Etrich v Horním Starém Městě). Ostatní továrny fungovaly při omezeném provozu. 

Dělníci zaniklých textilek zůstali povětšinou bez zaměstnání. K 28. únoru 1933 bylo 

v soudním okrese Trutnov evidováno 8.425 nezaměstnaných, tj. 10,47 % všech obyvatel 

regionu. V samotném Trutnově neměla práci dokonce polovina všech obyvatel.49 

Mezi německým obyvatelstvem se záhy rozšířilo přesvědčení, že československá 

vláda znevýhodňuje „čechizací“ sudetoněmecké hospodářství (např. v zadávání státních 

zakázek českým podnikům i v ryze německých oblastech anebo absencí státních 

programů pro hospodářské posílení postižených oblastí) a sudetoněmecký průmysl je 

tak systematicky oslabován.50 

 

2. Politický a záhy i vojenský vzestup Hitlerovy Německé říše. 

3. Vytvoření ofenzivní Sudetoněmecké strany (Sudetendeutsche Partei – SdP), 

které se podařilo získat mezi německým obyvatelstvem v Československu téměř 

monopolní postavení.51  

Za těchto okolností převládlo v sudetoněmecké politice přesvědčení, že základ-

ním krokem k úspěchu je překonat škodlivou roztříštěnost politických stran, které mělo 

do národní pospolitosti vnášet zbytečné spory, a vytvořit jednotné sdružené sudeto-

německé hnutí. Proto také pod dojmem a vlivem zákazu „staronegativistických“ stran 

DNSAP a DNP,52 po dohodě s jejich předáky a s jejich podporou vydal dne                   

1. října 1933 čelný funkcionář „N ěmeckého tělovýchovného svazu“ (Deutscher Turn-

verband - DTV) Konrad Henlein na shromáždění v chebském hostinci „Ewiges Licht“ 

plamennou výzvu k vytvoření všeobjímající „Sudetoněmecké vlastenecké fronty“ 

                                                 
49 Šolc (1966) : 56-57. 
50 Beran  (2009) : 193. 
51 Kural (1993) : 104. 
52 V říjnu 1933 byla DNP i DNSAP za protistátní aktivity pozastavena činnost. Dne 28. září 1933, 
bezprostředně před vydáním úředního výnosu o zákazu její činnosti, se DNSAP sama rozpustila a velká 
část členů následně vstoupila do SHF. Obdobný osud postihl DNP; přestože československá vláda o dva 
roky později zrušila zákaz, aby tak oslabila pozice SHF, strana v jarních parlamentních volbách 
nekandidovala a většina její členské základny přestoupila do SHF. [Broklová (1999) : 98-99 ; Marek 
(2000) : 271-272] 
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(Sudetendeutsche Heimatsfront – SHF), „organizace, jež bude pečovat o celé národní 

společenství, o všechny jeho stavy“.53  

V Trutnově se ujal předběžného organizování SHF advokát JUDr. Adolf 

Kellner, známý obhájce „hakenkreuzlerů“. Již ve dnech 3. a 4. října 1933 byly v místní 

tělocvičně rozdávány přihlášky. K založení trutnovské skupiny SHF došlo dne               

9. listopadu 1933; v jejím čele stanul JUDr. Karl Wenzelides, někdejší funkcionář 

DNSAP. O tři dny později byl vypraven do Liberce zvláštní autobus na první velký 

veřejný projev Konrada Henleina. SHF zakládala na Trutnovsku další organizace, 

hlavně ve větších městech na tzv. schůzích pro zvané, avšak místní skupiny se 

konstituovaly i na vesnicích. Dne 24. prosince 1933 byla například založena místní 

skupina SHF v zemědělské obci Babí u Trutnova. Na jaře roku 1934 vyhlásilo ústředí 

SHF propagační kampaň („Werbemonat“) po vzoru Hitlerovy NSDAP. V oblasti 

Krkonoš se však nesetkala s nikterak výraznými výsledky. Intenzívnější činnost SHF   

na Trutnovsku nastala až v létě 1934. Dne 3. června 1934 se ve městě konalo                

za předsednictví krajského vedoucího Adolfa Kellnera krajské zasedání SHF z Trutnov-

ska a Broumovska. V červenci 1934 uspořádala SHF v severovýchodních Čechách 

první veřejné manifestace, jejichž hlavím řečníkem byl jeden z nejbližších 

Henleinových spolupracovníků Rudolf Sandner. První manifestace se uskutečnila dne 

18. července 1934 v Broumově, další o den později v Trutnově. Sandner ve svém 

projevu obhajoval myšlenku „Volksgemeinschaft“ a diktátorský „führerprinzip“             

a v duchu Henleinových výroků vystupoval proti programovitosti za „organizování 

mas“: „Heute lebt ein Stand vom anderen, einer ist vom anderen abhängig. Es git kein 

Schicksal eines Standes oder eine Klasse, es gibt nur das Schicksal aller.“54 Současně 

však musel polemizovat se sociálními demokraty, kteří si na trutnovskou schůzi vynutili 

přístup.55  

Členská základna SHF se i přes řadu vnitřních krizí postupně rozšiřovala: 

zatímco v říjnu 1933 čítala pouze 9.500 členů, v roce 1934 to byl již více jak 

sedminásobek (71.431 členů), a v říjnu 1935 dokonce čtyřicetinásobek (384.982 

                                                 
53 Kárník (2002) : 187. 
54 Trautenauer Tagblatt. 21.7.1934, roč. LXVII, č. 161. 
55 Šolc (1966) : 67-68.  
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členů).56 „Verbovací“ metody henleinovců nabývaly často pochybného rázu: nic 

netušící trutnovský chodec dostal například přihlášku do SHF až do ruky, aniž by           

o členství projevil jakkoliv zájem.57 Dne 19. dubna 1935 se SHF kvůli volebnímu řádu 

přejmenovala na Sudetoněmeckou stranu (Sudetendeutsche Partei – SdP).  

V parlamentních volbách, konaných dne 19. května 1935, dosáhla SdP 

mimořádného úspěchu – stala se nejenom nejsilnější německou politickou stranou, ale 

počtem získaných hlasů dokonce nejsilnější politickou stranou v celé ČSR. Na Trutnov-

sku kandidovala SdP do Poslanecké sněmovny Adolfa Kellnera a Heinze Linkeho          

a do Senátu kovářského mistra Patzaka z Litiče. V soudním okrese Trutnov obdrželi 

henleinovci 53,88 % všech hlasů (resp. 60,2 % hlasů německého obyvatelstva), 

v soudním okrese Maršov pro ně hlasovalo 66,61 % všech voličů (resp. 68,35 % voličů 

německé národnosti) a v soudním okrese Žacléř získala SdP 40,72 % všech hlasů (resp. 

45,03 % hlasů německého obyvatelstva).58 Významná byla v rámci předvolební agitace 

Henleinova návštěva Trutnova dne 3. května 1935. Zatímco šéf SdP ve svém projevu  

ve Střeleckém parku na Nivách (a posléze i na trutnovském náměstí) hovořil o tom,      

že „zlý třídní boj“ mezi Němci je u konce, na druhé straně Úpy probíhala v tutéž dobu 

demonstrace zhruba dvou tisíc českých a německých antifašistů. O události se ve své 

řečí zmínila i poslankyně Národního shromáždění Františka Zeminová. „Naši hraničáři 

v Trutnově hlásí – to byla úžasná věc a porážka naší státní autority, když führer SdP 

přijel na trutnovské náměstí a hejtman dal obklopit ohromným kordonem četnictva        

a policie hitlerovskou agitaci. Na 160 četníků z Prahy a východních Čech bylo staženo 

na ochranu Henleina. Na náměstí trutnovském, kudy se několikrát valila nepřátelská 

vojska přes životy našich lidí i našich Němců, stál pan Henlein ve své parádě. Pracinky 

se zdvihaly nahoru a volalo se Heil Hitler! Dámy a pánové, tohle je ČSR?!“59  

SdP nakonec nebyla i přes obrovský volební úspěch přizvána k účasti na vládě.60 

Drtivé volební vítězství henleinovců však naznačilo, že aktivistická politika potřebuje 

nový impuls. Německé vládní strany proto nastoupily i v důsledku generační výměny 

                                                 
56 Zimmermann (2001) : 39. 
57 Šulc (1966) : 68.  
58 Tamtéž, s. 85-86.  
59 Juřena (2006) : 144.  
60 Marek (2000) : 284. 
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tvrdší kurs v prosazování národních zájmů (tzv. sudetoněmecký aktivismus), nikoliv 

ovšem jednotně a koordinovaně.61 

SdP dokázala i přes časté vnitrostranické rozpory, které v nejednom případě 

doprovázely ostré tiskové polemiky a pokusy založit nová politická uskupení, oslovit 

v Československu převážnou část německého obyvatelstva. Masová podpora 

henleinovců byla podmíněna nejenom přesvědčením o národnostním útlaku, ale také 

tíživou ekonomickou a sociální situací v pohraničí – většina sudetských Němců se 

domnívala, že představitelé SdP budou prosazovat zájmy německého obyvatelstva        

u československé vlády daleko důsledněji nežli zástupci tzv. aktivistických stran. 

Někteří představitelé německé politické reprezentace, jakož i podnikatelé a naciona-

listický tisk navíc vládě vytýkaly údajnou diskriminaci a „čechizaci“ hospodářství.62 

Později působily na utváření postojů obyvatelstva i krátkodobé faktory – v prvé řadě 

obavy z vojenské eskalace česko-německého konfliktu a také touha po klidu a pocitu 

osobního bezpečí jako přímá reakce na ozbrojené střety, které nabývaly v průběhu září 

1938 zejména v oblasti severních a západních Čech charakter občanské války.63 

Radikalizace nálad, eskalovaná politikou SdP, dosáhla svého vrcholu v roce 1938, kdy 

se po anexi Rakouska začalo takové řešení rýsovat jako reálná možnost i pro sudeto-

německá území.64  

V případě Československa postupoval Hitler již od samého počátku v úzké 

součinnosti s SdP. Ta již během roku 1937 pozvolna stupňovala své politické 

požadavky tak, aby se mohla odvolávat na údajnou neochotu československé vlády 

k dohodě. Dne 5. listopadu 1937 vyložil Hitler představitelům armády a ministru 

zahraničí své budoucí záměry, jejichž součástí byl – jak zachycuje tzv. Hossbachův 

protokol – tajný útočný plán (s pracovním označením „zelený“ – „Fall Grün“ ) 

k likvidaci ČSR vojenskou cestou „v politicky a vojensky vhodném okamžiku“.65       

Dne 19. listopadu 1937 zaslal Henlein Hitlerovi memorandum, v němž se omluvil        

za předchozí autonomistickou orientaci své strany, když ji označil za pouhé klamání,      

a konstatoval, že „srozumění mezi Čechy a Němci je v Československu prakticky 
                                                 
61 Kárník (2003) : 78-79. 
62 Zimmermann (2001) : 38-39.  
63 Kural, Radvanovský a kolektiv (2002) : 54. 

64 Zimmermann (2001) : 363. 
65 Mnichov v dokumentech (1958) : 16. 
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nemožné“. Přislíbil rovněž, že SdP uvede svoji politiku co nejdříve do plného souladu 

s politickou linií Berlína. Henleinovci si přitom ústy svého vůdce neměli přát nic jiného 

nežli „v členění sudetského území, ba celého česko-moravsko-slezského prostoru           

do říše”.66 Téhož dne deklaroval zastánce „appeasementské“ britské politiky lord 

Halifax po osobní schůzce s Hitlerem v Berchtesgadenu, že Velká Británie zásadně 

neodmítá německé požadavky ve střední Evropě, ale že je i v zájmu Německa, aby se 

národnostní problémy v této oblasti vyřešily smírnou cestou. Lapidárně vyložil význam 

těchto Halifaxových slov anglický premiér Neville Chamberlain ve svém záznamu   

z 26. listopadu 1937: „Nevidím důvodu, proč bychom nemohli říci Německu – dej nám 

uspokojivé záruky, že nepoužiješ síly, když se chceš vypořádat s Rakušany a s Čecho-

slováky, a my ti dáme podobné záruky, že nepoužijeme síly, abychom zabránili změnám, 

budeš-li jich chtít dosáhnout mírovými prostředky.“67    

Dne 20. února 1938 Hitler během svého okázale velkoněmeckého projevu          

v Říšském sněmu v Krollově opeře v Berlíně prohlásil proces přebudování Německa      

a převýchovy německého národa podle nacionálně socialistického principu za dokonče-

ný a uvedl, že nastal čas, aby Německá říše převzala odpovědnost za „deset miliónů 

Němců ve dvou sousedících státech“.68 Pár dnů nato britský ministerský předseda 

Neville Chamberlain veřejně deklaroval, že se malé národy ve střední Evropě nemají 

spoléhat na ochranu Společenství národů. Události nabraly rychlý spád – dne 13. března 

1938 došlo i přes zákaz Dohody k anexi Rakouska k Německu. Tím byl uzavřen letitý 

spor mezi zastánci velkoněmecké a maloněmecké koncepce a sjednocení všeho 

„Němectva” (Gesamtdeutschtum) v jednom státě dosáhlo svého prvního vrcholu.  

Vedení SdP vyzvalo po „anšlusu“ Rakouska k „národní jednotě“. 69 Uskutečnění 

práva na sebeurčení se nyní zdálo být na dosah. „Jeden národ, jedna říše, jeden 

Vůdce!“, zaznívalo na manifestacích SdP. K radikalizaci veřejného mínění přispíval 

nejenom zahraničněpolitický vývoj, ale také říšskoněmecká propaganda. Značnou roli 

sehrál zejména německý rozhlas, jehož zahraniční program referoval jak o politickém 

dění a hospodářských úspěších Říše, tak o „výsledcích dosažených na poli kultury“. Pár 

                                                 
66 Kárník (2003) : 88-89. 
67 Feiling (1949) : 133.  
68 Kural (1993) : 169.  
69 Beneš, Kuklík, Kubů, Kural, Kvaček, Pešek, Petráš, Suchánek, Jančík, Radvanovský (2002) : 102. 
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dnů nato, dne 28. března 1938, označil Hitler Henleina při osobní schůzce za svého 

místodržitele v ČSR a naznačil, že Československo „je na řadě“.  Představitele SdP 

zároveň pověřil stupňovat tlak do zjevně nepřijatelných rovin.70 Německé aktivistické 

strany, stále víc deprimované vývojem a chabými výsledky neoaktivismu, byly anexí 

Rakouska otřeseny v základech. Jejich představitelé se ocitali ve značně rozporném 

postavení – tím, jak se snažili prosadit vládní návrhy, se dostávali čím dál více pod tlak 

své členské základny, která žádala podporu Henleinových autonomistických 

požadavků.71 Ke konci března 1938 opustili vládní kabinet němečtí ministři za BdL        

a DCVP a poslanci obou stran následně vstoupili do parlamentního klubu SdP.               

K 11. dubnu 1938 podal demisi také sociálně demokratický ministr Ludwig Czech. Tyto 

události znamenaly faktický konec německého aktivismu v ČSR.72 V Trutnově se 

konala „slučovací“ schůze v sále na Nivách dne 27. března 1938; bývalí představitelé 

agrárníků a křesťanských sociálů zde deklarovali loajalitu SdP. Téhož dne se 

uskutečnily v místním kostele děkovné bohoslužby za sjednocení všeho „Němectva“.73 

Dne 23. dubna 1938 byl v Karlových Varech zahájen sjezd SdP, v jehož průběhu 

byl formulován základní politický program (tzv. „osm karlovarských požadavků“ ).74 

Henlein tak plně dostál svému závazku klást vládě „tolik, abychom nikdy nebyli 

uspokojeni“.75 Řada sudetských Němců však zaujímala k vyjednávání s českosloven-

skou vládou „kritický až negativní postoj“. Německý vyslanec v ČSR Ernst Einsenlohr 

dokonce v této souvislosti hlásil říšskému ministerstvu zahraničí, že „všechny kruhy 

obyvatelstva“ jednání SdP s československou vládou odmítají, neboť se domnívají,      

že autonomie sudetoněmecká území před hospodářskou krizí neochrání. Velká část 

                                                 
70 Mnichov v dokumentech (1958) : 31. 
71 Archiv Ústavu Tomáše G. Masaryka, BA, strany a spolky, karton 1, fond 161: Jaksch v rozhovoru     
s E. Sobotou (19. ledna 1938).  
72 Marek (2000) : 269. 
73 Metelka (1972) : 115. 
74 „Karlovarský program“ ze dne 24. dubna 1938 obsahoval osm základních bodů: 1. rovnoprávnost 
sudetských Němců (označených zde jako „národní skupina“) s českým národem; 2. uznání německé 
menšiny za právnickou osobu; 3. stanovení a uznání německého sídelního území; 4. německou 
samosprávu na tomto území, a to ve všech oborech veřejného života; 5. zákonnou ochranu pro německé 
občany státu vně německého území; 6. odstranění křivd vůči sudetským Němcům od roku 1918 a náhradu 
škod; 7. dodržování principu německých státních zaměstnanců v německém území; 8. plnou svobodu 
přiznávat se k němectví a německému světovému názoru. [Beneš, Kuklík, Kubů, Kural, Kvaček, Pešek, 
Petráš, Suchánek, Jančík, Radvanovský (2002) : 103] 
75 Mnichov v dokumentech (1958) : 31. 
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sudetských Němců tedy spatřovala řešení svých existenčních problémů a splnění 

sociálních očekávání pouze v připojení k Hitlerově říši. Vláda zareagovala na uvedenou 

proklamaci návrhem, který kromě otázky kolektivních menšinových práv obsáhl 

veškeré dosavadní požadavky sudetoněmecké politiky i dalších národnostních menšin    

a který přetvářel ČSR ze státu národního ve stát národnostní.76 Návrh však vzbudil jak   

u Hitlera, tak u vedení SdP neklid ústící v závěr, že statut „musí být sudetským 

Němectvem odmítnut, neboť nám nemůže jít o mírové řešení sudetské otázky v rámci 

československého státu”. Československá vláda se s ohledem na příznivou meziná-

rodní situaci snažila proces schvalování národnostního statutu uspíšit. Ze vzájemných 

francouzsko-anglických jednání v průběhu dubna 1938 vzešel slib poskytnout 

Československu vojenskou pomoc v případě nutnosti. Později byl prezident Beneš 

dokonce informován o tom, že s vojenskou podporou Francie a Anglie lze počítat            

i v případě, že SdP neustoupí od „Karlovarského programu“.77 

Obecní volby, konané ve dnech 22. a 29. května a 12. června 1938, byly SdP 

ultimativně vyhlášeny dnem sudetoněmeckého „anšlusu“. Strana v nich získala 

1.279.045 německých hlasů. Důležitou roli sehrály v rámci předvolební agitace 

ordnerské (pořádkové) oddíly SdP nazvané „Dobrovolná ochranná služba“ (Freiwil-

liger Schutzdienst – FS), které sloužily jako „ochrana shromáždění, jako úderná 

jednotka a jako ‚ochrana‘ sudetoněmeckého obyvatelstva“.78 Henlein hovořil o SdP 

opakovaně jako o jediném zástupci Němců v Československu, přičemž „malé 

odštěpenecké strany již nemají mít žádné právo na život“.79 Členové aktivistických 

stran byli vyzýváni k tomu, aby se podřídili jednotné linii a vstoupili do SdP. Agitační 

letáky přitom zdůrazňovaly, že po 31. květnu 1938 již nikdo nebude přijat.80 Členská 

základna henleinovců se postupně rozšiřovala: zatímco v únoru 1938 čítala pouze 

559.614 členů, po „anšlusu“ Rakouska to bylo již 770.101 osob, v dubnu 1938 

1.057.968 osob, v květnu 1938 1.320.193 osob, a v červnu 1938 dokonce 1.349.180 

osob. Mimo strukturu SdP nakonec setrvala pouze DSAP a Německá demokratická 

strana svobodomyslná (Deutsch-demokratische Freiheitspartei – DDFP), která kdysi 
                                                 
76 Kárník (2003) : 539-542. 
77 Beneš, Kuklík, Kubů, Kural, Kvaček, Pešek, Petráš, Suchánek, Jančík, Radvanovský (2002) : 103-104. 
78 Zimmermann (2001) : 53. 
79 Trautenauer Tagblatt. 18.3.1938, roč. LXXI, č. 62, s. 1. 
80 Trautenauer Tagblatt. 17.3.1938, roč. LXXI, č. 61, s. 8. 
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tvořila součást Německého pracovního a volebního společenství (Deutsche Arbeits- und 

Wahlgemeinschaft – DAWG) a jejíž důležitost byla dána vlivem pražského německého 

židovství a hlavně jeho intelektuálních kruhů.81  

Na základě zpráv československých i spojeneckých rozvědek o údajném 

rozmístění německých divizí v blízkosti hranic s ČSR povolalo ministerstvo národní 

obrany po zasedání vlády dne 20. května 1938 k mimořádnému cvičení jeden ročník 

zálohy a náhradní zálohy, doplněné příslušníky speciálních zbraní. Na Trutnovsku 

obdržely jednotky SOS hesla k zaujetí předem naplánovaných pozic kolem půlnoci 

z 20. na 21. května 1938.82 Generální štáb nařídil současně přísnou ostrahu státních 

hranic. Šlo o rozhodnutí náhlé a neplánované, přijaté pod tlakem nepříznivých zpráv.83 

Hitler se rozhodl uspíšit přípravu k frontálnímu útoku na ČSR. „Je mým nezměnitelným 

rozhodnutím zničit v blízké budoucnosti Československo vojenskou akcí“, zdůrazňoval 

v úvodu nových válečných směrnic.84 Vedení SdP využilo nastalé situace a předložilo 

československé vládě další verzi svých požadavků („Náčrt nového řádu pro vnitrostátní 

poměry Československa“), která počítala s přeměnou ČSR na volnou federaci 

teritoriálně vymezených národních skupin vybavených silnými samosprávnými 

funkcemi, kdy pravomoci centrálních orgánů by byly omezeny na naprosté minimum. 

Náčrt byl konzultován nejenom s Berlínem, ale také s některými britskými činiteli. 

Londýn vyzval československou vládu, aby národnostní statut nepředkládala 

parlamentu ke schválení dříve, nežli bude dosaženo dohody s SdP.85 Prezident Beneš 

proto představil další koncept řešení česko-německé krize, kterým v rámci snahy            

o zachování celistvosti státu navrhoval zřídit na území ČSR tři ryze německé 

samosprávné kraje (župy).86  

Za této situace vyslala britská vláda do Československa zprostředkovatele – 

lorda Waltera Runcimana, aby se svojí diplomatickou činností pokusil zamezit rozšíření 

konfliktu a jeho vojenské eskalaci. Příjezd konzervativního britského politika vyvolal 

obavy jak na české, tak na německé straně. Přestože se Runciman zpočátku ztotožňoval 

                                                 
81 Kárník (2003) : 504-505.  
82 Juřena (2006) : 145.  
83 Kárník (2003) : 524-525.  
84 Mnichov v dokumentech (1958) : 62.  
85 Kárník (2003) : 546.  
86 Beneš, Kuklík, Kubů, Kural, Kvaček, Pešek, Petráš, Suchánek, Jančík, Radvanovský (2002) : 105. 
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s návrhem prezidenta Beneše, v závěru svého pobytu se vyslovil pro odstoupení 

sudetoněmeckého území Hitlerově říši. „ Čeští úředníci a česká policie, základně 

mluvící nebo nemluvící německy, byli ve velkém jmenování do vedení čistě německých 

krajů. Čeští zemědělci byli podporování v osidlování půdy zabavené pod pozemkovou 

reformou ve středu německého obyvatelstva; pro děti těchto českých vetřelců byly 

stavěny školy ve velké míře. Obecně se věří, že české firmy byly podporovány na úkor 

německých firem v kvótách státních smluv a stát poskytoval podporu a práci pro Čechy 

více ochotně než pro Němce. Věřím, že tyto stížnosti jsou dobře odůvodněné. Po dobu 

své mise jsem neshledal žádnou ochotu ze strany československé vlády pro napravení 

nebo něco obdobného v adekvátním měřítku. Pocit mezi sudetoněmeckými obyvateli 

před čtyřmi nebo pěti lety byla beznaděj. Ale vzestup nacistického Německa jim dal 

novou víru. Vážím si jejich obracení se k příbuzným a jejich eventuální touhu přidat se   

k Říši jako přirozený vývoj těchto okolností.“87 Představitelé SdP chápali Runcimanovu 

misi jednoznačně jako naplnění svého úsilí o „zmezinárodnění“ sudetoněmecké otázky 

a potvrzení legitimity jejich požadavků na sebeurčení.88 

Britská vláda se nadále snažila o nalezení mírového řešení v rámci ČSR.           

Až teprve v reakci na neúspěšná jednání československé vlády se zástupci SdP prosadil 

Chamberlain ve vládním kabinetu stanovisko, že je třeba zvažovat i možnost odstoupení 

sudetoněmeckého území. Vedení SdP vypracovalo posléze další, méně radikální 

variantu svého politického programu (v odborné literatuře bývá označována obvykle 

jako „Návrh“ ), na kterou prezident Beneš odpověděl předložením „ čtvrtého plánu“ 

řešení česko-německé krize a akceptací většiny bodů „Karlovarského programu“. 

Přestože se mezi umírněnějšími členy SdP objevily názory, že by měl být Benešův 

koncept akceptován, Berlín jej zcela jednoznačně odmítl jako nepřijatelný.89 

V návaznosti na ostrý Hitlerův projev z norimberského sjezdu NSDAP ze dne 

12. září 1938, v němž opakovaně hovořil o „právu na sebeurčení sudetoněmecké 

národní skupiny“, vypukly především v oblasti západních Čech nepokoje, řízené            

a usměrňované SdP. Denně se množily zprávy o demonstracích, přepadech na celnicích 

a strážnicích, přestřelkách, krvavých násilnostech páchaných na českém obyvatelstvu     

                                                 
87 Mnichov v dokumentech (1958) : 64. 
88 Richter (1999) : 18-19. 
89 Kárník (2003) : 557-560. 
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a obsazování železničních stanic a úřadoven.90 V okresech Cheb, Sokolov, Karlovy 

Vary, Loket, Nejdek, Kadaň, Přísečnice a Český Krumlov byla dokonce československá 

vláda nucena vyhlásit stanné právo. Představitelé SdP se za této situace zřekli 

„odpovědnosti za další vývoj“.91 Henlein uprchl dne 14. září 1938 do Německa              

a obeznámil Hitlera s vlastním návrhem řešení, které spočívalo v okamžitém odstoupení 

všech československých území s více jak padesátiprocentním podílem německého 

obyvatelstva a obsazením těchto oblastí německými jednotkami. Ve svém nejznámějším 

prohlášení ve službách nacistické diktatury z následujícího dne pak veřejně deklaroval 

požadavek návratu sudetských Němců „domů do Říše!“: „Chceme žít jako svobodní 

němečtí lidé! Chceme opět mír a práci v naší domovině! Chceme domů do Říše! Bůh ať 

žehná nám i našemu spravedlivému boji!“ Henlein zároveň vyzval sudetské Němce,   

aby se podíleli na otevřeném a přímém boji proti ČSR a „hr ůzovládě husitsko-

bolševických zločinců“. 92 Odpověď československé strany na sebe nenechala dlouho 

čekat. Dne 16. září 1938 rozhodla vláda o zákazu SdP a na Konrada Henleina a Karla 

Hermanna Franka byl vydán zatykač.  

Říše mezitím přiostřila svoji propagandu a o situaci v československém 

pohraničí šířila záměrně nepravdivé informace. Mimořádnou úlohu sehrál v ideolo-

gickém boji proti ČSR říšskoněmecký rozhlas. Nacisté jej považovali za mnohem 

účinnější prostředek psychologického a ideologického působení nežli tisk, a to proto,   

že rozhlasové vysílání bylo možné držet pod centrální kontrolou, nevyžadovalo velké 

investice a nepodléhalo dohledu států, na jejichž území bylo šířeno. V Československu 

byly již od roku 1932 k dispozici rozhlasové pořady vysílané z Vratislavi, Lipska           

a Mnichova; roli jakési sudetoněmecké stanice hrál zejména lipský vysílač.93 

                                                 
90 Dne 22. září 1938 v 21 hod. došlo například k napadení vojenské hlídky a ke střelbě před budovou 
Okresního úřadu v Broumově. V obcích Libná, Zdoňov a Dolní Adršpach se útočníci téhož dne zmocnili 
celních úřadů, poštovních úřadoven a nádraží. [NA Praha, fond PMR, k.č. 3182, č. 1726/38.] 
91 Beneš, Kuklík, Kubů, Kural, Kvaček, Pešek, Petráš, Suchánek, Jančík, Radvanovský (2002) : 107. 
92 Hahnová, Hahn (2002) : 39.  
93 Nutno říci, že československá vláda nevěnovala říšskoněmeckému rozhlasu dostatečnou pozornost       
a zejména podcenila řešení, resp. možné a reálné protiopatření včasným zřízením vysílací stanice              
s převážně německými pořady a zpravodajstvím zaměřeným v duchu demokratické ideje ČSR. 
„ Československý rozhlas“ vysílal německy od října 1925 – zpočátku necelou půlhodinu třikrát týdně, 
později jednu hodinu denně. V pohraničí však bylo vysílání špatně slyšitelné. O některých rozhlasových 
pořadech navíc sudetští Němci ani nevěděli; programový časopis totiž obsahoval více informací               
o programech říšskoněmeckých stanic nežli o vysílání „ Československého rozhlasu“. Až teprve v květnu 
1938 se podařilo zprovoznit vysílač v Mělníku, jenž byl určen pro celodenní šíření rozhlasových relací     
v němčině. [Boelcke (1977) : 51-52 ; Hruška (2009) : 126-128] 
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Naléhavost vysílání rostla adekvátně růstu napětí a hrozbě nebezpečí válečného 

konfliktu. Podle důvěrných pokynů vedoucího oddělení rozhlasu ministerstva 

propagandy Alfreda Berndta bylo nutné, aby každá redakce měla referenta pro sudeto-

německou otázku. Pokyny zněly následovně: zesilovat tendence – u Němců klid,         

na druhé straně teror. Tím zdůraznit „Karlovarský program“, akcentovat, že česko-

slovenská mobilizace byla zbytečná. 14. září 1938 – heslo: „Není možné soužití“.       

16. září 1938 – zveličit vojenská opatření Československa, popisovat útěky Němců 

z ČSR. 17. září 1938 – heslo: „ Československo je ostudou, musí zmizet z mapy!“94  

Vojenská zpravodajská služba (Abwehr) současně organizovala hustou diverzní 

síť. Z naprosto spolehlivých příslušníků SdP i nestraníků oddaných nacionálně 

socialistické ideologii se v přísné konspiraci organizovaly jednak skupiny „S“ (Spren-

gruppe, Sabotagegruppe – destrukční, sabotážní skupiny), jednak skupiny „K“ 

(Kampfgruppen – bojové skupiny). Zatímco skupiny „S“ měly v týlu československé 

armády ničit mosty, komunikace, telefonní spoje a železniční tratě a přepadávat 

vojenské a policejní objekty, úkolem skupin „K“ bylo všemožně ztěžovat ústup 

československých jednotek od hranic. Kromě skupin „S“ a „K“ byly organizovány ještě 

zvláštní skupiny s označením „T-Organisation“, které byly určeny k ničení spojovacích 

zařízení. Pro vybavení diverzních skupin zajišťoval abwehr tajný přísun zbraní, munice 

a výbušnin. Velitelé skupin a specialisté absolvovali v Říši speciální kursy. 

Zakladatelem a řídícím orgánem diverzních skupin v Krkonoších se stal Wilhelm 

Hanke, zaměstnanec pobočky trutnovské spořitelny v Maršově. Již v době vstupu         

do SHF v roce 1934 byl zpravodajsky napojen na hauptmanna Riesena, jemuž dodával 

špionážní informace. Ten mu později zjednal kontakt s hauptmannem Fleckem, který jej 

definitivně získal pro diverzní činnost.95 Mezi Hankeho spolupracovníky patřili 

například spolumajitel Luční a Richtrovy boudy Manfred Beutel, lyžařský závodník 

z Pece pod Sněžkou Gustav Berauer, student medicíny Rudolf Faltis anebo obchodník 

Karel Thum. Mimořádnou aktivitu projevoval účetní revizor z Trutnova Alois Rumler, 

který svým vlastním vozem rozvážel po okolí zbraně, munici, výbušniny i chemikálie 

k jejich výrobě.96 V oblasti Krkonoš se připravovaly k akcím diverzní skupiny 

                                                 
94 Richter (1999; 1. sv.) : 260.  
95 SOA Zámrsk, spis Mimořádného lidového soudu v Hradci Králové č. Ls 780/46.  
96 SOA Zámrsk, spis Mimořádného lidového soudu v Hradci Králové č. Ls 784/46. 
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v Bohuslavicích, Radči, Hostinném, Pilníkově, Trutnově, Maršově, Peci pod Sněžkou, 

Špindlerově Mlýně a Vrchlabí. Zapojeno do nich bylo okolo 500 osob. O jejich výzbroji 

si lze učinit představu podle počtu zbraní odevzdaných po odstoupení pohraničí Čech     

a Moravy v oblasti od údolí Labe k Hostinnému a od údolí Úpy k Trutnovu: 236 pušek, 

63 samopalů s náboji, 216 pobočných zbraní, 196 pistolí, 535 ručních granátů, 41 krabic 

trhavin, 293 rozbušek a 80 m zápalné šňůry.97  

Dne 17. září 1938 zahájil svoji činnost na základě Hitlerova rozhodnutí 

paramilitární „Sudetoněmecký sbor dobrovolníků“ (Sudetendeutsches Freikorps – 

SFK), který byl pověřen k tomu, aby v pohraničních oblastech zajišťoval ochranu 

německého obyvatelstva a aby podněcoval další nepokoje a srážky. Oddíly SFK se 

konstituovaly především ze sudetských Němců, kteří uprchli do Říše. Odpovídaly přímo 

Konradu Henleinovi. Dne 18. září 1938 obdrželo velitelství SFK mimořádný rozkaz, 

aby „byly hranice malými akcemi neustále zneklidňovány: jeden za druhým musejí 

následovat vpády malých úderných čet, přepady pohraničních stanic a jejich posádek“. 

Úkoly zněly jasně: „proniknout, rozpoutat zmatek, pokud možno zadržet rukojmí           

a zmizet“.98 Střety příslušníků freikorpsu s československou armádou byly na denním 

pořádku. V oblasti Krkonoš se v průběhu zářijové dekády bojovalo hlavně o Pomezní 

Boudy, Petrovu a Špindlerovu boudu a o silniční mosty mezi Špindlerovou boudou         

a Špindlerovým Mlýnem.99 V Horní Malé Úpě v okrese Maršov zaútočili diverzanti dne 

20. září 1938 na celnici. Budova byla zapálena – dva z obránců utrpěli při přestřelce 

vážná zranění, jeden z nich byl zabit a další dva odvlekli útočníci na německé území.100 

Mezi obyvatelstvem v pohraničí panovala značná nejistota a strach. Jen dne 23. září 

1938 mělo být zadrženo na „ čtyři sta komunistů, sociálních demokratů a jiné chátry“. 

Na řadě míst brali příslušníci freikorpsu do zajetí dokonce i československé úředníky      

a předávali je německé pohraniční stráži. V některých oblastech, například v Aši          

či Chebu, se dokonce oddílům FS a stoupencům SdP podařilo převzít moc. Přestože již 

dne 22. září 1938 vydal Hitler rozkaz, aby jednotky SFK zabezpečovaly v pohraničních 

oblastech, z nichž odešli Češi, klid a bezpečnost, pokyn byl vzápětí odvolán, neboť 

                                                 
97 Vašek (1998) : 41-61.  
98 Zimmermann (2001) : 56. 
99 Krkonoše – příroda, historie, život (2007) : 426. 
100 Richter (1994) : 120-121. 
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„vojenské akce se staly běžnou rutinou freikorpsu“.101 Až teprve na základě všeobecné 

mobilizace ze dne 23. září 1938, kterou ČSR vstoupila do branné pohotovosti, nabyly 

jednotky československé armády nad pohraničím opětovnou kontrolu. Celková bilance 

činnosti SFK byla ovšem značná: vedle obrovských materiálních škod jí padlo za oběť 

nejméně 110 Čechů a přes dva tisíce osob bylo zavlečeno na německé území.102  

Z obav před vojenskou eskalací česko-německého konfliktu zaslali dne 19. září 

1938 představitelé Francie a Velká Británie do Prahy nótu, která již obsahovala výzvu   

k odstoupení sudetoněmeckých území Hitlerově říši. Československá vláda se ocitla 

v nelehkém postavení. Z jedné strany na ni naléhaly velmoci vyděšené nebezpečím 

války, do níž mohly být zataženy, z druhé strany se zvedala silná vlna vlasteneckého 

odhodlání naprosté většiny obyvatelstva v zemi, které nutilo své politické představitele 

k zaujímání rozhodných stanovisek obrany demokratického státu. Řada politických 

skupin – dokonce i němečtí profesoři pražské univerzity – vystupovali manifestačně 

proti nacistickým plánům na odtržení pohraničních oblastí od ČSR.103 „Prezident 

Edvard Beneš a vláda po počátečním zdráhání a po pohrůžce Velké Británie a Francie, 

že pokud Československo návrh odmítne, nepostaví se mu v případné válce po bok,     

21. září 1938 požadavek akceptovaly. Po dalších znepokojujících peripetiích – Hitler 

zprvu nechtěl na tento návrh přistoupit, hodlal vyprovokovat válku – se Německo, Itálie, 

Velká Británie a Francie dohodly na modalitách odtržení.“104  

ČSR ztratila území, které pro ni měly zásadní strategický a vojenský význam.  

„Mnichovská dohoda“, uzavřená bez československé účasti v pozdních nočních 

hodinách dne 29. září 1938, znamenala faktickou destrukci československé státní ideje. 

Prezident Beneš její schválení neodvrátil ani narychlo připraveným „pátým plánem“, 

který zaslal tajně do Paříže a v němž nejenom že souhlasil s odstoupením části 

pohraničních území vně linie hlavních opevnění Německé říši, ale dokonce v něm 

navrhoval odsun dalších sudetských Němců a posléze přesun německých enkláv 

z českomoravského vnitrozemí do zbývajícího pohraničí prostřednictvím tzv. vnitřního 

transferu.105 Československá vláda se před mnichovským verdiktem sklonila a zavázala 

                                                 
101 Zimmermann (2001) : 57. 
102 Biman (1998) : 111. 
103 Richter (1999) : 39. 
104 Zimmermann (2001) : 57. 
105 Beneš, Kuklík, Kubů, Kural, Kvaček, Pešek, Petráš, Suchánek, Jančík, Radvanovský (2002) : 107.   
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se, že pod kontrolou Francie, Velké Británie a Itálie vyklidí sudetoněmecké oblasti       

do 10. října 1938. 

 

1.3 Vývoj česko-německých vztahů v letech 1938-1939 se zaměřením na trut-

novský region  

 V sobotu 1. října 1938 ve dvě hodiny ráno překročili první příslušníci 

wehrmachtu hranice s ČSR. Pět skupin německého pozemního vojska zahájilo 

rozsáhlou vojenskou okupaci pohraničí. Německým jednotkám bylo uloženo, aby ne-

stupňovaly napětí a umožnily československé armádě volný odchod. Ve dnech             

1.-7. října 1938 proběhl zábor v tzv. nesporném území (I.-IV. pásmo) a ve dnech          

8.-10. října 1938 zábor V. okupačního pásma, a to dokonce dříve, nežli byl mezi-

národním výborem v Berlíně, složeným ze zástupců signatářských států „Mnichovské 

dohody“ a Československa, vymezen jeho teritoriální rozsah.106 V národnostně 

smíšených oblastech mělo obyvatelstvo nejpozději do konce listopadu 1938 lidovým 

hlasováním rozhodnout o tom, zdali bude jejich území odstoupeno Německu anebo 

zůstane součástí ČSR.107 Pohyby vojsk v pohraničí kontrolovali francouzští, britští        

a italští pozorovatelé. S výjimkou několika drobných přestřelek mezi německými          

a československými vojáky a menších sabotážních akcí proběhlo obsazení pohraničí   

bez větších incidentů.108  

S vymezením státních hranic nesouhlasili někteří představitelé SdP a rovněž 

zástupci německé šlechty, kteří se domáhali toho, aby byl jejich pozemkový majetek 

začleněn do Německé říše. V Berlíně bylo dokonce narychlo zřízeno sudetoněmecké 

byro, které vlastními územními požadavky usilovalo o co nejrozsáhlejší zábor na úkor 

Československa.109 Na osmé plenární schůzi mezinárodního výboru dne 13. října 1938 

                                                 
106 Zatímco československá delegace zastávala názor, že by kritériem pro odstoupení území v rámci       
V. pásma měla být 50%, resp. 75% německá většina podle sčítání lidu z roku 1930, a to v duchu britsko-
francouzských propozic z 21. září 1938, které jako jedinou přijatelnou variantu přijala pod nátlakem 
pražská vláda, Hitler prohlásil za jedině možnou linii godesberskou a za jediné kritérium majority 51% 
německou převahu podle sčítání lidu z roku 1910, resp. podle statistického odhadu z roku 1918. Schůze 
mezinárodního komitétu na plenární schůzi dne 14. října 1938 přijala kritérium kvalifikované 51% 
většiny německého obyvatelstva z roku 1910. [Kural, Radvanovský a kolektiv (2002) : 41-42] 
107 Dne 13. října 1938 se však mezinárodní výbor na své osmé plenární schůzi jednomyslně vzdal 
„Mnichovskou dohodou“ smluveného plebiscitu, a to v důsledku územního rozšíření německého záboru 
v rámci V. pásma. [Kural, Radvanovský a kolektiv (2002) : 42] 
108 Zimmermann (2001) : 65.  
109 Beneš, Kuklík, Kubů, Kural, Kvaček, Pešek, Petráš, Suchánek, Jančík, Radvanovský (2002) : 130. 
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vystoupili němečtí delegáti s dalšími návrhy na úpravu hraniční čáry. Žádosti vycházely 

veskrze ze smýšlených žádostí německých obcí, ponechaných původně mimo V. pásmo. 

V důsledku tohoto kroku Německu připadlo i přes protesty československých vyslanců 

a celých městských rad 315 obcí s českou většinou podle sčítání lidu z roku 1930, resp. 

251 obcí podle sčítání lidu z roku 1910.110 V trutnovském okrese byly takto zabrány 

obce Odolov a Strážkovice s 494 českými a 5 německými obyvateli.111  

Po 13. říjnu 1938 pokračovala jednání o nových státních hranicích již pouze 

mezi československou a německou delegací. Pro zástupce ČSR ovšem nevyznívala 

nikterak příznivě. Němečtí delegáti si vynutili několik dalších hraničních korektur, a to 

ještě dne 20. listopadu 1938, kdy byly podepsány a následujícího dne mezinárodním 

výborem schváleny protokoly o stanovení hranice mezi Německem a Československem. 

Právně bylo sloučení okupovaných oblastí s Německem provedeno zákonem o znovu-

sjednocení sudetoněmeckých území s říší ze dne 21. listopadu 1938, který z německého 

hlediska dovršoval „návrat sudetských Němců do Říše“.112 Ani teď ovšem ještě nebyl 

všem dnům konec. Takřka denně docházelo ke svévolným záborům obcí (Moravská 

Chrastová na Brněnsku, Stádlo u Šternberka aj.) anebo bylo vynucováno jejich předání 

hrozbami (Trnávka, Lazy u Jevíčka, „český hrot“ na Trutnovsku aj.).113 Další územní 

ztráty postihly Československo v důsledku nuceného odstoupení území Polsku               

a Maďarsku. 

Krátce po podepsání „Mnichovské dohody“, dne 1. října 1938, oznámil maršál 

Göring československému vyslanci v Berlíně Vojtěchu Mastnému, že Německá říše 

nadále nestrpí, aby Edvard Beneš zastával úřad prezidenta republiky. Pohrozil, že jestli 

Beneš ihned neodstoupí, Německo s ním již vůbec nebude jednat a při uplatňování 

„Mnichovské dohody“ bude vůči Československu postupovat s naprostou bezohled-

ností. Přibližně totéž dal na vědomí představiteli ministerstva zahraničních věcí            

A. Heidrichovi německý státní tajemník Ernst von Weizsäcker. Stejné informace 

přivezli do Prahy nezávisle na sobě členové československé delegace z jednání              

o provádění „Mnichovské dohody“ a také finančník Jaroslav Preiss. Aby mohla 

                                                 
110 Radvanovský, Kural a kolektiv (2002) : 42.  
111 Biman (1998) : 79. 
112 Beneš, Kuklík, Kubů, Kural, Kvaček, Pešek, Petráš, Suchánek, Jančík, Radvanovský (2002) : 131. 
113 Biman (1998) : 90n. 
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československá vláda nastoupit nový politický kurz, rozhodl se Beneš dne 5. října 1938 

abdikovat. Téhož dne se rozhlasovým projevem rozloučil s československým lidem         

a nazítří odjel do vily v Sezimově Ústí, kde chtěl v soukromí odpočívat po vyčerpá-

vajícím napětí posledních dní. Berlínské vládě však Benešovo odstoupení nestačilo – 

vyvinula nátlak na Prahu, aby současně opustil zemi. Beneš žádosti vyhověl a uspíšil 

svůj zamýšlený odjezd do zahraničí: 22. října 1938 odletěl s manželkou do Londýna.114 

 Zatímco pro převážnou část českého obyvatelstva na odstoupeném území 

znamenala „Mnichovská dohoda“ nepředstavitelnou tragédii, na německé straně bylo 

zjevné nadšení a očekávání od dalšího vývoje. Odvrácení vojenského konfliktu přineslo 

zklidnění situace a vytoužený pocit osobního bezpečí. „Osvobození“ pohraničí 

německými jednotkami oslavovaly téměř všechny vrstvy sudetoněmeckého 

obyvatelstva. O všeobecném opojení, které v oněch dnech panovalo, svědčí děkovné 

dopisy Hitlerovi, kázání duchovních, veřejná prohlášení představitelů místní 

samosprávy a v neposlední řadě také dochované vzpomínky pamětníků. Téměř ve všech 

výpovědích se obrážel radostný pocit sudetoněmecké jednoty, posilovaný hlavně třemi 

faktory: 1. vystoupením německé branné moci (propagandistické roty wehrmachtu 

pořádaly manifestace, promítaly filmy, rozdávaly lidem noviny, obstarávaly pro ně 

rozhlasové přenosy s projevy Hitlera apod.); 2. činností „Nacionálněsocialistické péče  

o blaho lidu“ (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt – NSV) a „Zimní výpomocné 

akce“ (Winterhilfswerk – HW); 3. návštěvou vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera 

v sudeto-německých oblastech.115  

Bezprostředně po zahájení okupace přicházely do pohraničí také operační oddíly 

pořádkové policie, které zabezpečovaly postupující německé armádě týl a zabraňovaly 

ničení důležitých objektů a zařízení, a operační oddíly bezpečnostní policie, jejichž 

úkolem bylo provádět v rámci tzv. očišťovacích akcí preventivní zatýkání odpůrců 

nacismu a potlačovat tak potenciální základnu odporu.116 Berlínská centrála 

Bezpečnostní služby (Sicherheitsdienst – SD) připravovala již od června 1938            

pro případ vojenského konfliktu mobilizační kartotéku se jmény antifašistů žijících        

v ČSR. Kromě toho byly sestavovány místní kartotéky pro každý kraj, které doplňovaly 

                                                 
114 Richter (1999; 2. sv.) : 80. 
115 Zimmermann (2001) : 65-68. 
116 Kural, Radvanovský a kolektiv (2002) : 46-50. 
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informace domácích agentů.117 Další důvody k represím dávali německým složkám 

denunciacemi odpůrců nacismu samotní funkcionáři SdP. Kanceláře SdP pro personální 

otázky prováděly rozsáhlé čistky úřednického aparátu a místní stranické skupiny 

prověřovaly spolehlivost obecních radních a starostů. Šéfové civilní správy nařídili,    

aby všichni „židovští, marxističtí nebo komunističtí starostové, jakož i tito národnosti 

české“ byli svého úřadu zbaveni a po dohodě s SdP byli povoláni starostové noví, 

řízením úřadu původně pouze pověření.118 

Naproti tomu byly z teroru na obsazeném území z větší části eliminovány oddíly 

SFK, a to především na žádost německé armády. Již k 1. říjnu 1938 zakázali Hitler         

a Henlein příslušníkům SFK překročit státní hranice a provádět jakoukoliv bojovou 

činnost.119 Některé jednotky sboru však neuposlechly a vrátily se jako celek, jiné byly 

vyzvány, aby se zúčastnily oslav při vstupu wehrmachtu do „osvobozených“ obcí. Tak 

například v Žacléři podniklo zhruba dvacetičlenné komando SFK útok na dělnickou 

čtvrť, ve které žili převážně Češi a němečtí sociální demokraté a komunisté.120            

Až teprve dne 8. října 1938 byla nařízena likvidace celého sboru SFK.121 

Podle přehledu ministerstva vnitra o stavu uprchlíků k 3. prosinci 1938 uteklo 

z obav před pronásledováním anebo v důsledku první divoké vlny teroru do vnitrozemí 

Čech a Moravy celkem 151.997 osob [125.425 Čechů (85,7 %), 11.647 Němců       

(8,75 %) a 14.925 Židů (11,23 %)]; celkový počet byl ovšem zřejmě mnohem vyšší, 

neboť již v období před Mnichovskou konferencí uprchlo před řáděním radikálních 

henleinistů a příslušníků freikorpsu nejméně 25 tisíc osob.122 Jako příklad nacionalis-

tické nenávisti lze uvést vražedný incident, k němuž došlo dne 27. září 1938 v Černé 

Vodě v okrese Žacléř: „Krátce po poledni přišel do Schremmerova hostince respicient 

finanční stráže Eduard Novotný. Přisedl ke stolu, kde seděli mladí henleinovci Steidler, 

Feest a Fiedler. Steidler znenadání vytrhl z kapsy automatickou pistoli a nic netušícího 

                                                 
117 Sládek (1986) : 33n.  
118 MA-Ústí nad Labem, fond Landrát – Ústí nad Labem, karton 2, Tagesbefehl CdZ při HrsGr. 3            
ze dne 3. října 1938. 
119 Zimmermann (2001) : 84. 
120 Juřena (2006) : 201.  
121 Biman (1998) : 111.  
122 Beneš, Kuklík, Kubů, Kural, Kvaček, Pešek, Petráš, Suchánek, Jančík, Radvanovský (2002) : 132.  
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respicienta střelil do břicha.“123 Někteří sudetoněmečtí fanatici projevovali vůči svým 

protivníkům takovou míru agresivity, že k aktům msty docházelo dokonce ještě dlouho 

po odstoupení pohraničí Hitlerově říši. 

První zásahy směřovaly proti komunistům, sociálním demokratům a dalším 

antifašis-tům známým z dob demokratické ČSR. Zástupce trutnovského starosty – 

sociální demokrat Alois Mühlberger byl například uvězněn již před příchodem německé 

armády.124 Během vzrušených událostí ze září a října 1938 se do bojů na česko-

slovenské straně zapojila řada německých komunistů a v rámci „Republikánské 

obrany“ (Republikanische Wehr) také mnozí němečtí sociální demokraté. KSČ              

a DSAP, jejich organizace a svazy se vlivem okolností nakonec samy rozpustily. 

Z předválečných třinácti tisíc členů KSČ utekly do „okleštěné“ ČSR zhruba dva tisíce    

a kolem 1.400 jich bylo okamžitě vzato do vazby; uvedený počet v dalším vývoji stoupl 

přibližně na 4.500. Obdobný osud postihl sociální demokraty, a to jak ty německé, tak 

ty české (v nacistických zprávách bývali zpravidla souhrnně označováni jako 

„marxisté“). Podle odhadů bylo v „pomnichovském“ období pozatýkáno na sedm tisíc 

(z celkového počtu osmdesáti tisíc) členů německé sociální demokracie, celkový počet 

za okupace byl ovšem mnohem vyšší; v odborné literatuře se obvykle uvádí přibližně 

dvacet tisíc uvězněných, reálnější odhad je však asi patnáct tisíc osob, z nichž převážná 

část zahynula v koncentračních táborech anebo na popravištích, mezi nimi i bývalý 

předseda německé sociální demokracie v ČSR Ludwig Czech.125 Řada členů KSČ          

a DSAP byla navíc později povolána na frontu anebo k pracovnímu nasazení. 

Nacistická propaganda činnost operačních oddílů chválila. Vydání „Völkischer 

Beobachter“ ze dne 10. října 1938 uvádělo, že gestapo zahájilo „v nejtěsnější 

spolupráci s pronikajícími oddíly branné moci“ okamžitě „o čišťování osvobozených 

území od marxistických zrádců lidu a dalších protistátních živlů“. 126 V rámci armádní 

jednotky č. 3 bylo operačním oddílem Trutnov k 12. říjnu 1938 zatčeno 47 osob, z nichž 

pět bylo posléze propuštěno.127 

                                                 
123 Richter (1994) : 125.  
124 Juřena (2006) : 221.  
125 Kural, Radvanovský a kolektiv (2002) : 182.  
126 Buchheim (1967) : 71 – In: Zimmermann (2001) : 80. 
127 MA-Ústí nad Labem, fond Landrát – Ústí nad Labem, karton 2, Tagesbefehl CdZ při HrsGr. 3 č. 12   
ze dne 12. října 1938. 
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V souladu s norimberským zákonodárstvím uplatňovali nacisté na okupovaném 

území od prvních dnů rovněž antisemitská opatření. Perzekuce židovského obyvatelstva 

byla vedena nejenom rasovými, ale zjevně také hospodářskými důvody a jejím cílem 

bylo donutit Židy k opuštění říšského území. Zamýšlené likvidaci židovského 

obyvatelstva tak, jak byla formulována v nacistickém programu „konečného řešení 

židovské otázky“, měl předcházet proces „arizace“ židovského majetku a vytváření 

„ghett bez zdí“, tj. oddělení Židů od zbylého národa pro jeho „špatnou krev“.128 

Bezprostředně po obsazení pohraničního pásma byli Židé většinou jen propouštěni 

z úřadů, jejich majetek byl zajištěn a přesně evidován. Protože z řady míst docházely 

informace, že se židovští majitelé obchodů snaží kvůli bojkotu svých živností zajistit 

další provoz prostřednictvím fingovaných převodů na některého ze svých zaměstnanců, 

vydali nacisté nařízení o protiprávním fingovaném krytí židovských obchodů.129 

Projevy antisemitismu se záhy projevily například i ve spisech o rozvodovém řízení. 

Většina žadatelů odůvodňovala žádost o rozvod s neárijským partnerem tvrzením,        

že v době uzavření sňatku neznala myšlenky nacionálního socialismu ani škodlivost 

židovství. Naprostá většina z nich byla k rozvodu se svým životním partnerem 

donucena z existenčních důvodů. Typické bylo zvláště následující odůvodnění žádosti: 

„Po příchodu německých jednotek dne 8. října 1938, v době, ve které se každý Němec 

radoval z osvobození a znovuobnovení Velkoněmecké říše, uvědomila jsem si jako 

árijka tragiku svého života, poněvadž jsem poznala, co to znamená mít v této veliké 

době za manžela žida, jehož židovství ve všech dnech života a manželství nebylo          

pro mne již snesitelné.“130 Další týdny přinesly i první protižidovské akce, které 

nakonec vyvrcholily „křišťálovou“ nocí ze dne 9. na 10. listopadu 1938 – 

zinscenovaným odvetným opatřením za vraždu německého diplomata Ernsta von Ratha, 

které provedl židovský emigrant Herschel Grynszpan. Lidé v rámci protižidovského 

pogromu drancovali židovské obchody a ničili okna i zařízení židovských obydlí. 

Vypáleny byly desítky synagog, mimo jiné i v Mostě, Sokolově, Teplicích, 

Mariánských Lázních, Litoměřicích, Jablonci, Trutnově, Krnově a Opavě.131 Jak zachy-

                                                 
128 Kural, Radvanovský a kolektiv (2002) : 66. 
129 Tamtéž. 
130 SOA Zámrsk, fond Landgericht Trutnov 2R4/39, 2R 104/39.  
131 Kocourek (1997) : 90. 
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cují dobové zprávy, do přelomu let 1938/1939 byla sudetoněmecká města „Žid ů 

prostá“.132 Továrny, podniky, ordinace, kanceláře, obchody a další židovský majetek, 

který zůstal ladem, gestapo neprodleně zabavovalo a v dohodě s landráty do nich 

dosazovalo „politicky přezkoušené“ árijské správce.133 Většina židovského obyvatelstva 

však uprchla do vnitrozemí Čech a Moravy a zčásti také do ciziny ještě před příchodem 

wehrmachtu. Nejpočetnější židovské komunity zůstaly v Teplicích – Šanově, 

Trnavanech, Ústí nad Labem, Liberci a Jablonci nad Nisou.134  

V centru pozornosti nacistů se ocitla přirozeně také česká menšina, která byla 

pro svou národní motivaci obecně vnímána jako zcela nespolehlivá a vůči Říši 

nepřátelsky zaměřená. S nepatrným předstihem před oddíly wehrmachtu odcházely 

z pohraničí jednotky československé armády, policie, četnictva a finanční stráže.         

Do vnitrozemí Čech a Moravy se stěhovaly celé úřady, na některých místech dokonce i 

školy. Odcházely či spíše prchaly i tisíce českých běženců. Byly jich plné silnice, 

nádraží i vlaky; ti šťastnější si na selské povozy,  nákladní auta, ale i ruční vozíky           

a kočárky stačili naložit pár věcí ze svého majetku. Většina vlekla jen rance, kufry          

a krabice převázané motouzy. Své domovy opouštěli z nejrůznějších důvodů:               

od bezprostředního ohrožení a budoucích obav o vlastní život, přes snahu ochránit 

majetek, nemožnost vykonávat dosavadní zaměstnání, psychologický nátlak ze strany 

německých úřadů až po nechuť žít na území cizího státu mezi nepřátelsky naladěným 

místním obyvatelstvem. Tíživou situaci vystihuje dopis adresovaný „Ústřednímu 

výboru Národní jednoty severočeské“ v Praze, ve kterém účetní továrny Berko 

v Bernarticích Bohumil Bartoš úpěnlivě žádal o pomoc: „Vážení přátelé. Bůh vysoko     

a Praha daleko. Není možno zde na hranicích vydržeti. Jedenáct let jsem na jednom 

místě u stejné firmy a nyní chci ku svým. Jde mi zde již vše na nervy. Nevěřím,              

že skutečně žiji v československé republice. Volám o pomoc. Jest v Praze, naší zlaté 

Praze, jedna jediná firma, která by mě mohla potřebovati? Vždyť jsem skutečně 

                                                 
132 Podle výsledků sčítání lidu ze dne 17. května 1939 žilo v sudetské župě 2.341 Židů (0,08 % všech 
obyvatel), 2.186 „míšenců 1. stupně“ (0,07 % všech obyvatel) a 1.301 „míšenců 2. stupně“ (0,04 % všech 
obyvatel). Většina jich byla usazena v ústeckém vládním kraji. Údaje o počtu židovského obyvatelstva 
v ČSR ovšem nebyly nikdy zcela přesné, neboť někteří se sice hlásili k židovskému náboženství, další 
(těch však byla menšina) k židovské národnosti, jiní nevykazovali jedno ani druhé – hlásili se prostě 
k národnosti německé, české, případně (na severní Moravě a ve Slezsku) k polské a nábožensky byli 
indiferentní až lhostejní, zatímco další se nechali z nejrůznějších důvodů pokřtít. [Otte (2000) : 128-152] 
133 Beneš, Kuklík, Kubů, Kural, Kvaček, Pešek, Petráš, Suchánek, Jančík, Radvanovský (2002) : 136-137. 
134 Polster, Müller (1941) : 55 ; Adler (1960) : 3-4, 40-41 ; Bohmann (1975; 4. sv.) : 217-218. 
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pracovník a mohu se uplatniti, budu-li míti příležitost.“135 Někteří Češi stačili           

před násilnickými hordami rozběsněných henleinovců zachránit pouze holý život. 

Nacističtí fanatici, posedlí pomstychtivou zuřivostí, drancovali příbytky českých rodin, 

vyzývali k bojkotu českých obchodů, rozbíjeli jim okna a nejrůznějiším způsobem 

dávali najevo, že další přítomnost určitých Čechů na sudetoněmeckém území není 

žádoucí.136 Naopak setrvalo mnoho českých dělníků, rolníků, řemeslníků, živnostníků, 

obchodníků a také pomocné síly správních úřadů a zaměstnanci pošt a železnic.137 Často 

však byli převáděni na hůře placená místa anebo se ocitli dočasně bez zaměstnání.138 

Tak například ředitelství žacléřských dolů propustilo dne 13. února 1939 bez udání 

důvodu všechny české důlní techniky a úředníky. Odejít muselo také 32 havířů a děl-

níků.139 Nejvíce násilných aktů směřovalo proti komunistům, sociálním demokratům, 

bývalým legionářům, členům vlasteneckých organizací („Sokol“ , „Ústřední matice 

školská“ aj.) a jiným politicky aktivním a společensky činným antifašistům. Ti, kteří 

zůstali, byli neustále sledováni. Liberecké ústřední gestapo vyzývalo opakovaně 

k usilovnému pátrání po ilegálních tiskovinách a spojeních.140  

Počet Čechů, kteří připadli v důsledku „Mnichovské dohody“ Německé říši, 

nelze zcela přesně stanovit. Přestože výsledky sčítání lidu ze dne 17. května 1939 

uvádějí 291.198 osob české národnosti (tj. 9,9 % všech obyvatel sudetské župy), 

skutečnou situaci odrážejí jen nedostatečně. Podle sčítání lidu z roku 1930 žilo 

v odtržených oblastech 726.416 Čechů. Jelikož jich však do prosince 1938 z tohoto 

počtu uprchlo na 115 tisíc a počet úředníků, které československá vláda přeložila        

do vnitrozemí, se pohyboval ve výši několika desítek tisíc, lze mít za to, že v sudetské 

župě žilo osob české národnosti více. I když do 17. května 1939 uprchli ještě další 

utečenci, je možno rozdíl mezi počty z roku 1930 a 1939 vysvětlit jen tím, že mnoho 

Čechů se přihlásilo k německé národnosti. Ernst Müller, funkcionář NSDAP odpovědný 

v sudetské župě za národnostní otázky, odhadoval v roce 1943 jejich počet na sto tisíc. 

Poté, co vypukla válka a němečtí muži odcházeli na frontu, počet Čechů na odstou-

                                                 
135 NA Praha, fond Národní jednota severočeská 1885-1948, inv. č. 47, karton 51. 
136 Richter (1999; 2. sv.) : 62. 
137 Zimmermann (2001) : 242.  
138 Kural, Radvanovský a kolektiv (2002) : 184-185. 
139 Metelka (1975) : 30, 42. 
140 Beneš, Kuklík, Kubů, Kural, Kvaček, Pešek, Petráš, Suchánek, Jančík, Radvanovský (2002) : 141-142. 
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peném území naopak vzrůstal – čeští dělníci nahrazovali ubývající pracovní síly 

v nacistic-kém hospodářství.141 

Mimořádně složitým a citlivým problémem byla pro české obyvatelstvo možnost 

opce. Podle smlouvy o státní příslušnosti a opci mezi Německou říší a Česko-

Slovenskou republikou ze dne 20. listopadu 1938 se stal německým státním 

příslušníkem ten, kdo se na odstoupeném území narodil před 1. lednem 1910 a bydlel 

zde před 10. říjnem 1938. Německou příslušnost získali rovněž jejích manželé                

a potomci. Češi žijící na říšském území se mohli do 29. března 1939 přihlásit 

k československé státní příslušnosti a Němci ve zbývajícím území republiky naopak 

k německé. Smlouva dále umožňovala jak berlínské, tak pražské vládě vypovídat          

ze svého území osoby, které se v době po 1. lednu 1910 přistěhovaly do oblastí 

odstoupených Německé říši, resp. Česko-Slovenska. Jelikož si však nacistické špičky 

potřebovaly ponechat zbylou německou menšinu v „okleštěné“ ČSR jako nástroj své 

zahraniční politiky a československá vláda se naopak obávala, že by další příliv Čechů 

z pohraničí znásobil už tak značné hospodářské a sociální potíže spojené s probíhajícím 

příchodem uprchlíků, bylo stanoveno, že strany užijí „vyhošťovaní paragraf“ pouze     

po vzájemné dohodě.142  

 Bezprostředně po příchodu prvních německých vojsk přistoupili nacisté            

ke konstituování říšskoněmecké správy. Jejich kroky byly vedeny snahou odstranit 

neprodleně veškeré demokratické prvky administrativního a samosprávného systému 

ČSR.143 V období od 1. října do 20. října 1938 spravovala okupované území německá 

branná moc. Jejím úkolem bylo potlačit jakýkoli aktivní nebo pasivní odpor, zabezpečit 

mezi obyvatelstvem klid a pořádek a připravit převedení správy na nově zřizované 

instituce. Působnost městských a obecních orgánů přitom měla zůstat zpočátku 

nedotčena. Pouze tam, kde by se projevil nesouhlas anebo by by nezbytné rychlé 

obsazení úřadů, měli rozhodovat šéfové civilní správy přidělení ke každé armádní 

skupině, resp. soudy, které mohla vojenská správa zřizovat ve své režii.144  

                                                 
141 Zimmermann (2001) : 241. 
142 Tamtéž, s. 242-243.  
143 Beneš, Kuklík, Kubů, Kural, Kvaček, Pešek, Petráš, Suchánek, Jančík, Radvanovský (2002) : 136. 
144 Kural, Radvanovský a kolektiv (2002) : 45.  
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Na základě výnosu vůdce a říšského kancléře o správě sudetoněmeckých pásem 

ze dne 1. října 1938 se dosavadní představitel SdP Konrad Henlein stal říšským 

komisařem pro sudetoněmecká území. Odpovídal přímo Adolfu Hitlerovi. Mezi jeho 

úkoly patřilo pečovat podle všeobecných pokynů vůdce „o politický rozvoj sudeto-

německých území“ a podle zvláštních pokynů říšských ministrů „o jejich státní, 

hospodářský a kulturní rozvoj“.145 Poté, co byl odvolán příkaz daný vrchnímu veliteli 

německých pozemních vojsk k zatímnímu výkonu veřejné správy, stanul říšský komisař 

v jejím čele. Jemu podřízení pověřenci se s účinností k 11. listopadu 1938 stali vládními 

prezidenty.  

Říšskému komisaři pro sudetoněmecká území podléhala veškerá správní 

odvětví. Byl oprávněn udílet pokyny úřadovnám, obcím a dalším veřejnoprávním 

subjektům, nad nimiž vykonával bezprostřední dohled. Klíčovou roli při budování 

správních orgánů ovšem sehrálo – obdobně jako v Rakousku – říšské ministerstvo 

vnitra. Všechny právní a správní předpisy k provedení vůdcova výnosu vyhlašoval 

říšský ministr vnitra Wilhelm Frick. Říšský komisař sice mohl měnit právní normy, 

avšak pouze s předchozím souhlasem říšského ministra vnitra.146  

Říšskoněmeckým funkcionářům připadl rozhodující význam také při procesu 

podřizování veřejného života jednotné linii („glajchšaltování“). Bezprostředně po zahá-

jení okupace, dne 2. října 1938, vydal Henlein ve své nové funkci říšského komisaře 

nařízení, jímž zakázal s okamžitou platností činnost všech politických stran s výjimkou 

SdP.147 Rozhodl rovněž o zákazu shromažďování a vydávání všech novin a časopisů. 

Vedoucí politické postavení SdP ovšem nemělo dlouhého trvání. Přibližně o týden 

později byl do kanceláře říšského komisaře dosazen zmocněnec pro záležitosti NSDAP 

Albert Hoffmann. Veškerá nařízení orgánů NSDAP adresovaná SdP i jejím složkám      

a přičleněným organizacím musela být nově kontrasignována nejenom Henleinem,      

ale také Hoffmannem.148 V závěru října 1938 vyhlásil Hitler vytvoření jednotně 

spravovaného území – Říšské župy NSDAP Sudety, konstituované oblastmi západních 

                                                 
145 Ust. § 3 výnosu vůdce a říšského kancléře o správě sudetoněmeckých pásem ze dne 1. října 1938. 
146 Zimmermann (2001) : 74-75. 
147 Tamtéž, s. 105. 
148 Nařízení vůdcova zástupce č. 146/38 ze dne 11. října 1938. BA, NS 6/231, s. 21 – In: Zimmermann 
(2001) : 105. 
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a severních Čech a moravského Slezska, která již plně podléhala říšskému vedení.149 

Konrad Henlein povýšil na SS-Obergruppenführera a ve stranické hierarchii zaujal 

pozici župního vedoucího NSDAP. Při svém jmenování byl pověřen tím, aby zahájil 

kroky směřující k organizačnímu a personálnímu převodu členství v SdP do struktur 

NSDAP a zajistil další formování strany.150  

Jelikož se říšské vedení NSDAP obávalo přijmout do svých řad všechny členy 

SdP bez prověření jejich politické spolehlivosti, podmínilo přechod členství „d ůvěrou   

a prokázanými zásluhami“. Sudetští Němci se tak museli ucházet o členství v NSDAP 

individuálně. Říšský pokladník NSDAP Franz Xaver Schwarz rozčlenil pro tyto účely 

členskou základnu SdP do několika skupin. První skupinu tvořili funkcionáři SdP, DTV 

a FS a vůdci všech formací freikorpsu. Do druhé skupiny byli zařazeni ti členové SdP, 

kteří vstoupili do strany do 15. března 1938, a dále všichni aktivní příslušníci oddílů FS 

a freikorpsu. Do třetí skupiny spadali ti členové SdP, kteří se k henleinovcům přidali 

mezi 16. březnem a 10. dubnem 1938. Ostatní příslušníky SdP, zejména ty, kteří 

vstoupili do strany mezi 1. dubnem a 31. květnem 1938, evidovaly místní skupiny 

v rámci tzv. místních čekatelských kroužků.151 Od února 1939 měli okresní vedoucí     

na základě pokynu župní kanceláře NSDAP posuzovat žadatele ve shodě s okresními 

stranickými soudy.  

I přes uvedená opatření proběhl proces politické přeměny podle stanoveného 

harmonogramu – k 5. listopadu 1938 byla SdP přijata do NSDAP a ustavování 

administrativních struktur NSDAP Sudety, jejích složek a přičleněných sdružení 

prohlásili funkcionáři za ukončené k 11. prosinci 1938.152 Deník „Die Zeit“  zůstal        

na Henleinovo výslovné přání oficiálním orgánem župního vedení a redakce se pouze 

přestěhovala z Prahy do Liberce. Aparát stranických buněk a základních organizací SdP 

byl převzat bez velkých změn. Župnímu vedoucímu NSDAP podléhalo čtyřicet 

                                                 
149 Území jižních Čech a jižní Moravy se stalo součástí stranických žup NSDAP Bavorská východní 
marka, Horní a Dolní Podunají a Slezsko. [Nařízení vůdce a říšského kancléře ze dne 30. října 1938, BA, 
NS 6/231, s. 41 – In: Zimmermann (2001) : 106] 
150 Beneš, Kuklík, Kubů, Kural, Kvaček, Pešek, Petráš, Suchánek, Jančík, Radvanovský (2002) : 134. 
151 Příkaz říšského pokladníka NSDAP ze dne 6. prosince 1938. Weisungsblätter der Gauleitung 
Sudetenland der NSDAP 1938. MA Ústí nad Labem, knihovna, sign. R 1537 – In: Zimmermann (2001) : 
116.  
152 Nařízení vůdcova zástupce č. 162/38 ze dne 31. října 1938. BA, fond NS 6/231, s. 43 –                       
In: Zimmermann (2001) : 108. 
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okresních vedoucích.153 Zatímco okresy SdP vycházely z československých volebních 

okrsků a kraje SdP z politických a soudních okresů, v průběhu převodu byly dva až tři 

kraje SdP začleněny do jednoho okresu NSDAP.154 Změny se dotkly i nižší úrovně – 

z místních skupin SdP bylo sloučením utvořeno 1.824 místních organizací NSDAP, 

které vedli bývalí vedoucí místních skupin SdP. V praxi se tedy místní skupinový 

vedoucí SdP stal nejprve místním pověřencem NSDAP a později byl formálně 

jmenován místním skupinovým vedoucím NSDAP.155 Místním vedoucím byli dále 

podřízeni tzv. zellenleitři či blockleitři, kteří směli udílet příkazy nejenom jednotlivým 

členům strany, ale také příslušníkům pobočných organizací [„Nacionálněsocialistická 

péče o blahu lidu“ (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt – NSV), „N ěmecká pracovní 

fronta“ (Deutsche Arbeitsfront – DAF), „Sturmabteilung“ (SA), „Hitlerova mládež“ 

(Hitlerjugend – HJ), „Svaz německých dívek“ (Bund Deutscher Mädel – BDM) aj.]. 

K dosažení ještě dokonalejšího „ovládání mas i jednotlivců“  se přidružovala osobní 

odpovědnost každého vedoucího za přidělený úsek, doprovázená povinností předkládat 

pravidelně zprávy o veškerém dění v obvodu. Všechny tyto organizační a systémové 

kroky, spolu s činností bezpečnostního a potlačovacího aparátu, měly za cíl dosáhnout 

absolutní kontroly nad společností.156  

Přestože se vedení SdP zpočátku obávalo, že řadu sudetských Němců odradí     

od členství v NSDAP poměrně vysoké příspěvky a také dvouletá zkušební lhůta         

pro „osvědčení spolehlivosti“, jejich obavy se nenaplnily. Do NSDAP vstoupilo 

přibližně 520 tisíc straníků z celkového počtu více než 1,3 miliónu členů SdP. V roce 

1939 evidovala členská základna NSDAP téměř 16 % obyvatelstva odstoupeného území        

a Říšská župa Sudety tak zaujímala co do počtu členů v poměru k množství obyvatel 

mezi všemi říšskými župami NSDAP první místo.157 Henleinovi se navíc v počáteční 

fázi podařilo prosadit na vedoucí místa ve straně domácí funkcionáře. 

                                                 
153 Později k tomu přibylo dalších pět okresních vedení na území Protektorátu Čechy a Morava (Praha, 
Plzeň, Hradec Králové, Moravská Ostrava a Olomouc).  
154 Vrbata (1961) : 103. 
155 Pokyn hlavní organizační kanceláře SdP OG 76/38 ze dne 7. listopadu 1938. SÚA Praha, fond SdP, 
HS-OA, karton 13 – In: Zimmermann (2001) : 111.  
156 Beneš, Kuklík, Kubů, Kural, Kvaček, Pešek, Petráš, Suchánek, Jančík, Radvanovský (2002) : 135. 
157 Počet členů NSDAP plynule narůstal i v následujících letech: v červenci 1940 činil 442.420 osob, 
v dubnu 1941 499.837 osob, v únoru 1942 510.458 osob, a v dubnu 1943 dokonce 526.790 osob. [Spisy 
hlavního úřadu „Členská základna“ při úřadu říšského pokladníka. BA, fond NS 1/116 – In: Zimmermann 
(2001) : 117-119] 



 54 

V samotném závěru roku, dne 4. prosince 1938, se uskutečnily doplňovací volby 

do říšského sněmu. Protože nacistům velmi záleželo na úspěšném volebním výsledku, 

vypracovali pro tyto účely důkladnou propagandistickou strategii tak, aby ve „volební 

den i ten poslední volič odevzdal svůj hlas s JA“.158 V Liberci byl zřízen zvláštní 

volební štáb, za jehož činnost odpovídal Konrad Henlein. SdP a její organizace byly 

pověřeny tím, aby zajistily vlajkovou výzdobu, vylepily plakáty, vyvěsily Hitlerovy 

podobizny v oknech a zorganizovaly manifestace.159 Okresní vedení NSDAP zapůjčo-

vala do restaurací, tělocvičen, škol a jiných veřejných místností rozhlasové přijímače. 

Do menších obcí jezdily rozhlasové vozy, které byly vybaveny gramofonovými 

deskami s nacionálními písněmi. V kinech se promítaly propagandistické filmy, jako 

například „Zrádce“  (Verräter) či „Triumf vůle“ (Triumph des Willens). K propagaci 

mezi českou menšinou sloužily tištěné brožury a také „ Český volební časopis“. Aby se 

zabránilo zneužití tiskovin, bylo přidělování brožur vypracováno do nejmenších 

podrobností. V čistě českých oblastech zajišťovaly jejich distribuci policejní úřady. 

Volební kampaň vyvrcholila návštěvou říšského ministra propagandy Josepha 

Goebbelse (19. listopadu 1938) a vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera (2. prosince 

1938) v Liberci.160 Podle úřední zprávy mělo při doplňovacích volbách k volebním 

urnám přistoupit 2.532.863 voličů. Kladně hlasovalo 2.464.681 osob (tj. 98,9 % všech 

voličů); 27.427 hlasů bylo proti a 5.496 neplatných.161 Do říšského sněmu tak bylo       

za sudetoněmecké území zvoleno celkem 41 poslanců. 

Přestože podřizování politiky a administrativy jednotné linii sledovala velká část 

obyvatelstva se smíšenými pocity, málokteré opatření jej postihlo tak výrazně jako 

systematická přestavba a usměrňování spolkového života. Nacionálněsocialistický stát 

prováděl „glajchšaltování“ na sudetoněmeckém území mnohem důsledněji nežli            

ve „staré“ (Německé) říši a nebral přitom ohled na místní tradice. Na základě nařízení    

o rozpouštění, převádění a včleňování organizací na sudetoněmeckých územích             

z 22. října 1938 závisela činnost všech spolků, hospodářských a náboženských 

organizací, nadací a fondů, stejně jako jakákoli organizační, personální či finanční 

                                                 
158 Zimmermann (2001) : 94. 
159 Tamtéž.  
160 SOkA Teplice, fond Landrát Teplice, karton 13, i. č. 44. 
161 Moulis (1998) : 29. Zimmermann (2001 : 97-99) uvádí 2.467.936 kladných hlasů, 27.485 záporných    
a 5.540 neplatných. Celková volební účast měla činit 98,62 %.  
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změna „až na další“ na povolení likvidačního a prolongačního komisaře Alberta 

Hoffmanna (Stillhaltekommissar – STIKO). Spolky, které dosud „nebyly projednány“, 

se nesměly scházet.162 Likvidační a prolongační komisař měl pečovat o nacionálně-

socialistické zaměření všech organizací; byl oprávněn vydávat nařízení nezbytná         

pro jejich nové uspořádání a stejně tak mohl odvolat vedení kteréhokoli sdružení anebo 

člena představenstva spolku. Rozpuštění organizace nemusel ani zdůvodňovat; jeho 

rozhodnutí bylo nenapadnutelné. Řada uskupení se začlenila do organizačních forem 

působících ve „staré“ (Německé) říši: odbory do „N ěmecké pracovní fronty“ (Deutsche 

Arbeitsfront – DAF), „Dobrovolná pracovní služba“ (Freiwilliger Arbeitsdienst – 

FAD) do „ Říšské pracovní služby“ (Reichsarbeitsdienst – RAD), učitelské spolky        

do „Nacionálněsocialistického svazu učitelů“  (Nationalsozialistischer Lehrerbund – 

NSLB), „N ěmecký tělovýchovný svaz“ (Deutscher Turnverband - DTV) a ostatní 

sportovní kluby do „Nacionálněsocialistického říšského svazu pro tělesnou výchovu“ 

(Nationalsozialistischer Reichsbund für Leibesübungen – NSRL) a ženské spolky         

do „Nacionálněsocialistického svazu žen“ (Nationalsozialistische Frauenschaft – 

NSF).163 Členství v některé z těchto organizacích se stalo pro každého obyvatele 

sudetské župy společenskou a existenční podmínkou. Se zvláštní důsledností byly 

naopak likvidovány nežádoucí struktury sociálnědemokratické, komunistické, české, 

židovské a také církevní. Do 20. února 1940 prověřil likvidační a prolongační komisař 

celkem 66.408 sudetoněmeckých a českých organizací, z toho 14.204 povolil, 41.244 

vymazal z registru a 10.960 rozpustil.164 Spolky, které „po projednání“ nepřestaly 

existovat, musely zanést do stanov ustanovení o vůdcovském principu, „árijský 

paragraf“ a také klauzuli o nutnosti potvrzení vedoucího spolku příslušným orgánem 

NSDAP.165  

Přestože se nacisté od samého počátku zabývali myšlenkou, jak se českého 

národa zbavit, bezprostředně po zahájení okupace neměli vypracovanou jednotnou 

strategii řešení „české otázky“; ta nabývala svých zřetelnějších obrysů postupně, zvláště 

v oblastech mocenského a kapitálového ovládnutí českého hospodářství jako 

                                                 
162 Pokyn župního vedení K-3/39 ze dne 13. ledna 1939 s nařízením „Stiko“ 10/38. SOA Litoměřice, fond        
ŽV NSDAP Liberec, inv. č. 24, karton 29. 
163 Zimmermann (2001) : 139-141. 
164 Neuburg, Tätigkeitsbericht, AMV, 301-139-3, s. 244n. – In: Zimmermann (2001) : 144-145.  
165 Neuburg, Tätigkeitsbericht, AMV, 301-139-3, s. 230n. – In: Zimmermann (2001) : 141. 



 56 

předpokladu pro jeho budoucí germanizaci.166 Odstoupení pohraničních oblastí 

Německé říši mělo z ekonomického hlediska zcela zásadní důsledky. Absence 

tradičního pražského obchodního centra způsobila problémy takřka všem hospodářským 

odvětvím. Část dřívějšího vnitřního obchodu se nově změnila v mezistátní směnu          

a na hranicích se sudetoněmeckým územím byl zaveden bezcelní režim. K obnově 

tradičních ekonomických kontaktů došlo až později v souvislosti se zřízením 

Protektorátu Čechy a Morava. Ztracená hospodářská výkonnost odtrženého území navíc 

silně podvázala ekonomické možnosti zbylého Česko-Slovenska. Převážně se jednalo    

o oblasti průmyslové, ba co víc – území severních a severozápadních Čech patřilo 

k vůbec nejprůmyslovějším regionům v tehdejší střední Evropě. Přičlenění česko-

moravského pohraničí k Německé říši ovšem přinášelo říšskoněmeckému hospodářství 

také problémy; protiváhou zisku surovin, zejména dřeva a uhlí, byly především 

nevýhody spojené s průmyslem orientovaným na export a také potravinářstvím 

závislým na dotacích.167  

I když v průběhu vzrušených říjnových událostí roku 1938 zaznívalo z Berlína 

mnoho slibů, očekávání sudetoněmeckých živnostníků a podniků, podporovaná 

říšskoněmeckou propagandou, se v plné míře nenaplnila. Zatímco říšští představitelé 

hodlali využít okupované území pro zbrojní produkci a z tohoto důvodu nařídili 

strukturální změny zaměřené na strojírenský průmysl, říšskoněmecké koncerny, včetně 

bank, sledovaly vlastní expanzivní záměry – v centru pozornosti se ocitl především 

opuštěný český a židovský majetek. Zachování výrobních prostředků na sudeto-

německém území a ochranu domácích podniků nezajistila dostatečně ani příslušná 

nařízení.168 Mnozí lidé navíc ztratili v důsledku zavedení říšské marky jako zákonného 

platidla část svých úspor. Reálná kupní síla říšské marky totiž nečinila 8,33 korun, jak 

stanovil vyhlášený kurz, ale zhruba 6-7 korun.169  

Základním prostředkem hospodářského „glajchšaltování“ se stalo zapojení 

sudetoněmeckého území do druhého čtyřletého plánu s cílem snížit nezaměstnanost        

                                                 
166 Beneš, Kuklík, Kubů, Kural, Kvaček, Pešek, Petráš, Suchánek, Jančík, Radvanovský (2002) : 127. 
167 Zimmermann (2001) : 161n. 
168 Nařízení na ochranu sudetoněmeckého hospodářství ze dne 15. října 1938. RGBl. 1938 I, s. 1431n.,                 
a ze dne 27. října 1938. RGBl. 1938 I, s. 1533. 
169 Zimmermann (2001) : 215.  
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a podpořit hospodářský rozvoj.170 Výroba se tak ocitla pod přímou kontrolou Berlína. 

Dozoru podléhalo nejenom zadávání zakázek, ale také přidělování základních surovin, 

paliva, elektrické energie a pohonných hmot. Pracovní síly, sdružené od 17. října 1938 

v DAF, rozmisťovaly do podniků úřady práce. Centrálně prováděné regulaci podléhala 

též produkce zemědělská. Po vypuknutí války, kdy v rámci již dříve zavedeného 

přídělového systému došlo k jeho rozšíření i na základní potraviny a poživatiny,171 byly 

na základě osevní plochy jednotlivých zemědělských usedlostí jejich vlastníkům či 

držitelům stanoveny závazné dodávkové povinnosti, které se postupně zvyšovaly          

na úkor tzv. samozásobitelských dávek pro vlastní spotřebu. Volný prodej vyrobených 

produktů byl zakázán a černý trh stíhán. Při kalkulaci cen museli obchodníci postupovat 

podle směrnic říšských úřadů a pokynů příslušných státních orgánů pověřených 

dozorem nad jejich dodržování. Nejvyšší institucí byl úřad pro tvorbu cen, zřízený       

pří říšském místodržitelství v Liberci, jemuž byly podřízeny jednak cenové dohlédací 

úřady vytvořené jako kontrolní orgány při úřadech vládních prezidentů, jednak příslušná 

oddělení jednotlivých landrátů. Do povolovacího režimu spadaly také obchodní 

kontakty se zahraničím a mezistátní platební styk. Dosavadní obchodní a živnostenské 

komory se sídlem v Chebu, Liberci a Opavě byly podle vzoru „staré“ říše přebudovány 

na průmyslové a obchodní komory. Řemeslo, které až dosud spadalo do kompetence 

obchodních a živnostenských komor, bylo odděleno a podle říšského vzoru pro něj byly 

zřízeny řemeslnické komory se sídlem v Chebu, Liberci a Šumperku. Průmyslové          

a obchodní komory, představující napříště pouze regionální samosprávné organizace, 

řemeslnické komory a oddělení pro průmysl, obchod, bankovnictví, pojišťovnictví, 

dopravu a hospodaření s energií, sdružující podnikatele podle jednotlivých oborů           

a členící se na různá pododdělení, utvořily počátkem února 1939 „Hospodářskou 

komoru Sudety“ se sídlem v Liberci. Zřízení této nové, široce rozvětvené a detailně 

                                                 
170 Nařízení o provádění čtyřletého plánu na sudetoněmeckých územích ze dne 10. října 1938. RGBl. 
1938 I, s. 1392.  
171 Zpočátku zahrnoval přídělový systém pouze potravinové lístky na mouku, chléb, kávu a čaj. V dalších 
týdnech následovala redukce zásobování zavedením bodového systému pro nákup textilií (tzv. šatenky), 
tabákových výrobků (tzv. tabačenky), lístků na ostatní základní potraviny, mýdlo a různých výdejních 
poukazů pro těžce a velmi těžce pracující, děti, nastávající matky a nemocné. Celý okruh dalších výrobků, 
např. bot, plášťů, nářadí, stavebního materiálu aj., začal být rozdělován prostřednictvím nepravidelných 
individuálních poukazů. Za této situace se po městech a obcích rozezněly zvonce výběrčích na „Zimní 
pomoc“ (Winterhilfe). Noviny otiskovaly praktické rady, co dát do balíčků vánoční či polní pošty anebo 
jak chutně vařit z přídělových potravin. [Kural, Radvanovský a kolektiv (2002) : 153] 
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členěné instituce pro organizaci sudetoněmeckého živnostenského hospodářství 

znamenalo vyvrcholení přestavby hospodářské správy podle říšského vzoru.172 

I když v pohraničních oblastech došlo na základě nařízení o výkonu práce         

ke snížení nezaměstnanosti a řada sudetských Němců byla prvotním hospodářským 

rozmachem nadšena, sociální situace především osob s nízkými příjmy se v důsledku 

nárůstu spotřebních cen postupně zhoršovala. Později se k tomu přidaly ještě problémy 

se zásobováním.173 Vzhledem k  nepříznivému vývoji životní úrovně se brzy začaly 

ozývat první kritické hlasy. Zpráva vládního prezidenta v Ústí nad Labem z konce ledna 

1939 sice například hovoří o klidné situaci v obvodu, zároveň ale upozorňuje, že doba 

prvního nadšení již pominula a v některých místech se projevuje oprávněná i neopráv-

něná nespokojenost.174 Vydání „Die Zeit“  ze dne 29. ledna 1939 zase uveřejnilo projev 

Konrada Henleina, v němž uvedl, že je mu známa bída některých rodin pracujícího lidu, 

ale že se nesmí zapomínat na to, z jakého hrozného utrpení byli sudetští Němci 

vysvobozeni.175 V obdobnému smyslu se v polovině února 1939 vyjádřil vedoucí DAF 

v sudetské župě Hubert Birke, když zdůrazňoval, že za čtyři měsíce nemohlo být 

dosaženo toho, co „stará“ říše buduje již šest let.176  

 

1.4 Vývoj česko-německých vztahů v letech 1939-1945 se zaměřením na trut-

novský region  

 Snahy o konstituování říšskoněmecké správy na sudetoněmeckém území             

a administrativní přizpůsobení jednotné linii je třeba vnímat na pozadí říšské reformy, 

která byla v Německu připravována od roku 1934 a jejímž cílem bylo uspořádat 

organizaci státu podle nacionálněsocialistických zásad. Přičleněné Rakousko a pohra-

niční oblasti Čech a Moravy představovaly „zkušební“ prostor pro správní přestavbu 

Německa. Pokud by se administrativní systém osvědčil, měl být přenesen do „staré“ 

říše. Záhy se proto vžilo označení „vzorová župa“.177 

                                                 
172 Kural, Radvanovský a kolektiv (2002) : 123-124. 
173 Zimmermann (2001) : 179n.  
174 SOA Litoměřice, fond ÚVP Ustí nad Labem, PS, karton 30, zpráva ze dne 31. ledna 1939. 
175 Das dritte Reich erfüllte die Sehnsucht der Deutschen. Ein Gedenkwort zum 30. Jänner. Die Zeit. 
29.1.1939, roč. V, č. 29, s. 3.  
176 Im Juni keine Arbeitslosen mehr. Betriebsappelle mit Gauobmann Birke. Die Zeit. 18.2.1939, roč. V, 
č. 49,   s. 16. 
177 Zimmermann (2001) : 122.  
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 Na základě zákona o členění sudetoněmeckých území ze dne 25. března 1939, 

který vstoupil v platnost dne 15. dubna 1939, utvořila převážná část odstoupeného 

pohraničí Říšskou župu Sudety (Reichsgau Sudetenland). Menší části odtržených 

severomoravských území se dostaly do správy vládního prezidenta se sídlem v Opoli. 

Oblasti v sousedství Bavorska připadly k župě Bavorská Východní marka (Neder-

bayern), území přiléhající k bývalému Rakousku se staly součástí žup Horní Podunají 

(Oberdonau) a Dolní Podunají (Niederdonau). Těšínsko bylo prozatím přenecháno 

Polsku. Nové územní členění vycházelo z obav vedení NSDAP, aby se vytvořením 

jediné správní jednotky nezdůrazňoval až příliš specifický sudetoněmecký „svéráz“. 

Sudetští Němci neměli požadovat „vlastní“ zemi v Německé říši, ale bylo jim 

předurčeno plné splynutí s jejím celkem. Zákon a jeho prováděcí nařízení rozčlenily 

území sudetské župy do tří podřízených vládních obvodů (Cheb, Ústí nad Labem, 

Opava), pěti městských okresů (Cheb, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Liberec a Opava) 

a 53 venkovských okresů. Vládním prezidentem pro vládní obvod Cheb se sídlem 

v Karlových Varech byl jmenován Wilhelm Sebekovsky, vládním prezidentem           

pro vládní obvod Ústí nad Labem Hans Krebs a vládním prezidentem pro vládní obvod 

Opava Friedrich Zippelius.178 Změny završil zákon o administrativní výstavbě říšské 

župy Sudety ze dne 14. dubna 1939, který zrušil k 1. květnu 1939 říšský komisariát        

a nahradil jej funkcí říšského místodržitele. Podle očekávání se jím stal Konrad 

Henlein.179  

Nový administrativní systém narušil také zásadním způsobem organizaci 

církevní správy. Vzhledem k tomu, že většina biskupství ztratila v důsledku 

„Mnichovské dohody“ část svého území, byly v těchto oblastech zřizovány generální 

vikariáty. Pražská arcidiecéze vytvorila generální vikariát v Ostrově, královéhradecká 

v Trutnově, brněnská v Mikulově a olomoucká v Branicích. Sudetoněmecká část 

diecéze českobudějovické připadla do správy biskupů v Řezně, Pasově, Linci a St. Pöl-

tenu.180 

Souběžně se zřízením sudetské župy přistoupili nacisté k řešení otázky 

uspořádání českomoravského prostoru. Československá zahraniční politika se               

                                                 
178 Beneš, Kuklík, Kubů, Kural, Kvaček, Pešek, Petráš, Suchánek, Jančík, Radvanovský (2002) : 136. 
179 Jmenovací listina Konrada Henleina říšským místodržitelem ze dne 30. dubna 1939. BA, fond R 43 
II/1390d, s. 23 – In: Zimmermann (2001) : 123.  
180 Kural, Radvanovský a kolektiv (2002) : 431.  
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po „Mnichovské dohodě“  odpojila z participace na světovém dění a plně se uzavřela     

do „obruče“ německé střední Evropy. „Okleštěná“ republika, rozdělená nyní na tři 

autonomní zemské celky – české země, Slovensko a Zakarpatskou Ukrajinu – ztrácela 

postupně svoji soudržnost. Hitler podkopával její základy nejenom intenzivní 

propagandou a zahraničněpolitickým nátlakem, ale především tím, že využil slovenské 

touhy po vlastním státě. Česko-Slovensko dožilo svoji krátkou existenci dne 15. března 

1939, kdy byl v Berlíně státním prezidentem Emilem Háchou a ministrem zahraničí 

Františkem Chvalkovským podepsán protokol, podle něhož „v zájmu zajištění pokoje, 

pořádku a míru v této části střední Evropy vkládá československý státní prezident 

s plnou důvěrou osud českého národa a země v ruce vůdce Německé říše a že vůdce 

přijal toto prohlášení a vyjádřil rozhodnutí, že český národ bere pod ochranu Německé 

říše a zaručí mu autonomní vývoj národního života, odpovídající jeho povaze“. 

Následujícího dne vydal Hitler výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava, ve kterém 

stálo, že československý stát „prokázal svou vnitřní neschopnost k životu a propadl 

proto nyní také skutečnému rozkladu“, a proto Německá říše z „p říkazu sebezáchovy“ 

zasáhla, „neboť dokázala ji ve své tisícileté dějinné minulosti, že díky jak velikosti, tak i 

vlastnostem německého národa jediná jest povolána řešit tyto úkoly“.181 Popření 

státotvorné schopnosti českého národa a tvrzení o jeho podřízenosti německému 

elementu patřilo k základním německým státoprávním teoriím. 

Vytvoření Protektorátu Čechy a Morava přijala řada sudetských Němců            

„s velikým uspokojením a s bouřlivým jásotem“, jiní v něm spatřovali porušení práva 

českého národa na sebeurčení.182 Podle zprávy ústeckého vládního prezidenta za měsíce 

březen a duben 1939 se mezi lidmi probírala především dvě témata. Jednak se Čechům 

přálo, že „na vlastní kůži“  pocítí zkušenosti sudetských Němců z období první 

republiky, jednak se „široké kruhy obyvatelstva“ domnívaly, že sudetská župa bude 

sjednocena s územím Čech a Moravy a oni se tak opět ocitnou v „národnostně 

smíšeném útvaru“.183 V důsledku nového administrativního systému se z obyvatel 

německé národnosti žijících v Protektorátu Čechy a Morava stali říšští občané; 

podléhali německé soudní pravomoci a vztahovala se na ně ustanovení na ochranu 

                                                 
181 Beneš, Kuklík, Kubů, Kural, Kvaček, Pešek, Petráš, Suchánek, Jančík, Radvanovský (2002) : 113. 
182 Linhart (1995) : 62n. 
183 Situační zpráva vládního prezidenta Ústí nad Labem za březen a duben 1939. SOA Litoměřice, fond 
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německé krve a německé cti. Jen říšský občan mohl být výhradním nositelem plných 

politických práv. „Ostatní (neněmečtí) obyvatelé Čech a Moravy“ se stali protekto-

rátními státními příslušníky, přestože i oni mohli podle nařízení o německém soudnictví 

v Protektorátu Čechy a Morava podléhat německé jurisdikci. Na českém území se tak 

uplatňoval dvojí správní režim, přičemž protektorátní správa byla fakticky té německé 

okupační podřízena, a to i přesto, že výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava 

obsahoval ustanovení o autonomii [„Protektorát (…) je autonomní a spravuje se 

sám.“].184 

Přestože nejasnosti o uspořádání českomoravského prostoru vedly k improvizaci 

v menšinové politice sudetské župy, neznamenaly pro české obyvatelstvo příznivější 

životní podmínky. Naopak – pro společenský a kulturní život české menšiny 

neexistoval žádný veřejně garantovaný prostor. Na základě nařízení ze dne 2. října 1938 

byly zakázány všechny české politické strany. Němečtí příslušníci české národnosti 

nesměli být přijímáni ani do NSDAP.185 České spolky, nadace, fondy, kulturní sdružení, 

sportovní jednoty, spotřební družstva a hospodářské svazy byly rozpuštěny anebo 

začleněny do existujících německých struktur. Ušetřena jich zůstala zhruba čtvrtina. 

Podléhaly však všeobecnému dohledu funkcionáře NSDAP, který vůči nim disponoval 

rozsáhlými kontrolními pravomocemi. V ústeckém vládním kraji mohlo nadále působit 

32 spolků, v opavském vládním kraji 63. Veskrze se jednalo o sdružení invalidů, spolky 

válečných veteránů, sportovní kluby, divadelní spolky, kuřácké kluby a podobné 

organizace.186 Přibližně 142 miliónů říšských marek, konfiskovaných v rámci činnosti 

STIKO, posílilo především rozpočet NSDAP. Vzhledem k tomu, že v opavském 

vládním kraji župní úřady v roce 1942 všechny povolené české organizace rozpustily, 

lze usuzovat, že ani na ostatním území sudetské župy od toho okamžiku neexistovala 

žádná společensky činná uskupení. Výjimku představovaly hasičské spolky; nesměly 

však pořádat slavnosti ani konat jiné společenské akce a jako „velící“ řeč musely zavést 

němčinu.187  
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Od prosince 1938 platil zákaz užívat češtinu v úředním styku. Z veřejných 

prostranství byly odstraněny české tabule s názvy ulic a městských částí a také česká 

označení škol, veřejných budov a nádraží.188 V kinech se nesměly promítat české 

titulky.189 Dvojjazyčné vývěsky a vyhlášky byly připuštěny pouze v obcích s převahou 

českého obyvatelstva.190 Jednání a korespondence na úrovni komunální správy měla 

probíhat výlučně v němčině.191  

České menšině byla odepřena jakákoliv kulturní svébytnost. Nehrálo se české 

divadlo, nepromítaly se české filmy. S výjimkou několika desetiminutových relací před 

volbami do říšského sněmu v prosinci 1938 neexistovalo byť jen jediné regionální české 

rozhlasové vysílání.192 Na území sudetské župy vycházely pouze jedny česky psané 

noviny – „V ěstník české menšiny“ vydavatele Wilhelma Stanovského. V říjnu 1939 se 

jeho náklad pohyboval kolem dvou tisíc výtisků.193 Vzhledem k tomu, že se list zabýval 

tématy, jako je školská politika anebo tiskové záležitosti v protektorátu, stěžovaly si     

na jeho zpravodajství opakovaně protektorátní i župní orgány. Poté, co se kvůli nízké 

čtenosti dostal do hospodářských potíží, navrhla župní propagandistická kancelář 

NSDAP v Sudetech jeho zrušení. Stanovisko, že by neměl být subvencován, hájil při 

jedné „národněpolitické“ poradě na opavském vedení strany v listopadu 1940 vedoucí 

expozitury ministerstva propagandy v Opavě.194 Vydávání listu bylo nakonec              

pro nedostatek odběratelů ke konci roku skutečně zastaveno.195 

Ochromena byla rovněž síť českých knihoven. V ústeckém vládním okrese 

nebyla z původních zhruba 250 knihoven otevřena ani jediná. Přestože na podzim roku 

1941 vznesli zástupci české menšiny oficiální žádost, aby byly uvedeny do provozu 
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alespoň některé z nich,196 sudetoněmecký referent pro otázky národnosti a pohraničí    

při úřadu ústeckého vládního prezidenta Franz Puckler jejich požadavek striktně odmítl. 

„ Češi dostanou přidělena po válce taková politická a kulturní práva, jaká si během 

války na základě svého chování zaslouží“, napsal dne 10. ledna 1942 odboru lidových 

knihoven v Ústí nad Labem.197 Naopak v opavském vládním kraji zahájilo do října 1941 

provoz celkem 40 českých knihoven,198 po důkladné revizi však byla z jejich evidence 

vyřazena nejenom díla národně uvědomělých autorů (např. Boženy Němcové, Aloise 

Jiráska či Karla Čapka), ale také světových pokrokových spisovatelů.199 

Nejvýraznější restrikce postihly českou menšinu v oblasti školství. Na základě 

pokynu říšského komisaře ze dne 8. listopadu 1938 mohly být školy s českým 

vyučovacím jazykem zřizovány pouze v těch oblastech, v nichž žilo „ starousedlé“ 

obyvatelstvo.200 Naopak v průmyslových krajích, kam Češi přicházeli „teprve v posled-

ních desetiletích“, měl být podle přání ústeckého vládního prezidenta provoz českých 

škol zastaven.201 Zcela nekompromisní stanovisko zaujala německá správa k českým 

mateřským školám, které byly bez výjimky zrušeny. Obdobně se postupovalo v případě 

českých středních a vyšších škol. Výnos říšského místodržitele ze dne 13. června 1940 

zakazoval přijímat českou mládež na německé odborné školy. Volná místa měli 

v sudetské župě obsazovat pouze „politicky, rasově, zdravotně a sociálně bezvadní 

žáci“. Přestože se povinná školní docházka vztahovala i na Čechy na odborných 

učilištích, výuka probíhala v oddělených třídách a sociální vzestup na úroveň tovaryše, 

příručího, kvalifikovaného dělníka nebo mistra měl být umožněn výhradně učňům 

německé národnosti. Od školního roku 1941/1942 se vzdělávací možnosti českých dětí 

zúžily pouze na obecnou školu. Českému obyvatelstvu tak byla přisouzena úloha 
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podřadného a nevzdělaného živlu. Vyučovalo se sice v českém jazyce a především 

českými učiteli – zamýšlená záměna za německé pedagogy se v důsledku nucených 

odchodů na frontu nezdařila, ale výlučně podle nacistických osnov a s germanizačními 

cíli. Základním rysem učebních plánů se stala výchova k nacionálněsocialistickému 

světovému názoru a říšskoněmecké myšlence. „Nová škola musí přivést české žáky 

k názoru, že osud české národnosti byl vždy úzce spojen s osudem německé národnosti. 

České dítě se musí rozhodnout a postavit se za německou Třetí říši.“  Podle pokynu 

župní kanceláře ze dne 17. listopadu 1939 měl být v hodinách vyučovacího jazyka 

zdůrazňován německý kulturní a technický přínos a ve vlastivědě proces osidlování 

pohraničních oblastí německými kmeny. Tato schémata (spolu se sestavováním 

rodokmenů) měla českému dítěti, určenému k přenárodnění, ozřejmit jeho německý 

původ – aby se dostavila „nezbytná vnitřní nejistota“. Ideologická a nacionalistická 

koncepce výuky výrazně potlačovala odbornou stránku vzdělávání.202 Navyšoval se 

rovněž počet hodin němčiny, a to v reakci na stále častější stížnosti německé hospodář-

ské sféry, podle kterých „mladiství čeští pomocní dělníci a učni neovládají německou 

řeč vůbec, anebo jen velice nedostatečně; tím se ztěžuje jejich pracovní využití“.203  

Zavírání českých škol a rušení výuky v českém jazyce vyvolávalo u obyvatelstva 

značný odpor. Řada českých dětí byla nucena navštěvovat německé školy. Někteří 

z nich se dokonce kvůli neznalosti německého jazyka ocitly v pomocných ústavech.204 

Vyloučení mnoha českých dětí z německých škol, které neodpovídaly zásadám           

tzv. rasového výběru, jenž byl zahájen hromadným fotografováním a rasovým 

„zkoumáním“ v roce 1942, naopak pobouřilo ty rodiče, kteří své potomky posílali       

do německých zařízení v naději na výhody pro sebe i pro své děti. Rozhořčení tedy 

vyvolávala nejenom nacionálněsocialistická represivní politika, ale také německé 

odmítání těch Čechů, kteří usilovali o loajální postoj.205  

Přestože realizaci říšské správní reformy na základě zkušeností ze „vzorové 

župy“ zmařilo vypuknutí druhé světové války, sílily po počátečních úspěších 

wehrmachtu, zejména však po porážce Francie v červnu 1940, na říšsko- i sudeto-
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německé straně hlasy volající po konečném řešení otázky českomoravského prostoru      

a jeho pohraničních oblastí. V souvislosti s těmito úvahami se naskytla otázka, jak 

naložit s českým národem. Shoda panovala pouze v tom, že je třeba připravit komplexní 

řešení a obnovit německý charakter „počeštěných“ území. Zatímco koncepční představy 

sudetského župního vedení vycházely zprvu z myšlenky pokračování „národnostního 

boje“, především funkcionářské kruhy SS a protektorátní špičky zdůrazňovaly,            

že k problému je třeba přistoupit zcela jinak, a to z hlediska rasové politiky. Říšský 

protektor Konstantin von Neurath a státní tajemník Úřadu říšského protektora Karl 

Hermann Frank představili v srpnu 1940 koncept přeměny národnosti („Umvolkung“), 

která se měla týkat těch Čechů, jejichž „rasová kvalita“ byla mimo jakoukoli 

pochybnost. „Rasově nepoužitelné nebo protiříšské elementy“ hodlal Neurath 

vystěhovat. Takové řešení měl na mysli rovněž Frank, perspektivu vysídlení však ještě 

rozšířil o eventuální „aplikaci zvláštní procedury“ („Sonderbehandlung“) vůči těmto     

a všem ostatním destruktivním elementům. Oba současně předpokládali zachování 

Protektorátu Čechy a Morava. Hitler úvahy o asimilaci Čechů dne 23. srpna 1940 

akceptoval a dne 12. října 1940 vydal Frankovi pokyn, aby zahájil přípravy                    

k „poněmčení prostoru a lidí v něm“ .206 Další průběh války ovšem nutil nejenom 

odložit germanizační plány na poválečnou dobu, ale také maximálně chránit a využívat 

hospodářský a pracovní potenciál poměrně málo bombardovaného sudetoněmeckého 

území pro německou armádu a vůbec pro celou „starou“ říši.207  

Ve shodě s principy nacionálněsocialistického totalitního režimu ovládla 

NSDAP všechny složky života v sudetské župě. Podle říšskoněmeckého odborníka       

na ústavní právo Ernsta Rudolfa Hubera měla strana v úzké spolupráci se státem 

zajišťovat především výchovu národa v nacionálněsocialistickém duchu, výběr vůdců, 

prosazování světového názoru a dále měla reprezentovat politickou vůli lidu.208           

Na úseku nové politické struktury se nacistická opatření řídila čtyřmi základními 

principy: „ztotožněním státní správy a samosprávy, vůdcovským principem, personální 

unií NSDAP a státu a totální manipulací celým společenským životem, kterou zajišťoval 

důsledně uplatňovaný ‚systém převodů a pák‘, v nichž měli sudetští Němci důležité 

                                                 
206 Brandes (1999) : 156-160. 
207 Kural, Radvanovský a kolektiv (2001) : 180.  
208 Huber (1939) : 287-296.  
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pozice, takže nebyli jen objekty politiky Berlína, ale nesli i svou vlastní 

zodpovědnost“.209 Třístupňovou hierarchii státní správy tvořil říšský místodržitel, vládní 

prezidenti a zemští radové (landráti). Jednota strany a státu byla institucionálně 

zakotvena pomocí kumulace funkcí – na úrovni župního vedení NSDAP se jednalo        

o říšské místodržitelství a na úrovní okresního vedení NSDAP [venkovské okresy –   

tzv. Landkreise] o úřad zemského rady (landráta). Odpovídající stranická instance 

neexistovala pouze v případě vládních prezidentů, kteří ztělesňovali administrativní 

stupeň podřízený říšskému místodržiteli a župní samosprávě a kteří zajišťovali správu, 

jež měla „blízko k lidem“.210  

Vytvoření Říšské župy Sudety představovalo další krok na cestě k vybudování 

„vůdcovského státu“. Župa byla „ řízena přímo Říší“ . Říšský místodržitel odpovídal 

osobně vůdci a říšskému kancléři, do jehož rukou skládal přísahu věrnosti a poslušnosti. 

Při výkonu své působnosti se řídil odbornými pokyny největších říšských úřadů             

a podléhal služebnímu dohledu říšského ministerstva vnitra. Působnost říšského 

místodržitele byla ovšem značně široká. Vládní prezidenti směli korespondovat 

s říšskými institucemi výlučně prostřednictvím jeho úřadu. Podléhala mu nejenom 

většina zvláštních říšských správních oborů,211 ale také organizace živnostenského 

hospodářství, dopravy a orgány dalších veřejnoprávních korporací, kterým mohl 

udělovat závazné direktivy. Tato pravomoc se nevztahovala pouze na správu resortů 

říšského soudnictví, říšských financí, říšských drah a říšské pošty, o nich si však mohl 

nechat referovat. Dále byl oprávněn se souhlasem říšských ministerstev vydávat právní 

normy.212  

Říšská župa Sudety byla charakterizována nejenom jako státní správní celek,   

ale také jako samosprávný útvar pod vedením říšského místodržitele. Říšský ministr 

vnitra Wilhelm Frick předložil v závěru roku 1938 seznam návrhů pro sudetoněmeckou 

samosprávu, v němž mimo jiné uvedl, že na župu nelze mechanicky přenášet správní     

a organizační formy „staré“ říše, nýbrž že je důležité „uchovat ryzí formy národního      

                                                 
209 Beneš, Kuklík, Kubů, Kural, Kvaček, Pešek, Petráš, Suchánek, Jančík, Radvanovský (2002) : 135. 
210 Kreißl (1943) : 23.  
211 Mezi „zvláštní říšské správní obory“ patřily úřad říšského pověřence práce, zvláštního pověřence     
pro pracovní nasazení a pomoc nezaměstnaným, říšský lesní úřad, úřad zvláštního pověřence říšského 
statistického úřadu, říšské archivy, expozitura říšského ministerstva propagandy v Liberci, hlavní 
zásobovací úřady a úřad pro normalizaci. [Zimmermann (2001) : 437] 
212 Zimmermann (2001) : 123-124.  
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a kulturního života a s ním spojenou zkušenost z říšského pomezí a převést ji do nové 

veřejné správy“. Tyto „ryzí formy“  je možno nejlépe charakterizovat výrazem „sudeto-

německá identita“, která se utvářela za dob ČSR a v Německé říši měla být udržována 

za pomoci „životné samosprávy“.213 Župní samospráva představovala formálně prostor 

pro hájení a prosazování vlastních sudetoněmeckých zájmů, vůči níž byla berlínská 

ústřední moc omezena pouze na „ řízení a usměrňování“. Plnit veřejné úkoly mohla     

do značné míry podle svého uvážení. Hospodaření župního úřadu, v jehož čele stál 

župní hejtman Anton Kreißl, se řídilo vlastním rozpočtem. Župní samospráva 

podporovala činnost biografů, divadel a obecních knihoven, zabezpečovala také provoz 

Sudeto-německého ústavu pro vlastivědné a národopisné bádání opavského župního 

muzea, župní knihovny a dalších institucí. Do sféry její působnosti patřila rovněž oblast 

zdravotnictví, tělovýchova, veřejná péče, dobročinnost, vlastivědné písemnictví, péče    

o mládež a hospodářské otázky. Jelikož měli úkoly samosprávy vykonávat také landráti, 

byli oprávněni svolávat v důležitých záležitostech obyvatele obcí, ve smyslu „vůdcov-

ského principu“ však disponovali pouze poradním hlasem.214 Skutečné samosprávě      

na nižších administrativních úrovních vytyčoval příslušné meze místní zmocněnec – 

pověřenec NSDAP, který navrhoval osoby starostů a určoval obecní radní. Zpravidla se 

jednalo o okresního vedoucího NSDAP. Další omezení komunální samosprávy 

vyplývala z přísného státního dozoru, jenž měl zajistit soulad obecní politiky se státními 

cíli.215 

Přestože velká část sudetoněmeckého obyvatelstva nahlížela na podřizování 

veřejného života jednotné linii spíše se smíšenými pocity, bylo konstituování „vzorové 

župy“ i v důsledku masivní propagandy orgánů a funkcionářů NSDAP veskrze chápáno 

jako určitý závazek odvděčit se vůdci za jeho „osvobozenecký čin“.216 Negativní reakce 

vyvolávala především personální politika při obsazování správních úřadů. Bezprostřed-

ně po zahájení okupace, dne 12. října 1938, vyzvala organizační kancelář SdP kvůli 

nedostatku kvalifikovaných pracovníků „všechny sudetoněmecké úředníky a zaměst-

                                                 
213 Návrhy na výstavbu říšské župy Sudety jako samosprávného celku ze dne 23. prosince 1938.            
ZA Opava, fond ÚVP Opava, inv. č. 2210 a SOA Litoměřice, ŘíšM, HB, karton 21 – In: Zimmermann 
(2001) : 126.  
214 Kreißl (1943) : 22. 
215 Tamtéž, s. 19-20.  
216 Zimmermann (2001) : 145.  
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nance železnic, pošt, finanční služby, politických služeb a policie a rovněž ty, kteří 

vykonávali službu na českém území a chtěli se ucházet o přijetí do státních služeb 

Německé říše“, aby se neprodleně přihlásili.217 I přesto muselo být kvůli nedostatku 

kvalifikovaných pracovních sil povoláno do služby mnoho říšských Němců; odhady 

hovoří až o čtyřiceti tisících osobách. Někteří z nich setrvali v sudetské župě i v násle-

dujících letech, avšak postupně byli nahrazováni přeškolenými domácími úředníky.218 

Značné množství cizích osob zaměstnaných především ve vyšších správních pozicích 

ovšem navozovalo dojem, že sudetoněmečtí úředníci přišli zkrátka. Pocit křivdy 

umocňovalo necitlivé a mnohdy arogantní jednání říšských Němců, kteří se odmítali 

přizpůsobovat místním poměrům.219 Křiklavý případ hlásil okresní vedoucí NSDAP 

v Trutnově ve zprávě za únor a březen 1941. Podle něho byla nálada mezi úředníky       

a zaměstnanci poštovního úřadu v Trutnově stísněná, a to kvůli vrchnímu poštovnímu 

radovi, který přišel ze „staré“ Říše; doslova jej označil za „bi č na sudetské Němce“.220 

V obdobném duchu hovořil místní landrát, když sděloval, že vedoucí okresní kanceláře 

NSDAP pro místní politiku na adresu některých úředníků přeložených do sudetské župy 

prohlásil: „Ty pány po válce vyženeme pendrekem.“221 

S ohledem na rychlost postupu německých vojsk při záboru pohraničí, 

převládající nadšení sudetoněmeckého obyvatelstva z „osvobození“, které přecházelo až 

do fanatické oddaností vůči vůdci a nacistické ideologii a s ohledem na totalitní režim, 

jenž nahradil politicko-správní systém demokratické ČSR a zavedl řadu omezujících      

a represivních opatření, panovaly v sudetské župě pro případnou odbojovou činnost 

mnohem nepříznivější podmínky nežli v Protektorátu Čechy a Morava. Ihned              

po příchodu wehrmachtu paralyzovali nacisté odbojový potenciál pomocí 

„očišťovacích“ akcí (zatýkání, útěk do ČSR, emigrace) a následné pokusy opozičních 

sil potlačovaly složky represivního aparátu. Za vůbec nejnebezpečnější orgán byla 

považována Tajná státní policie (Geheime Staatspolizei – gestapo) se sídlem v Liberci, 

                                                 
217 Dopolední zpravodajství DNB ze dne 12. října 1938. BA, fond R 43 II/1370, s. 8 – In: Zimmermann 
(2001) : 129-130. 
218 Vrbata (1962) : 101n.  
219 Zimmermann (2001) : 150-155. 
220 Zpráva okresního vedení NSDAP Trutnov za únor a březen 1941. SOA Litoměřice, fond ŽV NSDAP,         
inv. č. 3, karton 13. 
221 Landrát v Trutnově řídící služebně gestapa Liberec (pobočná služebna Trutnov) dne 15. května 1940, 
SOA Litoměřice, fond ŘíšM, HB, karton 6.  
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která měla služebny ve všech významnějších místech sudetské župy. Hustou síť 

policejních a četnických oddílů doplňovala „stadtwacht“ a „landwacht“ – ozbrojená 

městská a venkovská stráž tvořená místními nacisty, která dohlížela na poměry 

v obci.222 Kritickým hlasům stál v cestě strach z represí nové státní moci; ochota 

denuncovat z osobních a ideologických motivů byla mezi obyvatelstvem záhy tak 

rozšířena, že státní úřady a stranické orgány reagovaly kvůli přívalu udání stále 

podrážděněji.223 Předpoklady pro otevřeně projevovanou rezistenci na sudetoněmecké 

straně tedy byly zpočátku velmi špatné. Téměř celé středostavovské politické spektrum 

se již v první polovině roku 1938 rozplynulo ve strukturách SdP. Německým opozičním 

silám chyběla rovněž opora širších vrstev obyvatelstva. Přestože všeobecné nadšení 

s přibývajícími vojenskými porážkami wehrmachtu a vzrůstajícími hospodářskými         

a sociálními problémy postupně opadalo, na „spolehlivosti“ značné části sudeto-

německého lidu se až do konce války v podstatě nic nezměnilo.224  

Ani za těchto okolností ovšem nebyly ilegální tendence a různé formy živelného 

odporu potlačeny úplně. Mezi nejorganizovanější antifašistické skupiny patřili i p řes 

masivní zatýkání v rámci první divoké vlny teroru a počáteční ideovou nejasnost 

komunisté a také sociální demokraté. V nejednom případě spolu dokonce spolu-

pracovali.225 Ze zprávy vrchního říšského zástupce při lidovém soudním dvoru ze dne   

5. prosince 1939 vyplývá, že v období od října 1938 do 16. listopadu 1939 došlo           

ze sudetské župy k projednání celkem 207 žalob pro přípravu velezrady. Ve 162 přípa-

dech se jednalo o „levicovou velezradu“, v 45 případech o „pravicovou velezradu“; 

druhá v pořadí se týkala téměř bez výjimky „šíření ilegálních letáků a ústní propagandy 

osobami české národnosti“.226 V období říšského komisariátu a prvních měsíců 

existence sudetské župy se aktivity levicově orientovaných německých kruhů 

omezovaly pouze na obnovu kontaktů, výstavbu ilegálních struktur a distribuci 

propagačních materiálů. V pohraničních oblastech, kde se plánoval plebiscit, měli 

                                                 
222 Kural, Radvanovský a kolektiv (2002) : 185-186. 
223 Zimmermann (2001) : 321.  
224 Tamtéž, s. 339-340.  
225 Dau (1966) : 137n. ; Grünwald (1986) : 40 – In: Zimmermann (2001) : 342.   
226 Tato čísla však neodrážejí situaci zcela přesně, neboť v mnoha případech se stíhání vztahovalo           
na zradu sudetoněmeckého „národnostního boje“ v dobách demokratické ČSR. [Generální státní zástupce 
při lidovém soudním dvoru říšskému ministerstvu vnitra, 5. prosince 1939. BA, fond R 22/957, s. 121 – 
In: Zimmermann (2001) : 341] 
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němečtí komunisté a sociální demokraté vyzývat obyvatele k tomu, aby optovali         

pro Československo. Pod heslem „Rudá pomoc“ také vybírali peníze na podporu rodin 

uvězněných soudruhů.227 Podle výroční situační zprávy z velitelství gestapa za rok 1938 

byl levicový odboj z hlediska nacistického režimu zprvu zcela bezvýznamný: žádné 

„ilegální schůzky nebo srazy“ z iniciativy KSČ se nepořádají. Ve vztahu k sociálně-

demokratickému hnutí zněl nález podobně: „Úhrnem lze říci, že sudetoněmecký 

marxista je momentálně krajně zdrženlivý a nijak se neprojevuje.“228 V roce 1939 se 

situace nezměnila, i když bylo podle údajů gestapa kvůli „komunistickým                       

a marxistickým rejdům“  zatčeno na tisíc osob. Zdrženlivý postup levicových antifašistů 

byl v počáteční fázi dán také faktem uzavření německo-sovětského paktu o neútočení. 

Odbojové aktivity komunistických a sociálnědemokratických skupin zesílily až 

v důsledku německého útoku na Sovětský svaz.229 

 Opoziční síly zkraje působily pouze na území mosteckého báňského a průmys-

lového revíru osídleného převážně dělnictvem. Od léta 1941 vysílal z Moskvy 

komunistický program „Svobodného sudetoněmeckého rozhlasu“ (Sudetendeutscher 

Freiheitssender) pokyny pro ilegální činnost. Pozvolna začalo přibývat udání o poslechu 

zahraničního rozhlasu a v libereckém soudním kraji se zdvojnásobil počet případů 

„úkladného pomlouvání“.230 Mimořádné soudy měly stále více práce. Od počátku roku 

1942 byly navíc častěji evidovány sabotážní akce. Levicový odboj nabýval nových 

dimenzí a až v této době vstoupil organizovaným způsobem na scénu. Přestože se 

gestapu podařilo řadu jeho struktur zničit, neustále se reorganizoval. Exilové 

předsednictvo sociálnědemokratické strany vyslalo parašutisty, aby se pokusili navázat 

kontakt s Hansem Krebsem, Lodgmanem von Auen a bývalým primátorem Ústí         

nad Labem Leopoldem Pölzlem a získali pro odboj co nejširší vrstvy obyvatelstva. 

Jejich snahy však vyzněly naprázdno – z parašutistů přežil jen jeden.231 Antifašistické 

                                                 
227 Zimmermann (2001) : 341-342. 
228 Výroční situační zpráva ze dne 17. ledna 1939 o ilegálním komunistickém a marxistickém hnutí za rok 
1938, vypracovaná řídící služebnou státní policie Liberec. BA, fond R 18/2077, s. 24-27 –                       
In: Zimmermann (2001) : 342.   
229 Kural, Radvanovský a kolektiv (2002) : 290.  
230 Situační zpráva generálního státního zástupce v Litoměřicích ze dne 24. července 1941. BA, fond        
R 22/3376, s. 44 – In: Zimmermann (2001) : 343. 
231 Provolání Gustava Bauera. SÚA Praha, s. 2-13 ; Dau (1966) : 250 n. ; Brügel (2006) : 136n. –                       
In: Zimmermann (2001) : 348. 
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skupiny mezitím rozšířily svoje činnost o péči o válečné zajatce a zahraniční dělníky. 

Zhoršující se situace na frontách a sílící odbojové aktivity vedly od roku 1943 současně 

k intenzivnější spolupráci s českými skupinami.232  

Kromě sociálních demokratů a komunistů se v boji proti totalitnímu režimu 

angažovali také katoličtí duchovní, a to nejenom ideologičtí odpůrci nacionálního 

socialismu, ale také ti, které vehnala do opozice represivní proticírkevní politika státu. 

Přestože říšské ministerstvo pro církevní záležitosti označilo počátkem října 1939 

význam náboženství pro obyvatelstvo sudetské župy jako nikoli mimořádně velký,      

při sčítání lidu konaném dne 17. května 1939 se 88,5 % obyvatel přihlásilo ke katolic-

kému vyznání a 5,4 % obyvatel k evangelickému vyznání. Přibližně 1,3 % představovali 

„v ěřící v Boha“, 4,8 % bylo zahrnuto pod kolonku „ostatní“. 233 Počáteční kritiku 

vzbudilo především podrobování církevních organizací jednotné linii a také zrušení 

„Svazu charit“ (Charitas-Verband). Kněží zasílali protesty a někteří duchovní to již 

pokládali za „otevřeně nepřátelské opatření“. V reakci na hromadné odstraňování křížů 

ze škol a veřejných budov vypukly na některých místech dokonce demonstrace. 

Nastupující represe vůči katolické církvi se projevila i tvrdým finančním nátlakem.     

Na základě výnosu o vybírání církevní daně ze dne 2. května 1939 odpadla povinnost 

patronů, státu a obcí hradit církvím věcné a personální výdaje. V prosinci 1940 byly 

výnosem říšského místodržitele zřízeny v obvodu každé farnosti církevní farní rady,     

na něž byla přímo převedena správa místního majetku. Následovala opatření směřující 

k vytlačení křesťanství ze škol. Především byly postupně rušeny všechny církevní 

školy. Začátek vyučování již nesměl začínat modlitbou, ale pro každý den byl zvolen 

citát z nacistických publikací anebo některá píseň „Hitlerjugend“ . Aby se náboženství 

mohlo vyučovat jako předmět, byla pro základní školy stanovena kvóta padesáti 

přihlášených dětí. Pokud se při nedostatku předepsaného počtu chtěli žáci hlásit do jiné 

školy, bylo podmínkou dobré spojení a cesta. Od podzimu 1941 mohli navštěvovat 

hodiny náboženství pouze ti žáci, které přihlásili do výuky písemně před zahájením 

školního roku jejich rodiče. Jako důvod byl formálně uváděn nedostatek pedagogických 

pracovníků. Dne 26. června 1941 vydal říšský místodržitel výnos, kterým stanovil,       

že státní zaměstnance, jejichž děti budou navštěvovat hodiny náboženství, přeloží         
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za trest na jiné místo. Dohled nad vyučováním náboženství vykonávali funkcionáři 

NSDAP. Reprevisní postup proti církvím se však projevoval i jinými způsoby.              

Z hospodářských důvodů byly například přeloženy všechny církevní svátky na neděli. 

Církevní slavnosti mimo kostel byly z „dopravních“ důvodů zakázány. Na druhé straně 

však nacisté vyžadovali, aby při oslavách vítězství německých vojsk a při památných 

dnech vyzváněly zvony. To vše vedlo věřící k stoupající depresi a smutku.234  

Odmítání režimu nabývalo v sudetské župě – obdobně jako v jiných oblastech 

říše – na síle teprve s jeho postupným vojenským a politickým hroucením. Obyvatelstvo 

se od potravinové a zásobovací krize v roce 1942 čím dál častěji odmítalo začlenit        

do pracovního nasazení a podřizovat se nařízením o válečném hospodářství. Klesající 

pracovní morálka měla za následek krácení potravinových přídělů a také nedostatečné 

zásobování obuví. V samotném závěru války, především pod dojmem bojů na území 

sudetské župy, začali lidé otevřeně ignorovat příkazy k evakuaci, sabotovali „taktiku 

spálené země“ a předávali svá území nepřátelským jednotkám bez boje.235 Tento odpor 

byl pochopitelně podmíněn především situačně. Ve Vrchlabí přimělo místní německé 

obyvatelstvo dne 8. května 1945 zdejšího landráta, aby požádal revoluční národní výbor 

v nedaleké Jilemnici o převzetí správy celého města i okresu. Nazítří stejným způsobem 

vyhověli žádosti trutnovských Němců.236 

Na straně české menšiny byly předpoklady pro rezistenci vůči politice 

nacionálněsocialistického režimu nesrovnatelně příznivější nežli u německého 

obyvatelstva, a to proto, že převážná část Čechů chápala vstup wehrmachtu a konstituo-

vání říšskoněmecké správy v odstoupeném území jako okupaci, nikoliv jako 

osvobození. K formování organizovaného českého odboje přispělo také bezprostřední 

sousedství s Protektorátem Čechy a Morava, které umožňovalo navazovat vzájemné 

kontakty. Česká menšina se vyznačovala absencí akademické a hospodářské horní 

vrstvy, nepříliš silnou střední třídou a relativně vysokým počtem rolníků a dělníků. 

Ucelené národnostní skupiny tvořila především v opavském vládním kraji, kde se 

k české národnosti hlásilo 160.988 osob (tj. 19,8 % veškerého obyvatelstva). Většina 

z nich pracovala v zemědělství. V ústeckém vládním kraji bylo evidováno 112.361 
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 73 

Čechů (tj. 8,5 % všech obyvatel). Osidlovali především mostecko-duchcovský 

hnědouhelný revír a průmyslové okresy Liberec, Jablonec nad Nisou a Vrchlabí a patřili 

k dělnické vrstvě. Nejmenší podíl českého obyvatelstva vykazoval chebský vládní kraj 

(14.590 osob české národnosti, tj. 1,8 % veškerého obyvatelstva).237  

Tím, jak Češi ztratili zastoupení ve sférách politického, hospodářského i kultur-

ního života, pozbyla zároveň německá správa možnosti využít jejich aktivní spolupráce. 

Příklon k myšlenkám nacionálního socialismu byl patrný pouze u některých 

národnostně smíšených a nevyhraněných rodin.238 Podmínky pro ilegální činnost ovšem 

ztěžovala jak síť dohledacích a represivních orgánů, která byla v sudetské župě mnohem 

hustší nežli na jiných okupovaných územích, tak bezprostřední sousedství někdejších 

členů a funkcionářů SdP, kteří příslušníky české menšiny osobně znali.239 Izolace 

obyvatel, absence společenských kontaktů a nedostatek informací prohlubovaly u české 

menšiny pocity osamění, úzkosti a strachu.  

Až do roku 1942 podléhala menšinová politika v sudetské župě vedoucímu 

župní kanceláře NSDAP pro pohraniční oblasti Franzi Künzelovi. Poté převzal agendu 

Hlavní úřad SS pro národnostní otázky. Ochrannému oddílu (Schutzstaffel – SS) se tak 

podařilo potlačit vliv NSDAP na tomto poli a zároveň odstavit nepohodlného Franze 

Künzela. Všechny župní orgány zabývající se národně politickými otázkami byly 

soustředěny do nově utvořené župní kanceláře pro národnostní otázky. S novým úřadem 

splynula i župní kancelář pro pohraniční oblasti, jejímž vedením byl pověřen sudetský 

Němec a funkcionář SS Ernst Müller.240  

I přesto ovšem český odboj svým rozsahem i intenzitou daleko převyšoval odboj 

mnohem početnějšího německého obyvatelstva. Středisky ilegálních aktivit se staly 

především venkovské okresy a obce, v nichž česká menšina tvořila kompaktní osídlení. 

Počáteční akce byly vedeny snahou dosáhnout navrácení ryze českých měst zpět          

do ČSR, později směřovaly proti zatýkání českých občanů a dalším opatřením v rámci 

probíhajícího procesu germanizace.241 Církevní události sloužily například jako 

záminka pro pořádání lidových shromáždění a pěstování tradičních kulturních zvyků. 
                                                 
237 Zimmermann (2001) : 242.  
238 Beneš, Kuklík, Kubů, Kural, Kvaček, Pešek, Petráš, Suchánek, Jančík, Radvanovský (2002) : 138. 
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Demonstrativní užívání češtiny představovalo manifestaci národní identity. Veskrze 

však převažovaly pasivní formy odporu (ilegální letáky, anonymní nápisy, řetězové 

rozesílání dopisů, šeptaná propaganda, poslech zahraničního rozhlasu aj.) anebo se 

jednalo o sporadické projevy nespokojenosti například se zásobováním či s různým 

omezováním společenského a veřejného života, popřípadě o individuální akce 

jednotlivců či skupin české mládeže, u nichž nebylo možné pokaždé určit jejich 

politické, odbojové nebo protiněmecké zaměření.242 Dobové zprávy hovořily často         

o „ českých randálech“.243 Objevily se dokonce i pokusy navázat na protektorátní 

„Obranu národa“ a vytvořit tak širší organizované hnutí odporu; s výjimkou několika 

menších skupin v okresech Opava, Bílovec a Nový Jičín byl však jejich význam 

víceméně mizivý. Do Podkrkonoší zasáhla „Obrana národa“ přes župní vedení           

na Turnovsko, Semilsko a odtud na Jilemnicko; síť však byla již na počátku roku 1940 

přerušena.244 Přímé konfrontaci se státní mocí se tedy česká menšina zkraje vyhýbala. 

Počáteční zdrženlivý postoj souvisel také s tím, že totalitní režim přistupoval k českému 

národu méně restriktivně nežli například k Polákům či Rusům, které považoval s oporou 

v nacionálněsocialistické rasové ideologii za „méně hodnotné“. Svou roli sehrál i fakt, 

že sociální situace v sudetské župě byla poměrně stabilní. České obyvatelstvo nebylo co 

do přídělů potravin a výše mezd vůči Němcům v zásadě diskriminováno.245  

Zvrat nastal až v souvislosti s německým útokem na Sovětský svaz. Zatímco 

většina německého obyvatelstva s obavami sledovala, jak v důsledku vojenských 

porážek wehrmachtu na východní frontě mizí šance na vítězství, naděje české menšiny 

na znovuobnovení národní a státní nezávislosti se pozvolna zvyšovaly. České anti-

fašistické skupiny se po vstupu Sovětského svazu do války snažily přejít od víceméně 

spontánních a lokálních forem odporu k širším, organizovanějším a aktivnějším 

stupňům ilegální činnosti.246 Přestože se gestapu podařilo řadu jeho struktur zničit, 

národní odboj se neustále reorganizoval. Na rozdíl od německé strany existovalo      

mezi českou menšinou dokonce několik středostavovských skupin. Hned první 
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nacistické zprávy o celkové situaci v sudetské župě po 22. červnu 1941 konstatovaly 

diametrální rozdíl mezi chováním Němců a Čechů. Nálada české menšiny byla údajně 

lepší a radostnější. Češi se chovají „provokativněji“  – veřejně mluví i zpívají česky, 

objevuje se více „komunistických rejdů“  a projevů sympatií k Sovětskému svazu, 

zejména na Mostecku, Trutnovsku a Novojičínsku. Vedle častého hesla „PP“ („Pracuj 

pomalu!“), prosovětských výroků, nápisů a letáků a poslechu zahraničního rozhlasu se 

v důvěrných hlášeních začaly stále častěji vyskytovat zprávy o poměrně rozsáhlých 

sabotážích, opět zejména na Mostecku a Novojičínsku.247 Válečné události a pohyby     

na frontách ovlivňovaly čím dál více běžný život v zázemí, a to nejenom po stránce 

hospodářské a sociální, ale také po stránce politické a národnostní. Řada Čechů 

reagovala na neúspěchy německých jednotek se skrývaným nadšením a při projevování 

opozičních postojů začala vystupovat sebevědoměji. „Po vítězství sovětských vojsk        

u Stalingradu se naděje Čechů změnily v neochvějnou jistotu – a v tomto směru byla 

situace stejná ve vnitrozemí i sudetské župě.“ 248 Antifašistické skupiny mezitím – 

obdobně jako ilegální organizace německé – rozšířily svoji činnost o péči o válečné 

zajatce a zahraniční dělníky.  

V souvislosti s politickými poměry v sudetské župě i s vývojem odboje v ní 

tvořily sice ne zvlášť důležitou, ale přece jen zajímavou kapitolu podněty, které přineslo 

Slovenské národní povstání. Říšský místodržitel a župní vedoucí NSDAP Konrad 

Henlein a státní ministr pro Protektorát Čechy a Morava Karl Hermann Frank se kvůli 

zvýšené aktivitě české menšiny domáhali audience přímo u Hitlera: „V širokých kruzích 

českého národa v celém českomoravském prostoru nezůstalo utajeno, že sovětské 

parašutistické a výsadkové skupiny spolu s částí přeběhnuvší slovenské armády obsadily 

východ Slovenska a zvláště území okolo Banské Bystrici a slovenské Rudohoří. Také 

nezůstalo utajeno vytvoření tzv. československé vlády, v níž jsou známí bývalí česko-

slovenští politikové. Tento stav vedl ke zvýšené politické aktivitě Říši nepřátelských 

českých skupin, což se projevuje ve všeobecné osvobozovací psychóze celého českého 
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národa.“249 Někteří z říšskoněmeckých evakuovaných sudetskou župu raději 

z opatrnosti opustili.250 

Kvůli zhoršující se situaci na bojištích a stále častějšímu bombardováním 

říšského území byla v Německu vyhlášena totální válka, která se od 23. srpna 1944 stala 

skutečností i v sudetské župě. Zatímco do wehrmachtu narukovali všichni zbraně 

schopní muži, starci a nezletilí utvořili oddíly domobrany (volkssturm). Registrace 

proběhla ve dnech 28.-30. října 1944 v úřadovnách organizací NSDAP.251 Novinová 

hesla „N ěmecká mládež je garantem našeho vítězství“ jen dávala tušit, že poslední 

rezervy jsou již pryč. Jistotu a klid nevzbuzovaly ani pokyny typu „Co uděláte, když se 

k vám budou blížit tanky“ ani výzvy ke kopání zákopů či názorné seriály o použití 

pancéřových pěstí.252 V oblasti tzv. východních Sudet se začala od roku 1944 postupně 

uplatňovat opatření související s plánem „ARLZ“ [1. uvolnění (Auflockerung),             

2. vyklizení (Räumung), 3. ochromení (Lähmung), 4. zničení (Zerstörung)]. V polovině 

prosince 1944 svolal Karl Hermann Frank zvláštní poradu, během které seznámil 

přítomné s posláním plánu i se zásadami rozdělení odpovědnosti mezi vojenské a civilní 

složky.253 Tváří v tvář nacionálněsocialistické represivní politice, ale také blížícímu se 

konci války projevovala řada Čechů svůj odmítavý postoj stále zřetelněji. V řadách SS 

se proto začaly ozývat hlasy, které navrhovaly přiznat české menšině větší možnosti 

kulturního rozvoje. Hovořilo se mimo jiné o povolení sportovních klubů a vydávání 

jednoho česky psaného novinového titulu.  

Konečný zlom nastal počátkem posledního roku války, kdy bylo zřejmé,           

že území sudetské župy nezůstane ušetřeno válečných útrap, neboť se jako operační 

oblast ocitlo v bezprostřední blízkosti východní fronty. „Válka dospěla ke konečnému 

rozhodnutí“, uvedl dne 2. února 1945 v ústředním župním deníku „Die Zeit“  otevřeně 

Konrad Henlein: „Der Krieg eilt seiner letzten Entscheidung entgegen. (…) Ein Volk, 

das in der Stunde der höchsten Not bereit ist, lieber anständig zu sterben als in Schande 
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und Knechtschaft zu leben, hat stets den Sieg und damit die Freiheit errungen.“254 

Urychleně probíhal výcvik oddílů domobrany. Příslušníci volkssturmu z landrátů 

Broumov, Trutnov, Vrchlabí, Jablonec nad Nisou, Liberec, Frýdlant, Jablonné 

v Podještědí, Rumburk, Česká Lípa a Děčín - Podmokly nastoupili k výstavbě proti-

tankových překážek. Dne 11. února 1945 rozhodly nacistické špičky při tajné poradě 

v Černínském paláci o zřízení organizace „Vlkodlak“  (werwolf), jejímž úkolem bylo 

provádět na území obsazeném nepřátelskými vojsky záškodnické akce. V dubnu 1945 

se rozeběhla činnost prvních výcvikových středisek, mimo jiné i na Černé hoře              

u Janských Lázní a na Luční boudě.255  

Lidé se tváří v tvář smrti začali obávat o svoje vlastní životy. Stále častěji 

docházelo k náletům spojeneckých letadel; zpočátku směřovaly pouze na průmyslové 

závody a dopravní objekty, později i na jednotlivá města. Bombardování tak přinášelo 

kromě materiálních škod i značné ztráty na životech.256 Od podzimu 1944 až                

do samotného konce války procházely územím dlouhé zástupy německých uprchlíků 

z východního Pruska, Pomořan, Rumunska, Jugoslávie, Maďarska, Slovenska a také      

z vybombardovaných oblastí „staré“ říše. Nacisté ještě doufali v obrat na východní 

frontě, a proto byla evakuace označována za dočasnou a uprchlíkům se dostalo 

přízvisko „národní hosté“. Pro sudetoněmecké obyvatelstvo však představovali jakési 

zlé svědomí, neboť za sebou měli „vystřízlivění“ z nacistické moci a dávali to najevo      

i v běžných rozhovorech. Důvěru a oddanost místních Němců již většinou nechápali      

a kritizovali ji.257 Později k tomu přibyly ještě pochody válečných zajatců a vězňů 

koncentračních táborů. „Transporty smrti“ poskytovaly otřesný obraz – trosky lidí, 

vězněných předtím po celá léta, byly za krutých mrazů nuceny pochodovat ve dnech 

i nocích bez jídla a vody. Fronta se na sudetskou župu valila ze všech stran                     

a na morálku německého obyvatelstva měla doslova destruktivní vliv. Mezi lidmi byl 

stále více patrný všeobecný zmatek, chaos i sílící strach a rostoucí pocity beznaděje – 

důsledky rychle se stupňující a lavinovitě se šířící psychózy prohrané války. Říšští 

Němci, kteří pracovali v pohraničních oblastech, začali se svými rodinami území 
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sudetské župy nepozorovaně opouštět. Většina nacistických předáků uprchla již 

počátkem dubna 1945. 

Válka se k sudetoněmeckému lidu přiblížila nejprve od východu – osvobození 

této oblasti bylo zpočátku spojeno s ostravskou operací, aby se nakonec stalo součástí 

pražské operace IV. ukrajinského frontu Rudé armády. V rámci plánu „ARLZ“ byla 

zkraje března 1945 vyhlášena etapa vyklizení a evakuace pro východní okresy (obvody 

landrátů) vládního obvodu Opava - Bílovec, Nový Jičín, Opava, Bruntál, Krnov              

a Frývaldov (Jeseník). Přestože se mělo původně stěhovat veškeré obyvatelstvo, bylo 

toto opatření vzápětí vztaženo pouze na osoby německé národnosti. Do záložních 

prostorů se přesouvaly také správní instituce. Hlavní město vládního obvodu Opava 

bylo osvobozeno dne 22. dubna 1945, Ostrava o osm dní později.258  

K oblasti tzv. západních Sudet postupovala americká armáda; od jara 1945 zde 

byla nadvláda spojeneckých letadel stále zřetelnější. Přestože blížící se americká vojska 

vyvolávala mezi nacisty paniku, snažili se i za těchto okolností plnit pokyny přicházející 

z Berlína. Také ve vládním obvodu Cheb vstoupily v platnost rozkazy k provedení 

jednotlivých etap plánu „ARLZ“. Vojenští velitelé realizovali opatření důsledně; 

zaměřovali se především na železniční a silniční komunikace.259 Dne 6. května 1945 

vystoupil v libereckém rozhlase Konrad Henlein se svým posledním projevem 

nazvaným „Apel ve vážné hodině“ . Varoval v něm před „bezpáteřními zrádci“             

a „falešnými proroky“ a nabádal, aby „každý zůstal na svém místě a splnil svou 

vlasteneckou povinnost“. Výzvu otiskly všechny vycházející německé noviny a po celé 

sudetské župě byla rozšiřována také jako leták.260 Následujícího dne odjel Henlein se 

svými nejbližšími spolupracovníky na Karlovarsko, kde se pokusil navázat kontakt 

s americkou armádou. Nikdo z vyšších velitelů s nimi však nejednal. Po zadržení byli 

vyslechnuti a následně byli převezeni do provizorního zajateckého tábora v Plzni. Zde 

Henlein v noci z 9. na 10. května 1945 spáchal sebevraždu.261  

 

 

 
                                                 
258 Tamtéž, s. 348-349.  
259 Sládek (1980) : 228-229. 
260 Kural, Radvanovský a kolektiv (2002) : 352.  
261 Beneš, Kuklík, Kubů, Kural, Kvaček, Pešek, Petráš, Suchánek, Jančík, Radvanovský (2002) : 148-149. 
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KK aappii ttoollaa  II II ..  

 VVýývvoojj   nněěmmeecckkééhhoo  tt iisskkuu  nnaa  úúzzeemmíí  ččeesskkýýcchh  

zzeemmíí      ddoo  rr ookkuu  11994455  

 

2.1 Systém tištěných médií v ČSR se zaměřením na německý tisk 

 „Pro německý kulturní život českých zemí bylo příznačné, že mu chyběl jednotící 

střed, jakési neformální duchovní ústředí. Jeho síla naopak tkvěla v rozdílnostech          

a zvláštnostech krajů a míst.“262 Zřejmá byla diferenciace mezi regionální, převážně 

nacionálně angažovanou domovskou literaturou a intelektuálně, veskrze velkoměstsky   

a prožidovsky zaměřenými autory z pražského německého prostředí. Tato odlišnost se 

projevovala i v existenci velkého množství novin a časopisů, které postrádaly jednotící 

prvky.263  

Až do počátku 80. let 19. století se německý tisk vyvíjel rychleji nežli český tisk 

– vykazoval jak větší množství titulů, tak lepší poměr počtu periodik k počtu obyvatel. 

V důsledku politického a kulturního rozvoje a hospodářského vzestupu české buržoazie 

se však poměr počtu českých a německých listů a zastoupení obou národností              

na celkovém počtu obyvatel do konce 19. století vyrovnal.264  

 

2.1.1. Vývoj německého tisku na území českých zemí v letech 1848-1918 

Zrušení předběžné cenzury a vyhlášení tiskové svobody císařským patentem     

ze dne 15. března 1848 mělo zcela zásadní vliv na rozvoj tištěné produkce – počet 

novinových titulů se navýšil téměř pětinásobně a žurnalistika, dosud soustředěná 

převážně v Praze, se začala rozvíjet i v jiných místech. Noviny se stávaly prostředkem 

veřejné komunikace a aktivním účastníkem politických bojů.265   

Liberalizaci politického života a ústavní rozvoj habsburského mocnářství 

zpřetrhalo znovuzavedení centralizace moci v 50. letech 19. století. V důsledku přísné 

státní reglementace z let 1849-1851 došlo k rozsáhlým změnám ve funkci a pojetí 

                                                 
262 Kárník (2003) : 315. 
263 Mühlberger (2006) : 312. 
264 Köpplová (2004) : 61.  
265 Tamtéž, s. 55 ; Kubíček (2009) : 363 ; Bednařík, Jirák, Köpplová (2011) : 99-100. 
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periodik, které podnítily vznik a rozvoj lokálního tisku. Protože zdanění inzerce             

a zavedení kolkovací povinnosti a kaucí navýšilo finanční stránku vydavatelského 

podnikání, napojila se řada pražských a vídeňských listů na kapitálově silné subjekty 

(banky, akciové společnosti aj.). Provinční noviny se naopak periodicitou vydávání        

i obsahem zaváděným opatřením povětšinou přizpůsobily. Státně administrativní 

opatření eliminovala politický obsah a zpravodajské poslání novin; volnější prostor byl 

ponechán informacím lokálního charakteru. Tiskové nařízení z roku 1852 odstupňovalo 

výši povinných kaucí podle velikosti měst a zvýhodnilo vydávání listů s periodicitou            

1-2 vydání do týdne. Důsledkem byl přesun vydavatelské aktivity do menších měst        

a nárůst beletrizujícího, fejetonistického obsahu. Strukturu lokálního tisku tvořilo 

především nepolitické, lokální zpravodajství, naučné (osvětové) články a také zábavný 

materiál.266 „Ve vývoji tisku v Rakousku, stejně jako v Čechách, docházelo od počátku 

padesátých let k určité polarizaci. Na jedné straně se rozšiřoval lokálně zaměřený, 

populární a v podstatě nepolitický tisk v provincii („Volkspresse“ – pozn. aut.),           

na druhé straně se ve Vídni, Praze a některých dalších velkých městech udržely             

a postupně i vznikaly ‚zpravodajské‘ – a v rámci daných možností politické – listy 

liberálního zaměření („Großpresse“ – pozn. aut.).“ 267 

  Dynamika společenského dění a obecný hospodářský rozvoj stimulovaly 

vydavatel-skou činnost – ke konci 60. let 19. století se počet nově zakládaných listů 

zdvojnásobil. Vzestupný trend přetrvával i v letech 1870-1873. Podle časopisu           

pro studium novin a péči o novinářství „Duch novin“ vycházelo na území českých zemí 

v roce 1848 22 českých a 40 německých časopisů, v roce 1855 11 českých a 45 němec-

kých časopisů, v roce 1865 61 českých a 72 německých časopisů, v roce 1870             

84 českých a 102 německých časopisů a v roce 1880 155 českých a 167 německých 

časopisů.268  

Hlavním vývojovým typem období 60. a 70. let se stal zpravodajský deník, 

konstituovaný po vzoru vídeňského „velkého tisku“ („Deutsche Zeitung Bohemia“, 

„Prager Tagblatt“, „Aussiger Tagblatt“, „Tagesbote aus Schlesien“, „Reichenberger 

Zeitung“, „Teplitz-Schönauer Anzeiger“ aj.), jehož obsahovou strukturu tvořilo 

                                                 
266 Köpplová (2004) : 56.   
267 Tamtéž.  
268 Butter (1928) : 160. Autor vycházel z dat, která vyjadřovala pouze „počet větších časopisů“.   
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především podrobné vnitropolitické a zahraniční zpravodajství, lokální část a také 

hospodářská a kulturní rubrika. 

 Po krizi z roku 1873 se zakladatelská činnost v následujícím desetiletí ustálila. 

Výrazné oživení přinesla teprve politická diferenciace společnosti a příliv nových 

čtenářských skupin v první polovině 90. let. Vzhledem k tomu, že ve velkých městech 

byla poptávka po novinách a kapacita novinového trhu povětšinou vyčerpána, přesunula 

se vydavatelská aktivita do pohraničních oblastí Čech anebo se rozvíjela „v relativně 

malých sídlech, kde vznikala nebo se dále posilovala rozptýlená vydavatelská střediska“ 

(Český Krumlov, Cheb, Karlovy Vary, Varnsdorf, Rumburk aj.), a to i na úkor vyššího 

nákladu anebo vyšší periodicity vydávání.269 Nevýhody decentralizace, především pak 

problémy s distribucí, ovlivnily do značné míry obsahové zaměření politického tisku; 

převahu nabyly komentáře. V kvantitativních ukazatelích, především v nákladu,           

si nadále udržoval náskok „velký“ tisk, který plnil obecně informační úlohu a měl spíše 

komerční charakter. Provinční listy naopak odrážely politickou a názorovou diferenciaci 

obyvatelstva a těšily se tak značnému faktickému vlivu.270   

 

Následující přehled zachycuje průměrný počet nově zakládaných listů za jeden rok 

podle pětiletých období v letech 1851-1900 a průměrný počet německých listů 

vycházejících v desetiletých obdobích v letech 1851-1900.271  
 

 Průměrný počet  

založených listů  / rok 

Průměrný počet 

vydaných listů / rok 

 

1851-1855 4,8 

1856-1860 4,2 

 

39,9 

 

1851-1860 

1861-1865 4,6 

1866-1870 7,2 

 

70,8 

 

1861-1870 

1871-1875 15,6 

1876-1880 6,0 

 

149,9 

 

1871-1880 

1881-1885 5,0 

1886-1890 5,2 

 

202,0 

 

1881-1890 

                                                 
269 Köpplová (2004) : 57-58.  
270 Tamtéž, s. 59. 
271 Köpplová, Köppl (1988) : 84. Autoři provedli vlastní propočet údajů obsažených v publikaci Aladara 
Q. Przedaka (1904). 
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1891-1895 5,8 

1896-1900 14,3 

 

297,7 

 

1891-1900 

1851-1900 7,2 --- --- 

 

Na uvedené podobě německé tiskové struktury se v zásadě nic nezměnilo až     

do začátku první světové války, s výjimkou nárůstu počtu titulů a zvyšujícího se 

úhrnného nákladu. Výrazné oživení tiskařského průmyslu přineslo zrušení novinového 

kolku k 1. lednu 1900 a také zavedení všeobecného volebního práva. Z rozšiřující 

čtenářské základny těžil v prvé řadě stranický tisk, zejména pak tituly sociálně 

demokratického a nacionálního tábora.272  

Podle časopisu pro studium novin a péči o novinářství „Duch novin“ vycházelo 

na území českých zemí v roce 1890 335 českých a 241 německých časopisů, v roce 

1900 572 českých a 358 německých časopisů, v roce 1910 1.034 českých a 550 

německých časopisů, v roce 1914 1.251 českých a 613 německých časopisů a v roce 

1918 1.097 českých a 526 německých časopisů.273  

 

2.1.2. Vývoj německého tisku na území českých zemí v letech 1918-1938 

 Zatímco v anglosaských zemích, ale také například ve Francii, Německu, na jihu 

a severu Evropy a konec konců i v rámci české tiskové struktury docházelo 

v meziválečném období ke koncentraci tiskového vlastnictví, přesunu vydavatelské 

činnosti do větších měst a utváření lokálních tiskových monopolů, pro německy 

vydávaný tisk byla i nadále příznačná výrazná regionální, vlastnická i kulturně politická 

diverzifikace.274 „Die deutschsprachige Medienlandschaft der ČSR war ein ‚Abbild der 

Siedlungslage‘ der Deutschen: zersplittert und mannigfaltig.“ 275 Na počátku 20. let     

20. století bylo možné evidovat na osmdesát publikačních míst; více jak polovina titulů 

(44) připadala na města do deseti tisíc obyvatel. Kromě Prahy a Brna vycházelo nejvíce 

periodik v příhraničních městech s 10-50 tis. obyvateli, která tak postupně nabyla 

                                                 
272 Köpplová (2004) : 59.  
273 Butter (1928) : 160. Autor  vycházel z dat, která vyjadřovala pouze „počet větších časopisů“.  
274 Köpplová (2004) : 55 ; Kubíček (2009) : 362.   
275 Benedikt (1982) : 572. Obdobně Heider (1937) : 63.  
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charakteru regionálních a vydavatelských středisek.276 V každém z nich bylo k dispozici 

až sedm politických listů.277 „Difúzní“ charakter německého tisku se vyznačoval rovněž 

velkým množstvím novinových a časopiseckých titulů vydávaných v relativně nízkých 

nákladech.278  

Gustav Peters, Rudolf Heider, Norbert Linz a Klaus-Ulrich Benedikt označili   

za hlavní příčinu roztříštěnosti německého tisku samotné okolnosti konstituování ČSR. 

Vytvoření samostatného československého státu zastihlo zástupce německy psané 

žurnalistiky nepřipravené. Zatímco dříve se jednotlivé redakce – včetně těch pražských 

– upínaly k Vídni, které bylo přirozeným centrem politického dění, nyní byly povolány 

k tomu, aby svými výstupy aktivně prosazovaly právo na sebeurčení. Potíže plynoucí 

z nedostatečné publikační platformy nedokázala eliminovat ani tisková služba zřízená 

narychlo u zemských vlád provincií Německé Čechy (Deutsch-Böhmen) a Sudety 

(Sudetenland). Informační propast mezi oficiálními místy a německým tiskem se ještě 

zvětšila poté, kdy obě zemské vlády přesídlily do Vídně.279 „Die einzige Zeitung, die 

sich zu einem Sprachrohr der Deutschen hätte entwicklen können, die 1828 gegründete 

‚Deutsche Zeitung Bohemia‘, war zu diesem Zeitpunkt [28. března 1919 – pozn. aut.] 

verboten, so daß die Leser zwangsläufig zu lokalen und regionalen Blättern griffen.“280 

K vytvoření respektovaného vůdčího listu chyběly nejenom finanční prostředky,          

ale také teritoriální předpoklady – žádné město v pohraničí nebylo uznáváno za centrum 

veřejného a politického dění a význam Prahy naopak oslabovala slabá vazba 

na německé obyvatelstvo.281 

Johannes Urzidil spatřoval hlavní nedostatky německé tiskové struktury v tom, 

že na rozdíl od českého denního tisku, jemuž dominovaly stranické tituly, velká část 

provinčních listů měla čistě obchodní charakter anebo se otevřeně hlásila k nacionální 

linii (nejčastěji prostřednictvím formálního označení „deutsch“), aniž by byla vázána 

                                                 
276 Böhmerlandjahrbuch für Volk und Heimat für das Jahr 1923 (1923) : 87-91 ; Morche (1933) : 21n. – 
In: Linz (1970) : 285. 
277 V Ústí nad Labem, Podmoklech a Karlových Varech vycházelo sedm novinových titulů, v Liberci, 
Českém Krumlově, Opavě a Moravské Ostravě šest novinových titulů. Ve zbývajících 14 regionálních      
a vydavatelských centrech bylo možné evidovat 4-5 politických listů. [Linz (1970) : 285] 
278 Urzidil (1931) : 109 ; Linz (1970) : 285.   
279 Peters (1928) : 369 ; Heider (1937) : 63n.; Linz (1970) : 286-288 ; Benedikt (1982) : 573. 
280 Benedikt (1982) : 573. 
281 Tamtéž.  
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vztahem stranické příslušnosti. Nejvyšší počet listů a periodika s nejvyššími náklady 

připadaly na nepříliš významné politické strany. Autor demonstroval „difúzní“ 

charakter sudetoněmeckého tisku na počtu českých a německých žurnalistů působících 

na území ČSR. Zatímco na Čechy a Slováky připadalo z celkového počtu 1.240 

stavovsky organizovaných novinářů 700 osob, u německého obyvatelstva to byl téměř 

dvojnásobek (440 žurnalistů). Smýšlení českého čtenáře tak mělo podléhat ucelenějším 

názorovým proudům.282  

Na negativní důsledky německého politického partikularismu poukazoval rovněž 

Norbert Linz.283 „Es muß zugleich mitberücksichtigt werden, daß 1920 auf Grund der 

neuen politischen Lage eine Reihe von [deutschen – pozn. aut.] Zeitungen ihre 

politische Einstellung nicht mehr offen angab.“284  

Přestože vytvoření tzv. národního státu Čechů a Slováků otřáslo politickým        

a sociálním postavením německého obyvatelstva a nutnost přizpůsobit se změněným 

poměrům vyvstala i v oblasti tištěných médií, v základních rysech bylo možné navázat 

na předválečný vývoj. S výjimkou ojedinělých zásahů proti bojovně laděným titulům     

a některých případů šikanózního jednání (například v podobě nucených změn názvů) 

nebyly vydavatelské činnosti kladeny žádné zvláštní překážky, ba naopak – zřejmá byla 

zvýšená zakladatelská aktivita, a to jak u politických listů, tak u odborných a zájmových 

časopisů konstituovaných dříve na celorakouské platformě. Německá tisková struktura 

se konsolidovala až do roku 1920.285  

Podle studie Norberta Linze vycházelo v roce 1920 v ČSR 311 českých, 209 

německých a 37 slovenských politických listů. Na celkovém počtu 131 titulů v kategorii 

denního politického tisku se česká a německá periodika podílela v poměru 44 : 67. 

Zatímco ve skupině českého denního tisku dosahovalo šest listů denního nákladu mezi 

100-200 tis. výtisky [„Prager Tagblatt“ (63.000), „Reichenberger Zeitung“ (45.000-

60.000), „Prager Abendzeitung“ (45.000), „Deutsche Zeitung Bohemia“ (30.000), 

„Morgenzeitung und Handelsblatt“ (28.000-32.000), „Neue Morgenpost“ (22.000), 

„Volkswille“  (22.000)], statistiky německé tiskové struktury uváděly podstatně nižší 

                                                 
282 Urzidil (1931) : 110.  
283 Linz (1970) : 286. 
284 Tamtéž, s. 289. 
285 Köpplová (2004) : 62.  
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hodnoty – denní náklad sedmi největších listů se pohyboval mezi 20-45 tis. výtisky. 

Souhrnně bylo možno konstatovat, že denní náklad většiny německých novin 

nepřekročil hranici pěti tisíc výtisků.286 

Ludwig Eichholz evidoval k 31. prosinci 1920 na sudetoněmeckém území 581 

německých periodik. Do konce roku 1936 se měl počet německých politických listů 

zvýšit zhruba o čtvrtinu („245 titulů, z toho 51 deníků“ ).287  

Kromě sudetoněmeckých autorů se strukturou německy vydávaného tisku 

zabýval také Jan Náhlovský, který vycházel ze statistického šetření. Podle jeho propočtů 

mělo vycházet na území Československa k 31. prosinci 1920 2.060 „ časopisů“ , z toho 

615 politických a 1.445 nepolitických.288 

 

1. Rozdělení politického tisku podle rámcových velikostních skupin:289 

 

 

 

 

 

 

2. Průměrný náklad českých a německých periodik podle typu a periodicity:290 

 

                                                 
286 Urzidil (1923) : 763-766 – In: Linz (1970) : 284. Autor čerpal údaje z „Böhmerlandjahrbuch für Volk 
und Heimat für das Jahr 1923“. 
287 Eichholz (1961) : 51.  
288 Náhlovský (1923) : 9.  
289 Náhlovský (1923) : 14 – In: Köpplová (2004) : 65 [vlastní přepočet autorky].  
290 Náhlovský (1923) : 14 – In: Köpplová (2004) : 66 [vlastní přepočet autorky]. 

 

Výše nákladu 

Celkový počet 

politických periodik  

[%] 

  

   české tituly            německé tituly 

 

0-5.000 výt.  78,1  76,7                    80,4 

5.001-30.000 výt. 19,5 19,9                    17,7 

30.001 a více výt. 2,4  3,6                    1,9 

 Průměrný náklad politických listů vydávaných Průměrný náklad nepolitických periodik vydávaných 

 denně nebo 

5 a vícekrát / týden 

 

1-4krát / týden 

 

1-3krát / měsíc 

denně nebo 

5 a vícekrát / týden 

 

1-4krát / týden 

 

1-3krát / měsíc 

České tituly 22.166 4.104 2.083 3.100 6.773 4.415 

Německé tituly 7.200 2.540 11.255 --- 7.784 3.445 
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3. Rámcový přehled struktury českého a německého tisku podle výše nákladu        

a základního obsahového zaměření:291  

 

Rozdíly v průměrných nákladech byly způsobeny odlišným rozsahem 

novinového trhu a také odlišnou mírou a způsobem koncentrace českého a německého 

tisku. V roce 1920 přesahoval průměrný náklad českého politického deníku trojnásobně 

průměrný náklad německého deníku. Německé listy vydávané 1-2krát za měsíc naproti 

tomu vykazovaly více jak pětinásobně vyšší náklad nežli české tituly. Vlastní oblastí 

diferenciace se stala skupina listů se středně vysokými náklady (2-10 tis. výtisků), resp. 

podíl listů spadajících do tohoto intervalu (podíl na jednorázovém nákladu – český tisk: 

30 %, německý tisk: přes 46 %).292 Z uvedených údajů dále vyplývá, že německá 

tisková struktura vykazovala vyšší historickou kontinuitu nežli česká, pokud jde o podíl 

titulů založených před rokem 1900, resp. 1890 na celkovém počtu periodik za rok 

1920.293  

                                                 
291 Náhlovský (1923) : 14 – In: Köpplová (2004) : 64. Autorka porovnala výsledky statistického šetření 
Jana Náhlovského s údaji obsaženými v německé ročence „Böhmerlandjahrbuch für Volk und Heimat   
für das Jahr 1923“ a dospěla k závěru, že oba prameny spolu číselně korespondují. 
292 Köpplová (2004) : 65-66.  
293 Z německých listů, které vycházely v roce 1920, bylo 45 % založeno před rokem 1900 a téměř jedna 
třetina před rokem 1890. Česká tisková struktura vykazovala podstatně nižší hodnoty – 21 % a 12 %.       
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Zcela zásadní změny nastaly v důsledku světové hospodářské krize, která 

zasáhla i vydavatelské odvětví a specificky strukturu německého tisku. „Hospodářsky 

slabé a nezajištěné ‚nezávislé‘ listy byly nuceny omezit nebo zastavit další vydávání      

a uvolnily prostor stranicky vázanému tisku.“294 Pokles počtu titulů postihl všechny 

tiskové typy, nejvíce však periodika vydávaná 1-2krát do týdne.295 Redakce, které se 

snažily oslovit veškeré sudetoněmecké obyvatelstvo nebo alespoň členskou základnu 

určité politické strany, mohly profitovat z výhod plynoucích z centrálního postavení 

Prahy (snadnější distribuce, dostupnost zpravodajských zdrojů apod.). „So hatte die 

Wirtschaftskrise die Parteien zu einer für sie im ganzen äußerst positiven Struktur-

änderung im Pressewesen gezwungen.“296 Okolnosti způsobily, že v tradičních vyda-

vatelských centrech v pohraničí mohly nadále setrvat pouze týdeníky a listy s regionál-

ním dosahem.297 

Výrazná politická diferenciace německé tiskové struktury nastala již v důsledku 

prvních parlamentních voleb, které se uskutečnily ve dnech 18. a 25. dubna 1920. 

Zatímco DSAP, DNSAP a BdL přistoupily k vybudování oficiální tiskové struktury, 

představitelé DDFP, DNP a DCVP vsadili na volnější formu tiskového působení, mimo 

jiné i proto, aby mohli využít velkého množství zavedených titulů liberálního, 

nacionálního a katolického zaměření a dosáhnout tak jejich prostřednictvím ještě 

většího vlivu. „Ab spätestens 1921 besaßen alle deutschen Parteien, entweder offiziell 

oder indirekt, ein Leiteorgan.“298 

 

 

                                                                                                                                               
U politického tisku byl rozdíl ještě výraznější: listy založené před rokem 1880 se na celkovém počtu 
německých periodik vydávaných v roce 1920 podílely 28 %. [Köpplová (2004) : 67-68] 
294 Köpplová (2004) : 71. 
295 V období let 1922-1926 poklesl celkový počet periodik o více než pětinu. Jednorázový náklad týdení-
ků se snížil o 35 %, průměrný náklad jednoho listu v této kategorii o 18 %. Počet deníků poklesl ze 76    
na 67, tj. o 12 %. „P ři současné restrukturalizaci stranického tisku, koncentraci rozptýlených a drobných 
podniků do větších celků a přesunu tiskové aktivity do hlavního města se zvýšil průměrný náklad jednoho 
deníku ze 7.900 výtisků v roce 1922 na 10.500 výtisků v roce 1926, tedy o 1/3. Celkový jednorázový 
náklad denního tisku vzrostl o 18 %.“ [Köpplová (2004) : 71-72.] 
296 Linz (1970) : 307. 
297 Tamtéž ; Köpplová (2004) : 71-72.  
298 Linz (1970) : 306.  
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Politická struktura německého tisku vydávaného na území ČSR v roce 1922:299 

 

Nejvýraznější zastoupení měly listy inklinující k DDFP a DNP; tyto strany 

nezakládaly nové tiskové orgány, ale upřednostňovaly spíše tituly s delší periodicitou     

a mezi stranickou organizací a redakcí ponechávaly volný vztah.300 „Nacionální orien-

tace byla z hlediska počtu titulů (…) nesporně nejčastější a patrně také nejvlivnější. 

Pokud se však přihlédne k rozdílům v periodicitě a výši nákladů, nebyl nacionální          

a nacionálněsocialistický tisk zdaleka nejčtenější.“ 301 Téměř polovinu všech německých 

deníků a navíc většinu deníků s nejvyššími náklady představovaly tituly sympatizující 

s německými liberály.302  

„Posuny, k nimž došlo ve struktuře německy vydávaného tisku pod tlakem 

hospodářské krize, snahy o zvýšení efektivnosti tiskového působení v politické oblasti     

a modernizace sice zasáhly, ale nestačily zásadně rozrušit výchozí model tiskové 

struktury.“303 Německy vydávaný tisk měl v roce 1926 o jedno publikační místo méně 

                                                 
299 Köpplová (2004) : 73. Autorka ovšem zdůrazňuje, že u listů, které vlastnily – ať už formálně               
či fakticky – soukromé osoby anebo vydavatelské společnosti, bylo obtížné posoudit bezprostřední vliv 
politických stran a rozsah poskytovaných subvencí.  
300 Linz (1970) : 306 ; Marek (2000) : 278.  
301 Köpplová (2004) : 74. 
302 Linz (1970) : 305 ; Köpplová (2004) : 74.  
303 Köpplová (2004) : 72. 
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než před čtyřmi lety (78 : 79). Nezměnil se ani poměr mezi publikačními místy s větším 

počtem periodik a publikačními místy s vydavatelským monopolem.304 

Johannes Urzidil evidoval v roce 1926 s odkazem na zjištění Gustava Peterse 

(„nach den letzten Feststellungen“305) 59 německých deníků [529.200 odběratelů; 

průměrný náklad: 8.930 výtisků],306 84 německých týdeníků [345.120 odběratelů; 

průměrný náklad: 4.108 výtisků], 39 českých deníků [1.258.500 odběratelů; průměrný 

náklad: 32.270 výtisků] a 122 českých týdeníků [688.790 odběratelů; průměrný náklad: 

5.646 výtisků], celkově tedy 143 německých titulů s 874.320 odběrateli a 161 českých 

titulů s 1.947.290 odběrateli.307  

 A. Frank mapoval německou tiskovou strukturu v ČSR na základě bibli-

grafických soupisů ústřední německé knihovny v Liberci. Podle jeho studie vycházelo 

v roce 1926 na území Československa 175 politických listů, z toho 61 deníků (dva listy 

vycházely 13krát týdně, tři listy vycházely 12krát týdně, čtyři listy vycházely sedmkrát 

týdně, 52 listů vycházelo šestkrát týdně, jeden list vycházel čtyřikrát týdně, 14 listů 

vycházelo třikrát týdně, 33 listů vycházelo dvakrát týdně, 63 listů vycházelo jedenkrát 

týdně a u tří listů nebyla periodicita zjištěna).308  

„Tisk německodemokratický se svými listy stojí na prvém místě, pokud se týče 

týdenního nákladu (1.393.300 výtisků). Maje v redakcích nejvíce schopných žurnalistů 

většinou židovského původu, stojí demokratický tisk na daleko vyšší úrovni než tisk stran 

vysloveně nacionalistických.“309 Jeho základnu konstituovalo – kromě řady menších 

listů – třináct demokratických deníků: „Prager Tagblatt“ (denní náklad: 63.000 výtis-

ků), „Bohemia“ (denní náklad: 30.000 výtisků), „Prager Abendblatt“ (denní náklad: 

45.000 výtisků), „Pilsner Tagblatt“ (denní náklad: 5.100 výtisků), „Ascher Zeitung“ 

(denní náklad: 5.000 výtisků), „Teplitz-Schönauer Anzeiger“ (denní náklad: 10.000 

                                                 
304 Tamtéž. 
305 Urzidil (1931) : 110.  
306 Skupinu 59 německých deníků tvořilo třináct listů s prostým nacionálním zaměřením (tj. bez stranické 
příslušnosti k DNP), resp. čtyři další hlavičkové listy; jeden list DNP, resp. čtyři další hlavičkové listy; 
šest listů DDFP, resp. jeden další hlavičkový list; devět listů označených formálně jako „nezávislé“; pět 
listů se zaměřením „deutschliberal“; dva listy BdL; dva listy se zaměřením „deutschbürgerlich“; dva listy 
DSAP, resp. čtyři další hlavičkové listy; dva listy DCVP a dva nadstranické listy, resp. další dva hlavič-
kové listy. [Urzidil (1931) : 110] 
307 Peters (1928) : 371 – In: Urzidil (1931) : 110.  
308 Frank (1928) : 169.  
309 Tamtéž.  
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výtisků), „Warnsdorfer Tagblatt“ (denní náklad: 2.500 výtisků), „Tagesbote“ v Brně 

(denní náklad: 18.000 výtisků), „Tagespost“ v Brně (denní náklad: 18.000 výtisků), 

„Morgenzeitung und Handelsblatt“ v Moravské Ostravě (denní náklad: 30.000 výtis-

ků), „Mährisches Tagblatt“ (denní náklad: 8.500 výtisků), „Neueste Nachrichten“ 

v Opavě (denní náklad: 12.000 výtisků) a „Deutsche Post“ v Opravě (denní náklad: 

12.000 výtisků).310       

Tisk německé strany pokrokové reprezentoval jeden týdeník a deník „Teplitzer 

Zeitung“ (denní náklad: 3.500 výtisků). Týdenní náklad se pohyboval kolem hranice 

33.000 výtisků.311 

Tisková struktura DDFP vykazovala týdenní náklad 288.800 výtisků. Kromě 

čtyř listů, vycházejících 1-2krát týdně, ji tvořily deníky „Aussiger Tagblatt“ (denní 

náklad: 15.000 výtisků), „Egerer Zeitung“ (denní náklad: 12.000 výtisků), „Karlsbader 

Tagblatt“ (denní náklad: 3.000 výtisků), „Deutsche Tageszeitung“ v Karlových Varech 

(denní náklad: 6.000 výtisků), „Komotauer Tagblatt“ (denní náklad: 5.800 výtisků)      

a „Marienbader Zeitung“ (denní náklad: 2.000 výtisků).312 

„Úctyhodná – ovšem jen počtem, nikoli obsahem a kvalitou – je tisková činnost 

německé strany nacionální, jejíž denní tisk vychází v týdenním nákladu 682.360 výtisků 

(u 7 listů náklad neudán).“313 DNP vydávala 21 listů, vycházejících 1-3krát týdně,        

a deníky „Aussiger Tagblatt“ (denní náklad: 12.000 výtisků), „Saazer Anzeiger für 

Stadt und Land“ (denní náklad: 5.000 výtisků), „Deutsche Leipaer Zeitung“ (denní 

náklad: 8.000 výtisků), „Brünner Tagblatt“ (denní náklad: 5.800 výtisků), „Brünner 

Zeitung“ (denní náklad: 18.000 výtisků), „Gablonzer Tagblatt“ (denní náklad: 14.000 

výtisků), „Deutsches Tagblatt“ (náklad nezjištěn), „Leitmeritzer Tagblatt“ (denní 

náklad: 12.000 výtisků), „Rumburger Tagblatt“ (denní náklad: 2.500 výtisků), „Nord-

böhmisches Tagblatt“ (denní náklad: 12.000 výtisků) a „Abwehr“  (denní náklad: 

10.000 výtisků).314  

„Intransigentně nacionálního směru (‚völkisch‘) jsou kromě 13 listů, 

vycházejících 1-3krát týdně, i deníky: ‚Sudetendeutsche Tageszeitung‘ v Praze (15.000), 

                                                 
310 Tamtéž.  
311 Tamtéž, s. 170. 
312 Tamtéž.  
313 Tamtéž.  
314 Tamtéž.  
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‚Rumburger Zeitung‘ (10.000) a ‚Znaimer Tagblatt‘ (3.380). Celkový týdenní náklad 

činí 226.390 výtisků (u dvou listů náklad neudán).“315  

Tiskovou strukturu DNSAP tvořily deníky „Der Tag“  (denní náklad: 8.000 

výtisků) a „Nationalsoziale Arbeiterzeitung“ (denní náklad: 6.400 výtisků) a dalších 

sedm menších listů. Týdenní náklad činil 142.200 výtisků (resp. u jednoho listu nebyl 

náklad uveden).316 

Němečtí komunisté vydávali deníky „Vorwärts“  (Liberec) [náklad nezjištěn]317 

a „Der Kampf“  (Bohumín) [denní náklad: 8.000 výtisků]. 

Tábor DSAP konstituovalo třináct periodik, z toho šest deníků – ústřední orgán 

„Sozialdemokrat“ (denní náklad: 10.000 výtisků) a dále „Volksrecht“ v Ústí             

nad Labem (denní náklad: 6.000 výtisků), „Nordböhmïscher Volksbote“ v Podmoklech 

(denní náklad: 5. 000 výtisků), „Volkswille“ v Karlových Varech (denní náklad: 22.000 

výtisků), „Freiheit“  v Teplicích – Šanově (denní náklad: 10.000 výtisků) a „Volks-

freund“ v Brně (denní náklad: 5. 000 výtisků).318 Týdenní náklad se pohyboval kolem 

hranice 388.800 výtisků.  

Tisk DCVP reprezentovalo čtrnáct titulů, z toho dva deníky – ústřední titul 

„Deutsche Presse“ (náklad nezjištěn) a „Das Volk“  (Krnov) [denní náklad: 2.500 

výtisků]. Celkový týdenní náklad činil 71.500 výtisků, resp. u tří periodik nebyl náklad 

uveden.319  

Strana BdL disponovala kromě ústředního tiskového orgánu – deníku „Deutsche 

Landpost“ (denní náklad: 18.000 výtisků) – pouze čtyřmi menšími listy. Jen jeden titul 

vycházel s týdenní periodicitou (náklad nezjištěn). Celkový týdenní náklad se pohybo-

val kolem hranice 125.460 výtisků (u jednoho periodika nebyl náklad uveden).320  

Autor uzavřel charakteristiku německy vydávaného tisku skupinou tzv. nestran-

ných nebo též neodvislých listů – periodik, u nichž nebylo uvedeno politické zaměření. 

„Z více než 80 listů tohoto druhu, jež jsou orientovány většinou nacionálně, jest 

nejméně 14 deníků: ‚Franzensbader Tagblatt‘ (denní náklad: 27.000 výtisků), 

                                                 
315 Tamtéž, s. 170-171. 
316 Tamtéž, s. 171.  
317 Podle Linze vycházel deník „Vorwärts“  v roce 1920 v nákladu 12.000 výtisků. [Linz (1970) : 302] 
318 Frank (1928) : 171. 
319 Tamtéž. 
320 Tamtéž. 
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‚Egerlander Tagblatt‘ (?), ,‚Deutsches Tagblatt für Westböhmen‘ v Chebu (denní 

náklad: 2.500 výtisků), ‚Karlsbader Abendzeitung‘ (denní náklad – 2.000 výtisků), 

‚Neue Morgenpost‘ v Praze (denní náklad: 22.000 výtisků), ‚Reichenberger Zeitung‘ 

(denní náklad: 60.000 výtisků), ‚Saazer Tagblatt‘ (denní náklad: 1.500 výtisků), 

‚Schluckenauer Zeitung‘ (?), ‚Silesia‘ v Děčíně (denní náklad: 6.000 výtisků), 

‚Trautenauer Tagblatt‘ (denní náklad: 10.000 výtisků), ‚Tagblatt Neueste Nachrichten‘ 

v Opavě (denní náklad: 3.500 výtisků), ‚Grenzbote‘ v Bratislavě (denní náklad – 12.000 

výtisků) a ‚Pressburger Zeitung‘ (denní náklad: 15.000 výtisků). Celkový týdenní náklad 

kolem 1 ¾  mil. výtisků.“ 321  

 Zcela samostatnou kapitolu představoval tisk SdP. „Schon kurz nach ihrer 

Gründung begann die SdP eine Öffentlichkeitsarbeit, die bei den übrigen deutschen 

Parteien nicht ihresgleichen hatte.“322 Představitelé SHF, resp. SdP si byli dobře 

vědomi toho, že je třeba dosáhnout ideové jednoty, a úkol to byl s ohledem na roztříště-

nost německého tisku značně nelehký. Základem propagandistického působení se stala 

tištěná média. Cílem bylo vybudovat vlastní tiskový aparát podle nacionálně-

socialistického vzoru a souběžně „glajchšaltovat“ zavedené tituly, a to jak velké 

německé deníky vycházející v Praze, tak tzv. domovský tisk („Heimatpresse“) – 

„nestranické informační listy s přiměřeným ‚völkisch‘ základním stanoviskem a také 

bojové noviny (Kampfzeitung), které jako zástupci bojových politických hesel i jako 

zpravodajské listy nemohly soutěžit s velkými internacionálními novinami hlavního 

města“.323 Informační (zpravodajská) úloha regionálních titulů se omezovala povětšinou 

na otázky lokálního, popř. regionálního charakteru; politické zpravodajství dodávaly 

velké pražské deníky. Tento model považovali představitelé SdP za nevyhovující, neboť 

„(…) pro politicky aktivního sudetského Němce vyvstává (…) nezbytnost odebírat vedle 

domovského listu také list pražský – tedy stav, kteří mnozí sudetští Němci vnímali jako 

nepříjemný“. SdP usilovala o to, aby sudetoněmecké obyvatelstvo dostávalo „nejen tisk 

s dobrou a úplnou domácí kronikou, nýbrž také tisk s jasným a do poslední poznámky 

pod čarou realizovaným názorem“. Považovali za nepřijatelné, aby „mezi úvodníkem   

a zprávou o filmu, mezi politickým postojem a stanoviskem v ekonomické části 

                                                 
321 Frank (1928) : 171. Norbert Linz (1970 : 304) uvádí dále „Prager Abendzeitung“ a „Leitmeritzer 
Zeitung“.  
322 Benedikt (1982) : 575.  
323 Hauptmann (1941) : 23 – In: Hruška (2009) : 180. 
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vyvstávaly rozpory jako mezi ohněm a vodou“.324 „Domovský“ tisk měl nově „p ůsobit 

osvětově     a výchovně ve smyslu ‚völkisch‘ obnovy a zajišťovat vnitřní spojitost národa 

s politickým ústředím“.325   

Tiskovou strukturu SdP konstituovaly: 1. bojový tisk, 2. všeobecný zpravodaj-

ský deník, 3. specializované časopisy,326 4. korespondence (tiskové směrnice). Základ-

ním posláním stranického tisku se stalo „psát ve smyslu strany“ a také „zastupovat 

smýšlení, program a zaměření strany“, resp. „stát ve straně, patřit k ní, být stranickým 

orgánem“.327 Vztah stranické příslušnosti listy deklarovaly nejčastěji prostřednictvím 

formálního označení v podtitulu. Tím se tak odlišovaly od tzv. listů stranického 

zaměření („Parteirichtungsblätter“), které sice psaly v intencích SdP a „p řejímaly         

za svůj její program a smýšlení“, ale pouze „zastupovaly linii strany“.328 

Německý tisk byl od poloviny 30. let „glajchšaltován“ v prvé řadě prostřed-

nictvím korespondence (tiskových směrnic). Odpovědnými redaktory byli Wilhelm 

Sebekovsky a Alfred Bohmann.329 Redakce německých provinčních listů považovaly 

tiskový servis ČTK veskrze za nepřijatelný, neboť měl prezentovat zpravodajství 

výlučně z pohledu československé vlády.330 Přestože v ČSR působila velká řada 

německých korespondenčních služeb, většina z nich neměla dostatečné finanční krytí 

anebo poskytovala pouze úzce profilovaný zpravodajský servis. „Erst mit massiver 

finanzieller Unterstützung aus dem Deutschen Reich gelang es der SdP, ab 1935 einen 

Pressedienst aufzubauen, der im ganzen deutschsprachigen Raum der ČSR Verbreitung 

und Bedeutung erlangte.“331 SdP usilovala především o to „zatáhnout (…) sudeto-

německé provinční noviny do svého publicistického boje“. Úkolem zvláštního tiskového 

                                                 
324 Haider (1937) : 63 – In: Hruška (2009) : 181. 
325 Forster (1938) : 95 – In: Hruška (2009) : 181. 
326 Např. měsíčník pro mladé sudetoněmecké rolnictvo „Agrarpolitische Monatshefte“ (1934), měsíčník 
pro politiku a výchovu „Volk und Führung“ (1935), satirický měsíčník, resp. od března 1938 čtrnácti-
deník „Igel“ (1935), čtrnáctideník „Sudetendeutsche Selbstverwaltung“ (1936), politický čtrnáctideník 
„Sudetendeutsches Frauenblatt“ (1937), týdeník pro řemeslníky a drobné obchodníky „Gewerbliche 
Rundschau“ (1938) anebo čtrnáctideník „Mannschaft im Kampf“ (1938). SdP se snažila tematickým 
záběrem oslovit co nejširší skupiny obyvatelstva. [Benedikt (1982) : 576] 
327 Rossipaul (1943) : 11 – In: Hruška (2009) : 182. 
328 Tamtéž.  
329 Marek (2000) : 282.  
330 Nascher (1933) : 268 ; Heider (1937) ; 67 ; Benedikt (1982) : 573.  
331 Benedikt (1982) : 573-574.  
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odboru „Pressestelle der Sudetendeutschen Partei“, vedeným Hermannem Hönigem, 

bylo „zásobovat důkladným a spolehlivým zpravodajským materiálem a články přede-

vším sudetoněmecké týdeníky a dvakrát týdně vycházející listy“.332 „Sudetendeutscher 

Wochendienst“ fungoval od roku 1934. Bulletin přinášel úvodník, glosy, noticky, 

přehled českého a slovenského tisku, karikatury, fejetony, zahraniční přehled tisku         

a knižní aktuality. Prvních devět měsíců byl servis díky finanční podpoře z Německé 

říše bezplatný. K 1. lednu 1935 změnila služba název na „Sudetendeutsche Presse-

briefe“ a přešla na denní periodicitu. Zatímco na jaře 1936 měla kolem 150 odběratelů   

a vydávala denně 40 až 50 článků, v září 1938 to bylo již 65 až 100 článků za den           

a počet odběratelů stoupl na 700.333 

Počátky budování „bojového“ tisku („Kampfpresse“) jsou spojeny s ašským 

týdeníkem „Rundschau“, jehož první číslo vyšlo dne 1. ledna 1934. Jako vydavatel byl 

formálně uváděn Konrad Henlein, odpovědným redaktorem se stal ašský turner 

Wilhelm Rümmler. „Rundschau“ byl považován za ústřední „bojový“ orgán. Charakter 

„bojového“ tisku vyplýval nejenom z formální stránky, ale také z obsahové struktury 

periodika, kterou tvořily útočně laděné úvodníky, světonázorové články, glosy, hlasy     

z „nepřátelského“ tisku, reportáže a stranické zpravodajství. Regionální „bojové“ listy 

se od tzv. domovského tisku lišily především tím, že „byly jednoznačně stranickými 

novinami, sloužícími politické straně a na ní závislými“. Zpravidla neobsahovaly 

zábavnou rubriku ani nepřinášely podrobné informace ze světa sportu. Mezi jejich 

úkoly patřil „boj proti místním protivníkům, získávání lidí pro hnutí, zpravování o všech 

událostech ve vlastních řadách a konečně výchova členů strany plánovitou 

propagandou a školením“.334 „Ab Mitte der dreißiger Jahre setzten sie [die Provinz-

zeitungen – pozn. aut.] sich als allgemeine Nachrichtenblätter durch, wobei häufig die 

bereits bestehende Lokalzeitung ihr Erscheinen einstellen mußte.“335 Hlavními předsta-

viteli „bojového“ tisku se staly tituly „Aufbau“  (1934), „Deutsche Stimme“ (1934), 

„Aufruf“  (1935), „Front“  (1935), „Heimatruf“  (1935), „Kamerad“  (1935) a „Trom-

mler“ (1935).336 

                                                 
332 Rossipaul (1943) : 36 – In: Hruška (2009) : 195. 
333 Schwarzenbeck (1979) : 196 – In: Benedikt (1982) : 575. 
334 Rossipaul (1943) : 22, 28 – In: Hruška (2009) : 185-186. 
335 Benedikt (1982) : 575. 
336 Hruška (2009) : 185. 
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Na podzim 1935 přibyla do tiskové struktury SdP kategorie tzv. všeobecného 

zpravodajského tisku. Založení „politicky určujícího ústředního tiskového orgánu“ 

deníku „Die Zeit“ s podtitulem „Sudetendeutsches Tagblatt“ předcházely diskuze 

představitelů německých pravicových stran o tom, že v ČSR „neexistují uznávané vůdčí 

sudetoněmecké noviny, ve kterých by se odráželo veřejné mínění (…) a které by byly 

směrodatné pro každého, kdo se účastní nebo musí účastnit (politického) vývoje“.337 

Titul nepřímo navazoval na propagandistický list SdP „Wahlruf“, který vycházel      

před parlamentními volbami v roce 1935 a který zaznamenal u obyvatelstva mimořádný 

úspěch. První číslo „Die Zeit“  vyšlo dne 1. října 1935. Základní ideovou linii deníku 

předestřel v úvodníku šéfredaktor Walter Brand: „‚Die Zeit‘ bude koncipován tak, že ho 

bude muset číst každý sudetský Němec. V zahraničí chce ‚Die Zeit‘ reprezentovat 

‚völkisch' sudetské němectví a zpravovat o nás svět. ‚Die Zeit‘ je hlásnou troubou 

sudetoněmeckého hnutí obnovy. Je proto bezpodmínečně ‚völkisch' zaměřen. Stojí 

otevřeně na půdě sudetoněmeckého národního společenství, jehož chce být nejhor-

livějším průkopníkem.“338  

Redakce „Die Zeit“ sídlila v centru Prahy v Liliové ulici č.p. 7.339 Působil v ní 

například Franz Gaksch – redaktor lokálního a provinčního zpravodajství, Erich Maier – 

politický analytik a redaktor nedělních příloh, Lothar Foltink – pozdější šéfredaktor 

„Sudetendeutsche Zeitung“ anebo redaktor kulturní rubriky Walter Becher. Vedením 

redakce byl pověřen dosavadní vedoucí Henleinovy kanceláře Walter Brand,340 post 

odpovědného redaktora zastával do 13. září 1938 Robert Kohlert. Vydavatelem byl 

nejprve Rudolf Schicketanz, od podzimu 1937 společnost „Pressa A.-G. m.b.H.“, která 

se stala hlavním tiskovým podnikem SdP. Vydávání listu bylo subvencováno 

z Německé říše – kromě počátečního jednorázového příspěvku ve výši 250 tis. říšských 

                                                 
337 Rossipaul (1943) : 16 – In: Hruška (2009) : 186. 
338 Hruška (2009) : 188. Autorce se bohužel nepodařilo sehnat originální výtisk prvního čísla „Die Zeit“ , 
a proto vychází toliko z cit. díla.  
339 Později se do prvního patra téže budovy přestěhovala redakce týdeníku „Rundschau“.   
340 Před svým jmenováním do funkce šéfredaktora absolvoval Walter Brand několikadenní pracovní stáž 
v redakci „Münchner Neueste Nachrichten“. Později se spolupráce mezi oběma listy uskutečňovala na 
bázi informační výměny. [Hruška (2009) : 187] K 19. lednu 1936 byl Brand z funkce šéfredaktora 
odvolán a následně vyslán do Paříže jako zahraniční zpravodaj. Redakci „Die Zeit“  řídil až do zániku 
titulu dne 14. září 1938 bývalý redaktor „Prager Tagblatt“ Walter Wannenmacher. 



 96 

marek se jednalo o pravidelný měsíční příspěvek v přibližné výši 10 tis. říšských 

marek.341 

Deník vycházel v pěti mutacích. První vydání bylo určeno pro pražský pouliční 

prodej a na východní Slezsko, druhé směřovalo na západ Čech, třetí na Slovensko, 

čtvrté do severních a východních Čech a páté bylo vyhrazeno pro předplatitele 

v hlavním městě. Od 1. ledna 1938 doplňovala obsahovou strukturu osmistránková 

ilustrovaná příloha „Zeitspiegel“. Redakce čerpala především z agenturního zpravodaj-

ství, využívala však také služeb zpravodajů v regionálních redakčních pobočkách          

a tzv. tiskové důvěrníky („Pressewart“), jejichž úkolem bylo „podávat informace           

o všech událostech v místě, o průběhu volebního boje, zejména o srážkách mezi 

henleinovci a odpůrci, o zásazích četnictva a policie, o výrazných úspěších SdP atd. 

Kromě toho zásobovali provinční tisk ‚konkrétními‘ údaji o českém násilí, připravovali 

podklady pro projevy řečníků apod.“342 Činnost tiskových důvěrníků koordinoval 

z Prahy tiskový úřad SdP. 

Denní náklad „Die Zeit“  měl v roce 1935 činit 20.000 výtisků, v roce 1937 

45.000 výtisků a v roce 1938 100.000 výtisků.343 „Damit war sie die auflagenstärkste 

sudetendeutsche Tageszeitung.“344  

Ve dnech zářijové krize roku 1938 rozhodly špičky SdP o tom, že vydávání 

„Die Zeit“  bude na protest proti údajným cenzurním opatřením československé vlády 

zastaveno. Již záhy však vydala redakce z Drážďan zprávu o tom, že se bude aktivně 

podílet na obnově listu. První číslo vyšlo zhruba po třítýdenní přestávce dne 4. října 

1938. Přestože se vedení současně snažilo přesídlit do některého města v pohraničí, 

narazilo ještě na všeobecný chaos. Až teprve dne 5. listopadu 1938 vyšlo v Liberci 

místo tradičních „Reichenberger Zeitung“ první číslo titulu „Die Zeit. Amtliche 

Tageszeitung der NSDAP Gau Sudetenland“.345 

 

 

 
                                                 
341 Brügel (1967) : 283 – In: Benedikt (1982) : 579 ;  Hruška (2009) : 188.  
342 Koutek (1962) : 99 – In: Hruška (2009) : 189.  
343 Rossipaul (1943) : 30 ; Hruška (2009) : 188. 
344 Schwarzenbeck (1979) : 189. 
345 Kural, Radvanovský a kolektiv (2002) : 412. 
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2.2 Vývoj německého tisku na území českých zemí v letech 1938-1945 

Zcela zásadní změny tiskové struktury nastaly v souvislosti s odstoupením 

pohraničních oblastí Německé říši a vytvořením Protektorátu Čechy a Morava. Na dy-

namice vývoje německého tisku se vedle faktorů obvyklých i v dalších zemí 

(ekonomická situace, sociální stratifikace uživatelů, jazyková a kulturní situace) 

podílely také faktory zřetelně specifické, tj. politické vztahy v rovině centrum – 

periférie a především svérázné politické dění určované napětím vycházejícím z proměn 

vztahu českého a německého živlu.346 

Válečná situace ovlivnila výrazným způsobem podobu mediálního systému. 

Změnil se nejenom vztah mezi sdělovacími prostředky a státní mocí, ale také úloha 

médií ve společnosti. Hned od roku 1933 začali nacisté budovat propracovaný a struktu-

rovaný systém propagandistického působení, jehož cílem bylo získat nástroje                 

k ovlivňování a formování postojů obyvatelstva. Už během svého pobytu ve Vídni 

v letech 1907-1913, když pozoroval aktivity sociálních demokratů i křesťanských 

sociálů, dospěl Hitler k závěru, že obratná propaganda je nejúčinnějším prostředkem 

k manipulaci a nakonec i k ovládnutí mas.347 Zásady, kterými se nacionálněsocialistická 

propaganda měla řídit, předestřel ve svém stěžejním díle „Mein Kampf“. Do značné 

míry se zde opíral o závěry francouzského psychologa Gustava Le Bonse zveřejněné 

v díle „Psychologie mas“. Vycházel rovněž z italského fašismu a poznatků o využití 

propagandy v první světové válce.348 Základní otázka, kterou si Hitler položil                 

a na kterou si vzápětí odpověděl, zněla: „Na koho se má propaganda obracet?            

Na vědeckou inteligenci, či na méně vzdělané masy? Musí neustále směřovat jen            

k masám! Pro inteligenci, či co se dnes za ni vydává, zde není propaganda, nýbrž 

vědecké poučení. Propaganda je svým obsahem vědecká asi tak, jako pouliční plakát 

uměním sám o sobě. Umění plakátu spočívá ve schopnosti jeho autora upozornit co 

možná největší množství lidí na něco prostřednictvím formy a barvy. (...) Každá 

propaganda musí být lidová a její duchovní úroveň musí být tak nízká, jak nízká je 

schopnost vnímání toho nejomezenějšího mezi těmi, na něž je propaganda 

                                                 
346 Köpplová (2004) : 75-76.  
347 Gebhart (2000) : 7.  
348 Aigner (1969) : 89n.   
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orientována“.349 Svoji úlohu definoval Hitler takto: „Být vůdcem znamená moci uvádět 

masy do pohybu“.350 Jakmile se propagandistickým působením podaří naplnit masy 

jednotící ideou, může je organizace vedená skupinou lidí bezpečně ovládat.351 Totální 

jednota národa dosažená i prostřednictvím propagandy měla mít jediný důsledek: 

formovat masy takovým způsobem, aby bez jakýchkoli pochybností, otázek a kritiky 

nadšeně sledovaly cíl, který jim vůdce stanovil. NSDAP přitom neměla vystupovat jako 

pouhý sluha masy, nýbrž jako její pán.352 Hitler sám masami pohrdal, nicméně byl si 

vědom toho, že „bez síly mas národa zapadne každá velká myšlenka“.353 Proto musel 

masy za každou cenu získat. S ještě menšími skrupulemi se vyjadřoval říšský ministr 

propagandy Joseph Goebbels: „Propaganda? To je něco zcela jiného než prosté 

oznámení, které říká: to a to je pravda a to a to se stane. Propaganda se obrací           

na osoby, aby je přesvědčila. Cílem je nevěřícího pomalým a trpělivým zpracováváním 

přesvědčit. Dnes je nutné jít právě za lidmi, kteří ještě nejsou přesvědčeni, a získat je 

chytrými, taktickými úvahami. Pro propagandistu to znamená, že musí vnitřně zaujmout 

pozici nevěřícího, aby jej mohl poznenáhlu a nepozorovaně převést na svoji stranu. 

Propagandista musí lidi takříkajíc vzít za ruku a krok za krokem je převádět. Proto je 

pro něj nutné používat myšlenky a slova, které jsou blízké názorům protistrany. Nevěřící 

se musí dostat do situace, kdy propagandistu sám chválí a diví se, že se o věci diskutuje 

právě tak, jak je zvyklý, aniž by přitom pozoroval, jaká návnada mu byla hozena. 

Propagandista musí být velmi dobrým psychologem. Musí vědět, kam až může zajít. 

Musí si být vědom, koho má před sebou.“354 Prohlašoval, že „nejlepší propaganda není 

ta, která neustále zřetelně vystupuje najevo, nýbrž to je ta nejlepší propaganda, jež tak 

říkajíc působí neviditelně, proniká do celého života, aniž by lidé na veřejnosti z iniciativ 

propagandy vůbec něco zpozorovali.“355 Stějně jako Hitler vyznával Goebbels principy 

                                                 
349 Hitler (1938) : 182n.  
350 Tamtéž, s. 572.  
351 Tamtéž, s. 575.  
352 Tamtéž, s. 520. 
353 Tamtéž, s. 572.  
354 Grosse Geschichte des Dritten Reiches und des Zweiten Weltkriegs: der Staat Adolf Hitlers:        
[1934-1939] : (1989) : 82. 
355 Bundesarchiv Koblenz, fond R 55/1338: „Das Wesen der nationalsozialistischen Propaganda.“ 
Vortrag von Reichsminister Dr. Goebbels vor Nationalpolitischen Lehrgang der Wehrmacht, gehalten     
am 21. Januar 1937, s. 12 – In: Schwarzenbeck (1979) : 28. 
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propagandy postavené na primitivnosti a neustálém opakování i těch nejjednodušších 

věcí. „Vnímavost velkých mas je velmi omezená, rozum malý, zato zapomnětlivost 

veliká. Z těchto skutečností vyplývá, že se každá účinná propaganda musí koncentrovat 

jen na několik bodů a ty neustále heslovitě opakovat, až si i ten poslední mezi 

přítomnými dokáže představit to, co je žádoucí“.356 Sdílel i vůdcovo pohrdání k masám: 

„Masa je slabá, líná, zbabělá většina lidstva.“357 Nezbytnou podmínkou bylo převést 

všechny existující nepřátele na jednoho společného jmenovatele: „Zásadně spočívá 

umění všech skutečně velkých vůdců lidu v první řadě v tom, že netříští pozornost 

národa, nýbrž ji vždy koncentrují na jednoho jediného nepřítele. Čím jednotnější je 

existence takovéto vůle národa k boji, tím silnější bude přitažlivá síla hnutí a důraznější 

zuřivost úderu. Ke genialitě velkého vůdce náleží proto schopnosti i navzájem 

znesvářené protivníky představit jako jedinou kategorii nepřátel, neboť skutečnost,       

že existují různí nepřátelé, může pro slabý a nejistý charakter znamenat počátek 

pochybností o vlastní pravdě“. 358 „Propaganda (...) vysvětluje soudobé politické           

a hospodářské krize poukazem na machinace nepřítele světa - ‚věčného Žida‘ a odvo-

zuje z tohoto poznatku požadavek likvidace Židů a jejich pomocníků.“ 359 

 Po převzetí moci nacisty dostala propaganda v Německu totalitní charakter. Tím 

je třeba rozumět neustálý a agresivní proces pronikání, kontroly a reglementace 

veřejného života obyvatelstva včetně jeho soukromé sféry. V tomto smyslu sloužilo 

cílům propagandy vše, co se v říši událo, a promítalo se dokonce i do těch oblastí, které 

byly svým založením apolitické: móda, turistika, sport a zvláště široce pojímaná kultura 

od divadla a hudby až po architekturu, sochařství a lidové umění. Jistý druh převýchovy 

v duchu nacistických idejí představoval program „světonázorových školení“. V období 

války usilovali nacisté především o to potlačit vliv jiných států na domácí obyvatelstvo, 

a to nejenom konkrétními technicko-administrativními prostředky, ale také policejními 

zásahy. Prvořadným úkolem státní a stranické propagandy se však stala permanentní 

„mobilizace mas“, která měla pomáhat překonávat dopady vnitropolitických krizí, jimiž 
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nacistický režim procházel.360 Současně se rozšiřovala a zintenzivňovala propaganda    

do zahraničí; cílem bylo oslabit morálku ozbrojených sil zemí antihitlerovské koalice     

a podlomit důvěru civilního obyvatelstva.361  

Nacistická propaganda se nejen svým dosahem, formami a metodami, ale také 

využi-tím všech možných prostředků, důrazností a intenzitou značně odlišovala           

od válečné propagandy z let první světové války.362 Jelikož nacionální socialismus 

nemohl nabídnout racionálně zdůvodněný program, vedli nacisté propagandu především 

po emotivní rovině. „Národ má ve své většině natolik feminální charakter, že jeho 

myšlení a konání je určováno více citovým vnímáním než střízlivou úvahou.“363 Hlavní 

důraz byl kladen na smyslové působení, ať už se jednalo o vizuálně přitažlivá 

shromáždění, transparenty, plakáty, filmy anebo noviny. Vše se vyznačovalo 

působivým provedením a snadno zapamatovatelnými symboly.364 Mluvené slovo mělo 

při ovlivňování veřejného mínění stejně důležitou roli – na místě věcných argumentů 

však stála řeč, prosazující se agresivitou názorů a méně jejich vazbou na realitu.365  

Záměrům propagandy sloužila především kultura, prostřednictvím které bylo 

možné ovlivňovat co nejširší vrstvy obyvatelstva, sjednocovat jejich pocity, myšlenky    

a vůli a povznést je. Nacionálné socialisté si dali za cíl provést „očistu“ německého 

kulturního života ve všech jeho sférách a postavit jej do služeb národa a státu.366 

Bezprostředně po odstoupení pohraničních oblastí Německé říši převažovalo v kultuře 

téma „osvobození“; poté nastoupila psychologická mobilizace na válku, která se 

prolínala s propagandou národní, jež se snažila najít ospravedlnění pro „anšlus“ 

Rakouska a rozbití Československa. Později vystřídala tyto otázky propaganda 

s požadavkem po větším „životním prostoru“.367  

Pro kulturní činnost v sudetské župě a její další rozvoj mělo zvláštní význam 

zřízení župní kulturní samosprávy v rámci říšského místodržitelství. Ve skutečnosti 

                                                 
360 Milotová (2000) : 88.  
361 Gebhart (2000) : 10-11.  
362 Tamtéž, s. 12.  
363 Hitler (2000) : 133.  
364 Sänger (1975) : 295.  
365 Kural, Radvanovský a kolektiv (2002) : 398. 
366 Hitler (1938) : 279. 
367 Longerich (1993) : 302. 
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však byla kultura podřízena přísné státní kontrole – na veškerou produkci dohlížela 

Říšská kulturní komora.368 Pro kulturu, „vzácný majetek národa“, byly možné nejvyšší 

oběti, neboť kultura představovala „duchovní půdu, ze které žije národ tak jako 

z denního chleba“.369 V tisku, ale i v nejrůznějších příručkách začaly vycházet články 

seznamující obyvatelstvo s novými úkoly kultury. „Jako nacionální socialisté známe 

dnes jen národní kulturu, která je posilou celého národa. Živnou půdou německé kultury 

je společnost Němců nordické krve a německé vlasti. V oblasti kultury vykonalo 

Německo nejvíce ze všech národů, německé kulturní výtvory nemají obdoby na celém 

světě.“ 370 O kulturu se však neměl starat pouze stát; na základě německého obecního 

zřízení se péče o kulturu stala jedním ze základních úkolů každé obce. Místní samo-

správy byly povinny dodržovat historické a národní zvláštnosti kultury a vylepšovat 

kulturní život svých obyvatel. Kromě organizování nejrůznějších uměleckých výstav     

a zakládání muzeí byla velká pozornost věnována knihovnám a také divadlu, které bylo 

nejenom „místem povznesení, ale i místem, kde vzniká pravá lidská náruživost, která 

zobrazuje hrdinskou vůli národa“.371 S pořádáním kulturního života pomáhala obcím 

organizace „Radostí k síle“ (Kraft durch Freude). V městech s více jak pěti tisíci 

obyvateli působili zvláštní hudební pověřenci, kteří pořádali koncerty a podporovali 

mladé umělce v jejich tvorbě.372 

Doslova ideálním nástrojem propagandy se stal film. Ministr národní osvěty        

a propa-gandy Joseph Goebbels v něm spatřoval významný výchovný prostředek, jímž 

bylo možno ovlivnit nejširší masy obyvatelstva. Film patřil do působnosti Župního 

filmového úřadu NSDAP (Gaufilmstelle der NSDAP-Sudetenland), který spadal přímo 

pod Župní úřad propagandy (Gaupropagandaamt).373 Snímků s ryze propagandistickým 

námětem však nevznikalo mnoho; diváka sice bylo nutné politicky vzdělávat, musel se 

                                                 
368 Na základě zákona ze dne 22. září 1933 („Reichskulturkammergesetz“) konstituovalo Říšskou kulturní 
komoru sedm dílčích komor (Říšská hudební komora, Říšská divadelní komora, Říšská komora 
výtvarného umění, Říšská filmová komora, Říšská komora pro rozhlas, Říšská komora pro tisk a Říšská 
literární komora). 
369 Kreyssler (1941) : 6. 
370 Tamtéž. 
371 Tamtéž, s. 10, 28.  
372 Kural, Radvanovský a kolektiv (2002) : 399-400. 
373 Výroba filmů byla podmíněna oficiálním povolením Župního filmového úřadu. Tato instituce 
nevydávala pouze nařízení, ustanovení a vyhlášky, ale také podrobné pokyny pro uvádění jednotlivých 
snímků. [Kural, Radvanovský a kolektiv (2002) : 401-404] 
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ovšem také bavit. Hlavním agitačním nástrojem se staly filmové týdeníky, které byly 

povinně promítány před každým filmovým představením.374 Tyto zprávy z fronty měly 

v divácích vzbudit pocit, jako by byli očitými svědky válečných událostí. Goebbels 

pečlivě sledoval každou fázi jejich výroby. O účincích filmových týdeníků se nechával 

informovat v pravidelných zprávách, jež mu dvakrát týdně podávali důvěrníci bezpeč-

nostní služby SS.375 Politické úkoly plnily i celovečerní snímky, které obsahovaly 

programová klišé a usměrňovaly tak smýšlení diváků požadovaným směrem.376          

Od srpna 1944 se v kinech na základě nařízení prezidenta Říšské filmové komory 

promítaly rovněž diapozitivy s různými propagačními hesly.377 O mimořádném 

významu, který nacisté filmu přikládali, svědčí i skutečnost, že se na něj nevztahovala 

opatření, jež v důsledku válečných událostí postihovala ostatní kulturní a společenský 

život. Zatímco z denního tisku vycházel na území českých zemí na konci války pouze 

jeden list (resp. v neděli dva), filmová představení probíhala bez omezení. Goebbels 

také dlouho trval na tom, aby němečtí filmoví pracovníci nebyli posíláni na frontu. 

Provoz biografů nepřerušila ani totální mobilizace vyhlášená na podzim roku 1944.378 

Vedle filmu se z hlediska ideologického působení staly rozhodujícími fenomény 

tisk, literatura a divadlo. V oblasti literatury usilovali nacisté především o co nejužší 

propojení politického a kulturního smýšlení německého národa. Říšský ministr lidové 

osvěty a propagandy Joseph Goebbels hovořil o knize jako o „ostré zbrani proti moci 

plutokracie“ a „nástroji při budování říše“.379 V literárních dílech měly být za pomoci 

lidového mýtu revidovány předcházející historické konstrukce tak, aby bylo možno 

zničit a vymazat ideologické základy republikánské opozice. Autorům bylo uloženo 

věnovat se zejména období německého středověku a vyzdvihovat ve svých dílech 

měšťanstvo a rolnictvo jakožto opory nacionálněsocialistického režimu.380 Tvůrčí sílu 

                                                 
374 Od roku 1940 byly označovány souhrnně jako „N ěmecký týdeník“ (Deutsche Wochenschau). 
375 Leiser (1968) : 57-58. 
376 Např. „Deutsches Land in Afrika“, „Schicksalwende“, „Was du ererbst“, „Feldzug in Polen“, 
„Sudetendeutschland kehrt heim“, „Der Marsch zum Führer“, „Jud Süss“, „Mutterliebe“, „Großmacht 
Japan“, „Achtung! Feind hört mit“, „Dorf im roten Sturm“, „Der zerbrochene Krug“. 
377 MA Ústí nad Labem, fond Nacistické organizace okresu Ústí nad Labem 1934-1945, karton 6. 
378 Doležal (1996) : 172.  
379 GLASS, R. Buch und Schwert – Sinnbild unserer Zeit. Die Zeit. 30.10.1940, roč. VI, č. 301, s. 10.  
380 Kural, Radvanovský a kolektiv (2002) : 413-414. 
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německého národa měl demonstrovat rozmanitý kulturní život.381 Úzké propojení tisku, 

literatury a propagandy dokládal nejlépe stranický deník „Die Zeit“ , který čtenáře 

pravidelně seznamoval s dobovou knižní produkcí. Zpočátku přinášela knižní aktuality 

rubrika „Kunst und Wissenschaft“, resp. „Kunst und Wissen“. Od října 1939 začala 

vycházet každou neděli knižní doporučení „Das gute Buch in ernster Zeit“. Téhož roku 

se stala součástí obsahové struktury rubrika „Kultur und Volkstum“, která však 

mapovala nejenom dobovou literaturu, ale také oblast divadla a filmu. Až do vypuknutí 

války patřili mezi nejvíce propagované autory Hans Christoph Kaergel, Erwin Guido 

Kolbenheyer a Franz Nabl. Později k nim přibyla jména Friedricha Grieseho, Roberta 

Hohlbauma, Maxe Halbeho, Hugo Scholze, Karla Hanse Strobla, Rudolfa Haaseho, 

Friedricha Bischoffa a Hermanna Claudiuse. V červnu 1942 se na stránkách „Die Zeit“ 

objevila další literární rubrika s názvem „Das gute Buch“. Prudký nárůst doporučo-

vaných knih byl patrný po porážce německých vojsk u Stalingradu a Kursku – jakoby 

německé vládnoucí kruhy chtěly dokázat, že válka rozvoj kultury nebrzdí, ale naopak ji 

povzbuzuje.382 Sílily také hlasy, že kniha má sloužit v první řadě vojákovi, který bojuje 

za svobodu Německé říše, a až poté obyvatelům v zázemí. „Meč a kniha patří 

dohromady! Dobrá kniha je pramenem síly pro boj. V německé knize voják chce a musí 

najít potvrzené své hrdinské bojové postavení, které zaručuje vítězství ve velko-

německém boji za svobodu. Proto je nutné, aby vlast poskytla našim vojákům tu nejlepší 

německou literaturu.“383 Články podotýkaly, že ačkoliv německá produkce neochabla, 

je nutné ji vytyčit určité hranice. Čtenáři byli vyzýváni k tomu, aby při nákupu knih 

postupovali rozumně s ohledem na potřeby vojska a válečného hospodářství.384 Kromě 

toho otiskoval „Die Zeit“  rozsáhlejší články, které zdůrazňovaly význam knih v období 

války a pojednávaly o literatuře jako takové.385  

 

                                                 
381 V sudetské župě se měsíc kultury uskutečnil poprvé v květnu 1940, v říjnu téhož roku byla v Liberci 
zahájena slavnostní přehlídka německé literatury. 
382 Kural, Radvanovský a kolektiv (2002) : 415-418. 
383 Das Buch als Quelle der Kraft. Die Zeit. 24.10.1941, roč. VII, č. 295, s. 5. 
384 Bücher kaufen? – Ja – Aber vernünftig. Die Zeit. 21.3.1942, roč. VIII, č. 80, s. 4.  
385 Např. „Hat der deutsche Roman Zukunft?“ [Die Zeit. 4.12.1940, roč. VI, č. 336, s. 9]; „Das Profil der 
deutschen Gegenwartsdichtung“ [Die Zeit. 29.1.1943, roč. IX, č. 29, s. 2]; „Warum Buchbesprechung?“ 
[Die Zeit. 16.8.1943, roč. IX, č. 225, s. 4]; „Buch und Schwert – Sinnbild unserer Zeit“ [Die Zeit. 
30.10.1940, roč. VI, č. 301, s. 10]. 
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2.2.1. Vývoj německého tisku na území sudetské župy  

V odstoupených oblastech se tištěná média nadále vyvíjela podle říšského 

modelu řízení tisku. Tisk představoval v Německu jeden z nejmocnějších nástrojů      

pro vytváření a ovlivňování veřejného mínění. Hitler věřil ve „všemocný manipulativní 

potenciál masových médií“.386 Nahlížel na ně jako na pouhý „prostředek k dosažení 

účelu“ .387 Tisk neměl vystupovat po boku občanů vůči státu, ale naopak měl 

podporovat jeho politické vedení.388 Hitlerův vztah k tisku byl ambvivalentní; živil 

v sobě „starou“ nechuť k novinářům, které obviňoval z podléhání židovským a marxis-

tickým vlivům a ze spoluúčasti na vojenské porážce Německa v první světové válce.389 

Jinak si však cenil flexibility a síly tištěných médií, jež považoval za významný 

prostředek ve výchově národa, a stavěl je dokonce na stejnou úroveň jako školství. Již 

v díle „Mein Kampf“ Hitler prohlásil: „Vláda budoucí státní formy si musí 

s bezohlednou rozhodností zajistit prostředky národní výchovy a postavit je do služeb 

národa“.390  

Ze stejných tezí vycházel Goebbels. „Die deutsche Presse habe sich ‚als 

kämpfende Truppe in der großen Politik der Regierung zu fühlen‘391, die Schriftleiter 

seien dabei die ‚Offiziere der öffentlichen Meinung‘.392 Als Idealzustand schwebte 

Goebbels vor, ‚daß die Presse so fein organisiert ist, daß sie in der Hand der Regierung 

sozusagen ein Klavier ist, auf dem die Regierung spielen kann, daß sie ein ungeheuer 

wichtiges Massenbeeinflussungsinstrument ist, dessen sich die Regierung in ihrer 

verantwortlichen Arbeit bedienen kann.‘393 Ihre Aufgabe sei es, nicht zu informieren, 

sondern zu instruieren; sie sei ‚keine Nachrichten-, sondern eine Meinungspresse‘.394 

Deswegen ‚komme es nicht darauf an, möglichst viel und möglichst schnell Nachrichten 

                                                 
386 Naschold (1972) : 84.  
387 Von Kotze, Krausnick (1966) : 275. 
388 Tamtéž, s. 282.  
389 Gebhart (2000) : 12. 
390 Hitler (1938) : 240.  
391 Bundesarchiv Koblenz: fond ZSg 101/29, Sammlung Brammer, v. 4.1.36 – 28.12.36, 491: Berlin      
24. Nov. 1936. s. 2. – In: Schwarzenbeck (1979) : 25. 
392 Roegele, Glotz (1965) : 159 – In: Schwarzenbeck (1979) : 25.  
393 Wulf (1964) : 63.  
394 Bundesarchiv Koblenz: fond ZSg 101/29, Sammlung Brammer, v. 4.1.36 – 28.12.36, 491: Berlin     
24. Nov. 1936 – In: Schwarzenbeck (1979) : 25.  
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zu vermitteln, sondern einzig und allein komme es darauf an, die deutsche Leserschaft 

mit einer bestimmten politischen Meinung zu erfüllen, über deren Inhalt an sich keine 

Diskussionen mehr nötig wären. Keine Meldung dürfe unbearbeitet der Öffentlichkeit 

vorgesetzt werden, sondern über den Weg der Aufmachung, der Überschrift in der 

Kommentierung bzw. im Zusammenwirken aller drei Möglichkeiten müsse dafür gesorgt 

werden, daß der Leser sofort in eine ganz bestimmte, vom Schriftleiter in Über-

einstimmung mit der Staatspolitik gewollte innere Reaktion versetzt wird.‘“395 

Šéf tiskového úřadu říšské vlády Otto Dietrich označoval německý tisk             

za „zbraň a hybatele německé politiky“,396 jehož posláním je vytvářet politickému 

vedení vhodné podmínky pro jeho působení.397 Tisk se měl zcela podřít „vyššímu 

zájmu“. Kritika strany a státu byla nepřípustná.398 Podle Dietricha měl tisk představovat 

pouhý „nástroj politického vedení“ a nepřiznával mu proto žádnou politickou ani spole-

čenskou úlohu.399 

 

Organizační a institucionální přestavba tiskové struktury  

Poté, co se Hitler stal říšským kancléřem, nabraly události rychlý spád.           

Dne 4. února 1933 bylo vydáno nařízení „na ochranu německého národa“, které 

opravňovalo říšského ministra vnitra rozhodnout o zákazu periodických tiskovin kvůli 

„nesprávným zprávám”. Dne 28. února 1933 následovalo „nařízení na ochranu národa 

a státu“, které pozastavovalo platnost všech základních práv, včetně tiskové svobody, 

vyplývajících z ústavy.400 

Na základě výnosu vůdce a říšského kancléře ze dne 13. března 1933 bylo 

zřízeno Říšské ministerstvo pro lidovou osvětu a propagandu (Reichsministerium für 

Volkserklärung und Propaganda – RMVP) – zcela nová instituce, která se měla stát 

                                                 
395 Bundesarchiv Koblenz: fond ZSg 101/29, Sammlung Brammer, v. 4.1.36 – 28.12.36, 491: Berlin      
24. Nov. 1936  – In: Schwarzenbeck (1979) : 25-26. 
396 Wulf (1964) : 158.   
397 Institut für Zeitgeschichte: fond NG-5826: Auszug aus „Nationalsozialistische Pressepolitik“ v. Otto 
Ditrich, 1938, s. 7. – In: Schwarzenbeck (1979) : 29. 
398 Institut für Zeitgeschichte: fond MA 1341, Sammlung Sänger, 29.1.1938, 64: Prinzipen der Presse-
politik –   In: Schwarzenbeck (1979) : 29-30. 
399 Bundesarchiv Koblenz: fond NSD 31/4, Archiv der Presse, verantwortlich Dr. A. Dresler, München, 
Nov. 1937, Folge 6, Blatt 14f: Die Rede Dr. Dietrichs auf der Tagung der Kreis- und Gauamtsleiter       
auf der Ordensburg Sonthofen – In: Schwarzenbeck (1979) : 30.  
400 Schwarzenbeck (1979) : 32. 
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„spojovacím článkem“ mezi vládou a národem. Vedením RMVP byl pověřen Paul 

Joseph Goebbels, dřívější „gauleiter“ (vedoucí župy) za Berlín a vedoucí říšské 

propagandy v NSDAP.401 Hlavní úlohu RMVP spatřoval Hitler v ovlivňování veřejného 

mínění v zahraničí. „Er betonte die Notwendigkeit einer schlagkräftigen Organisation, 

die sich ‚durch planmäßige Arbeit mit den verschiedensten Methoden aggressiver 

Propaganda, hauptsächlich mit der Beeinflussung der ausländischen Presse,               

zu befassen habe‘.“402 Goebbels vnímal svoje poslání takto: „Z řízením tohoto 

ministerstva byl učiněn vpravdě revoluční krok. Národ již více nebude přenechán sám 

sobě, vláda nesmí být odříznuta od národa. (…) Nejdůležitější úlohou bude sjednotit 

veškeré propagační akce v říši v jedněch rukách. Národ musí začít jednotně myslet, 

jednotně reagovat a stát vládě plně a se sympatií k dispozici. (…) My budeme dohlížet 

na to, aby národ nebyl jitřen a aby byl vždy dostatečně informován o stavu věcí“ .403 

Souběžně s tím byly vytvořeny říšské úřady pro propagandu (Reichspropagandaämter), 

jejichž vedoucími se stali dosavadní župní vedoucí propagandy NSDAP.404 

K 1. červenci 1933 převzala říšská vláda oficiálně režii tiskových konferencí. 

Nacistům se tak podařilo přenést vůdcovský princip i do oblasti řízení tisku. V praxi to 

znamenalo, že namísto tiskových konferencí novinářů u říšské vlády nastoupily oficiální 

tiskové konference říšské vlády. „Es sei mit dem Autoritätsgedankem im national-

sozialistischen Staate nicht vereinbar, so begründete damals der Sprecher der Reichs-

regierung, Kurt Jahncke, die Maßnahme, mit der die freie Pressekonferenz aufgelöst 

wurde, ‚daß die Regierung in einer privaten Pressekonferenz Tag für Tag Rede und 

Antwort stehe. Die Regierung müsse auch hier, bei der Information der Presse, die 

Führung haben‘.“405  

Tiskovou politiku upravoval jak po formální, tak po obsahové stránce zákon       

o redaktorech („Schriftleitergesetz“) ze dne 4. října 1933.406 Za uveřejněný text již 

neodpovídal vydavatel, ale redaktor, který musel být bezpodmínečně árijského původu. 

                                                 
401 Sänger (1975) : 32.  
402 Institut für Zeitgeschichte: fond NG-4272 – Niederschrift über die Chefbesprechung unter dem Vorsitz 
des Hernn Reichskanzlers, Berlin 24.5.1933, Gegenstand: Auslandspropaganda und Grenzlandpro-
paganda – In: Schwarzenbeck (1979) : 49. 
403 Reuth (1995) : 269n.  
404 Kohlmann-Viand (1991) : 77. 
405 Sänger (1975) : 27.  
406 Zákon vstoupil v platnost dne 1. ledna 1934.  
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Současně byl povinen odstranit z novin vše, co zavádělo veřejnost upřednostňováním 

zájmů jednotlivce před zájmy obecnými a oslabovalo sílu Německé říše navenek             

i zevnitř, jakož i společnou vůli německého lidu, německou obranyschopnost, kulturu   

či hospodářství. Tištěná média a rozhlas byla pojímána jako prostředky sloužící vedení 

státu a k vedení státu. Redaktor byl zapojen do služeb státu a nemohl tak svobodně 

vyjadřovat své názory; na stránkách tisku ustalo vše, co by připomínalo veřejnou 

diskuzi.407 Pozice redaktora nabyla úřední charakter.408 Zákon upravil rovněž 

předpoklady přístupu k novinářskému povolání. Redaktoři museli být povinně členy 

„ Říšského svazu německého tisku“ (Reichsverband der deutschen Presse – RDP)           

a Říšské tiskové komory (Reichspressekammer – RPK). Vztahovala se tak na ně 

disciplinární odpovědnost; porušení profesních norem mohlo vést až k vyškrtnutí          

ze seznamu redaktorů.409  

Kontrolní mechanismus doplňoval monopol vlády na nakládání s informacemi, 

včetně způsobu jejich šíření na veřejnosti – k 1. lednu 1934 sloučili nacisté oficiální 

tiskovou kancelář „Wolff´s Telegraphisches Büro“ a největší zpravodajský a mediální 

koncern „Telegraphenunion“ do státní „N ěmecké tiskové kanceláře“  (Deutsches 

Nachrichtenbüro – DNB). Přestože byl tento krok formálně odůvodňován nutností 

úspor, ve skutečnosti se jím sledovalo především dosažení lepší státní kontroly.410 

Souběžně s tím přistoupili nacisté ke „glajchšaltování“ tisku na ekonomické bázi.        

Již v roce 1933 bylo vydáno nařízení „k uvolnění hospodářských poměrů v německém 

časopisectví“, které zpřísnilo podmínky zakládání nových listů. O dva roky později – 

dne 24. dubna 1935 – následovala nařízení Maxe Amanna. Prezident Říšské tiskové 

komory mohl napříště rušit vydavatelství za účelem „odstranění nezdravé konkurence“, 

„zachování nezávislosti“ anebo „k odstranění skandálního tisku“. Kromě toho mohl 

vydavatele přinutit k prodeji jejich podniků holdingovým společnostem, které 

kontrolovalo nakladatelství „Franz Eher Verlag“. Stranický koncern se tak postupně 

rozrůstal. V místech s vícero lokálními tituly mohl nadále vycházet pouze jeden list. 411 

                                                 
407 Kural, Radvanovský (2002) : 399. 
408 Roegele, Glotz (1965) : 159 ; Schwarzenbeck (1979) : 35. 
409 Institut für Zeitgeschichte: fond NG-3590 – In: Schwarzenbeck (1979) : 65. 
410 Kohlmann-Viand (1991) : 26. 
411 Schwarzenbeck (1979) : 37. 
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Již při „anšlusu“ Rakouska a během sudetské krize se ukázalo, že nastavený 

systém není v praxi příliš funkční.412 V RMVP byly proto zahájeny rozsáhlé organizační 

a personální změny, které měly zabezpečit efektivní fungování válečné propagandy. 

V květnu 1938 se tiskové oddělení rozdělilo na dva útvary – oddělení IVa („Presse 

Inland“ ), v jehož čele stanul Alfred-Ingemar Berndts,413 a oddělení IVb („Presse 

Ausland“), jehož vedením byl pověřen Karl Bömer. „Die Abteilung IV A ‚Inlandpresse‘ 

war ‚das zentrale Kontrollorgan der NS-Presselenkung für die deutsche Presse‘.414 Sie 

war der große Filter, durch den alle Informationen für die Presse vor ihrer 

Veröffentlichung laufen mußten; sie war ‚mit der eigentlichen Führung der deutschen 

Presse betraut‘.415 Die Abteilung IV B ‚Auslandspresse‘ war damit betraut, in enger 

Zusammenarbeit mit der Presseabteilung des Auswärtigen Amtes ‚alle verfügbaren 

Mittel und Kräfte zu mobilisieren und in straffer Führung zusammenzufassen, die 

geeignet sind, der ausländischen Presse das Geschehen im nationalsozialistischen 

groß-deutschen Reich verständlich zu machen, es in ihr wahrheitsgetreu in Erscheinung 

treten zu lassen und auf Grund peinlichster Beobachtung und genauer Analyse der 

Weltpublizistik den gegnerischen Tendenzen weltanschaulicher und realpolitischer 

Natur durch Berichtigung und Widerlegung von Fehldarstellungen und Presselügen 

entgegenzuwirken‘.“416 K další významné změně došlo na pozici šéfa tiskového úřadu 

říšské vlády – Waltera Funka, který se stal říšským ministrem hospodářství, nahradil 

dosavadní šéf tiskového oddělení NSDAP Otto Dietrich, jenž byl zároveň jmenován 

státním sekretářem říšského ministra propagandy.417 Dietrichova působnost byla 

stanovena v nařízení vůdce a říšského kanceléře ze dne 28. února 1934:  

1.  „Er bestimmt in meinem Auftrag die Richtlinien für die gesamte 

redaktionelle Arbeit innerhalb der Parteipresse. Er ist 

                                                 
412 Na úseku armády spadala oblast propagandy do působnosti oddělení „Wehrmachtpropaganda“ (WPr) 
v rámci vrchního velitelství branné moci (Oberkommando der Wehrmacht – OKW). Na úrovní říšského 
ministerstva obrany bylo kompetentním orgán tiskové oddělení. Později se z tohoto úseku vyčlenila 
samostatná skupina „Inland“ , která byla příslušná jak pro otázky tisku, tak pro otázky propagandy. 
K další změně došlo k 1. říjnu 1937, kdy se skupina „Inland“  stala jako samostatný referát součástí 
oddělení zemské obrany pod názvem „Untergruppe Ia Propaganda“. [Kohlmann-Viand (1991) : 37-38] 
413 V prosinci 1938 jej ve funkci nahradil Hans Fritzsche.  
414 Institut für Zeitgeschichte: fond NG-3633, s. 1f – In: Schwarzenbeck (1979) : 100. 
415 Schwarzenbeck (1979) : 100. 
416 Fraenkel, Manvell (1960) : 212 – In: Schwarzenbeck (1979) : 103. 
417 Otto Dietrich zastával rovněž funkci viceprezidenta Říšské tiskové komory. 
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außerdem als mein Pressechef oberste Instanz für alle Presse-

veröffentlichungen der Partei und ihrer sämtlichen Dienst-

stellen.  

2. Die Redaktionen der Parteipresse, sowie die Gaupressewarte 

der NSDAP sind in ihrer Arbeit dem Reichspressechef 

unterstellt. Hier steht ihm ein Einspruchsrecht in allen 

personellen Fragen zu. 

3. Sämtliche innerhalb der Partei oder unserer Neben- oder Unter-

organisationen bestehenden Presseabteilungen, Presseämter 

usw. sind, unbeschadet ihrer besonderen verwaltungsmäßigen 

Eingliederung, in unserer publizistischen Arbeit dem Reichs-

pressechef der NSDAP unterstellt und ihm verantwortlich.“    

Tiskový dohled byl zpočátku uskutečňován dvěma institucemi – oddělením WPr 

a RMVP, resp. říšskými úřady pro propagandu. Vzhledem k tomu, že si jak WPr, tak 

RMVP přisvojovaly právo vrchního dohledu, přibývalo kompetenčních sporů. Ostrý boj 

vypukl naplno ještě před začátkem války.418 Až teprve po zdlouhavých jednáních došlo 

na počátku roku 1938 k uzavření dohody („Abkommen über die Durchführung der 

Propaganda im Kriege“), kterou podepsal za OKW Wilhelm Keitel a za RMPV Joseph 

Goebbels a která vymezila vzájemnou působnost. „Der Propagandakrieg wird als 

wesentliches, dem Waffenkrieg gleichrangiges Kriegsmittel anerkannt. Der Waffenkrieg 

wird verantwortlich von der Wehrmacht, der Propagandakrieg vom RMVP geführt. 

Letzteres führt ihn im Heimatgebiet völlig selbständig, im Operationsgebiet in Abstim-

mung mit dem OKW.“419 Do kompetence armády spadala veškerá propaganda               

u jednotek (tzv. duchovní péče o vojáky), dále pak „aktivní propaganda v bojových 

                                                 
418 Kohlmann-Viand (1991) : 39. 
419 K posílení pozic wehrmachtu došlo až později na základě výnosu vůdce a říšského kancléře ze dne    
10. února 1941. „Um eine ‚straffe Zusammenfassung und einheitliche Leitung‘ des Propagandakrieges zu 
erreichen, ordnete Hitler an: ‚In Fragen der Propaganda und der militärischen Zensur ist die Vertretung 
der Gesamtwehrmacht, wie auch der Wehrmachtteile gegenüber allen zivilen Dienststellen und gegen-
über der Öffentlichkeit, ausschließlich Aufgabe des Oberkommandos der Wehrmacht. Die Propa-
gandatruppen unterstehen hinsichtlich Organisation, Stellenbesetzung, Einsatz im großen und inhaltli-
cher ihrer Tätigkeit unmittelbar dem Oberkommando der Wehrmacht. Die notwendigen Durchführungs-
bestimmungen erläßt der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht‘.“ Opatření mělo za následek 
personální nárůst WPr. K další změně došlo v září 1943, kdy byl vedoucí oddělení pro provádění 
propagandy přeložen spolu s malou vedoucí skupinou do hlavního stanu. Důvodem byl mimo jiné              
i požadavek užší spolupráce s šéfem vedoucího štábu branné moci generálplukovníkem Alfredem Jodlem. 
[Kohlmann-Viand (1991) : 39-40] 
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oblastech“ a „pobuřování v nepřátelských armádách a mezi dělnictvem“, tj. propa-

gandistická diverze.420  

Jelikož souběžné působení tiskového oddělení říšského ministerstva obrany         

a referátu „Untergruppe Ia Propaganda“ přinášelo v praxi stále větší potíže, bylo      

k 1. květnu 1939 zřízeno v OKW samostatné oddělení pro provádění vojenské 

propagandy, jehož vedením byl pověřen Hasso von Wedel. Vnitřně se členilo podle 

jednotlivých úseků ozbrojených sil na referáty.421  

 

Válečná cenzura  

Vojenské napadení Polska představovalo další kapitolu ve vývoji nacionálně-

socialistického tisku – k zavedeným opatřením přibyla válečná omezení (nedostatek 

papíru, válečná cenzura, nedostatečné personální kapacity v důsledku nucených 

odchodů na frontu). Svou roli sehrálo také souběžné působení rozhlasu a tisku, které 

vyznívalo ve prospěch rozhlasu; noviny nebyly schopny přenášet informace tak 

rychle.422  

Již v srpnu 1939 byl WPr předložen k revizi soupis vycházejících novin a časo-

pisů.423 Pět dnů před vypuknutím války – dne 26. srpna 1939 – zaslaly říšské úřady     

pro propagandu šéfredaktorům důvěrný dopis s informacemi o provádění vojenské 

cenzury. Ze skupiny III oddělení WPr byli vyčleněni dva úředníci, kteří nastoupili       

do cenzurního oddělení RMVP. Materiál, jenž podléhal vojenské cenzuře, shromažďo-

valy tiskové referáty říšských úřadů pro propagandu, kteří jej následně přidělovaly 

odpovědným cenzorům; odsud putoval přímo do redakcí. Rozsah vojenské cenzury byl 

poměrně široký – zahrnoval jak textovou, tak obrazovou část a kromě politického 

zpravodajství se vztahoval například i na sportovní rubriku, fejetony a inzerci. Články 

musely být předkládány ve dvojím vyhotovení – jeden exemplář byl zasílán zpět         

do redakcí, druhý zůstával v úřadu. Platnost úředního zásahu však byla časově omezena. 

Pokud měla  redakce v úmyslu uveřejnit text později, byla povinna jej znovu předložit 

ke kontrole. Cenzuře nepodléhal pouze materiál rozesílaný „N ěmeckou tiskovou 

                                                 
420 Longerich (1992) : 9-10.  
421 Kohlmann-Viand (1991) : 38. 
422 Tamtéž, s. 29. 
423 Tamtéž, s. 39. 
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kanceláří“  (Deutsches Nachrichtenbüro – DNB) a „Nacionálněsocialistická stranická 

korespondence“ (Nationalsozialistische Parteikorrespondenz – NSK).424 

 

Tiskové pokyny  

Základní prinicipy nacionálněsocialistické tiskové politiky byly předestřeny již 

na tiskové konferenci pořádané dne 29. ledna 1938. „Aufgabe der Zeitungen ist es, das 

Volk über Ereignisse und Entwicklungen zu unterrichten und aufzuklären, das Wirken 

der Bewegung und des nationalsozialistischen Staates zu unterstützen und dem 

politischen Denken des Volkes Impulse zu geben. Nicht aber kann es Aufgabe der 

Presse sein, der Partei und dem Staat Lehren und Ratschläge zu erteilen oder 

öffentliche Einrichtungen und Persönlichkeiten zu kritisieren. Daraus ergibt sich: 

1. Maßnahmen der Partei und des Staates, der Parteiorganisation und der 

Behörden unterstehen grundsätzlich nicht der Kritik durch die Presse. 

2. Der Presse zugehende Beschwerden über Fehler, die tatsächlich oder 

vermeintlich an irgendeiner Stelle der Partei oder des Staates begangen werden, 

sind den für die Abstellung der Fehler zuständigen Stellen zuzuleiten, nie aber 

an die Öffentlichkeit zu bringen. 

3. Auf dem Gebiet des wirtschaftlichen Lebens ist es zu beachten, daß Klagen, die 

an die Schriftleitungen herangetragen werden, nicht ohne gewissenhafteste 

Nachprüfung der tatsächlichen Verhältnisse Raum gegeben werden darf. Unter-

nehmungen, die für Staat und Volk lebenswichtig sind, dürfen ohne vorheriges 

Einverständnis der für die Presse zuständigen Stellen nicht angegriffen werden. 

Durch die Veröffentlichung leichtfertiger Angriffe gegen Firmen wegen 

angeblich unnationalsozialistischen Verhaltens ist wiederholt für die Volks-

wirtschaft schwerer Schaden angerichtet worden, der durch Berichtigungen und 

Entschuldigungen nicht wiedergutgemacht werden konnte. 

4. Das gleiche gilt auf dem Gebiet des Kulturlebens. Solange der national-

sozialistische Staat die Verantwortung für eine Persönlichkeit des Kulturlebens 

oder ihre Werke übernimmt, können sie nicht Gegenstand von unüberprüften 

Angriffen sein. 

                                                 
424 Tamtéž, s. 43-46. 
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5. Bei allen beabsichtigten Presseveröffentlichungen, bei denen über diese Punkte 

hinaus die Möglichkeit einer Verletzung der Partei- oder Staatsautorität oder 

der Interessen des deutschen Volkes besteht, muß sich der verantwortliche 

Schriftleiter davon überzeugen, daß gegen die beabsichtigte Veröffentlichung 

ein höheres Interesse nicht vorliegt.“425 

„Bevor die Anweisungen zur politischen Ausrichtung der deutschen Presse in 

der Reichspressekonferenz ausgegeben wurden, hatten sie auf dem Wege durch die 

vielen Entscheidungsinstanzen einen Prozeß der Veränderung durchgemacht und 

bildeten den sowohl politischen als auch sachlichen Extrakt aus dem Kräftespiel, das in 

verschiedenen Vorkonferenzen im Ministerium und auf Grund der von auswärts 

eingebrachten Forderungen zur Gestaltung der Nachrichtengebung und Kommentie-

rung zwischen den an der ‚Meinungsfrabrikation‘ beteiligten Instanzen und Persön-

lichkeiten wirksam wurde.“426 Tiskové pokyny se k novinářům dostávaly v zásadě 

dvěma způsoby. Zatímco větším listům je zprostředkovávali berlínští zpravodajové, 

kteří se účastnili pravidelných tiskových konferencí v budově RMVP, menším novinám 

v župách je dodávaly říšské úřady pro propagandu. Při mimořádných událostech, jakými 

byla například sudetská krize v roce 1938, udílelo tiskové oddělení RMVP jednotlivým 

redakcím pokyny napřímo prostřednictvím telefonického spojení.427   

Redakce, které hodlaly vyslat do Berlína svého korespondenta, musely nejprve 

požá-dat RMVP o akreditaci. Přístup na tiskovou konferenci byl umožněn pouze těm 

novinářům, kteří se legitimovali vstupními průkazy a zapsali se do prezenční listiny. 

Nacisté pořádali za účelem obsahové „glajchšaltace“ tisku hned několik tiskových 

konferencí. Od září 1939 až do 21. května 1945 se na RMVP konaly denně dopolední 

tiskové konference. S výjimkou období leden až září 1940 byly označovány souhrnně 

jako „11-Uhr-Konferenz“. V prvních týdnech se jich účastnilo pouze 5-6 osob, veskrze 

z okruhu nejužších spolupracovníků ministra; později se počet přítomných novinářů 

navýšil na 20 až 50 osob. Konferenci vedl buď přímo říšský ministr propagandy Joseph 

Goebbels anebo státní sekretář či vedoucí tiskového oddělení RMVP.428 Hlavní 

                                                 
425 Sänger (1975) : 37-38. 
426 Abel (1968) : 39.  
427 Sänger (1975) : 247.  
428 Kohlmann-Viand (1991) : 69.  
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tiskovou konferenci („Reichspressekonferenz“) pořádalo RMVP každý den v pravé 

poledne a kromě zástupců ministerstev na ní vystupovali také představitelé OKW.429 

Pravidelně se jí účastnilo na 150-200 redaktorů německých novin a zpravodajských 

agentur.430 Zástupci ostatních ministerstev, kteří chtěli na polední tiskové konferenci 

vydat novinářům pokyn, museli nahlásit svůj požadavek předem, a to vedoucímu 

oddělení „Deutsche Presse“. K 1. listopadu 1940 byla pro tyto účely zřízena zvláštní 

konference denních příkazů („Tagesparolen-Konferenz“), která začínala v 11.30 hod.431 

Další změny byly oznámeny na hlavní tiskové konferenci. „Von heute an werden wir 

den Versuch einer gewissen Umstellung in der Form der Anweisungen machen, die 

bereits gestern angekündigt worden ist. Aus Anlaß der Einführung der Tagesparole 

wird gesagt, daß in ihr die täglichen politischen Weisungen an die deutschen Zeitungen 

auf die kürzeste Formel gebracht werden. ‚Die Tagesparole‘ ist verbindlich für die 

Zeitungen.“432 Zatímco dříve byly tiskové pokyny udíleny v průběhu celé tiskové 

konference, nyní byly souhrnně sestavovány do podoby denních hesel (parol) a před-

čítány tak, aby si přítomní mohli zapisovat jejich plné znění. Denní heslo zaznívalo 

zpravidla na začátku konference a obsahovalo vícero pokynů. Otto Dietrich, který vedle 

funkce šéfa tiskového úřadu říšské vlády působil souběžně jako osobní tiskový referent 

Hitlera a zdržoval se tak v hlavním stanu, tlumočil své preference do Berlína 

telefonicky. Zohledňoval přitom i pokyny vůdce a říšského kancléře.433 V prvním 

hovoru sděloval referentovi návrh denního hesla, v dalším hovoru schvaloval jeho 

konečné znění.434 Dietrichovi tak příslušelo závěrečné slovo.435„Nach einer kurzen 

Eingewöhnungszeit ging man dazu über, die Anweisungen nicht nur mit ‚Tagesparole‘, 

                                                 
429 Schwarzenbeck (1979) : 122 ; Kohlmann-Viand (1991) : 73-76. 
430 Redaktoři zahraničních listů byli informováni zvlášť na tiskové konferenci říšského ministerstva 
zahraničních věcí. [Sänger (1975) : 29-30] 
431 Kohlmann-Viand (1991) : 69-70. 
432 Bundesarchiv Koblenz: fond ZSg. 109/29/1 v. 1. November 1940 – In: Kohlmann-Viand (1991) : 98. 
433 „Auf der Grundlage des von Dietrich zusammengestellten ‚Führermaterials‘ gab Hitler fast täglich 
seine Weisungen ‚an Dr. Dietrich für die Erörterungen in der deutschen Presse und an Goebbels für die 
allgemeine Auslandspropaganda‘.“ [Institut für Zeitgeschichte – fond NG-3590; ZS 874 Zeugen-
schrifttum, Interrogation Nr. 2000A: Vernehmung des Dr. Otto Dietrich am 7.10.1947, 00078; s. a. NG-
3706, s. 7; NG-3120 Eidesstattliche Erklärung von Helmut Sündermann, Hauptschriftleiter der Partei-
korrespondenz ab 1942, Nürnberg, 5.11.1947,   s. 3 – In: Schwarzenbeck (1979) : 95] 
434 Kohlmann-Viand (1991) : 98-100.  
435 Schwarzenbeck (1979) : 119.  
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sondern häufiger auch mit ‚Tagesparole des Reichspressechefs‘ zu überschreiben.436 

Dietrich habe die Tagesparole eingeführt, um ‚Goebbels und Ribbentrop einen Riegel 

vorzuschieben‘ und ‚dadurch wenigstens eine gewisse Übersicht und Kontrolle‘ zu 

erreichen. Die Tagesparole sollte vor Beginn der Pressekonferenz unter Zusammen-

fassung der Presseanregungen und Wünsche aller Ministerien und obersten 

Reichsbehörden formuliert werden. [Er] habe in ihr (…) die Sprachregelungen und 

Informationen zu den aktuellen politischen und militärischen Tagesereignissen 

zusammengefaßt. [Er] versuchte durch die Tagesparole alle anders geartete Einflüsse 

auf die Presse zu unterbinden.“437 I přes uvedenou snahu se však Dietrichovi nepodařilo 

omezit vliv říšského ministra propagandy úplně. Goebbels trval na tom, aby byl vždy 

neprodleně informován v případě, že by denní heslo odporovalo některému z tiskových 

pokynů vydaných na dopolední ministerské konferenci.438 

Rivalita mezi Goebbelsem a Dietrichem byla jedním z dalších případů soupeření 

mezi státní a stranickou úrovní. Bez nadsázky lze konstatovat, že proměny jejich vztahu 

ovlivňovaly podobu nacionálněsocialistické tiskové politiky. Vzrůstajícímu napětí 

učinilo formálně přítrž až opatření vůdce a říšského kancléře k „zajištění spolupráce 

mezi říšským ministrem propagandy a ředitelem říšského tisku“ ze dne 23. srpna 1942. 

„In dieser (...) Aufstellung kommt zum Ausdruck, daß Otto Dietrich seine Position 

gegenüber Goebbels behaupten konnte.439 Besonders Punkt 12 zeigt, daß der Reichs-

pressechef sich in Pressefragen vor den Minister schieben konnte. Dort heißt es: Der 

Minister gibt Weisungen für die Presse nur über den Reichspressechef oder bei dessen 

Abwesenheit über die von ihm genannten Vetreter. Von Punkt 9 an wird die 

vorherrschende Position des Reichspressechefs überdeutlich. Die Vereinbarung 

bestimmte: Die vom Führer laufend gegebenen Weisungen gibt der Reichspressechef 

zur Ausrichtung der Presse unmittelbar an die ihm unterstellten Abteilungen und 

Mitarbeiter. Daneben ist der Reichspressechef verpflichtet, sofort auch diese Führer-

weisungen dem Minister zur Kenntnis zu bringen. Diese Übermittlung erfolgt über 

Fernschreiber, in eiligen Fällen über Fernsprecher. Sie wird so rechtzeitig 

                                                 
436 Institut für Zeitgeschichte: fond ZS-874/2000 C v. 17. Oktober 1947 (Aussage Dietrichs) –                 
In: Kohlmann-Viand (1991) : 70-71. 
437 Tamtéž.  
438 Institut für Zeitgeschichte: fond NG-3116 (Stephan) – In: Kohlmann-Viand (1991) : 71. 
439 Kohlmann-Viand (1991) : 71. 
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vorgenommen, daß die Weisungen des Führers nach Möglichkeit der täglich 

durchgeführten Konferenz des Reichspressechefs den Minister auch über alle sonstigen 

ihm bekanntwerdenden Ansichten und Meinungsäußerungen des Führers über Fragen, 

die das Arbeitsgebiet des Propagandaministeriums betreffen. Auch Punkt 14 weist den 

Minister in seine Schranken. Der Reichspressechef vetritt die Reichsreierung bei den 

regelmäßigen Zusammenkünften der Pressevertreter. Wollte nun auch der Minister vor 

der Presse sprechen, so sollte ihm der Reichspressechef das gewünschte Gremium der 

Pressevertreter (...) zur Verfügung stellen. Sollte der Vertreter einer der Presse-

abteilungen der Auffassung [sein], daß die Stellungnahmen des Ministers den Stellung-

nahmen des Reichspressechefs widersprechen, so hat er sofort den Reichspressechef zu 

unterrichten.“440 

Od října 1939 navazovala na polední tiskovou konferenci neformální 

„dodatečná“ beseda („Nachbörse“ / „Glossenkonferenz“), kterou řídil vedoucí oddělení 

„Deutsche Presse“ Hans Fritzsch a které se mohli účastnit pouze vybraní novináři 

větších listů. Zásadně nebylo povoleno pořizovat si poznámky.441 „Dabei wurde die 

schon vorher von den Nationalsozialisten überstrapazierte ‚Vertrauensleute-Position‘ 

der Journalisten auch von Fritzsche angeführt.“442„Hier wurden die angefallenen 

Themen und Anweisungen aus der Hauptkonferenz gründlicher behandelt und es 

konnten auch Fragen gestellt werden.“443 „In der ‚Glossenkonferenz‘ wurden meist 

auch die Schwerpunkte der Kommentierung gesetzt und Sonderaufträge an einzelne 

Zeitungen verteilt, die auch spezielles Material erhielten.“444 Kromě toho pořádali 

nacisté od počátku války také večerní tiskové konference („Abendkränzchen“),            

při nichž rozebírali politické události, k nimž došlo v průběhu odpoledne. Ve všedních 

dnech začínaly v 19 hodin, v neděli a o státních svátcích o hodinu dříve. Novináři se 

jich však účastnili pouze příležitostně.445 Podle potřeby se v budově RMVP konaly 

                                                 
440 Goebbelsovi se podařilo odstranit Dietricha z cesty až v posledních válečných dnech. Poté, co dosáhl  
u Hitlera jeho odvolání, snažil se pravomoci šéfa tiskového úřadu říšské vlády omezit. „Deshalb war 
Heinz Lorenz zwar als Nachfolger für Dietrich vorgesehen, sollte aber nicht das Amt des Reichs-
pressechefs, sondern nur das eines ‚Pressechefs beim Führer‘ bekleiden.“ [Kohlmann-Viand (1991) :   
72-73] 
441 Schwarzenbeck (1979) : 127-129 ; Kohlmann-Viand (1991) : 74. 
442 Sänger (1975) : 71. 
443 Institut für Zeitgeschichte: fond NG-3143, s. 1 – In: Schwarzenbeck (1979) : 128. 
444 Bramsted (1971) : 153 – In: Schwarzenbeck (1979) : 128.  
445 Institut für Zeitgeschichte: fond NG-3143 – In: Schwarzenbeck (1979) : 129.  
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rovněž zvláštní tiskové konference a jednou měsíčně také tiskové konference určené  

pro redaktory významných časopisů („Reichszeitschriftenkonferenz“).446 Nacionálně-

socialistická tisková politika tedy praxi předběžné cenzury neznala; jen výjimečně byly 

redakce vyzývány k tomu, aby si nechaly text zprávy předem odsouhlasit RMVP. 

Na tiskové pokyny se vztahovala přísná povinnost mlčenlivosti, jejíž porušení 

mohlo mít závažné trestněprávní důsledky. Řečníci však zároveň zdůrazňovali,             

že neudílí pokyny, ale pouze prezentují svá „přání“.447 Zpočátku bylo novinářům 

povoleno klást doplňující otázky. Průběh tiskových konferencí zachycoval úřední 

protokol, který sloužil k zpracování podkladů pro menší provinční listy, jež neměly        

v Berlíně svého zástupce – pokyny a směrnice byly ve formě „důvěrných informací“ 

(„Vertrauliche Informationen“) odesílány dálnopisem vždy mezi 14. a 15. hodinou 

tiskovým referentům říšských úřadů pro propagandu.448 Ti vyhotovili opis, zkopírovali 

jej a doporučeným dopisem jej zaslali jednotlivým šéfredaktorům. Někteří z nich 

přidávali k „důvěrným informacím“ vlastní instrukce a lokální zpravodajství.449 

Tiskovým referentům tedy příslušela při usměrňování tisku rozhodující role. „Diese 

Bindeglieder zwischen der Pressearbeit in den einzelnen Gauen und der Reichspresse-

stelle und insbesondere der ‚Nationalsozialistischen Parteikorrespondenz‘ waren für 

das Gaugebiet die zuständige Instanz für den Verkehr aller Parteidienststellen mit der 

nichtnationalsozialistischen Presse, sollten außerdem aber auch ‚die Arbeit der 

Parteipresse in geeigneter Weise besonders (...) fördern und (...) unterstützen (...)‘.“450 

V případě nejasností se redakce mohly obracet na RMVP a vyžádat si upřesňující 

informace.451 

První směrnice týkající se nakládání s „důvěrnými sděleními“ („Vertrauliche 

Mitteilungen“) byly vydány již v roce 1936. „Es wurde festgelegt, daß außer dem 

Hauptschriftleiter nur diejenigen Personen von den Mitteilungen Kenntnis erhalten 

dürften, die sie zu ihrer schriftleiterischen Arbeit unbedingt benötigen. Das täglich von 

                                                 
446 Schwarzenbeck (1979) : 113-116. 
447 Sänger (1975) : 29. 
448 Institut für Zeitgeschichte: fond NG-4331 – In: Kohlmann-Viand (1991) : 76. 
449 Kohlmann-Viand (1991) : 76. 
450 Institut für Zeitgeschichte: fond NG-4156 (Reichspressechef in seinen „Richtlinien für die Arbeit       
der Gaupresseamtsleiter“ vom 9. Oktober 1934) – In: Kohlmann-Viand (1991) : 79. 
451 Sänger (1975) : 233.  
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den Vertretern der Pressekonferenz und von den Reichspropagandaämtern und dem 

‚Deutschen Nachrichtenbüro‘ eingehende vertrauliche Material ist entweder in einer 

Redaktionskonferenz mündlich bekanntzugeben oder im Umlauf in verschlossener 

Ledermappe denjenigen Schriftleitern zuzuleiten, die unbedingt von ihnen Kenntnis 

haben müssen. (...) Abschriften sind bei der Hauptschriftleitung zu sammeln (...) [,wo] 

eine besonders vertrauenswürdige Person mit der Aufbewahrung und Registrierung der 

Originale sowie der quittierten Abschriften der Vertraulichen Mitteilungen zu beauftra-

gen [ist]. (...) Ältere und überholte ‚Vertrauliche Mitteilungen‘ können nach 

angemessener Frist vernichtet werden. Über die Vernichtung, die durch Verbrennen 

oder durch Papierwolf geschehen muß, muß ein Protokoll angefertigt werden, das von 

dem Hauptschriftleiter und einem Zeugen zu unterzeichnen ist. (...) Die sachgemäße 

Behandlung und Aufbewahrung der ‚Vertraulichen Mitteilungen‘ kann jederzeit durch 

einen Beauftragten der Presseabteilung der Reichsregierung nachgeprüft werden“.452 

Zum 1. Juli 1940 wurde die Regelung zur Behandlung der ‚Vertraulichen 

Informationen‘ noch verschärft, ‚auf Grund verschiedener Vorkommnisse‘, wie es in 

der entsprechenden Anweisung hieß. Unter der Überschrift ‚Streng gehemim! Eilt!‘ 

wurde verfügt, daß alle Empfänger der Informationen des Reichspropagandaamtes ein 

Tagebuch zu führen haben. Das Tagebuch enthält folgende Spalten: 1. Laufende 

Nummer, 2. Eingangsdatum, 3. Datum der Information, 4. Art der Information (VI, WI, 

SI), 5. Nummer der Information, 6. Laufende Nummer der Information (steht links im 

Kopf der Information), 7. Verbleib. Die Führung des Tagebuchs ist vom Empfänger 

persönlich vorzunehmen. Das Tagebuch selbst ist genau wie die Informationen unter 

Verschluß zu halten. Die Tagebücher werden in bestimmten Abständen durch besondere 

Beauftragte kontrolliert. Eine peinlich genaue Führung der Bücher liegt deshalb im 

eigenen Interesse jedes Empfängers dieser Geheimsachen.“453 „Auch für den Fall des 

Verlustes einer ‚Vertraulichen Information‘, sei es innerhalb der Redaktion oder auf 

dem Weg vom Reichspropagandaamt zur Zeitung, ist ‚unverzüglich, d.h. ohne schuld-

haftes Zögern dem Reichspropagandaamt Meldung zu erstatten.“454 „Bei Nichtbefol-

                                                 
452 Bundesarchiv Koblenz: fond R 55/1386/14 v. 22. Juli 1936 – In: Kohlmann-Viand (1991) : 95. 
453 Bundesarchiv Koblenz: fond ZSg. 109/12/104 S. I. Nr. 10/40 v. 25. Juni 1940 – In: Kohlmann-Viand 
(1991) : 95-96. 
454 Bundesarchiv Koblenz: fond ZSg. 109/12/104 S. I. Nr. 10/40 v. 25. Juni 1940 – In: Kohlmann-Viand 
(1991) : 96. 
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gung der Presseanweisungen reichen die Drohungen von ‚Der Schriftleiter wird zur 

Verantwortung gezogen“,455 oder es ‚wird schärfstens eingeschritten‘456 über es ‚kann 

für den einzelnen Schriftleiter sehr unangenehme Folgen haben‘457 bis zum Verweis auf 

den Landesverratsparagraphen in den unterschiedlichsten Zusammenhängen.“ 458 

„Häufig sollte mit ‚schärferen Konsequenzen‘ (...) abgeschreckt werden.“459  

Obdobná pravidla platila pro „mimořádné zprávy“ („Sonderinformationen“);460 

v průběhu roku byly chronologicky číslovány, vycházely však v menším rozsahu. 

Zatímco na počátku války se počet „mimořádných zpráv“ a „důvěrných informací“ 

příliš nelišil, od roku 1940 se rozdíl postupně navyšoval.461 Až do roku 1944 se 

množství vydávaných „mimořádných zpráv“ pohybovalo mezi 40-60 za rok.462 

Celkový počet pokynů, které byly od roku 1933 až do konce války vydány, nelze 

zcela přesně stanovit. V literatuře se objevuje přibližný odhad 50-80 tisíc.463 Stejně tak 

není znám termín poslední tiskové konference; obvykle se uvádí 19. duben 1945.464 

 

  

                                                 
455 Bundesarchiv Koblenz: fond ZSg. 109/10/25 V. I. Nr. 81/40 v. 6. April 1940 – In: Kohlmann-Viand 
(1991) : 120. 
456 Bundesarchiv Koblenz: fond ZSg. 109/4/105 V. I. Nr. 245/39 v. 27. Oktober 1939 – In: Kohlmann-
Viand (1991) : 120. 
457 Bundesarchiv Koblenz: fond ZSg. 109/22/52 V. I. Nr. 151/41 v. 17. Juni 1941 – In: Kohlmann-Viand 
(1991) : 121. 
458 Bundesarchiv Koblenz: fond ZSg. 109/9/101 V. I. Nr. 73/40 v. 28. März 1940; fond ZSg. 109/4/48 S. 
I. Nr. 227/39 v. 14. Oktober 1939; fond ZSg. 109/31/107 V. I. Nr. 84/42 v. 31. März 1942 –                    
In: Kohlmann-Viand   (1991) : 121. 
459 Bundesarchiv Koblenz: fond ZSg. 109/18/138 V. I. Nr. 40/41 v. 15. Februar 1941 – In: Kohlmann-
Viand (1991) : 121. 
460 Při vymezení pojmu „mimořádná zpráva“ („Sonderinformation“) panuje značná terminologická           
a obsahová nejednotnost. „In seiner eidesstaatlichen Erklärung zu den ‚Sonderinformationen‘ sagte Theo 
Oberheitmann aus, sie seien später eingeführt worden und ‚kultureller Art‘ gewesen. Helmut Sündermann 
gab an, daß die ‚außerhalb der gewohnten Zeiten gegebene[n] Informationen (...) manchmal als 
Sonderinformationen (S.I.)‘ bezeichnet worden seien. Nach Fritz Sänger handelte es sich um das 
Ergebnis der sogenannten ‚Nachbörse‘ nach der Pressekonferenz. Die Vermutung liegt nahe, daß es sich 
bei den ‚Sonderinformationen‘ größtenteils um die Zusammenfassung anderer Pressekonferenzen 
handelt. So sind die ‚Sonderinformationen‘ häufig überschrieben mit ‚Kulturinformationen‘ oder 
‚Kulturpolitische Informationen‘. Daraus läßt sich folgern, daß diese Anweisungen der kulturpolitischen 
Pressekonferenz entstammen, die vom 24. Juli 1936 an einmal wöchentlich jeweils donnerstags im 
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461 V roce 1939 měla poslední „mimořádná zpráva“ číslo 239/39, v roce 1940 to bylo již jen 27/40.  
462 Kohlmann-Viand (1991) : 97. 
463 Tamtéž, s. 91. 
464 Tamtéž, s. 76. 
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Obsahová náplň novin  

První směrnice, které upravovaly vydávání novin v době války („Richtlinien für 

das Verhalten der deutschen Zeitungen im Kriege“), se datují k 3. září 1939. „ [Dietrich] 

stellte zunächst zum Berufsbild der Journalisten fest, daß sie ‚zu den Führern des 

deutschen Volkes‘ gehörten und ‚Soldaten des Deutschen Volkes‘ seien, die hinter den 

Truppen zu stehen hätten. Für die Zukunft forderte er, daß ‚das Bild der deutschen 

Zeitung (...) etwas anders‘ sein müßte als bisher. Er erwartete, ‚daß in der deutschen 

Presse täglich Leitartikel erscheinen, in denen die innere Front gestärkt werden muß 

mit allen jenen Argumenten, die Ihnen [den Journalisten] selbst zur Verfügung stehen 

und die Ihnen von anderen berufenen Stellen zur Verfügung gestellt werden‘. Diese 

‚berufenen Stellen‘, von Seiten des Staates und der Partei, sollten eine ‚Kriegs-Sonder-

korrespondenz der NSK‘ sein, sowie eine im Ministerium täglich zusammengestellte 

kurze außenpolitische Übersicht, damit der Leser nicht behaupten könne, er sei nicht 

‚über das unterrichtet‘ worden, ‚was in der Welt vorgeht‘. Das ‚wesentliche der 

Berichterstattung‘ sollte in Zukunft die militärische Berichterstattung sein, die 

Leistungen der Truppe sollten im Vordergrund stehen.“ 465 

Šéf tiskového úřadu říšské vlády Otto Dietrich označil vojenské zpravodajství   

za „nejmladší zbraň německé armády“: „Die Kriegsberichter sind echte Soldaten. Ihr 

Platz ist dort, wo die Truppe kämpft. Dieser ständige Einsatz in vordester Front hat 

schwere Blutopfer gefordert.“466 Úloha vojenského zpravodajství byla vymezena           

v nařízení šéfa vedoucího štábu branné moci generálplukovníka Alfreda Jodla ze dne 

25. října 1944: „Der Wehrmachtbericht ist die amtliche Darstellung der militärischen 

Ereignisse an allen Fronten für das deutsche Volk, für die eigene Wehrmacht und für 

das verbündete, neutrale und feindliche Ausland. Er muß deshalb einen Kompromiß 

darstellen zwischen der rein sachlichen Schilderung der militärischen Lage und den 

psychologischen und propagandistischen Momentan, die nicht außer Acht gelassen 

werden dürfen. Die größte Wirkung des Wehrmachtberichts liegt in seiner Glaub-

würdigkeit. Er kann und muß zwar des öfteren die Wahrheit verschweigen, aber er darf 

sie nich durch Lügen ersetzen. Er muß den Leistungen der Truppe alle Wehrmachtteile 

                                                 
465 Bundesarchiv Koblenz: fond ZSg. 109/3/19-22 S. I. Nr. 213/39 v. 3. September 1939 – In: Kohlmann-
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gerecht werden; er darf das eigene Volk und die Verbündeten nicht mutlos machen, er 

muß ihr Interesse an den Kampfgeschehnissen wachhalten und muß im Ausland den 

Übertreibungen und Lügen der feindlichen Propaganda durch seine sachliche 

Darstellung entgegenwirken.“467 Na počátku války připravoval shrnující přehled 

vedoucí oddělení WPr Hasso von Wedel. Pokud se mezi uzávěrkami vyskytla nějaká 

mimořádná událost, bylo vydáno zvláštní hlášení. V žádném případě však nebylo 

povoleno informovat jednotlivé redakce předem. Od roku 1940 zpracovával vojenské 

zpravodajství speciálně zřízený referát „W“ . Ke konci války převzal uvedený úkol 

pověřený válečný korespondent. Do jednotlivých redakcí se informace z fronty 

dostávaly prostřednictvím kanceláře ředitele tiskového oddělení říšské vlády. Rozsah 

zpráv kolísal podle aktuálního dění mezi vícero stranami a jednou větou, resp. třemi 

slovy: „Keine besondere Ereignisse“.468 Možnosti zpracování vojenského zpravodajství 

upravovaly četné tiskové pokyny. Každá zpráva či hlášení OKW musely být uvedeny 

následujícím sdělením: „Aus dem Führerhauptquartier (Datum). Das Oberkommando 

der Wehrmacht gibt bekannt.“ Zásadně nebylo povoleno doplňovat materiál OKW 

vlastními hlášeními.469 Zážitky vojáků z fronty směly být uveřejňovány pouze se 

souhlasem velitele oddílu.470  

Svébytnou formu válečného zpravodajství představovaly propagandistické 

oddíly (Propagandakompanie – PK). Zatímco v předchozích vojenských konfliktech 

informovali o dění na frontách žurnalisté jakožto nezávislí civilní pozorovatelé, 

příslušníci PK referovali přímo z týlu jednotek a byli tak bezprostředně začleněni         

do válečné vřavy.471 Goebbels vymezil jejich úlohu takto: „Der PK-Mann ist kein 

Berichterstatter im herkömmlichen Sinne, sondern ein Soldat. Neben Pistole und 

Handgranate führt er noch andere Waffen mit sich: die Filmkamera, die Leica, den 

Zeichenstift oder den Schreibblock. Er ist in der Truppe ausgebildet worden, er lebt als 

Soldat unser Soldaten, kennt ihr Milieu, weil es das Seine ist, spricht die Sprache, denkt 
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in ihrem Denken und fühlt in ihrem Fühlen“.472 Nejmenovaný žurnalista shrnul             

v časopise „Deutsche Presse“ úkoly PK následovně: „Während er früher ein Literat, 

der für ein Publikum, für einen Leserkreis berichtete, war, handelte es sich seit 1939 um 

einen Soldaten, der ‚einberufen wie jeder andere, (...) ausgebildet wie jeder andere, (...) 

eingesetzt wie jeder andere‘ wurde und der ‚kämpft wie jeder andere für sein Volk‘. Die 

Ausführungen gipfelten in der Feststellung: ‚Man steht nich für eine Zeitung, dafür 

schreibt man; man steht nicht für eine Bildfolge, dafür photographiert man; man steht 

nicht für eine Wochenschau, dafür filmt man. Aber man steht für sein Volk als Soldat. 

Und der PK-Man ist Soldat‘.“473 Na počátku války působilo v terénu třináct jednotek,   

z toho sedm u pozemního vojska, čtyři u letectva a dvě u námořnictva. Články               

a fotografie putovaly nejprve na RMVP, odkud byly rozesílány prostřednictvím agentur 

a korespondenčních služeb do jednotlivých redakcí. Pouze větší listy dostávaly materiál 

napřímo. Činnost PK se řídila služebním pokynem OKW ze dne 19. srpna 1938.           

V otázkách propagandy však byly oddíly vázány pokyny RMVP. Za účelem „dosažení 

propagandistické jednoty“ došlo v letech 1942/1943 k reorganizaci – v OKW bylo 

zřízeno místo šéfa propagandistických jednotek, které se staly samostatnou zbraní.474 

Zprávy PK byly otiskovány zpravidla jako komentář k vojenskému zpravodajství           

v politické části novin.475 Protože se materiál těšil velké čtenářské oblibě, podléhalo 

jeho zpracování přísným pravidlům. Podmínky uveřejňování stanovil obecný tiskový 

pokyn z roku 1941. „‚Um eine Uniformierung der Presse zu vermeiden‘, sollten die 

Berichte mit Ausnahme der wichtigeren, die über DNB ausgegeben wurden, nur ‚in 

einem Teil der Presse veröffentlicht werden‘. Die übrigen Blätter sollten ihre Leser 

interessierende Einzelheiten zusammenstellen und die Berichte auszugsweise 

veröffentlichen.“476 Jak se zdá, uvedená praxe nebyla příliš respektována. „(...) Ein Jahr 

später wurde per Anweisung ‚aus gegebenem Anlaß‘ angeordnet, aus ‚PK-Berichten 

Absätze [nicht mehr] aus dem Zusammenhang zu reißen und als Meldungen zu 

                                                 
472 Die Zeit ohne Beispiel. Reden und Aufsätze aus den Jahren 1939/40/41 von Joseph Goebbels. 
München, 1941, s. 482-483 – In: Kohlmann-Viand (1991) : 46. 
473 Deutsche Presse. 17.2.1940, roč. XXX, č. 4, s. 37n. 
474 Kohlmann-Viand (1991) : 46-50. 
475 Ke změně došlo až ke konci války, kdy se zprávy PK s ohledem na vzrůstající zájem o místní dění 
objevovaly v lokální části novin. 
476 Bundesarchiv Koblenz: fond Zsg. 109/26/4 V.I. Nr. 257/41 (1.E) v. 1. Oktober 1941 – In: Kohlmann-
Viand (1991) : 50. 
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veröffentlichen. PK Berichte sollten ‚grundsätzlich als Ganzes‘ gewertet und gebracht 

werden.“477 Každá zpráva musela být označena „PK“.478 Změny v titulkách či textu se 

zásadně nepřipouštěly.479 Jelikož však některé titulky odporovaly obsahu zprávy anebo 

působily příliš senzačně, byl vydán nový tiskový pokyn, který měl uvedený nedostatek 

odstranit. „In Zukunft war deshalb streng darauf zu achten, daß 1) die Überschrift den 

Inhalt des Berichtes einwandfrei kennzeichnet, 2) durch die Überschrift nicht der 

Eindruck erweckt werden kann, als handele es sich um eine neue aktuelle Nachricht, 3) 

grundsätzlich PK-Berichte und Erlebnisberichte aus der Truppe nicht mit 

sensationellen Überschriften versehen werden sollten“ .480 Později mohli redaktoři volit 

z vícero variant. Noviny, které vycházely ve více jak pětitisícovém nákladu, musely – 

až na určité výjimky – zasílat do kanceláře ředitele tiskového úřadu říšské vlády tři 

ukázkové výtisky. Listy s nižším nákladem byly povinny sestavovat měsíční přehledy 

převzatých zpráv a předkládat je župnímu tiskovému úřadu.481 

Obsah novin jinak tvořilo z převážné části zpravodajství, které přicházelo         

od agentur a korespondenčních služeb. Z taktických důvodů bylo zakázáno uveřejňovat 

předpověď počasí. Obdobná omezení platila i pro inzertní část. Po obrazové stránce 

využívaly tituly zejména materiál PK.482 Oficiální stranické informace – „Nacionálně-

socialistickou stranickou korespondenci“ (NSK) – dodávala tisková kancelář NSDAP. 

K „odbornému vzdělávání“ stranického tiskového aparátu sloužila služba „NS-Presse-

brief“ , která zasílala jednotlivým redaktorům „podněty k novinářskému zpracování     

ve službách strany“.483  

Politickému zpravodajství, které zabíralo v novinách největší prostor, byla 

přizpůsobována jak kulturní, tak zábavná část. „Kurz gesagt, der Inhalt einer Zeitung 

                                                 
477 Bundesarchiv Koblenz – fond Zsg. 109/40/27 V.I. Nr. 317/42 v. 10. Dezember 1942 – In: Kohlmann-
Viand (1991) : 50. 
478 Bundesarchiv Koblenz – fond Zsg. 109/4/96 V.I. Nr. 243/39 (1.E.) v. 25. Oktober 1939; fond ZSg. 
109/26/99 V.I. Nr. 284/41 v. 29. Oktober 1941 – In: Kohlmann-Viand (1991) : 50. 
479 Bundesarchiv Koblenz – fond Zsg. 109/5/14 V.I. Nr. 253/39 (1.E.) v. 6. November 1939. S. a. S. 45 –           
In: Kohlmann-Viand (1991) : 50. 
480 Bundesarchiv Koblenz – fond Zsg. 109/7/43 V.I. Nr. 13/40 v. 16. Januar 1940 – In: Kohlmann-Viand 
(1991) : 50. 
481 Kohlmann-Viand (1991) : 50-53. 
482 Tamtéž, s. 109. 
483 Institut für Zeitgeschichte: fond NG-2728 [Die Erklärung zum ersten NS-Pressebrief (1/1937)] –                  
In: Kohlmann-Viand (1991) : 101. 
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bedarf einer einheitlichen politischen Ausrichtung, politischer und kulturpolitischer Teil 

der Zeitung dürfen, was die politischen Linien angeht, nicht divergieren.“484               

Při uveřejňování románů a povídek bylo nutné posuzovat, zdali zvolené téma odpovídá 

„požadavkům“ místa a doby.485 Kulturní ani zábavná rubrika však nesměly být              

v žádném případě opomíjeny. „‚Rein kontempative Themen‘ waren genausowenig 

gefragt wie ‚die seichte Kurzgeschichte und allzu billige Unterhaltungsromane und 

Novellen‘. Vielmehr sollte ‚das deutsche Feuilleton (...) das Erlebnis des Krieges 

vielfältig widerspiegeln, die Kulturberichterstattung das ununterbrochene Weiterleben 

des kulturellen deutschen Schaffens dem Volk und dem Auslande berichten‘.486 

Außerdem wurde gerade das Feuilleton für geignet gehalten, den ‚Einsatz und die 

Bereitschaft der Volksgenossen mobilisieren zu helfen‘“. 487 V závěru války se zábavné 

přílohy musely přizpůsobovat vojenské situaci. „Die Hauptschriftleiter werden 

persönlich dafür verantwortlich gemacht, daß ab sofort der Kulturteil der Zeitungen 

dem Ernst der Lage Rechnung trägt. Es sind folglich nur noch Beiträge                        

zu veröffentlichen, die die Charakterwerte unseres Volkes, Kampfeswillen, Mut, 

Ausdauer, Opferfreudigkeit und Treue oder aber jene Werte, die wir in unserem 

Freiheitskampf zu verteidigen haben, die Heimat, die Familie usw., beinhalten. Von der 

Veröffentlichung jedes anderen neutralen Unterhaltungsstoffes ist ab sofort unbedingt 

Abstand zu nehmen.“488 Obdobná omezení platila pro smuteční oznámení, která mohla 

být otiskována pouze podle předepsané předlohy. Uveřejňování básní, jež by 

„znesvěcovaly osobu zesnulého“, se zásadně nepřipouštělo.489  

Předestřená opatření vedla zcela zákonitě k uniformitě německého tisku. 

Jednotvárnost byla dokonce příčinou poklesu nákladu. Již v prosinci 1939 byla vydána 

první „mimořádná zpráva“, jíž byli novináři vyzváni k tomu, aby přicházeli s vlastními 
                                                 
484 Bundesarchiv Koblenz – fond Zsg. 109/6/9 V. I. Nr. 276/39 (1. E.) v. 2. Dezember 1939 –                  
In: Kohlmann-Viand (1991) : 114.  
485 Bundesarchiv Koblenz: fond ZSg. 109/8/73 V. I. Nr. 42/40 (1. E.) v. 19. Februar 1940 –                     
In: Kohlmann-Viand (1991) : 115.  
486 Bundesarchiv Koblenz: fond ZSg. 109/11/124. Erlaß des Reichspressechefs und Staatssekretärs         
im RMVP an die deutsche Presse, undatiert – In: Kohlmann-Viand (1991) : 114-115.  
487 Bundesarchiv Koblenz: fond ZSg. 109/30/13 V. I. Nr. 30/42 v. 4. Februar 1942 – In: Kohlmann-Viand   
(1991) : 115. 
488 Bundesarchiv Koblenz: fond ZSg. 109/51/81 V. I. Nr. 193/44 v. 5. September 1944 – In: Kohlmann-
Viand (1991) : 115. 
489 Bundesarchiv Koblenz: fond ZSg. 109/13/57 V. I. Nr. 164/40 v. 16. Juli 1940 – In: Kohlmann-Viand 
(1991) : 118. 
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tématy a zabývali se i otázkami všedního dne. „Dietrich eklärte zwar, ‚man kann nicht 

jeden Tag einen Leitartikel schreiben‘, aber er forderte weingstens ‚jeden Tag auf der 

ersten Seite (...) eine meinungsbildende Spitze von 20, 30 oder 40 Zeilen‘. Da er zugab, 

daß man ‚in einer solchen Spitze oder einem Artikel nicht jeden Tag etwas Neues 

schreiben‘ könnte, riet er, sich zu wiederholen.“490 Požadavek, aby redakce odstranily 

monotónnost svých listů, vzešel později i od Goebbelse a Amanna.491 

 

2.2.2. Vývoj německého tisku na území Protektorátu Čechy a Morava  

Mezi základní aktivity, jimiž se nacisté snažili posilovat a upevňovat kontrolu 

nad okupovaným územím Čech a Moravy, patřila snaha o co nejdůslednější ovládnutí 

veřejného života, včetně knižní, filmové a mediální produkce – od biografů,               

přes regionální periodika či domácí poslech rozhlasu až po veřejné knihovny. 

Protektorátní média představovala významný nástroj okupační moci, kterým bylo 

možno manipulovat veřejným míněním a prosazovat dominantní ideologii. K formování 

mediální reality příznivě nesvětlující protektorátní i říšskou politiku sloužila celá řada 

prostředků, zahrnující jak administrativní zásahy do vydavatelské a redakční činnosti, 

tak perzekuci pracovníků, to vše zastřešené hierarchizovaným systémem instruování 

médií.492 

K 23. září 1938 – tj. ke dni, kdy československá vláda vyhlásila brannou 

pohotovost – nabyl platnosti zákon č. 300/1920 Sb., o mimořádných opatřeních, který 

umožňoval na dobu tří měsíců omezit občanské svobody, včetně svobody projevu,         

a připustil rovněž možnost omezit vydávání a rozšiřování tisku a podrobit jej zvláštním 

podmínkám, mimo jiné i povinnosti předkládat povinné výtisky periodik nejpozději dvě 

hodiny před jejich vydáním. O tři dny později byla při ministerstvu vnitra zřízena 

Ústřední cenzurní komise (ÚCK), jež měla provádět předběžnou cenzuru telegramů, 

zásilek, telegrafních zpráv, provozu radiotelegrafických a zvukových reprodukčních 

zařízení, periodického i neperiodického tisku, filmu a divadelních představení.493 

                                                 
490 WAGNER, Erich. Der Leitartikel als Element der Aufmachung. Auch ein Weg zur Vermeidung der 
Uniformität. Deutsche Presse. 33. Jg. (1943), Nr. 22 v. 23. Oktober 1943. S. 249 – In: Kohlmann-Viand 
(1991) : 111. 
491 Shirer (1967) : 240.  
492 Končelík, Cebe, Köpplová (2007) : 273. 
493 Bubeníčková, Helešicová, Machátková (1969) : 128-129. 
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Vládním nařízením ze dne 12. prosince 1938 byla prodloužena platnost mimořádných 

opatření o tři měsíce. Od 6. prosince 1938 provádělo předběžnou cenzuru Ústředí 

tiskové dozorčí služby (ÚTDS), které podléhalo tiskovému odboru předsednictva 

ministerské rady.494 

Do konce roku 1938 se v Československu snížil počet českých a německých 

listů zhruba o 1.900 titulů.495 Příčinou byla nejenom změna vnitropolitických poměrů, 

ale také hospodářské potíže spočívající v nedostatku papíru – velká část polygrafického 

průmyslu se nacházela v odstoupeném pohraničí.496 Dne 31. prosince 1938 oznámila 

tisková agentura zánik tří dalších deníků – „Pražských novin“, které vycházely 259 let, 

„Bohemie“, která vycházela 111 let, a „Prager Presse“. Posledním významným 

německým listem, který byl v Praze k dispozici, byl deník „Prager Tagblatt“.497 

Počátkem dubna 1939 však musel uvolnit místo oficiálnímu listu protektorátní správy –  

deníku „Der Neue Tag, Tageszeitung für Böhmen und Mähren“.498 Redakce „Der Neue 

Tag“ zabrala dne 4. dubna 1939 místnosti a tiskárnu deníku „Prager Tagblatt“ a přev-

zala také jeho distribuci. „Heute erscheint in Prag zum erstenmal seit der Einstellung 

der ‚Zeit ‘ im September 1938 wieder eine politisch führende deutsche Tageszeitung. 

Unser Blatt, das den Titel ‚Der Neue Tag‘ trägt, wird in der ehemals dem Mercy-Verlag 

gehörenden Druckerei G.m.b.H. übernommen worden ist. In dem neugegründeten 

Verlag wird auch eine Abendausgabe, der ‚Prager Abend‘ erscheinen. Mit dem 

gleichen Tage haben das ‚Prager Tagblatt‘ und die ‚Prager Abendzeitung‘ ihr 

Erscheinen eingestellt. ‚Der Neue Tag‘ wird siebenmal wöchentlich erscheinen, also 

auch am Montag. Die bisher erscheinende ‚Prager Montagspost‘ wird dafür eingestellt. 

Die bisherigen Bezieher des ‚Prager Tagblatt‘ und der ‚Prager Abendzeitung‘ erhalten 

an Stelle dieser Blätter die Zeitungen ‚Der Neue Tag‘, beziehungsweise ‚Prager 

Abend‘, zugestellt.“499 Deník byl tematicky a obsahově koncipován tak, aby z něj 

ostatní listy mohly čerpat.  

                                                 
494 Bednařík, Jirák, Köpplová (2011) : 193-194. 
495 Beránková, Malec (1976) : 48. 
496 Bednařík, Jirák, Köpplová (2011) : 194-195. 
497 Köpplová (2004) : 75. 
498 Večerní vydání vycházelo pod názvem „Prager Abend“. 
499 An unsere Leser. Der Neue Tag. 5.4.1939, roč. I, č. 1, s. 2.  
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Snižování počtu titulů pokračovalo i v roce 1939. Od března do prosince 1939 

zaniklo 172 novin a časopisů.500 Podle „Zeitungswissenschaft“ z roku 1939 mělo         

na území Protektorátu Čechy a Morava vycházet pouze devět německých deníků, z toho 

dva v Praze („Der Neue Tag“ a „Prager Abend“), dva v Brně („Mährisches Tagblatt“ 

a „Neues Volksblatt für Böhmen“) a jeden v Moravské Ostravě („Mährisch-Schlesische 

Landeszeitung“).501 Redukce tisku měla za následek také snížení počtu odběratelů. 

Například jen v Praze poklesl od léta do října 1940 odběr tisku o 25 %.502 

Okupační správa se snažila již od prvních dnů využít český tisk pro své potřeby. 

Do zřízení a ustavení protektorátních institucí vykonávala přímou kontrolou tisku 

pražská služebna Říšského tiskového úřadu, která podléhala civilní správě při protekto-

rátním velitelství wehrmachtu.503 V den, kdy Hitler vydal na Pražském hradě výnos        

o zřízení tzv. Protektorátu Čechy a Morava, dostali šéfredaktoři českých deníků přísně 

důvěrnou informaci: „ Říšský tiskový úřad v Berlíně zřídil v Praze prozatímní služebnu 

s úmyslem usnadniti tisku Protektorátu Čechy a Morava přechod do nových poměrů. 

V zastoupení pověřence této služby je zmocněn pan Oscar Ulrich vydávati potřebné 

směrnice pro veškeré zpravodajství.“504 První vyhláška, která se týkala „p řechodné 

úpravy tiskového dohledu, jakož i cenzury“, byla vydána již 16. března 1939. Stanovila 

mimo jiné platnost dosavadních tiskových pokynů, pokud nebyly výslovně odvolány.    

O tři dny později byla cenzura svěřena „exponovaným úředníkům Tiskové dozorčí 

služby“.505 Kromě toho využili nacisté tiskový odbor, fungující při předsednictvu 

ministerské rady. Jeho prostřednictvím vydali zákaz uveřejňovat informace o rozmís-

tění německé armády, úvahy o zřízení protektorátu a jeho státoprávním postavení, 

zprávy o sebevraždách či zatýkacích akcích v souvislosti s okupací apod. Došlo rovněž 

k podstatnému omezení zahraničního zpravodajství – do ČTK byli dosazeni němečtí 

úředníci a redaktoři směli využívat (a to ještě omezeně) pouze servis DBN.                

Dne 24. března 1939 vydal Henlein výnos o „zajištění pořádku v tisku“, jímž potvrdil 

nařízení okupační moci a zakázal zcizovat nakladatelské a vydavatelské podniky. 

                                                 
500 Pasák (1980) : 61. 
501 Köpplová (2004) : 76.  
502 Doležal (1996) : 16.  
503 Pasák (1980) : 48-50. 
504 SÚA Praha, PŘ, 1939, pokyny pro šéfredaktory ze 17.3.1939.  
505 SÚA Praha, PŘ dodatky, tisk 1931-1951, sign. 1/117, karton 142. 
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„Každá změna nynějšího stavu tiskovin, v této době vycházejících, vyžaduje mého 

schválení.“506 

Struktura řízení protektorátních médií v podstatě kopírovala zdvojenou strukturu 

protektorátní státní správy. Po zrušení vojenského okupačního režimu přešly tiskové 

záležitosti do pravomoci skupiny pro kulturně-politické záležitosti, resp. IV. kulturně-

politického oddělení Úřadu říšského protektora (ÚŘP), jemuž příslušela veškerá agenda 

v oblasti kultury s výjimkou školství. Rozlišení úkolů v oblasti periodického a neperio-

dického tisku odpovídala vnitřní struktura oddělení. Nejprve byly tiskové záležitosti      

a písemnictví jako dvě samostatné složky součástí I. referátu skupiny kulturně 

politických záležitostí, který vedl bývalý tiskový atašé německého velvyslanectví 

v Praze Karl von Gregory. Na podzim 1939, po úpravě vnitřní struktury ÚŘP, utvořily 

tisk a písemnictví dva samostatné referáty. Od podzimu 1940 pak náležel tisk v kulturně 

politickém oddělení do samostatné skupiny III, zatímco písemnictví bylo součástí 

skupiny propagandy. Od 12. června 1939 odpovídal za tisk Wolfgang Wolfram von 

Wolmar, i když formálně se ihned vedoucím nestal a záležitosti týkající se písemnictví 

řídil Rudolf Urban.507 

Nacisté usilovali svojí mediální politikou především o to dostat pod kontrolu 

veškerou produkci potenciálně ovlivňující veřejné mínění, eliminovat odpor k expanziv-

ní, antisemitské a antislovanské rasistické nacionálněsocialistické politice a vynutit si 

loajalitu obyvatelstva.508 Německá okupační moc však neprosazovala svoji vůli přímo, 

nýbrž prostřednictvím formálně ustavených autonomních orgánů, v prvé řadě pak 

prostřednictvím tiskového odboru předsednictva ministerské rady (TO PMR), který 

kontrolu tisku nejen prováděl, ale také za ni nesl odpovědnost.509 Přestože byla skupina 

„Tisk“  formálně označována jako poradní orgán, TO PMR jí byl plně podřízen. 

K provádění cenzury sloužilo v rámci TO PMR Ústředí tiskové dozorčí služby (ÚTDS) 

s centrálou v Praze a s krajskými pobočkami v Plzni, Brně, Olomouci a Moravské 

Ostravě, které udílelo cenzorům pracujícím v redakcích, resp. v případě regionálních 

listů na nejbližším státním zastupitelství instrukce. Vedle cenzurní praxe vydával TO 

                                                 
506 Tomášek, s. 3-4.  
507 NA Praha, fond ÚŘP, karton 1134, sig. IV – 1 gen 0050. 
508 Bednařík, Jirák, Köpplová (2011) : 195. 
509 Po správní reformě v roce 1942 se tiskový odbor začlenil do struktury nově zřízeného Ministerstva 
školství a národní osvěty, resp. od června 1942 Ministerstva školství a lidové osvěty.  
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PMR „Informace pro šéfredaktory denních listů“  s podrobnými publikačními pokyny    

a pro potřeby regionálního tisku zvláštní korespondenci.510 Samotná cenzura tisku se 

uskutečňovala v několika stupních. Prvotní kontrolu mediálního obsahu i formálních 

prvků zajišťovali přímo v redakcích dva čeští cenzoři, kteří závadné pasáže škrtali 

anebo je sami přepisovali. Ve sporných případech se mohli obracet na úředníky skupiny 

„Tisk“  s žádostí o konzultace. Některé články však byly skupinou „Tisk“ přímo 

připraveny, a musely být proto otištěny v doslovném znění.511 Zásadně se dodržovala 

třístupňová předběžná kontrola: rukopis – stránkový obtah – signální výtisk. Teprve 

potom mohl být vydán souhlas ÚTDS k tisku a distribuci.512 K dalším změnám došlo 

v důsledku přijetí vládního nařízení č. 175/1941 Sb., o úpravě poměrů v českém tisku, 

jež podmínilo vydávání tisku povolením PMR. Stejně tak bylo předsednictvo oprávněno 

určovat výši nákladu, rozsah listů i jejich jednotlivých částí, zastavovat vydávání 

tiskovin a schvalovat osoby šéfredaktorů, vedoucích a odpovědných redaktorů.513 

Další formu řízení legálně vydávaného protektorátního tisku představovaly po 

říšském vzoru koordinační „tiskové konference“ –  porady, při nichž byl formou 

pokynů, upozornění a napomenutí prezentován oficiální výklad dobových událostí, 

doporučována vhodná témata k otištění a zpětně hodnocena činnost jednotlivých 

redakcí. Konference si v duchu představ nacistické propagandy o roli médií jako 

významném faktoru ovládání veřejného mínění kladly za cíl posloužit především jako 

„d ůležitý prostředek pro tvoření a vedení veřejného mínění v dnešních mimořádných 

dobách, kdy je nutno postaviti včas a správně do pravého světla historické události“.514 

Konference pořádal zpravidla jednou týdně TO PMŘ (resp. od roku 1942 Ministerstvo 

lidové osvěty).515 Vyskytovaly se ve dvou podobách. Zatímco širších porad se mohli 

účastnit jak šéfredaktoři, tak odpovědní, resp. političtí a národohospodářští redaktoři 

denního tisku, užší porady byly určeny pouze šéfredaktorům.516 Konference mívaly 

                                                 
510 Články přetiskované z této korespondence musely být označovány jako články redakční, aby nebyl 
zřejmý jejich pravý původ.   
511 Končelík, Cebe, Köpplová (2007) : 276. 
512 Bednařík, Jirák, Köpplová (2011) : 197-198 ; Tomášek, s. 12.  
513 Bednařík, Jirák, Köpplová (2011) : 199. 
514 Tisková konference pořádaná dne 27. října 1939. 
515 Od konce roku 1944 se konference konaly pouze jednou za čtrnáct dní. Poslední zápis, který se 
dochoval, je datován k 19. dubnu 1945. [Köpplová (2010) : 15] 
516 Bednařík, Jirák, Köpplová (2011) : 274-277. 
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ustálený průběh. Přítomné nejprve přivítal přednosta tiskového odboru anebo jeho 

zástupce; poté vystoupil vedoucí skupiny „Tisk“  Wolfgang Wolfram von Wolmar  

(resp. Arthur Söhnel) a příležitostně také vedoucí kulturně-politického oddělení ÚŘP 

Karl von Gregory (resp. Martin Wolf).517 Po skončení konferencí se pak scházela         

na neoficiální poradě skupina předních aktivistických šéfredaktorů s vedoucím skupiny 

„Tisk“. 518 Zástupci okupační i protektorátní správy opakovaně připomínali, že celý 

průběh konferencí má přísně důvěrný charakter. Cenzura sice měla naprosto zásadní 

postavení pro chování médií, avšak ,,(…) za to, že tisk bude se říditi danými pokyny a že 

se v něm neobjeví nic závadného, jest odpovědný v první řadě šéfredaktor, ve druhé 

řadě pak cenzor v redakci, po případě cenzor revidující list v ústředí. Poruší-li se někde 

pokyn, není možno za mimořádných poměrů dlouho vyšetřovat, kdo je vinen, aby se 

nakonec snad zjistilo, že vinen není nikdo, a že nikdo není odpovědný, jako se to 

skutečně v některých případech stalo. Odpovědný je šéfredaktor, a ten také musí nést 

důsledky.“519  

Podle publikace „Zeitungen und Zeitschriften im Protektorat Böhmen und 

Mähren“, jejíž úvodní slovo napsal vedoucí skupiny „Tisk“  Wolfgang Wolfram von 

Wolmar, mělo ke konci roku 1940 vycházet na území českých zemí celkem 1.733 

českých a německých periodik a úředních věstníků. Z uvedeného počtu bylo 53 deníků 

a 145 regionálních listů. Skupinu odborných a jiných časopisů a úředních věstníků 

tvořilo 1.533 titulů.520 Zmíněný soupis je však značně nepřesný, neboť kromě novin      

a časopisů zahrnuje také jízdní řády protektorátních drah, ročenky a jiné neperiodické 

tiskoviny a nepostihuje rovněž zhruba 470 českých listů, které v letech 1939-1940 

zanikly.521 

                                                 
517 Köpplová (2010) : 15-16.  
518 Kromě pravidelných týdenních konferencí pro šéfredaktory denního tisku se na podzim 1939 a v první 
polovině roku 1940 konaly také konference označované jako „všeobecné“, jichž se účastnili i zástupci 
mimopražského tisku a vybraných týdeníků. Podle vážnosti politické a vojenské situace se dále zařazo-
valy konference mimořádné. [Köpplová (2010) : 20] 
519 Tisková porada zástupců českého politického tisku z Protektorátu Čechy a Morava pořádaná            
dne 20. září 1939. 
520 Zeitungen und Zeitschriften im Protektorat Böhmen und Mähren (1941). 
521 Pasák (1980) : 77. 



 130 

Podle jiných pramenů,522 jež následně převzala i zahraniční literatura, vyka-

zovala tisková struktura na počátku německé okupace 1.808 českých a německých 

novin a časopisů, z toho 85 deníků, 10 obdeníků a 258 týdeníků. Ke konci války mělo 

na území protektorátu vycházet pět set politických a odborných časopisů. Podle Pasáka 

(1980 : 78) však nejsou ani tyto údaje zcela přesné, neboť zřejmě vychází ze sdělení 

Emanuela Moravce publikovaného při příležitosti pátého výročí Protektorátu Čechy      

a Morava. Ministr školství a lidové osvěty tehdy uvedl, že v roce 1944 vycházelo        

na území protektorátu „19 deníků a 436 týdeníků, čtrnáctideníků a měsíčníků 

politického, kulturního a vědeckého rázu“.523  

„Zeitungen und Zeitschriften im Protektorat Böhmen und Mähren“ zachycuje 

pouze ty noviny, časopisy a úřední věstníky, které jsou uloženy v konzervačním fondu 

Národní knihovny a v Národním archivu v Praze. Podle této studie vycházelo na území 

protektorátu celkem 2.218 českých a německých novin, časopisů a úředních věstníků.     

Z uvedeného počtu bylo 2.125 titulů českých. Během nacistické okupace bylo zastaveno 

anebo sloučeno s jiným listem či úředně zakázáno 1.887 českých novin, časopisů            

a úředních věstníků.524 Zatímco počáteční pokles vydávaných titulů byl zapříčiněn 

především změnou vnitropolitických poměrů, ke konci války se jednalo především         

o důvody hospodářské (úbytek pracovních sil, nedostatek papíru aj.). Redakce musely 

velmi často z důvodu úspor přistupovat k omezování nákladu i rozsahu novin, které 

nakonec vycházely pouze na jednom listu. V roce 1945 tvořilo protektorátní tiskovou 

strukturu již jen 306 časopisů, z toho 272 českých. V zimě a na jaře roku 1945 bylo 

zastaveno dalších 34 časopisů.525  

 

 

 

 

 

                                                 
522 ZIERIS, K. F. Struktura československého tisku a jeho vývoj. Novinářský sborník. 1957, č. 3,             
s. 360-374. 
523 Po pěti letech: 1939-1944 (1944) : 145.  
524 Rok 1939 (175 titulů), 1940 (305 titulů), 1941 (623 titulů), 1942 (348 titulů), 1943 (194 titulů), 1944 
(208 titulů), 1945 (34 titulů). 
525 Pasák (1980) : 78. 
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Zastavení, zánik, případně reorganizace tisku v letech 1939-1945 měly následující 

průběh:526 

 

 
 

  

 

 

 

 

* Kategorii „jiného tisku“ tvořily především ukrajinské nacionalistické a ruské 
protisovětské a proněmecké časopisy vydávané ruskou emigrací.  

 

Kromě oficiálních médií, kontrolovaných a řízených okupační správou, tvořily 

protek-torátní tiskovou strukturu ještě média vyvíjející svoji činnost – směřovanou 

převážně do protektorátu – ze zahraničí a ilegální tisk a neperiodické tiskoviny 

vydávané domácí odbojovou frontou. Obě skupiny přitom plnily v hierarchii forem        

a metod rezistenční činnosti významnou roli. Uplatnily se zvláště při posilování ducha 

odporu vůči nacistické okupační moci a poměrně úspěšně čelily i pokleslým projevům 

aktivistické spolupráce a posléze i kolaborace s ní. Ilegální tiskoviny se z časového 

hlediska koncentrovaly především do počátečního období existence Protektorátu Čechy 

a Morava.527 Po heydrichiádě a de facto až do konce nacistické okupace zastoupila 

ilegální tisk šeptaná propaganda, a to jak se svými přednostmi (rychlost předávání 

informací a zpráv, schopnost aktuální reakce na situaci, velmi obtížná postižitelnost      

ze strany nacistického potlačovacího aparátu), tak nedostatky a problémy (zkreslování 

faktů, zveličování či podceňování různých realit života v protektorátu, aktů a postojů 

okupační moci, přílišný optimismus v pohledu na vývoj válečného konfliktu).528  

 

 

 

 

                                                 
526 Tamtéž, s. 79.  
527 Kuklík (2000) : 100-101. 
528 Tamtéž, s. 101.  

 tisk český tisk německý jiný tisk* 
Rok 175 4 2 
1939 305 7 1 
1940 623 4 1 
1941 348 11 --- 
1942 194 4 1 
1943 208 23 1 
1944 34 --- --- 
1945 53 6 --- 
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KK aappii ttoollaa  II II II .. 

 VVýývvoojj   nněěmmeecckkééhhoo  tt iisskkuu  nnaa  úúzzeemmíí  TTrr uuttnnoovvsskkaa  

vv  lleetteecchh  11993388--11994455  

 

3.1 Charakteristika mediální krajiny Trutnovska  

Vývoj psané žurnalistiky na Trutnovsku a struktura lokálních tištěných médií  

byly výrazně ovlivňovány demografickou charakteristikou  regionu; až do konce druhé 

světové války zde převažovalo obyvatelstvo německé národnosti. Trutnov byl 

považován za hospodářské a kulturní centrum Němců z celých severovýchodních Čech. 

Výjimku představovalo pouze německé obyvatelstvo z Vrchlabska, které inklinovalo 

k Liberci.529 

 
 

1. Vývoj národnostního složení v soudním okrese Trutnov v letech 1880-1930530 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
2. Vývoj národnostního složení v soudním okrese Žacléř v letech 1880-1930531 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
529 Šolc (1966) : 53. 
530 Tamtéž, s. 55. 
531 Tamtéž. 

 Obyvatelstvo české národnosti Obyvatelstvo německé národnosti 
1880 4,8 % 95,1 % 
1890 2,5 % 97,4 % 
1900 3,6 % 96,3 % 
1910 3,4 % 96,5 % 
1921 9,5 % 90,3 %  
1930 12,8 % 86,9 % 

 Obyvatelstvo české národnosti Obyvatelstvo německé národnosti 

1880 1,0 % 98,9 % 
1890 1,6 % 98,3 % 
1900 2,5 % 95,4 % 
1910 4,9 % 94,3 % 
1921 11,3 % 88,6 % 
1930 11,3 % 88,5 % 
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3. Vývoj národnostního složení v soudním okrese Maršov v letech 1880-1930532 

 
 
V úpickém soudním okrese žilo v roce 1890 12.638 Čechů a 268 Němců, v roce 

1900 14.457 Čechů a 135 Němců.533  

 

Následující přehled zachycuje vývoj národnostního složení ve městě Trut-

nově.534 

 

1. Národnostní složení města Trutnova v roce 1880 a 1900535 

 

 

 

 

                                                 
532 Tamtéž. 
533 Šubrt (1910) : 257. 
534 V roce 1850 tvořily město Trutnov osady Dolejší Předměstí (Niedervorstadt), Prostřední Předměstí 
(Mittel-vorstadt), Hořejší Předměstí (Obervorstadt) a Kryblické Předměstí (Krieblitzvorstadt). V roce 
1854 se změnily názvy osad – Dolní Předměstí (Nieder-vorstadt), Prostřední Předměstí (Mittel-vorstadt), 
Horní Předměstí (Ober-vorstadt) a Kryblické Předměstí (Vorstadt Kriblitz). Zřejmě v roce 1861 byly 
sloučeny obce Bojiště (Humburky) a Dolní Staré Město. V roce 1880 došlo ke zrušení osad Dolní 
Předměstí, Prostřední Předměstí, Horní Předměstí a Kryblice. V roce 1890 konstituovaly Trutnov městské 
čtvrti Trutnov (Trautenau), Dolní Předměstí (Niedervor-stadt), Prostřední Předměstí (Mittelvorstadt), 
Horní Předměstí (Obervorstadt) a Kryblice (Krieblitz). V roce 1923 došlo k další formální změně 
v německých názvech (městská čtvrť Nieder-vorstadt, Mittel-vorstadt, Ober-vorstadt), resp. v roce 1934 
v českém označení (městská čtvrť Chřiblice). [Kuča (2008) : 624] 
535 Lesák (1989) : 21. Autor vycházel z údajů uvedených v ročence trutnovské městské rady „Ver-
waltungsbericht der Stadt Trautenau für das Jahr…“ a Trutnov pojímal jako městskou aglomeraci, 
tvořenou Vnitřním Městem, Horním Předměstím, Středním Předměstím, Dolním Předměstím, Kryblicí, 
Dolním Starým Městem a Bojištěm. 

 Obyvatelstvo české národnosti Obyvatelstvo německé národnosti 

1880 0,9 % 99,0 % 
1890 0,5 % 99,4 % 
1900 0,3 % 99,6 % 
1910 0,2 % 99,7 % 
1921 1,8 % 98,7 %  
1930 3,5 % --- 

  
Rok 1880 

Češi                   Němci 

 
Rok 1900 

Češi                   Němci 

 
 Trutnov 
 Dolní Staré Město 
 Bojiště 
 

 
--- 

1.621 
--- 

 

 
--- 

9.631 
--- 

 
1.222 
457 
6 

 
11.297 
1.330 
296 
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2. Národnostní složení města Trutnova v roce 1921536 

 

V roce 1930 žilo v Trutnově 14.129 obyvatel, z toho 3.330 české a 10.391 

německé národnosti, 71 Židů a 323 cizozemců.537  

 

3.1.1 Struktura n ěmeckých tištěných médií na Trutnovsku do roku 1938  

Až do roku 1918 vycházely veškeré novinové tituly s periodicitou 1-2 vydání    

do týdne pouze ve městě Trutnově. Na celkovém počtu jedenácti novin se české a ně-

mecké listy podílely v poměru 2 : 9. Do skupiny českého tisku patřily týdeníky 

„Trutnovské noviny“ (1896-1898)538 a „Podkrkonošský kraj“ (1911-1920), skupinu 

německého tisku tvořily týdeníky „Das Riesengebirge“ (1861), „Trautenauer Wochen-

blatt“ (1868-1916), „Trautenauer Anzeiger“ (1870-1872), „Trautenauer Zeitung“ 

(1873-1915), „Volksbote“ (1907-1938), „Neue Trautenauer Zeitung“ (1915-1920), 

„Ostböhmische Presse“ (1916-1920),539 „Trautenauer Echo“ (1918-1938)540 a deník 

„Trautenauer Tagblatt“ (1921-1939).541   

 

 

                                                 
536 Kuča (2008) : 627. 
537 Tamtéž, s. 624. 
538 Od 16. října 1897 vycházely „Trutnovské noviny“ jako čtrnáctideník.   
539 Od 11. listopadu 1920 vycházel „Ostböhmische Presse“ jako deník.  
540 Od 6. května 1930 vycházel „Trautenauer Echo“ jako deník.  
541 Přehled J. Kubíčka (2004) uvádí (nesprávně) jako poslední číslo „Trautenauer Tagblatt“ vydání        
ze dne 8. října 1938 (roč. LXXI, č. 215).   

 

 
Rok 1921 

 

Celkový počet obyvatel 
obyvatelstvo české národnosti              obyvatelstvo německé národnosti                                

 

 
 Trutnov 

 
 

12.828 
2.308                                                             10.144 

 

 
 Dolní Staré Město 

 

1.333 
                      463                                                                  866 

 

 
 Horní Staré Město 

 

3.165 
                      207                                                               2.919 

 

 
 Poříčí 

 

3.239 
                      269                                                               2.933 

 

 
 Voletiny 

 

 918 
32  885  
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Charakter stranického tisku vykazovaly „Trautenauer Zeigung“, které vychá-

zely jako tiskový orgán Všeněmecké strany (Alldeutsche Partei), resp. od roku 1902 

jako tiskový orgán Volné všeněmecké strany „Freialldeutsche“, sociálně demokratický 

titul „Trautenauer Echo“, „Trautenauer Wochenblatt“, který vycházel od 3. prosince 

1883 jako tiskový orgán Německé liberální strany (deutschliberale Partei), resp.           

od 10. ledna 1898 jako tiskový orgán Německé pokrokové strany (deutsche Fortschritts-

Partei) a titul křesťanských sociálů „Volksbote“. 

Z hlediska periodicity převažovaly týdeníky [10 týdeníků – 1 deník, resp. 

vzhledem ke změně periodicity u „Ostböhmische Presse“ a „Trautenauer Echo“           

8 týdeníků – 3 deníky]. 
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Za první trutnovské periodikum je považován německý týdeník „Das 

Riesengebirge“, jehož první číslo vyšlo dne 6. dubna 1861.542 Odpovědným redaktorem 

byl Josef Patzak, vydavatelem Gustav Rosenzweig z Trutnova. Redaktoři si dali za cíl 

„vytvořit to nejlepší jak z poetické minulosti Krkonoš, tak i z jejich neúnavné činné 

                                                 
542 Týdeník „Das Riesengebirge“ v přehledu J. Kubíčka (2008) chybí.  

 
 

Das Riesengebirge 
 

                
     l 
  1861 

 
Neue Trautenauer 

Zeitung 
 

                                                                             

                                                    l——— 
                                                                                     1915                 

 
 

Ostböhmische Presse 
 

 

                                                       l—— 
                                                                                           1916              

 
 

Podkrkonošský kraj 
 

 

                                               l————— 
                                                                              1911    

 
 

Trautenauer Anzeiger 
 

 

       l—l 
       1870    1872    

 
 

Trautenauer Echo 

 

                                            l———————— 
                                                              1900 

 
Trautenauer 
Wochenblatt 

 

 

       l————————————————l 
     1868                                                                          1916 

 
                       

Trautenauer Zeitung 
 

 

             l—————————————l 
                1873                                                           1915 

 
  

Trutnovské noviny 
 

 

                               l—l 
                                                1896   1898 

 
 

Volksbote 
 

 

                                                   l—————— 
                                          1907    
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tvůrčí přítomnosti“.543 Počátek vydávání „prvních novin Trutnovska a Krkonoš vůbec“ 

zachycuje i trutnovská kronika.544  
 

 
Zdroj: Das Riesengebirge. 13.7.1861, roč. I, č. 13, s. 1. 

 

List přinášel na čtyřech stranách lokální zpravodajství, inzerci a také naučné 

(osvětové) články. Tak např. vydání z 15. června 1861, č. 9 vzpomínalo na katastrofický 

požár Trutnova ze dne 27. května 1861, při němž lehlo popelem 142 domů a 139 dalších 

objektů, mezi nimi i radnice, kostel, děkanství, špitál a pivovar,545 vydání z 13. července 

1861, č. 13 se zabývalo historií nedalekých Janských Lázní. Redakce týdeníku sídlila   

na náměstí v domě č.p. 17, později v nynější Havlíčkově ulici č.p. 7, resp. Jihoslovanské 

ulici č.p. 76. „Poslední stěhování bylo zřejmě vynuceno zmíněným katastrofálním 

požárem Trutnova, neboť dnešní Jihoslovanská ulice byla ve středu města prakticky 

jediným místem, které nezničily plameny.“546 Titul vycházel každou sobotu po dobu 

čtvrt roku; poslední známé číslo se datuje k 13. červenci 1861.547 

Situaci na Trutnovsku následně zhoršila prusko-rakouská válka, která zničila 

zeměděl-skou úrodu a rozvrátila regionální obchod. Po jejím skončení se z obou 

znepřátelených zemí stali spojenci a Krkonoše tak na dlouhou dobu ztratily svůj 

strategický význam. Téměř půl století míru ovšem vytvořilo předpoklady pro rozvoj, 

který doprovázela prohlubující se industrializace a nárůst počtu obyvatel.548  

                                                 
543 Das Riesengebirge. 6.4.1861, roč. I, č. 1. [nečíslováno]    
544 Vašata (2011) : 102. 
545 Just, Hybner (1991) : 236. 
546 Vašata (2011) : 102.  
547 Lodgman von Auen, Stein (1930) : 23 ; Lamer (1971 ) : 171.  
548 Trutnov (1843 – 2.651 obyvatel, 1869 – 7.058 obyvatel, 1880 – 9.536 obyvatel, 1890 – 11.235 
obyvatel, 1900 – 12.695 obyvatel, 1910 – 13.932 obyvatel, 1921 –  12.828 obyvatel), Dolní Staré Město 
(1843 – 160 obyvatel, 1869 – 768 obyvatel, 1880 – 1.259 obyvatel, 1890 – 1.543 obyvatel, 1900 – 1.632 
obyvatel, 1910 – 1.632 obyvatel, 1921 –  1.333 obyvatel), Horní Staré Město (1843 – 734 obyvatel, 1869 
– 2.125 obyvatel, 1880 – 3.045 obyvatel, 1890 – 3.970 obyvatel, 1900 – 3.749 obyvatel, 1910 – 3.882 
obyvatel, 1921 –  3.165 obyvatel), Poříčí (1843 – 898 obyvatel, 1869 – 1.762 obyvatel, 1880 – 1.957 
obyvatel, 1890 – 2.296 obyvatel, 1900 – 3.219 obyvatel, 1910 – 3.600 obyvatel, 1921 –  3.239 obyvatel), 
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Dva roky po konci prusko-rakouské války začal v Trutnově vycházet německý 

týdeník „Trautenauer Wochenblatt“, zpočátku bez podnázvu, od 5. ledna 1874, č. 1      

s podnázvem „Organ der Trautenauer Garn-Börse“, od 3. prosince 1883, č. 49 s 

podnázvem „Organ der deutschliberalen Partei“, od 10. ledna 1898, č. 2 s podnázvem 

„Organ der deutschen Fortschritts-Partei“, od 7. března 1910, č. 10 s podnázvem 

„Deutschfortschrittliches Blatt“. Vydavatelem byl Gustav Foglar z Trutnova, od 3. září 

1872, č. 36 Carl Hoser z Trutnova. Důvody založení listu osvětlil vydavatel již v prvním 

vydání: „Das steigende Interesse des Publikums für die öffentlichen Beratungen der 

Vertreter der autonomen Gemeinden, sowie die Beschlüsse der Bezirksvertretungen, die 

dem Geschäftsverkehr zugewendete Aufmerksamkeit in Folge einer ungewöhnlichen 

lokalen Entwicklung der Industrie und des Handels, endlich die allgemein 

wahrnehmbare Teilnahme für das Vereinsleben, haben die Anlassung geboten, in 

Trautenau (...) ein Organ zu gründen, welches dazu dienen soll, Nachrichten (...) zur 

allgemenen Kenntniss zu bringen“.549 Titul vycházel od 3. srpna 1868 do 18. prosince 

1916 (roč. XLIX, č. 101), nejprve každé pondělí, od 17. srpna 1914, č. 34 dvakrát týdně 

(v pondělí a ve čtvrtek). Na redakční práci se podíleli Gustav Foglar, Carl Hoser, Josef 

Zörkler, Josef Schwaab, Josef Potuczek, Richard Batka, Ferdinand Gruner, L. Wolf, 

Franz Heisler, Hans Metzner a M. Siegel. Redakce sídlila na Dolním Předměstí č.p. 8, 

později v Dlouhém podloubí – náměstí č.p. 28.  

 
 

 
Zdroj: Trautenauer Wochenblatt. 17.8.1868, roč. I, č. 1, s. 1. 

 

První čísla „Trautenauer Wochenblatt“ přinášela především lokální zpravodaj-

ství, úřední oznámení, obchodní informace (včetně přehledu zpráv o vývoji                  

                                                                                                                                               
Voletiny (1843 – 560 obyvatel, 1869 – 1.297 obyvatel, 1880 – 1.421 obyvatel, 1890 – 1.338 obyvatel, 
1900 – 1.232 obyvatel, 1910 – 1.409 obyvatel, 1921 –  918 obyvatel). [Kuča (2008) : 627] 
549 Trautenauer Wochenblatt. 3.8.1868. roč. I, č. 1, s. 1.  
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na zahraničních trzích a burzách – např. v Liverpoolu, Vídni aj.), výsledky loterie, 

beletrii na pokračování a inzerci. Informace o hospodářském, politickém a jiném 

společenském dění v ostatních částech monar-chie, jakož i zprávy ze zahraničí byly 

otiskovány v rubrice „Vermischtes“.  

Velký ohlas měl „Trautenauer Wochenblatt“ v letech 1877-1883, kdy v trut-

novském hotelu „Bílý kůň“  sídlila proslulá přízová a lnářská burza a kdy byl list coby 

její tiskový orgán distribuován po celém území českých zemí. „Trutnov je“,  uvedl roku 

1876 anonymní německý novinář, „pro kontinentální obchod přesně tím, čím je Belfast 

pro Anglii“.  Na trutnovskou burzu se sjížděli velkopodnikatelé a obchodníci z celého 

světa. Ve městě měl sídlo dokonce i zástupce anglických továren, který zprostředka-

vával místním podnikům prodej textilních strojů.550  

Trutnovsko patřilo odjakživa mezi centra textilního průmyslu. V roce 1836 

zprovoznil ředitel harrachovských plátenických podniků Jan Faltys v Mladých Bukách 

mechanickou přádelnu lnu s parním a vodním pohonem. Šlo o vůbec první tovární 

zařízení svého druhu v celé rakouské monarchii.551 K zakládání mechanických přádelen 

docházelo i v dalších městech – v roce 1853 se na Trutnovsku nacházelo celkem osm 

textilních továren, které snesly (cenou i kvalitou) srovnání s anglickými podniky          

ve středních a horních druzích.552 V 60. letech 19. století mechanické spřádání lnu úplně 

převládlo: ze 34 továren v oblasti Krkonoš jich bylo 28 v podhůří, hlavně                     

na Trutnovsku. Již v roce 1880 patřil Trutnov mezi nejuznávanější lnářská střediska 

celých českých zemí.553 Sídlil zde „Spolek přádelníků lnu“ , později i „Nákupní 

společenstvo československých přádelen lnu“ (Verkaufsbüro der tschechoslowakischen 

Flachsspinnereien), které určovalo prodej i objem výroby. „Trautenauer Wochenblatt“ 

uveřejňoval kromě vlastních burzovních informací soupis přádelen, a to nejenom 

v Rakousku, ale také v Německu, Švýcarsku, Itálii, Belgii, Švédsku, Polsku a Rusku. 

Průmyslový rozvoj Trutnova souvisel v neposlední řadě také s vybudováním 

trutnovsko-poříčského železničního uzlu. V roce 1870 byla uvedena do provozu trať 

mezi Poříčím, Trutnovem a Kunčicemi nad Labem, o rok později trať do Svobody      

                                                 
550 Just (2002) : 11.  
551 Lodgman von Auen, Stein (1930) : 83 ; Lamer (1971) : 149. 
552 Kutnar (1966) : 10. 
553 Lokvenc (1978) : 128 ; Just, Hybner (1991) : 94. 
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nad Úpou a v roce 1908 trať do Teplic nad Metují. Vzhledem k tomu, že Trutnov i přes 

prohlubující se industrializaci patřil zejména díky produkci obilovin mezi hlavní 

zemědělská střediska severovýchodních Čech (ostatně ještě v roce 1885 figuroval zdejší 

trh na pátém místě v rámci celých českých zemí554), referoval list rovněž o vývoji         

na trutnovském trhu s obilovinami. 

Přestože vydavatel původně zamýšlel konstituovat list jako nepolitický („als 

nicht politisches Lokalblatt“555), k 3. prosinci 1883 se „Trautenauer Wochenblatt“ stal 

tiskovým orgánem německého liberálního tábora. Trutnov platil po dlouhá léta            

za „baštu“ liberalismu – uvedený směr zastávali všichni tehdejší starostové.556 Německá 

liberální strana (její název se neustále měnil – „Verfassungspartei“, „Vereinigte Linke“, 

„Vereinigte Deutsche Linke“) obsazovala pravidelně nejvyšší počet křesel v říšské radě 

a až do počátku 90. let 19. století patřila mezi hlavní politické síly v habsburské 

monarchii. Programově hájila zájmy průmyslníků, velkoobchodníků a finančníků, 

hlásili se k ní však také příslušníci svobodných povolání, lékaři, právníci a umělci.      

Od 10. ledna 1898 vycházel titul jako tiskový orgán Německé pokrokové strany 

(Deutsche Fortschrittspartei). Nešlo však o nikterak zásadní koncepční změnu, neboť 

strana navazovala na ideové základy liberalismu.557  

Týdeník „Trautenauer Wochenblatt“ se během několika let vyprofiloval          

do podoby všeobecného zpravodajského listu, který na 8-16 stranách přinášel v rámci 

pravidelných rubrik [„Ausland“, „Lokal-Nachrichten“, „Korrespondenz-Nachrichten“, 

„Politische und nationale Rundschau“, „Telegramme des Trautenauer Wochenblatts“, 

„Vermischtes“, „Geschäftliche Mitteilungen“, „Volkswirtschaftliches“, „Markt-

Bericht“, „Gemeinnütziges“ aj.] poměrně zevrubné informace o domácím i zahranič-

ním dění, včetně zpráv ze světa kultury a sportu. Obsahovou strukturu dotvářely úřední 

oznámení, výsledky loterie a inzerce [rubriky „Handels- und Industrieanzeiger“, 

„Lotterie-Ziehungen“, „Ämtliche Kundmachungen“, „Briefkasten“ aj.]. V letech  

                                                 
554 Lamer (1971) : 152. 
555 Trautenauer Wochenblatt. 3.8.1868, roč. I, č. 1, s. 1. 
556 Alois Haas (1850-1851), Johann Rauch (1851-1855), Josef Gutsch (1855-1861), MUDr. Anton Porak 
(1861-1863), Josef Gutsch (1863-1864), JUDr. Hieronymus Roth (1864-1873), Stefan Kopper          
(1873-1884), MUDr. Josef Franke (1884-1887), MUDr. Josef Flögl (1887-1894). [Metelka (1972) : 106] 
557 Marek (2000) : 254-255. 
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1914-1916 vycházel „Trautenauer Wochenblatt“ podle údajů uvedených v tiráži 

v nákladu 2.800 výtisků.  

 

Od 23. prosince 1916 (roč. XLIX, č. 102) do 30. prosince 1920 (roč. LIII,           

č. 122) nesl list název „Ostböhmische Presse“, s podtitulem „Organ für geschäftliche 

Mitteilungen der Trautenauer Garn-Börse“, resp. od 4. června 1920, č. 44 s podtitulem 

„Organ für die Deutschen in Ostböhmen (mit den Mitteilungen der Trautenauer 

Garnbörse)“. Vydavatelem byl nejprve Ferdinand Gruner z Trutnova, od 4. června 

1920, č. 44 Anton Cermann z Trutnova. Redakce sídlila na náměstí v domě č.p. 16, 

později v Ringelstraße č.p. 48. Redakční práce vykonávali Josef Walter, Wilhelm 

Schneider, Josef Schmidt a Karl Ansorge.558 Titul vycházel dvakrát týdně (v pondělí      

a ve čtvrtek), od 11. listopadu 1920, č. 102 v pondělí, ve čtvrtek a sobotu.  
 

 
Zdroj: Ostböhmische Presse. 14.5.1920, roč. LIII, č. 38, s. 1. 

 

Se změnou osoby vydavatele došlo rovněž ke změně v programovém směřování 

listu. Již v prvním vydání ze dne 4. června 1920, č. 44 deklaroval Anton Cermann 

podporu Německému parlamentnímu svazu a vyjádřil vůli napomáhat v boji o prosazení 

práva na sebeurčení. „Von der Überzeugung ausgehend, daß das nächste zu erreichen-

de Ziel des deutschen Volkes in der tschechoslowakischen Republik die Erringung des 

Selbstbestimmungsrechtes ist, wird das Blatt unter seiner neuen Leitung ohne die 

Betonung eines besonderen Parteistandpunktes die Politik des Deutschen parlamen-

                                                 
558 V období války zastával Karl Ansorge místo šéfredaktora „N ěmecké tiskové kanceláře“  (Deutsches 
Nachrichtenbüro – DNB) v Praze. Na počátku roku 1942 byl jmenován šéfem „ Říšského svazu 
německého tisku“ (Reichsverband der deutschen Presse – RDP) v Protektorátu Čechy a Morava. 
[Hauptschriftleiter Ansorge – Landesverbandsleiter der deutschen Presse in Protektorat. Rundschau. 
10.1.1942, roč. LXXV, č. 8, s. 5] 
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tarischen Verbandes und seines Führers Dr. Lodgman unterstützen.“ 559 Zároveň však 

ujistil, že míra angažovanosti nepřekročí zavedenou ideovou linii.560 

 

K 1. lednu 1921 (roč. LIV, č. 1) byl titul přejmenován na „Trautenauer 

Tagblatt“ s podnázvem „Organ für geschäftliche Mitteilungen der Trautenauer Garn-

Börse“, resp. od 15. července 1923, č. 156 s podnázvem „Zeitung für die Deutschen 

Ostböhmens (Mit den Mitteilungen der Trautenauer Garn-Börse)“. Hlavičkovými listy 

byly „Arnauer Zeitung“ , „Hohenelber Zeitung“ a „Schatzlarer Zeitung“. Redakční 

práci zajišťovali Karl Ansorge, Heinz Linke a Rudolf Morche, vydavatelem byl Anton 

Cermann z Trutnova. List vycházel každé pondělí. Podle „Böhmerlandjahrbuch         

für Volk und Heimat für das Jahr 1923“ se náklad pohyboval kolem hranice 4.500 

výtisků, „Sudetendeutsches Jahrbuch für das Jahr 1937“ uváděl 10-12.000 výtisků. 

 
Zdroj: Trautenauer Tagblatt.. 24.7.1934, roč. LXVII, č. 163, s. 1. 

 

V první polovině 30. let nabralo směřování „Trautenauer Tagblatt“ výrazný 

nacionální akcent. List jevil k SHF od počátku neskrývané sympatie, rozhodně větší   

než k rozpuštěné DNSAP, jejíž metody považoval za příliš primitivní a nepružné.561 

Redakce odsuzovala činnost tzv. aktivistických stran, která měla být jen prostředkem 

k snadnému získání mandátu, a představovala, jaké výhody by sjednocení všeho 

„Němectva“ přineslo.562 Dne 1. října 1933 otiskl „Trautenauer Tagblatt“ úvodní 

prohlášení Konrada Henleina.563 Vydání z 5. října 1933, č. 224 uveřejnilo výňatky 

z dopisů příslušníků jednotlivých sociálních vrstev (průmyslníka, lékaře, obchodníka, 

                                                 
559 Ostböhmische Presse. 4.6.1920, roč. LIII, č. 44, s. 1.  
560 V letech 1919-1920 byl „Ostböhmische Presse“ čtyřikrát konfiskován.  
561 Šolc (1966) : 70. 
562 Der Geist der Volksgemeinschaft. Trautenauer Tagblatt. 21.9.1933, roč. LXVI, č. 213, s. 1.  

      Die deutsche Einheitsfront. Trautenauer Tagblatt. 22.9.1933, roč. LXVI, č. 214, s. 1.  
563 Trautenauer Tagblatt. 1.10.1933, roč. LXVI, č. 221, s. 6.  
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řemeslníka, rolníka, dělníka a studenta), kteří oslavovali vytvoření SHF.564 Týdeník 

pravidelně informoval o obsahu aktuálních vydání titulů „Volk und Führung“ a „Igel“.  

Později byla záležitostem SdP vyčleněna samostatná rubrika.  

Těsně před vypuknutím sudetské krize měl být „Trautenauer Tagblatt“ 

nejčastěji zabavovaným listem z celých východních Čech (v průběhu let 1922-1938 jej 

postihlo 63 konfiskací).565 Tak například z dopisu Okresního úřadu v Trutnově ze dne   

1. května 1936 adresovaného Prezidiu zemského úřadu v Praze je zřejmé, že úřad 

zabavil na základě § 14 odst. 1 a 5 zákona na ochranu republiky 525 závadných kusů 

„Trautenauer Tagblatt” (z celkového počtu 1.400 výtisků), 55 kusů „Arnauer Zeitung” 

(z celkového počtu 60 výtisků), 80 kusů „Hohenelber Zeitung“ (z celkového nákladu 

80 výtisků) a 105 kusů „Schatzlarer Zeitung“ (z celkového nákladu 105 výtisků),          

a to kvůli článku „Deutschland, Frankreich, England und der Völkerbund“ . Obsah 

tohoto článku měl štvavým způsobem hanobit Versaillský mír a Společnost národů.566  

 

Od 27. března 1870 do 11. září 1872 (roč. III, č. 37) vycházel v Trutnově každou 

středu další německý týdeník „Trautenauer Anzeiger“ s podtitulem „Politisches 

Wochenblatt“. Post odpovědného redaktora zastával MUDr. Josef Franke, resp. Rudolf 

Renner. Vydání listu zajišťoval MUDr. Josef Franke, od 10. ledna 1871, č. 2 Franz 

Morawek z Trutnova. Založení „Trautenauer Anzeiger“ podnítila obecná liberalizace 

veřejného života – „Prosincová ústava“ a téměř souběžné vydaný spolkový zákon       

č. 134 z roku 1867 zavedly svobodu sdružování. „(...) In der gegenwärtigen 

Zeitperiode, wo überall ein frischeres politisches Leben gefördert durch die freiheitliche 

Gesetzgebung sich regt, darum für ein Bedürfnis, weil besondere Verhältnisse die 

Gründung eines politischen Vereins in Trautenau nicht gestatteten“.567 Na rozdíl        

od tradičních deníků, které informovaly především o všeobecném politickém dění, se 

list hodlal zaměřit na regionální témata. „Wir werden in unserem Kreise das Leben im 

Bezirke und in der Gemeinde sorgfältig beobachten, die Wünsche und Bedürfnisse der 

Bevölkerung zum (...) Ausdruck, die Wirkungen der Gesetze, deren Vor- und Nachteile 

                                                 
564 Trautenauer Tagblatt. 5.10.1933, roč. LXVI, č. 224, s. 3.  
565 Trautenauer Zeitungen und Druckereien. Rundschau. 30.4.1939, roč. LXXII, č. 1, s. 7. 
566 NA Praha, fond Prezidium zemského úřadu v Praze, fond 207, karton 1228.  
567 Trautenauer Anzeiger. 27.3.1870, roč. I, č. 1, s. 1.  
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zur Erörterung bringen, und stets bemüht sein, der guten Sache (...) zu dienen.“568 Tak 

například již první vydání ze dne 27. března 1870 referovalo podrobně o zasedání 

trutnovské městské rady a představilo čtenářům nový školský zákon. Vydavatel 

současně deklaroval svoji vůli přispívat k rozvoji rakouské monarchie a hájit zájmy 

německého obyvatelstva: „(...) Wir werden als Österreicher die Einheit des Reiches, 

seine verfassungsmäßige geistige und materielle Entwicklung vor Augen haben, 

einstehend für die Interessen der Deutschen in Österreich, und jener in Böhmen 

insbesondere.“569 
 

 
Zdroj: Trautenauer Anzeiger. 27. 3.1870, roč. I, č. 1, s. 1. 

 

 „Trautenauer Anzeiger“ byl koncipován jako opoziční platforma týdeníku 

„Trautenauer Wochenblatt“.570 Již v dubnu 1870 došlo mezi oběma listy k ostré 

konfrontaci, jejíž příčinou byla – alespoň podle zápisu v trutnovské kronice – 

„dosavadní vládnoucí radniční strana a vzmáhající se mládež, která měla své zástupce 

ve spolku ‚Schwafelbande‘ “. 571 „Trautenauer Wochenblatt“ otiskoval články kritizující 

chod na radnici a správu městské spořitelny. Humoristicko-satirická příloha 

uveřejňovala současně karikatury litografa Foglara, které zpodobňovaly jednotlivé 

osobnosti tehdejšího trutnovského veřejného života. Starosta JUDr. Hieronymus Roth     

a radní MUDr. Josef Franke v ní byli vykresleni jako „svatí tři králové“. Jak zachycuje 

trutnovská kronika, „na jedné straně to vyvolalo velké veselí, na druhé straně velký 

hněv“.  „‚Trautenauer Anzeiger‘ se snažil odpovídat důstojným tónem a obracel se 

zejména proti ‚Schwafelbande‘.“572  

                                                 
568 Tamtéž.  
569 Trautenauer Anzeiger. 27.3.1870, roč. I, č. 1, s. 1. 
570 Trutnovská radnice: kapitoly z dějin města Trutnova a jeho samosprávy (2010) : 140. 
571 Holinková, Navrátil (1964) : 137.  
572 Tamtéž, s. 137.  
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Odpovědný redaktor a vydavatel „Trautenauer Anzeiger“ Josef Franke 

(*20.11.1825, Ruprechtice) byl původní profesí lékař. V roce 1855 zakončil úspěšně 

studia všeobecné medicíny na pražské Karlově univerzitě. O rok později se stal 

městským lékařem v Trutnově. V letech 1884-1887 zastával místo starosty. Jeho 

hlavním politickým oponentem byl MUDr. Josef Flögl, který jej později v čele městské 

samosprávy vystřídal.573 

 

Od 22. prosince 1873 do 31. března 1915 (roč. XLI, č. 26) vycházel v Trutnově 

každou neděli (resp. později v neděli a ve středu) týdeník „Trautenauer Zeitung“. 

Redaktorskou práci zajišťovali Johann Lindemayer a Josef Türk, vydavatelem byl 

Robert Rauch z Trutnova, od 15. srpna 1874, č. 45 Franz Morawek z Trutnova.574 

V úvodním prohlášení prvního čísla se vydavatel přihlásil k liberální linii: „Das Banner 

der deutschliberalen Partei, (...) das Banner des Fortschrittes und der geistigen 

Befreiung ist auch das unsere. Freisinnig und freimütig wird die ‚Trautenauer Zeitung‘ 

das Urteil abgeben, sobald es sich um wichtige Interessen der großen schönen Heimat 

handeln wird.“575 Současně však deklaroval nestranický charakter listu: „Stets wird sie 

von einem unparteilichen Gesichtspunkte aus (...) alle bedeutendsten Vorkommnisse des 

Wirkens und Schaffens auf staatlichem Gebiete einer maßvoll gehaltenen Erörterung 

unterziehen, vor allem aber wird sie die fernere Entwicklung (...) unseres Monarchen 

mit neuer wertvollen Garantien des (...) Verfassungs-lebens aufmerksam im Auge 

behalten und nach besten Kräften auch ihrerseits zu fördern trachten.“  
 

 
Zdroj: Trautenauer Zeitung. 22.12.1873, roč. I, č. 1, s. 1. 

 

                                                 
573 Trutnovská radnice: kapitoly z dějin města Trutnova a jeho samosprávy (2010) : 140. 
574 Zajímavostí je, že Franz Morawek zastával funkci pokladníka v prvním českém trutnovském spolku 
„Veleslavín“. [Šubrt (1910) : 246 ; Jičín (1969) : 238] 
575 Trautenauer Zeitung. 22.12.1873, roč. I, č. 1, s. 1.  
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„Trautenauer Zeitung“ přinášely kromě lokálního zpravodajství podrobné 

informace o zahraničním a vnitropolitickém dění. Obsahovou strukturu dotvářela 

inzerce, beletrie na pokračování a přílohy – „Neueste Moden für unsere Damen“ 

(1884-1885), „Illustriertes Unterhaltungs-Blatt“ (1897-1914) a „Arnau-Hohenelber 

Nachrichten“ (1914-1915).576 

Ke změně v programovém směřování listu došlo v roce 1895, kdy se „Traute-

nauer Zeitung“ staly tiskovým orgánem Všeněmecké strany (Alldeutsche Partei). 

Týdeník uveřejňoval projevy Georga von Schönerera, Karla Hermanna Wolfa a dalších 

představitelů ze zasedání říšské rady a přinášel rovněž pravidelné informace o vnitro-

stranickém dění. V roce 1902 se „Trautenauer Zeitung“ daly do služeb Volné všeně-

mecké strany ‚Freialldeutsche‘, kterou po roztržce s Georgem von Schönererem založil 

Karl Hermann Wolf.577  

Vzrůstající napětí mezi českým a německým obyvatelstvem vystihovaly ostré 

konfrontační výpady mezi „Trautenauer Zeitung“ a čtrnáctideníkem „Trutnovský 

věstník“. „Trautenauer Zeitung“ uveřejnily například v jednom ze svých čísel seznam 

rodin, jejichž děti navštěvovaly českou obecnou školu v Trutnově [„9 krejčích, 6 obuv-

níků, 5 truhlářů, ostatních živnostníků 32, dělníků cihlářských 25, továrních dělníků 54, 

ostatních dělníků 32, zřízenců dráhy 15, státních úředníků a zřízenců 7, celkem 197 

dětí“ ], s výzvou, aby „žádný poctivý Němec od těchto živnostníků nic nekupoval“.578 

Redakce „Trutnovského věstníku“ označila „Trautenauer Zeitung“ přímo za „štváčský 

plátek německých nacionálů trutnovských (…)“, který „každé, i na nepravdě se 

zakládající příležitosti využitkuje, aby své čtenářstvo proti Čechům v Trutnově bydlícím 

jitřil a nepřátelství podněcoval“.579 S jistým zjednodušením lze konstatovat, že komen-

táře k aktuálnímu vydání „Trautenauer Zeitung“ představovaly pravidelnou součást 

„Trutnovského věstníku“.  

Vydávání „Trautenauer Zeitung“ bylo zastaveno především z ekonomických 

důvodů. Tíživou finanční situaci přivodily nejenom cenzurní zásahy, ale také nucený 

odchod redaktorů na frontu. Svou roli však sehrály také opakované stížnosti strany       

                                                 
576 Přílohu „Arnau-Hohenelber Nachrichten“ publikace J. Kubíčka (2008) neuvádí.    
577 V roce 1907 se Volná všeněmecká strana ‚Freialldeutsche‘ přejmenovala na Německou radikální 
stranu (Deutschradikale Partei). [Marek (2000) : 257] 
578 Trautenauer Zeitung. 17.12.1904, roč. XXXII, č. 51.  
579 Trutnovský věstník. 1.9.1904, roč. III, č. 18. [nečíslováno] 
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na vedení listu. „Dieser letztere Umstand dürfte auch die deutschradikale Partei zu dem 

Entschlusse bringen, zu gegebener Zeit mit einem neuen Blatte hervorzutreten oder die 

vom gegenwärtigen Verlage aufgelassene ‚Trautenauer Zeitung‘ wieder neu aufleben zu 

lassen.“ 580 

 

Pokračovatelem „Trautenauer Zeitung“ se stal politický týdeník „Neue 

Trautenauer Zeitung“, zpočátku bez podnázvu, od 3. ledna 1920, č. 1 s podnázvem 

„Blatt der Deutschen Nationalpartei im Kreise Trautenau“, který vycházel                  

od 10. dubna 1915 do 28. července 1920 (roč. VI, č. 31). Funkci odpovědného redaktora 

zastával vydavatel Johann Lindemayr z Trutnova.581 Redakce sídlila ve Školní ulici    

č.p. 4, později na náměstí v domě č.p. 16, resp. 20.   
 

 
Zdroj: Neue Trautenauer Zeitung. 10.4.1915, roč. I, č. 1, s. 1. 

 

Obsahová struktura i ideové zaměření listu zůstaly nezměněny. „Die ‚Neue 

Trautenauer Zeitung‛ ruht auf den Grundsätzen der deutschradikalen Partei, 

unabhängig und frei, und wirkt unerschrocken für ein deutsches Österreich unter 

freiheitlicher Regierung. (...) Sie wird (...) für jene Einigung eintreten, die (...) alle 

Deutschen unter einem Hut bringt. (...) Sie wird (...) alle Bestrebungen unterstützen, 

welche darauf gerichtet sind, die deutschen Parteien auf gemeinsame Grundsätze 

bezüglich der nach dem Kriege zu erwartenden Neuordnung der Verhältnisse in 

Österreich zu einigen. (...) Die Deutschen im Reiche und die Deutschösterreicher bilden 

ein unzertrennliches Ganzes, das durch gemeinsame Sprache und Kultur, aber auch 

durch das auf den Schlachtfeldern (...) vergossene Blut für alle Zeiten verbindet ist. 

Diese Gemeinsamkeit, diese Zusammengehörigkeit werden sicher auch der Einigung 

der Deutschen in Österreich zustatten kommen und zunächst in volkswirtschaftlicher 

                                                 
580 Trautenauer Zeitung. 31.3.1915, roč. XLI, č. 26, s. 4.  
581 V letech 1925-1927 působil Lindemayer jako správce trutnovského muzea. [Holinková, Navrátil 
(1964) : 138] 
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Beziehung ihren Ausdruck, die Schaffung einer Zollunion der beiden verbündeten 

Reiche, finden müssen.“582 V prvním čísle Karl Hermann Wolf zdůrazňoval, že lokální 

tisk je jedním z nezbytných prostředků politického boje, a založení „Neue Trautenauer 

Zeitung“ dával do souvislosti s úkoly, které před zástupci německého národa vyvstanou 

po ukončení první světové války. „So wie man Kanonen nicht erst gießen kann, wenn 

schon die Schlacht tobt, sondern die vorher im Frieden vorbereitet haben muß, so muß 

eine Partei, die bei großen Entscheidungen gehört werden und nicht zu kurz kommen 

will, schon früher, bevor diese erfolgen, ihre Presse (...) bereit und in Ordnung 

haben.“583 Tisk měl při prosazování požadavků německého národa v rámci poválečného 

uspořádání sehrát jednu z hlavních rolí: „Eine von gutem Geist und nationaler 

Gesinnung erfüllte Presse wird vieles dazu beitragen können, diesen Volkswillen zu 

stählen und zu erziehen und ihn nach den richtigen Zielen lenken.“584 Později Wolf     

na sjezdu Německé radikální strany dokonce prohlásil, že vydávání „Neue Trautenauer 

Zeitung“ je nejenom pro stranu, ale pro celou oblast východních Čech naprosto 

nezbytné: „(...) dieses Zeitungsunternehmen, das eine Notwendigkeit für die Partei und 

für Ostböhmen ist“.585  

S vytvořením národního státu Čechů a Slováků nesouhlasila jak velká část 

zdejšího německého obyvatelstva, tak domácí německá politická reprezentace. 

Představitelé sociálních demokratů až po nacionalisty se domáhali toho, aby jim           

na základě čtrnáctibodového programu amerického prezidenta Woodrowa Wilsona bylo 

přiznáno právo na sebeurčení a aby pohraniční oblasti Čech a Moravy byly jako 

samostatné provincie anektovány k poválečnému Německému Rakousku (Deutsch-

Österreich) jako jeho autonomní jednotky. Přestože mírová smlouva státoprávní svazek 

Rakouska a Německa zakazovala, prohlásil dne 12. listopadu 1918 parlament 

Německého Rakouska (Deutsch-Österreich) provincie Německé Čechy (Deutsch-

Böhmen) se sídlem v Liberci, Sudety (Sudetenland) se sídlem v Opavě, Šumavská župa 

(Böhmerwaldgau) se sídlem v Prachaticích, Německá jižní Morava (Deutsch-

                                                 
582 Neue Trautenauer Zeitung. 10.4.1915, roč. I, č. 1, s. 1.  
583 Tamtéž. 
584 Tamtéž.  
585 Neue Trautenauer Zeitung. 8.5.1915, roč. I, č. 5, s. 1. 
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Südmähren) se správním centrem ve Znojmě a jazykové oblasti v okolí Jihlavy, Brna     

a Olomouce za součást svého státního území.586  

Vydání „Neue Trautenauer Zeitung“ ze dne 26. října 1918, č. 43 uveřejnilo      

na první straně manifest císaře Karla I. „Mým věrným národům rakouským!“.587 

V následujících dnech referoval list podrobně o vzniku Německého Rakouska (Deutsch-

Österreich) – otiskoval znění zřizovacích dokumentů i prohlášení významných státníků, 

rozebíral varianty a důsledky možného vývoje.588  

 

Snahy oslabit vliv místního německého nacionálního tábora vedly k založení 

listu  „Trautenauer Echo“ s podnázvem „Organ für werktätige Bevölkerung des 

nordöstlichen Böhmens“, resp. „Sozialdemokratisches Organ für das nordöstliche 

Böhmen“. Vycházel od 6. října 1900 do 24. září 1938 (roč. XXXIX, č. 38); nejdříve 

jednou týdně, později dvakrát týdně (v úterý a pátek), od 6. května 1930 třikrát týdně    

(v úterý, ve čtvrtek a v sobotu). Šlo o hlavičkový list ústředního tiskového orgánu 

německých sociálních demokratů „Der Sozialdemokrat“.589 „Am Anfang unserer 

Bewegung war die Zeitung. (...) Überzeugung und Erziehung, Tradition waren zu dieser 

Zeit unbekannte Elemente. In diesem Zeitpunkt wird die Presse Waffe der 

revolutionären Arbeiterschaft und ihre hohe Sendung beginnt. (...) Das Bürgertum hat 

die Macht der Zeitung jahrzehntelang vor uns gebraucht, um seine Herrschaft in 

Wirtschaft und Politik zu festigen und sichern. (...) An der Niedertracht des Bürgertums 

und ihren Kampfesmethoden lernen wir die Bedeutung der Presse für die Sache der 

Arbeitermasse kennen. (..) Der Ruf nach Schaffung von Organisationen, der Ruf nach 

Erziehungsarbeit, ist der Ruf nach der Zeitung. (...) Wie wollte man die großen 

politischen und wirtschaftlichen Probleme vor der Waffe aufrollen, wie tritt man dem 

Bürgertum im Tages- und Wahlkampf entgegen, wenn die Zeitung fehlt. Wie ist es 

möglich, die öffentliche Meinung zugunsten der Arbeitermasse zu beeinflussen, wenn 

                                                 
586 Oblast ostravské uhelné pánve měla zůstat neutrálním územím. [Zimmermann (2001) : 35] 
587 Neue Trautenauer Zeitung. 26.10.1918, roč. IV, č. 43, s. 1.  
588 Např. vydání ze dne 2. listopadu 1918, č. 44 vypočítávalo nevýhody, které by přineslo začlenění 
provincie Německé Čechy (Deutsch-Böhmen) do ČSR. Rozbor vychází ze zkušeností z dosavadního 
česko-německého soužití, v němž mělo být německé obyvatelstvo údajně znevýhodňováno, a končí 
konstatováním, že vytvoření státního svazku Německa a Rakouska, resp. prosazení práva německého 
národa na sebeurčení je nezbytné. Vydání „Neue Trautenauer Zeitung“ z 16. listopadu 1918, č. 46 
uveřejnilo na první straně proklamaci Německého Rakouska (Deutsch-Österreich). 
589 Sudetendeutsches Jahrbuch 1938. Böhmische Leipa ; Zwickau : Ed. Kaiser, 1938. s. 101.    
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das lauteste Sprachrohr – die Presse noch nicht da ist.“ 590 Funkci odpovědného 

redaktora zastávali Robert Hawel, Wilhelm Riessner, Emil Strauss, Franz Krejčí            

a Rudolf Palme.591 Vydavatelem byl Wilhelm Kiesewetter z Liberce (resp. od 2. března 

1901, č. 9 z Jablonce nad Nisou a od 5. ledna 1907, č. 10 z Trutnova), Wenzel Rubte 

z Liberce, od 18. března 1921, č. 22 Johann Dytrich z Liberce, od 17. května 1921, č. 39 

Wilhelm Kiesewetter z Trutnova, od 5. května 1925, č. 36 August Lorenz z Trutnova, 

od 26. června 1928, č. 51 Adolf Unger z Trutnova a od 31. července 1928, č. 61 Josef 

Marks z Trutnova. 

 
 

 
Zdroj: Trautenauer Echo. 8.2.1938, roč. XXXVIII., č. 16, s. 1. 

 

Titul „Trautenauer Echo“ je neodmyslitelně spjat se jménem významného 

funkcio-náře německé sociální demokracie a poslance říšské rady z let 1897-1901 

Wilhelma Kiesewettera (1853-1923). Počátky jeho působení na Trutnovsku sahají        

do roku 1897, kdy jej liberecké vedení DSAP kandidovalo v rozsáhlém volebním okrese 

sahajícím od Jablonce nad Nisou, Tanvaldu přes Vrchlabsko a Broumovsko až            

po Králíky a Lanškroun a zároveň jej vyslalo do Trutnova, aby dělnictvo v regionu 

kvalitativně povznesl.592 Krkonoše patřily ke konci 19. století k oblastem s nejméně 

rozvinutým dělnickým hnutím. Důvodem byly především dlouhodobě neutěšené 

pracovní a sociální poměry v místních továrnách (dlouhá pracovní doba, neuspokojivé 

pracovní podmínky, nedostatečné sociální služby, nízká ubytovací kapacita aj.). 

Kiesewetter vyvinul na Trutnovsku po svém příchodu maximální agitační a organizační 

                                                 
590 Trautenauer Echo. 4.10.1930 (jubilejní vydání), roč. XXXI, č. 101, s. 1.  
591 Trutnovský rodák Rudolf Palme pracoval nejprve jako dělník v místních textilních továrnách. Od roku 
1922 zastával funkci krajského sekretáře DSAP v Trutnově. Později byl zvolen poslancem Národního 
shromáždění ČSR.     
592 Wolf, Reil (1994) : 21.  
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úsilí – zakládal sociálně demokratické organizace a spolky,593 vyjednával jménem 

dělnictva s továrníky a úřady a organizoval dělnické manifestace a tábory lidu. „(...) Die 

Zeitung ist auch der beste Agitator. Wo sonst niemand hinkommt, die Zeitung ist im 

entferntesten Gebirgsorte anzutreffen, wirkt für die Sozialdemokratie, erzieht zum 

Klassenkampfe. (...) Jedes Unrecht am Arbeiter wird von ihr festgehalten, jeder Angriff 

abgewehrt, jeder Schlag pariert, jede Schandtat des Bürgertums treffend gekenn-

zeichnet. Der Spießer fühlt die Kritik unserer Presse als Züchtigung, er muß (...) 

Zugesständnisse machen, darf der Willkür nicht mehr freien Lauf lassen.“594  

 „Trautenauer Echo“ se během několika let vyprofiloval do podoby všeobecně 

zaměřeného zpravodajského listu, který na 6-8 stránkách přinášel v rámci pravidelných 

rubrik [„Berichte“; „Aus der Partei“; „Parteinachrichten“; „Sudetendeutscher 

Zeitspiegel“; „Lokal und sonstige Nachrichten“; „Gewerkschaftliches“; „Jugend-

bewegung“; „Theater und Kunst“; „Literatur“; „Sport und Spiel“; „Aus Gemeinden 

und Instituten“; „Arbiterfürsorge“; „Briefkasten“] zahraniční, domácí a lokální 

zpravodajství, jakož i informace z oblasti kultury a sportu. Čtenářskou základnu tvořilo 

především dělnictvo z Žacléřska a Radvanic.595 Podle „Böhmerlandjahrbuch für Volk 

und Heimat für das Jahr 1923“ vycházel titul v nákladu 5.000 výtisků.596 V roce 1935 

činil náklad „Trautenauer Echo“ 2.400 výtisků (úterní vydání), resp. 1.500 výtisků 

(čtvrteční vydání) a 3.800 výtisků (sobotní vydání).597 V roce 1938 se měl průměrný 

náklad pohybovat kolem hranice 2.500 výtisků.598  

List zachovával až do posledních dní věrnost československé vládě. Tak 

například vydání „Trautenauer Echo“ ze dne 28. května 1938, č. 62 se věnovalo oslavě 

54. narozenin prezidenta Edvarda Beneše.599 Vydání ze dne 13. září 1938, č. 107 

zprostředkovávalo čtenářům poselství prezidenta republiky: „Wir werden alle 

                                                 
593 První dělnická schůze se uskutečnila dne 8. září 1897 v Horním Starém Městě za přítomnosti 17 osob. 
V témže roce byl v Hostinném založen první dělnický vzdělávací spolek. K ustavení obdobného spolku 
v Trutnově a Maršově došlo v roce 1898. [Wolf, Reil (1994) : 22] 
594 Trautenauer Echo. 4.10.1930, roč. XXXI, č. 101, s. 1. 
595 Lamer (1971 ) : 171.  
596 Böhmerlandjahrbuch für Volk und Heimat für das Jahr 1923. Hrsg. von Otto Kletztl. Eger : Böhmer-
land, 1923. s. 90.   
597 Benedikt (1980) : 41.   
598 Heide (1938) : 707. 
599 Trautenauer Echo. Der Friedenspräsident – Edvard Beneš 54 Jahre. 28.5.1938, roč. XXXVIII, č. 62, 
s. 1.   
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Schwierigkeiten überwinden. Die demokratische Struktur und Politik des Staates bleibt 

unverändert.“600 V souvislosti s obecními volbami se na stránkách objevovala volební 

agitace [„Gut sozialdemokratisch – gut deutsch“;601 „Die Sozialdemokratie – die 

deutsche Friedenspartei“;602 „Jede Stimme für die SdP ist eine Stimme für den Krieg! 

Jede Stimme für die deutsche Sozialdemokratie ist eine Stimme für Frieden, Freiheit 

und Brot!“603]. 

Poslední číslo „Trautenauer Echo“ vyšlo dne 24. září 1938 (roč. XXXVIII,       

č. 112). „Die Entwicklung der politischen Verhältnisse hat die Herausgeberschaft der 

sozialdemokratischen Zeitungen dazu bestimmt, die Kopfblätter des sozialdemo-

kratischen Pressekonzerns aufzulassen und fernerhin nur ein einziges Tagblatt 

herauszugeben, und zwar den ‚Sozialdemokrat‘. Wir sind überzeugt, daß unesere Leser, 

Abonnenten und Mitarbeiter diesen Entschluß verstehen und billigen werden. (...)      

Wir danken allen Lesern und Abonnenten für die Treue, die sie auch in der schwersten 

Zeit unserem Blatte bewiesen haben, wir danken vor allem den Mitarbeitern für ihre 

beispielhafte Pflichterfüllung und bitten sie, nach Maßgabe der vorhandenen 

Möglichkeiten ihre Berichte fernerhin unmittelbar an die Redaktion des ‚Sozial-

demokrat‘ zu senden.“604 

 

Od 9. května 1907 do 19. října 1938 (roč. XXXII, č. 81) vycházel na Trutnovsku 

každou sobotu tiskový orgán křesťanských sociálů „Volksbote“ s podtitulem 

„Unabhängiges Wochenblatt für die Christliche Bevölkerung Deutsch-Ostböhmens“. 

Na redaktorské práci se podíleli August Loader, Hans Binder, Paul Bradler, Adolf 

Kussl, Anton Blaschka a Heinrich Schubert, vydávání zajišťoval německý „Katolický 

tiskový spolek pro královédvorskou diecé-zi“, Hostinné, resp. od 3. ledna 1925, č. 1 

„Katolický tiskový spolek pro východní Čechy“, Trutnov.  

                                                 
600 Die Botschaft des Präsidenten der Republik. Trautenauer Echo. 13.9.1938, roč. XXXVIII, č. 107, s. 1.  
601 Trautenauer Echo. 10.5.1938, roč. XXXVIII, č. 54, s. 1.  
602 Trautenauer Echo. 28.5.1938, roč. XXXVIII, č. 62, s. 1.   
603 Trautenauer Echo. 4.6.1938, roč. XXXVIII, č. 65, s. 7. 
604 An die Leser und Abnehmer unseres Blattes. Trautenauer Echo. 24.9.1938, roč. XXXVIII, č. 112, s. 3.  
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Zdroj: Volksbote. 1.6.1929, roč. XXIII, č. 22, s. 1. 

 

Založení „Volksbote“ bylo bezprostřední reakcí na činnost hnutí „Pry č             

od Říma“ (Los von Rom), které se snažilo přivést německé katolické obyvatelstvo         

k evangelické víře, jež symbolizovala sepětí s převážně protestantským Německem.605 

Hlavním záměrem tiskového působení byla ochrana dvou stěžejních křesťanských 

hodnot – rodiny a mládeže. „In dieser so glaubensfeindlichen Zeit nun ist es dringend 

geboten und geradezu eine Gewissenspflicht, daß sich alle katholischen Gläubigen zum 

Kampfe für ihre heiligsten Güter – Familie und Jugend – vereinigen, um den Angriff der 

nimmerruhenden Gegner abzuschlagen. Der Rufer in diesem Kampfe soll das neue 

Wochenblatt ‚Volksbote‘ sein. Denn eine bodenständige, christliche Presse für unsere 

liebe engere Heimat ist mehr denn je zu einem dringenden Bedürfnis geworden.“606 

Vydavatel ‚Volksbote‘ současně deklaroval loajalitu vídeňskému dvoru a projevil 

odhodlání bojovat proti jakýmkoliv proudům usilujícím o rozbití habsburské monarchie. 

Programové směřování listu vycházelo ze tří hesel: „Gut katholisch, gut österreichisch, 

gut deutsch!“607 

Týdeník přinášel na 8-10 stranách především stranické a lokální zpravodajství 

[rubriky „Aus Braunau und Umgebung“, „Aus Hohenelbe und Umgebung“,             

„Aus Trautenau und Umgebung“]. Obsahovou strukturu dotvářely všeobecné informace 

o zahraničním a vnitropolitickém dění, hospodářské rubriky „Handel und Gewerbe“      

a „Landwirtschaftliches“, inzerce, beletrie na pokračování a přílohy – „Der 

Wirtschaftsfreund“ (1908), „Hausblätter“  (1910-1916) a „Heimat“  (1923-1938).608 

                                                 
605 Marek (2000) : 257.  
606 Volksbote. 9.5.1907, roč. I, č. 1, s. 1.  
607 Tamtéž. 
608 Přílohu „Heimat“ publikace J. Kubíčka (2004) neuvádí. 
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Hlavičkovými listy609 byly tituly „Grenzpost“ a „Der Sudetendeutsche“.610 Čtenářskou 

základnu tvořilo zejména venkovské obyvatelstvo z okolí Trutnova.611  

První číslo „Volksbote“ vyšlo v nákladu 3.000 výtisků.612 Podle „Böhmer-

landjahrbuch für Volk und Heimat für das Jahr 1923“ činil náklad 3.200 výtisků.613    

Ve 30. letech se denní náklad listu pohyboval kolem 5.000 výtisků.614 V letech 1919-

1931 byl titul sedmkrát konfiskován.  

 V jubilejním vydání „Volksbote“ ze dne 7. května 1927, č. 19 vydavatel 

s uspokojením konstatoval, že se redakci podařilo udržet programové zaměření,             

a stanovil současně cíle pro další období. „Die Zeiten haben sich geändert! Aus dem bei 

seinem ersten Erscheinen so verachteten ‚Volksbote‘ wurde ein Blatt, den Freunden lieb 

und teuer, von den Gegnern – wenn auch gehaßt, so hoch – beachtet! Zu den 

wichtigsten Mitteln aber, diesem Kampfe zu begegnen, gehören neben der Presse die 

Organisation und die Wahl und für beide muß die katholische Zeitung Rufer und Führer 

unseres katholisch-deutschen Volkes sein.“615  

 K zásadní změně došlo poté, co se DCVP rozpustila a většina jejích členů 

vstoupila do SdP. „Seit dem Einmarsch der Christlichsozialen in die SdP verfolgt der 

‚Volksbote‘ die politische Linie der sudetendeutschen Einheitsbewegung Konrad 

Henleins und suchte ihr den Boden in den betont christlichen Kreisen. In Zusam-

menarbeit mit dem ‚Trautenauer Tagblatt‘ durfte er dank seiner aktivistischen 

Vergangenheit wagen, manche Artikel und Bericht zu bringen, die zuvor im 

‚Trautenauer Tagblatt‘ beschlagnahmt wurden.“616 Obrat v politickém směřování 

ohlásilo vydání „Volksbote“ ze dne 2. dubna 1938, č. 26. „Liebe und Treue zum 

deutschen Volke machten den ‚Volksbote‘ zu einem Verfechter der Volksrechte und 

einem Horn des heimatlichen Kulturgutes in den Tagen der größten nationalen Not. Sie 
                                                 
609 Lamer (1971) : 171. Hlavičkové listy „Volksbote“ publikace  J. Kubíčka (2004) nezachycuje.  
610 Týdeník „Der Sudetendeutsche“ s podtitulem „Wochenblatt für christlich-nationale Erneuerung“ 
vycházel od 2. března 1935 do 24. září 1938 (roč. IV, č. 38). [Volksbote. 8.5.1937, roč. XXXI, č. 37, s. 1; 
Lamer (1971) : 171] 
611 Lamer (1971) : 171. 
612 Volksbote. Beilage. 7.5.1927, roč. XXI, č. 19, s. 7.  
613 Böhmerlandjahrbuch für Volk und Heimat für das Jahr 1923. Hrsg. von Otto Kletztl. Eger : Böhmer-
land, 1923. s. 87.   
614 Lamer (1971 ) : 171.  
615 Volksbote. 7.5.1927, roč. XXI, č. 19, s. 1.  
616 Trautenauer Zeitungen und Druckereien. Rundschau. 30.4.1939, roč. LXXII, č. 1, s. 7. 
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machten ihn zu einem Anwalt der sozialen Rechte und Forderungen der entrechteten 

und bedrängten breiten Volkswaffen. Aus nationalem Gewissen heraus hofften wir, auf 

dem Wege des Aktivismus und der nationalen Verständigung, unserem Volke Recht u. 

Befriedung zu erringen. Wir stellen mit Bedauern fest, daß infolge der Verständnis-

losigkeit seitens des Tschechentums der von den Aktivisten bis zur Erschöpfung zu Ende 

gegangene Weg nicht zu dem erzielten Ziele geführt hat. Wir zögern keinen Augenblick, 

aus dieser Erkenntnis die Folderungen zu ziehen. Im Kampfe um die christlichen, 

nationalen und sozialen Ideale hat der ‚Volksbote‘ seine Spalten der Deutschen 

christlichsozialen Volkspartei geöffnet. Er hat durch Ehrlichkeit, Sachlichkeit und 

Ritterlichkeit in den weltanschaulichen und politischen Auseinandersetzungen jederzeit 

die sittlichen Grundlagen der Volksgemeinschaft geachtet, gewahrt und gefördert. Er 

hat selbst inmitten der schärfsten Kampfesführung niemals den Sinn und den Blick für 

das große Ganze in Kirche und Volk verloren. Der ‚Volksbote‘ bleibt selbstverständlich 

mit der gleichen Entschiedenheit wie bisher seiner katholischen Überzeugung treu. 

Vielleicht findet er – jetzt frei von ‚einseitiger politischer Belastung‘ durch die 

christlichsoziale Partei – auch in jenen deutschen katholischen Kreisen Eingang, die 

bisher politisch anders orientiert waren. Es wird unser Bestreben sein – wie bereits die 

heutige Folge unserer Zeitung beweist -, den ‚Volksbote‘ weiter auszubauen, um neue 

Freunde, Leser und Bezieher zu erwerben.“617 Vydání ze dne 28. května 1938, č. 42 

vyzývalo k podpoře SdP v obecních volbách. „Haltet die eiferne Disziplin, die wir von 

Euch erwarten! Bleibt aber auch hart und entschlossen in Eurem Willen zum Kampf um 

unser Recht! Kämpft um jede deutsche Stimme und die Gefolgschaft eines jeden unserer 

Volksgenossen. Kämpft für die deutsche Volksgemeinde, kämpft für unseren Sieg! Wählt 

die Sudetendeutsche Partei!“618 

Poslední číslo „Volksbote“ vyšlo dne 19. října 1938 (roč. XXXII, č. 81). „Unser 

‚Volksbote‘, der nun seit mehr als 30 Jahren in tausenden deutschen und christlichen 

Familien Ostböhmens ein gern gesehener, treuer Freund und Hausgenosse geworden 

ist, erscheint heute zum letzten Male, da infolge der andersartigen preßgesetztlichen 

Bestimmungen im Deutschen Reich seinem bisherigen Herausgeber, dem ‚Katholischen 

Preßverein für Ostböhmen‘, die rechtlichen Voraussetzungen für eine weitere 

                                                 
617 An unsere Leser und Freude! Volksbote. 2.4.1938, roč. XXXII, č. 26, s. 3. 
618 Sudetendeutsche! Kameraden und Kameradinnen! Volksbote. 28.5.1938, roč. XXXII, č. 42, s. 3.  
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Herausgabe unserer Zeitung fehlen. Der nationalsozialistische Aufbau in unserer 

ostböhmischen Heimat muß naturnotwendig auch zu einer großzügigen Reorganisation 

unserer Heimatpresse führen. Die Einstellung des ‚Volksbote‘ soll unser Beitrag zur 

Zusammenfassung der Kräfte und Mittel für den Ausbau der ostböhmischen Presse sein. 

Mehr als drei Jahrzehnte hindurch hat der ‚Volksbote‘ in seinen Spalten christliche 

Grundsätze verteidigt und christliches Leben gefördert. Er hatte einen schweren Kampf 

in den geistigen Auseinandersetzungen der Zeit mit dem Liberalismus und dem 

Marxismus zu führen. Er hat von Anbeginn nach Kräften dem Gedanken der 

Volksgemeinschaft gedient, hat seine Spalten allen Berufen, Ständen und Schichten 

geöffnet. Er war jederzeit ein unerschrockener Verfechter der Wahrheit und des 

Rechtes. Vor allem aber galt sein Kampf den Rechten der unterdrückten, arbeitenden 

Menschen und der Erlangung der vorenthaltenen sudetendeutschen Volksrechte. Der 

‚Volksbote‘ hat darum auch seinen Augenblick gezögert, nach dem offensichtlichen 

Scheitern der aktivistischen Politik seine Spalten der sudetendeutschen Einheits-

bewegung Konrad Henleins zur Verfügung zu stellen und innerhalb seiner Leserschaft 

eindeutig die politische Linie der SdP zu unterstützen. Nun, da die Heimat dank der 

weisen Politik des Führers und Reichskanzlers Adolf Hitler endgültig frei ist, wollen wir 

gern auch durch die Einstellung unseres Blattes die Bahn frei machen helfen für die 

Neugestaltung des ostböhmischen Pressewesens.“619 Totéž vydání vyzývalo čtenáře     

ke vstupu do wehrmachtu a SA.620 

 

Struktura lokálních tištěných médií se zásadním způsobem nezměnila ani         

po vzniku samostatné ČSR. I v meziválečném období vycházely veškeré novinové tituly 

s periodicitou 1-2 vydání do týdne pouze ve městě Trutnově. Na celkovém počtu 

patnácti novin se české a německé listy podílely v poměru 4 : 11. Převahu měly 

týdeníky [12 týdeníků – 3 deníky]. Pouze čtyři tituly byly založeny před rokem 1918.  

Skupinu českého tisku tvořily týdeníky „Podkrkonošský kraj“ (1911-1920), 

„V ěstník českých menšin: v Trutnově, Vrchlabí, Žacléři, Broumově, Hostinném, 

Maršově a jich okolí“ (1919-1920), „Zájmy Krkonoš“ (1936-1937) a „Trutnovské 

                                                 
619 Zum Abschied. Volksbote. 19.10.1938, roč. XXXII, č. 81, s. 1.  
620 Achtung! SA marschiert! Volksbote. 19.10.1938, roč. XXXII, č. 81, s. 2. 

     Aufruf. Volksbote. 19.10.1938, roč. XXXII, č. 81, s. 3. 
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noviny“ (1937-1938). Od 1. října 1936 měl v Náchodě vycházet fašistický týdeník 

„Vatra“.  V oznámení adresovaném Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze vymezil 

vydavatel jeho obsahové zaměření následovně: „fašistický, propagování zvýšení 

brannosti státu, burcování českého vlastenectví, stavovská demokracie, potírání 

internacionalismu, marxismu a bolševismu“.621 Post odpovědného redaktora měl 

zastávat Josef Nýč z Náchoda, resp. Bohdan Štorkán z Náchoda, vydávání měl 

zajišťovat Jaroslav Volhejn z Malých Svatoňovic. Přestože se výtisky týdeníku 

nedochovaly, vydávání „Vatry“  dosvědčuje zmínka v „Zájmech Krkonoš“: „Fašisté, 

‚Trautenauer Tagblatt‘ a ministr Machník. Místní ultraněmecký deník, který je znám 

svým ostrým stanoviskem proti všemu českému, uveřejňuje s oblibou též delší články 

z fašistické ‚Vatry‘, což je důkaz o společných ‚sympatiích‘ pro naši demokracii. 

Pozoruhodné je tvrzení T. T., že jistý článek ve Vatře psal ‚vyšší důstojník‘, pod značkou 

Perun. Ministr Machník sice tvrdil, že u nás fašistických důstojníků nemáme. Nyní také 

T. T. potvrzuje, že pan ministr Machník nemluvil pravdu.“622  

Do skupiny německého tisku spadalo osm týdeníků [„Trautenauer Echo“             

(1900-1938),623 „Volksbote“ (1907-1938), „Neue Trautenauer Zeitung“ (1915-1920), 

„Arbeiterzeitung“ (1921-1922), „Katholisches Kirchenblatt für Ostböhmen“ (1927-

1938), „Der Riesengebirgler“ (1932-1938), „Der Sudetendeutsche“ (1935-1938),   

„Der Grenzbote“ (1932-1935)] a tři deníky [„Ostböhmische Presse“ (1916-1920),624 

„Trautenauer Tagblatt“ (1921-1939) a „Schatzlarer Zeitung“ (1931-1938)].625  

Stranický charakter vykazoval „Trautenauer Echo“, který vycházel jako tiskový 

orgán sociální demokracie, list křesťanských sociálů „Volksbote“, „Neue Trautenauer 

Zeitung“, které vycházely jako tiskový orgán Německé nacionální strany (Deutsche 

National- Partei – DNP), a komunistický titul „Arbeiterzeitung“. 

 

                                                 
621 NA Praha, fond VSZ 1918-1945, karton 99, sign II j16. 
622 Zájmy Krkonoš. 23.1.1937, roč. II, č. 1, s. 2-3. Srov. Kubíček (2004) : 402.  
623 Od 6. května 1930 vycházel „Trautenauer Echo“ jako deník.  
624 Od 11. listopadu 1920 vycházel „Ostböhmische Presse“ jako deník. 
625 Od 1. února do 1. března 1930 (roč. I, č. 17) vydával Berthold Gröschel z Trutnova dvakrát týdně list      
„Klostergraber Nachrichten“ s podtitulem „Unabhängiges Halbwochenblatt mit Unterhaltungsbeilage“. 
Vzhledem k odlišnému teritoriálnímu dosahu mu však není ve výkladu věnována bližší pozornost.  
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Jediným německým titulem s denní periodicitou byly v meziválečném období 

v oblasti Krkonoš (mimo Trutnova) „Schatzlarer Zeitung“ s podnázvem „Zeitung für 

die Deutschen Ostböhmens“, které od 1. ledna 1931 do 18. září 1938 (roč. VIII, č. 208) 

vydával Anton Cermann z Trutnova. Šlo o hlavičkový list „Trautenauer Tagblatt“.626 

 
 

Do 29. prosince 1935 (roč. IV, č. 52) Cermann vydával a rovněž redigoval 

nacionálně vyhraněný týdeník „Der Grenzbote“ s podnázvem „für die Deutschen des 

Bezirkes Königinhof und der weiteren Umgebung“, resp. od 9. listopadu 1935, č. 45 

s podnázvem „Wochenblatt für die Deutschen Ostböhmens“.  
 

 
Zdroj: Der Grenzbote. 19.1.1935, roč. IV, č. 3, s. 1. 

 

Nacionální charakter vykazoval i německý týdeník „Der Riesengebirgler“ 

s podtitulem „Deutsches Wochenblatt“, resp. od 28. února 1936, č. 8 s podtitulem 

„Sudetendeutsches Nachrichtenblatt und Mitteilungen für das Riesen- und Adler-

gebirge“, který vycházel v Trutnově vždy v pátek do 24. září 1938 (roč. VII, č. 39). 

Vydávání zajišťoval Anton Cermann, funkci vedoucího redaktora zastával Gustav 

Andraschko. Redakce sídlila v Trutnově v ulici Union č.p. 28.  
 

 
Zdroj: Der Riesengebirgler. 24.5.1936, roč. V, č. 16, s. 1. 

 

List přinášel jak informace o zahraničním a vnitropolitickém dění, tak lokální 

zpravo-dajství. Součástí byla rovněž hospodářská rubrika mapující vývoj trhů a nákupní 

                                                 
626 Kubíček (2004) : 339.  
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a prodejní ceny surovin. Obsahovou strukturu dotvářely naučné (osvětové) články,627 

beletrie na pokračování, program rozhlasových stanic (Praha, Vídeň, Berlín, Lipsko, 

Stuttgart, Mnichov aj.) a inzerce, která prezentovala výlučně produkty německých 

obchodníků a živnostníků [rubrika „Sudetendeutscher Warenmarkt“ (Wir kaufen unsere 

Waren)]. Týdeník býval často konfiskován.628 

 

V letech 1921-1922 vydávala trutnovská organizace KSČ východočeské vydání 

týdeníku „Arbeiterzeitung“.629 
 

       
 

Zdroj:  Katholisches Kirchenblatt für Ostböhmen.  Zdroj:     Katholisches Kirchenblatt für Ostböhmen.    
26.6.1927, roč. I, č. 2, s. 1.                 1.1.1934, roč. VIII, č. 1, s. 1. 

        
 

Od 5. června 1927 vycházel v Trutnově náboženský list „Katholisches 

Kirchenblatt für Ostböhmen“; nejdříve jednou za čtrnáct dní (v neděli), od 1. ledna 

1935, č. 1 jako týdeník. Vydavatelem byl „Spolek katolického apoštolátu“ v Trutnově. 

Náklad se pohyboval kolem 9.000 výtisků.630 Redaktorské práce zajišťovali učitelé 

místního německého gymnázia Rudolf Urbantke a Michael Schöttl. Titul zprostředko-

vával informace o dění v jednotlivých vikariátech i o životě celé katolické obce 

(Vatikán, Itálie, Německo aj.). Otiskoval také knižní tipy a drobnou inzerci. V letech 

                                                 
627 Tak např. vydání z 1. května 1936, č. 7 rozebíralo památnou bitvu u Trutnova v prusko-rakouské 
válce, vydání z 5. června 1936, č. 22 vzpomínalo na ničivou krkonošskou povodeň z roku 1897. 
628 Např. vydání z 15. května 1936, č. 19; vydání z 29. května 1936, č. 21 anebo vydání z 12. června 
1936, č. 22.  
629 Podle publikace J. Kubíčka (2004) by měl být titul „Arbeiterzeitung“ dostupný v Státním okresním 
archivu v Trutnově; uvedená instituce jej však neeviduje. Z tohoto důvodu nebylo možné uvést bližší 
charakteristiku listu.  
630 Lamer (1971) : 171.  
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1936-1937 jej doplňovaly přílohy „Christusfront“ , „Jugend baut am Gottesreich“,631 

„Das Katholische Kind“ a „Priesterin am Hausaltar“.632 

 

3.1.2 Historicko-politický vývoj trutnovského regionu v l etech 1938-1945 

Trutnov byl městem s téměř výlučně úřednickou českou menšinou, v níž převa-

žovali železničáři, vojáci a poštovní zaměstnanci. Od roku 1918 počet českých obyvatel 

v Trutnově rychle narůstal. Jednalo se především o státní zaměstnance a úředníky,       

ale také o další vojáky. V Trutnově sídlil Hraničářský prapor č. 2 „Roty Nazdar“, berní 

úřad a správa, okresní, celní a cejchovní úřad, telegrafní stavební úřad, odbor             

pro udržování drah, státní policie,633 živnostemský inspektorát a filiálka „Národní 

banky“. Ještě v roce 1929 však v personálním obsazení státních úřadů v Trutnově 

převažovalo německé zastoupení – u okresního hejtmanství pracovalo 16 Němců            

a 5 Čechů, u berního úřadu 10 Němců a 1 Čech, u berního referátu 10 Němců                

a 5 Čechů, u okresního soudu 10 Němců a 2 Češi, na poště 51 německých a 6 českých 

úředníků, 38 německých a 9 českých zřízenců, u telefonu 13 Němců a 11 Čechů,         

na místní dráze 333 Němců a 15 Čechů, u finanční stráže 4 Němci a 3 Češi.                   

Z celkového počtu 550 státních zaměstnanců bylo tedy jen 57 Čechů.634  

V obecní volbách, konaných ve dnech 22. a 29. května a 12. června 1938, 

zazname-nala na Trutnovsku mimořádného úspěchu SdP.635 

 

                                                 
631 Přílohu „Jugend baut am Gottesreich“ publikace J. Kubíčka (2004) neuvádí. 
632 Podle publikace J. Kubíčka (2004) mělo poslední číslo „Katholisches Kirchenblatt für Ostböhmen“ 
vyjít dne 25. prosince 1938 (roč. XII, č. 52). Uvedený údaj je však nesprávný. Titul vycházel ještě 
v průběhu roku 1939 (čísla 1-39).  
633 Státní policie se v ČSR konstituovala na základě zákona č. 230/1922 Sb. z. a n., o sborech stráže 
bezpečnosti, a zákona č. 15/1914 ř.z., o služebním poměru státních úředníků a státního zřízenectva      
(tzv. služební pragmatika). Vytvořeny byly dva policejní sbory, které příslušely k těm státním policejním 
nebo politickým úřadům, u nichž byly zřízeny. Zatímco „Sbor uniformované stráže bezpečnosti“ (SUSB) 
vykonával policejní službu správní a pořádkovou, „Sbor neuniformované stráže bezpečnosti“ (SNSB) 
plnil úkoly kriminální policie. K plné konsolidaci došlo až ve druhé polovině 20. let. V Trutnově začala 
státní policie úřadovat dne 14. prosince 1936 ve 12 hodin; přebrala dosavadní část agendy (včetně 
záležitostí spolkových, shromaždovacích a tiskových) okresního úřadu pro soudní okresy Trutnov, 
Maršov a Žacléř. Trutnovská městská stráž a obecní stráže na ni delegovaly službu bezpečnostně-strážní   
a dopravní. [Státní policie již úřaduje. Trutnovský kraj. 19.12.1936, roč. 1936, č. 37, s. 1.] 
634 Just (2002) : 52.  
635 Metelka (1972) : 116. 
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V samotném Trutnově získala SdP 26 z celkového počtu 36 mandátů a starostou 

byl zvolen její předseda – původní profesí holič Josef Streitenberger. Zástupcem 

starosty za sociálně demokratickou stranu se stal profesor německého gymnázia Alois 

Mühlberger a za českou menšinu byl zvolen jako druhý zástupce starosty profesor 

českého gymnázia Josef Vlašina. Dosavadní vedení města však odmítalo předat úřad 

s odkazem na příslušná ustanovení volebního řádu v obcích (zákon č. 122/1933 Sb.), 

který podmiňoval platnost volby starosty potvrzením ze strany zemského úřadu. Spor se 

vlekl přes dva měsíce a skončil nakonec až u ministerstva vnitra.636 Představitelé SdP 

při slavnostní přísaze na trutnovské radnici vyjádřili odhodlání udržet město 

německé.637 Dne 18. června 1938 zemřel dlouholetý okresní hejtman v Trutnově    

JUDr. Rudolf Kladívko. Na doporučení mise lorda Runcimana, aby na vedoucí místa   

ve státní správě byli dosazováni i zástupci SdP, jmenovala československá vláda do této 

funkce člena SdP JUDr. Antona Gerla.638  

V létě 1938 se začalo napětí mezi českým a německým obyvatelstvem v oblasti 

Krkonoš stupňovat. K jednomu z nejrozsáhlejších národnostních incidentů došlo dne 

29. srpna 1938 mezi českými dělníky a německými obyvateli v Libči. Podle policejního 

vyšetřování odmítl majitel zdejšího hostince a místní vedoucí SdP Edmund Strump 

obsloužit čtyři české dělníky, kteří pracovali na nedaleké linii opevnění. Ti se proti 

tomu ohradili a poté byli z hostince vypovězeni.639 Do následné rvačky, která se 

rozšířila po celé vesnici, se zapojilo několik set lidí. Pořádek nastolily až přivolané 

četnické pohotovostní oddíly. V hostinci bylo zajištěno 41 účastníků rvačky, povětšinou 

                                                 
636 Der Bürgermeister von Trautenau bestätigt. Schatzlarer Zeitung. 12.8.1938, roč. VIII, č. 178, s. 2.  
637 V roce 1938 žilo ve městě 14.584 obyvatel, z toho 11.412 osob německé národnosti, 2.791 osob české 
národnosti, 328 cizinců a 53 Židů. [Trutnovská radnice: kapitoly z dějin města Trutnova a jeho 
samosprávy (2010) : 73-75] 
638 Metelka (1970) : 149-150. 
639 NA Praha, fond PMR 1918-1945, karton 3181. 

 
Soudní okres 

 
Počet obcí 

 
Počet 
voličů 

 
SdP 

 
DSAP 

 
KSČ 

 
české 
strany 

     Maršov 13 4.590 4.065 480 --- 73 

     Trutnov 22 24.585 18.666 2.620 424 2.873 

     Žacléř 14 18.252 13.937 1.547 239 2.527 
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příslušníků SdP; okresní hejtman Anton Gerl však záhy rozhodl o jejich propuštění. 

Následujícího dne přijel do Libče člen mise lorda Runcimana mjr. Reginald Sutton-

Pratt, aby v doprovodu okresního hejtmana a četnických velitelů celou událost 

prošetřil.640 Po poradě s předáky SdP – poslancem Adolfem Kellnerem, senátorem 

Emilem Reilem a trutnovským starostou Josefem Streitenbergem – měl konstatovat,     

že konflikt vyvolali místní Němci.641 Informace o libečském incidentu otiskly (vedle 

regionálních listů) všechny významné celostátní deníky.642 Články vycházely z oficiální 

úřední zprávy, kterou povolily tiskové úřady publikovat, a proto se od sebe zásadně 

nelišily. I přes všeobecný nedostatek civilních bezpečnostních sil byl v následujících 

týdnech prostor Libče zajišťován četnickými hlídkami, neboť v oblasti vrcholily  

opevňovací práce a v místě samotném bylo přítomno několik stovek československých 

dělníků.643  

Situace se dále vyostřovala. Krátce po ostrém Hitlerově projevu na norim-

berském sjezdu NSDAP se na trutnovském náměstí shromáždilo několik stovek lidí. 

Starosta Streitenberger zaručoval okresnímu hejtmanovi zachování klidu pouze         

pod podmínkou, že bude o půlnoci povolena demonstrace.644 K nepokojům došlo            

i na jiných místech. Ve Svobodě nad Úpou se například vydal zhruba třísetčlenný dav 

do Maršova a poté pokračoval směrem na Janské Lázně. Téhož dne byl rozběsněnými 

henleinovci v Hořejším Starém Městě smrtelně pobodán slovenský dělník. Vzhledem 

ke složité politické situaci se již nemohla dne 14. září 1938 v Trutnově uskutečnit 

smuteční vzpomínková slavnost na prvního československého prezidenta Tomáše G. 

Masaryka, která byla připravena společně „se všemi demokraticky smýšlejícími Němci“ , 

jak stálo na dvojjazyčném plakátě. Krajské vedení SdP naopak svolalo do Žacléře i přes 
                                                 
640 NA Praha, fond ZČV, karton 200. 
641 Metelka (1970) : 151; Holub (1982) : 221. 
     Faktem ovšem zůstává, že po odstoupení pohraničních oblastí Německé říši si řada sudetských Němců 
připisovala účast na libečském incidentu jako své „bojové zásluhy na osvobození domoviny“ a někteří      
z nich – např. Ernest Baudisch, Rudolf Feirfeil či Josef Rudolf – byli dokonce za tento počin                      
i vyznamenáni. 
642 „Národní politika“ – 31.8.1938 (článek „Spor kvůli odepřenému pivu“); „Lidové noviny“ – 31.8.1938 
(článek „Mnoho povyku pro nic – Noční příhoda před hostincem“); „ České Slovo“ – 31.8.1938 (články 
„Dvakrát výtržnost – hostinský nechtěl dělníkovi nalít – Panu Bachmannovi se nelíbil odznak“ a „Nenalil 
pivo, vzniklo pozdvižení obce“); „Prager Presse“ – 31.8.1938 (článek „Eine Rauferei in Gabersdorf“); 
„Trautenauer Tagblatt“ – 1.9.1938 (článek „Die Zwischenfälle in Gabersdorf“).  
643 Juřena (2012) : 224.  
644 Grosse Kundgebung für das Selbstbestimmungsrecht in Trautenau. Schatzlarer Zeitung, 12. 8. 1938,           
roč. VIII, č. 178, s. 2. 
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zákaz místních úřadů tábor lidu; pod nátlakem srocených davů, které přicházely             

z okolních vesnic (počet účastníků se odhadoval až na 2,5 tisíce), byla manifestace 

nakonec dodatečně povolena. V Petříkovicích zastavili dělníci – veskrze příslušníci 

německé sociální demokracie – opevňovací práce s odůvodněním, že jsou jejich rodiny 

v Broumově ohrožovány zfanatizovanými henleinovci. Až panické povahy nabrala 

noční evakuace sociálně demokratických Němců z Poříčí (150 osob) a Trutnova       

(250 osob). Uprchlíci se přesouvali především do Dvora Králové nad Labem a dál       

na Novopacko. V Bernarticích se dne 15. září 1938 rozkřikla falešná zpráva o tom,       

že obec bude přepadena; během dne se celá vesnice vylidnila a zbylé české obyvatelstvo 

odjelo i přes zákaz evakuace večerním vlakem do vnitrozemí.645 

V závěru září 1938 se již v Trutnově nenacházela žádná židovská rodina. „Die 

meisten jüdischen Familien hatten bereits vor dem Einmarsch deutscher Truppen 

Trautenau verlassen. Ein nicht geringer Teil war sogar schon während der großen 

Wirtschaftskrisen in den zwanziger und am Anfang der dreißiger Jahre wieder 

abgewandert. Die wenigen, die in der Stadt geblieben waren, wurden unter Ausnahme-

recht gestellt und waren ähnlichen Verfolgungen ausgesetzt wie im ganzen Reichs-

gebiet; jüdischer Gottesdienst wurde verboten und die Synagoge in der Rinnelgasse 

Mitte November 1938 niedergebrannt.“646 Pozvolna se začaly stěhovat i rodiny české. 

Trutnovské nádraží, z něhož železničáři s krajním vypětím sil vypravovali soupravu     

za soupravou, bylo doslova zavaleno uprchlíky.647 Dne 26. září 1938 bylo kvůli 

problémům s dopravou zastaveno vyučování na trutnovském menšinovém gymnáziu      

a zařízení včetně bysty Aloise Jiráska bylo v horečnatém spěchu přestěhováno              

za pomocí občanů i oddílů armády do Úpice. Zde se od 13. října 1938 po novém zápisu 

pokračovalo ve výuce.648  

                                                 
645 Juřena (2012) : 161-162. 
646 Lamer (1971) : 193.  
647 Just (2002) : 55.  
648 V prosinci 1939 bylo nařízeno vyhotovit německý soupis zařízení odvezeného z Trutnova a dopravit 
inventární seznamy a katalogy do Prahy na Ministerstvo školství. O letních prázdninách byl zásluhou 
místních truhlářů a okolních škol opatřen nový inventář a ústav byl připraven pro školní rok 1940/1941. 
Již dne 4. prosince 1940 však protektorátní ministr školství české gymnázium v Úpici zrušil a rozhodl      
o tom, že jeho zařízení bude (s výjimkou věcí, které byly jako vypůjčené vráceny) i s archivem 
odevzdáno reálnému gymnáziu v Náchodě. Žáci směli pokračovat ve studiích na jiných školách. 
[Almanach Gymnasia v Trutnově 1920-1970 (1970) : 28-29] Později byl do Trutnova kvůli bombar-
dování říšskoněmeckého území přemístěn učitelský ústav a gymnázium z města Wanne Eickel. [Just 
(2002) : 56] 
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Ještě než z Trutnova odjel poslední český vlak, připravovala se již výzdoba      

pro uvítání německých vojsk. Malíři a natěrači vyráběli nápisy a předělávali firemní 

štíty ve velkoněmeckých barvách. Do města byly přivezeny celé vozy chvojí; roznášely 

se prapory a vlajky. Dne 7. října 1938 již tonulo trutnovské náměstí v záplavě hákových 

křížů. Ulice byly překlenuté zavěšenými transparenty s uvítacími hesly pro německou 

armádu, která se valila bez odporu přes pohraniční přechody Krkonoš. Ve 14 hodin      

30 minut dojelo na trutnovské náměstí první německé auto, následované vojenskými 

útvary – pěší, na autech i na koních.649 Starosta města Josef Streitenberger hovořil        

za velkého potlesku obyvatelstva o posledních těžkých týdnech a vzpomněl rovněž 

hrdiny freikorpsu, kteří položili svůj život za Německou říši. Velitel divize, generál-

poručík Petzl, zmínil geniální politiku „velkého führera“ a ocenil odhodlání wehr-

machtu bojovat zbraněmi za svobodu sudetoněmeckého lidu. Oslavy byly zakončeny 

zpěvem nacistické hymny „Horst Wessel Lied“.650  

V oblasti Krkonoš obsadily německé jednotky soudní okresy Trutnov        

(268,56 km2, 44.378 obyvatel), Hostinné (149,47 km2, 18.904 obyvatel), Vrchlabí 

(205,25 km2, 23.443 obyvatel), Žacléř (55,60 km2, 10.001 obyvatel) a Maršov      

(131,56 km2, 9.330 obyvatel).651 V samotném Trutnově zabraly postupně všechny výz-

namné veřejné budovy včetně radnice, pošty, kasárna a policejního ředitelství. Česká 

menšina neměla naproti tomu od podpisu „Mnichovské dohody“ až do obsazení města 

německou armádou prakticky žádné oficiální zprávy. V prvních říjnových dnech roku 

1938 opustilo oblast východních Krkonoš na 3,5 tisíce českých hraničářů. Zbytky české 

menšiny (přibližně 2.700 osob) tvořili především starousedlíci a ti, kteří žili                  

ve smíšených manželstvích.652 Později se začali do Trutnova za všeobecného zmatku 

vracet Češi, kteří se již stáhli do vnitrozemí a které odtud úřady posílaly zpět, aby se 

mohli zúčastnit předpokládaného plebiscitu.653 

Následně přistoupili nacisté ke konstituování říšskoněmecké správy. „Alle 

Bereiche des öffentlichen Lebens wurden nach preußischem Muster umgeformt und mit 

                                                 
649 Just (2002) : 55. Příchod německých jednotek do Trutnova zdokumentoval amatérský film, který je 
uložen v místním okresním archivu.  
650 Juřena (2006) : 207.  
651 Letocha (1967) : 191.  
652 Just, Hybner (1991) : 73. 
653 Trutnovská radnice: kapitoly z dějin města Trutnova a jeho samosprávy (2010) : 75. 
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der neuen Ideologie durchgedrungen.“654 Na území sudetské župy bylo s účinností     

od 20. listopadu 1938 zavedeno německé obecní zřízení; města a obce se staly povinně 

členy veřejnoprávní korporace „Deutscher Gemeindetag“.655 Na základě nařízení 

říšského komisaře ze dne 18. listopadu 1938 o změně zákona o organizaci politické 

správy byly zrušeny okresní výbory a zastupitelstva a v pohraničních oblastech 

severovyýchodních Čech byly zřízeny správní okresy v čele se zemskými rady 

(landráty) ve Vrchlabí (Krutsch) a Trutnově (Sölter).656 Vrchlabský landrát spravoval 

soudní okresy Hostinné (17 obcí), Rokytnice nad Jizerou (2 obce), Vrchlabí (18 obcí), 

třináct obcí soudního okresu Jilemnice, čtyři obce soudního okresu Nová Paka, sedm 

obcí soudního okresu Vysoké nad Jizerou a obec Zvičinu ze soudního okresu Dvůr 

Králové nad Labem. Celkem se jednalo o 551,6 km2 s 62.246 obyvateli. Venkovský 

okres zemského rady (landráta) v Trutnově, rozprostírající se na 610,6 km2 s 73.376 

obyvateli, konstituovaly soudní okresy Trutnov (32 obcí), Maršov (19 obcí), Žacléř    

(10 obcí) a třicet obcí soudního okresu Dvůr Králové nad Labem a sedm obcí soudního 

okresu Jaroměř.657 Kromě úřadu landráta sídlily v Trutnově i další orgány politické 

správy s pravomocí pro správní okresy Broumov, Trutnov a Vrchlabí, jmenovitě říšský 

stavební úřad, silniční stavební správa, pobočka dozorčího úřadu nad živnostmi, úřad 

práce, cechovní úřad, lesní úřad, nižší zcelovací a osídlovací úřad a četnické 

hejtmanství.658 „(…) Die bisher von Tschechen innegehabten führenden Positionen 

wurden meist mit Beamten aus dem alten Reichsgebiet, vor allem aus Berlin und aus 

dem benachbarten Schlesien, besetzt.“659 Nacházel se zde rovněž oddíl SS, komando 

gestapa a krajská úřadovna NSDAP.660 Okupace části Krkonoš však byla pouze prvním 

                                                 
654 Lamer (1971) : 192. 
655 Litsch (1965) : 93. 
656 Říšský Němec Wilhelm Sölter (* 18. května 1901, Gresse – Meklenbursko-Pomořany) byl jmenován 
trutnovským landrátem k 1. květnu 1939. Do státní služby nastoupil v roce 1931. Nejprve působil           
při úřadu landráta v Eisenachu a Rudolfstadtu, poté pracoval na ministerstvu vnitra ve spolkové zemi 
Duryňsko. V říjnu 1938 byl povolán do Trutnova, aby zde vybudoval říšskoněmeckou správu. 
[Rundschau. 12.5.1939. roč. LXXII, s. 4.] Poté, co byl v červnu 1940 Sölter vyslán vrchním velitelstvím 
pozemního vojska do obsazených západních oblastí, převzal úřad trutnovského landráta dosavadní vládní 
rada dr. Hruby. [Landrat Sölter nach dem Westen abgeordnet. Rundschau. 15.6.1940, roč. LXXIII, č. 138, 
s. 3.] 
657 Faltys (1967) : 218.  
658 Letocha (1967) : 196-197. 
659 Lamer (1971) : 192.  
660 Okresním vedoucím NSDAP v Trutnově byl od roku 1939 Johann Hofhansel. 
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krokem vedoucím ke zničení československých struktur – dne 14. března 1939 zaplnili 

trutnovské náměstí němečtí vojáci v plné polní a následujícího dne obsadili zbývající 

části regionu.661  

Nový administrativní systém narušil také zásadním způsobem organizaci 

církevní správy. Královéhradecká římsko-katolická arcidiecéze zřídila pro odstoupené 

oblasti severovýchodních Čech generální vikariát v Trutnově. Místní generální vikář 

Richard Popp spravoval celkem 112 far, z nichž 64 se nacházelo na území vládního 

prezidenta v Ústí nad Labem ve správních okresech Broumov, Trutnov a Vrchlabí.662 

„Seine Verdienste als Erzdechant und Generalvikar wurden 1942 durch seine 

Ernennung zum Prälaten und Apostolischen Protonotar gewürdigt.“663 

Změny se dotkly i soudní soustavy. Okresní soudy byly přejmenovány na úřední 

soudy a přiděleny do pravomoci zemského (dříve krajského) soudu v Liberci. Okresní 

soud v Trutnově nabyl zvýšeného významu ještě před obsazením pohraničních oblastí 

německým vojskem tím, že jeho pravomoc byla rozšířena na všechny obce z obvodů 

krajských soudů v Hradci Králové a Jičíně, které byly odstoupeny a sídlo pro ně 

příslušného okresního soudu zůstalo na území zbylé ČSR. V důsledku tohoto opatření 

vykonával úřední soud v Trutnově od 11. října 1938 soudní pravomoc pro následující 

obce: 

I. z obvodu krajského soudu v Hradci Králové: 

i. Velká Bukovina, Starobucké Debrné, Hubenec, Choustníkovo 

Hradiště, Hřibojedy, Huntířov, Hvězda, Kašov, Kladruby, 

Kocléřov, Kocbeře, Kohoutov, Komárov, Království I, Království 

II, Království III, Kuks, Libotov, Dolní Nemojov, Žírecká 

Podstráň, Proruby, Stanovice, Střeziměřice, Sylvárov, Dolní 

Vlčkovice, Horní Vlčkovice, Vyhnánov, Záboří, Zboží, 

Zvičina,664 městys Žireč, ves Žireč (obvod okresního soudu         

ve Dvoře Králové nad Labem); 

                                                 
661 Just, Hybner (1991) : 171. 
662 Letocha (1971) : 197. 
663 Lamer (1971) : 193.  
664 Obec Zvičina byla s účinností od 1. srpna 1939 přidělena k úřednímu soudu v Hostinném. 
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ii.  Brod, Malá Bukovina, Heřmanice nad Labem, Krabčice, Litíč, 

Slotov, Vestec (obvod okresního soudu v Jaroměři); 

iii.  Dešné, Olešnice, Plasnice, Polom, Sedloňov, Šediviny, Trčkov 

(obvod okresního soudu v Novém Městě nad Metují);665 

iv. Mnichová (obvod okresního soudu v Opočně);666 

v. Česká Metuje (obvod okresního soudu v Polici nad Metují);667 

vi. Jamné nad Orlicí (obvod okresního soudu ve Vamberku);668 

II.  z obvodu krajského soudu v Jičíně: 

i. Benecko, Jestřábí, Křižlice, Víchovská Lhota, Zálesní Lhota, 

Mrklov, Poniklá, Roudnice, Strmkovice, Dolní Štěpanice, Horní 

Štěpanice, Valteřice, Víchová nad Jizerou (obvod okresního 

soudu v Jilemnici);669 

ii.  Borovice, Nedař, Stupná, Vidochov (obvod okresního soudu 

v Nové Pace);670 

iii.  Bratrouchov, Buřany, Horní Dušnice, Jablonec nad Jizerou, 

Paseky nad Jizerou, Přívlaka, Sklenařice, Tříč, Zlatá Olešnice 

(obvod okresního soudu ve Vysokém nad Jizerou).671 

Brzy se však začaly ozývat hlasy volající po další reorganizaci. V pamětním 

spise ze dne 19. října 1938, předloženém prostřednictvím trutnovského okresního 

hejtmana říšskému komisaři pro sudetoněmecká území a podepsaném okresním              

i místním vedoucím SdP, starostou a vedoucím soudu i návladnictví v Trutnově, se 

političtí a úřední činitelé domáhali toho, aby byl ve městě zřízen zemský soud mimo 

jiné s odůvodněním, že cesty k zemskému soudu do Liberce jsou spojeny s nepřimě-

                                                 
665 Uvedené obce byly s účinností od 1. srpna 1939 začleněny do obvodu úředního soudu v Rokytnici 
v Orlických horách.  
666 Mnichová, osada obce Louny, byla s účinností od 1. srpna 1939 převedena do obvodu úředního soudu 
v Rokytnici v Orlických horách. 
667 Česká Metuje byla s účinností od 1. srpna 1939 včleněna do obvodu úředního soudu v Teplicích       
nad Metují. 
668 Obec Jamné nad Orlicí se stala od 1. srpna 1939 součástí obvodu úředního soudu v Lanškrouně. 
669 Z těchto obcí byly Jestřábí, Poniklá a Stromkovice s účinností od 1. srpna 1939 převedeny do obvodu 
úředního soudu v Rokytnici nad Jizerou a ostatní obce do obvodu úředního soudu ve Vrchlabí. 
670 Tyto obce byly s účinností od 1. srpna 1939 začleněny do obvodu úředního soudu v Hostinném.  
671 Od 1. srpna 1939 byly obce Paseky nad Jizerou a Zlatá Olejnice připojeny k úřednímu soudu v Tantal-
dě a ostatní obce k úřednímu soudu v Rokytnici nad Jizerou.  



 169 

řenými dopravní potížemi a ve výsledku se projevují na výkonu soudní jurisdikce. 

Říšský ministr justice požadavku vyhověl a s účinností od 6. prosince 1938 zřídil 

v Trutnově pobočku zemského soudu a státního zastupitelství v Liberci s územní 

působností pro úřední soudy se sídlem v Broumově, Hostinném, Maršově, Rokytnici 

nad Jizerou, Teplicích nad Metují, Trutnově, Vrchlabí a Žacléři. K 1. březnu 1939 byla 

přeměněna na samostatný zemský soud v Trutnově. Soudní pravomoc zde vykonávaly 

dvě civilní komory, jedna trestní komora672 a jedna komora pro věci obchodní. Funkce 

předsedy a členů v nich zastávali soudní radové Pinz, Spitschan, Weselsky a okresní 

soudce Michel.  

Po porážce německých vojsk u Stalingradu uložil říšský ministr justice všem 

prezidentům vrchních zemských soudů, aby zjednodušením soudní organizace uvolnili 

větší počet zaměstnanců pro úkoly říšské obrany. Navrhoval, aby byla činnost některých 

soudů zcela zastavena, jiné aby fungovaly jen jako pobočky sousedních soudů                

a konečně v sídlech některých dosud plně činných soudů aby byly konány jen úřední 

dny. Zrušeny měly být všechny zemské soudy, v jejichž obvodu nepřesahoval počet 

obyvatel hranici dvou set tisíc, což byl případ právě zemského soudu v Trutnově.673 

Prezident vrchního zemského soudu v Litoměřicích ovšem uvedené řešení zamítl, 

obdobně jako doporučení říšského ministra justice, aby byla zcela zastavena činnost 

těch úředních soudů, v jejichž obvodu počet obyvatel nepřesahoval hranici deseti až 

dvanácti tisíc, mimo jiné i v Žacléři (9.139 obyvatel) a Maršově (8.989 obyvatel). 

S účinností od  1. října 1943 byla uskutečněna pouze přeměna některých dosud plně 

činných soudů na pobočky – v obvodu zemského soudu v Trutnově se stal úřední soud 

v Teplicích nad Metují pobočkou soudu v Broumově, Maršov a Žacléř pobočkami 

soudu v Trutnově a Rokytnice nad Jizerou pobočkou soudu ve Vrchlabí.674 

„Mit dem zweiten Weltkrieg begann eine neue Periode schwerer Belastungen für 

Trautenau. Die wehrfähigen Männer wurden einberufen und nur wenige kamen aus 

                                                 
672 V trestních věcech byl zemský soud v Trutnově příslušný pro všechny přečiny a zločiny, které nebyly 
výslovně přikázány do pravomoci úředního soudu, vrchního zemského soudu, zvláštního soudu, lidového 
soudního dvoru v Berlíně anebo říšského soudu v Lipsku. O opravných prostředcích proti rozhodnutím 
zemského soudu rozhodoval vrchní zemský soud v Litoměřicích a v další instanci, pokud ji právní 
předpisy připouštěly, říšský soud v Lipsku. 
673 Podle hlášení prezidenta vrchního zemského soudu v Litoměřicích ze dne 8. března 1943 žilo 
v obvodu trutnovského zemského soudu 171.298 obyvatel.  
674 Letocha (1967) : 200-209. 



 170 

dem Felde zurück. Die meisten fielen auf den Schlachtfeldern zwischen Narvik und El 

Alamein, zwischen Dünkirchen und Stalingrad, kamen in der Gefangenschaft um oder 

wurden noch nach Kriegsende Opfer der Rachsucht und des Hasses. Von unmittelbaren 

Kriegsein-wirkungen blieb Trautenau glücklicherweise – wie schon im ersten Weltkrieg 

– verschont. Nur einmal, im Frühjahr 1944, warf ein Flugzeug zwei Sprengbomben auf 

die Stadt, die auf der Starchenhöhe einschlugen, ein Menschenleben forderten und 

Sachschaden an einigen Häusern anrichteten. Es konnte nie geklärt werden, ob es sich 

dabei um den Notabwurf eines versprengten Flugzeuges handelte oder ob die beiden 

Bomben den nahe gelegenen Kasernen gegolten hatten. Abgesehen von diesem 

Zwischenfall und den harten Einschränkungen und Sparmaßnahmen, die der Krieg 

auch für das Hinterland mit sich brachte, nahm das Leben in der Stadt während des 

ganzen Krieges seinen ruhigen und friedlichen Gang.“ 675 O životě v Trutnově v období 

války se nedochovaly téměř žádné zprávy. Kusé informace lze čerpat pouze z dobového 

tisku. Dne 11. května 1939 zavítal do oblasti Krkonoš v doprovodu říšského 

místodržitele a župního vedoucího NSDAP Konrada Henleina říšský ministr financí 

Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk.676 Dne 31. května 1939 navštívil Trutnov 

ústecký vládní prezident Hans Krebs; nejprve se zúčastnil setkání starostů a poté se 

odebral do nedalekých Janských Lázní.677 Ve dnech 24. května, 31. května, 7. června     

a 20. června 1939 se v Trutnově uskutečnila série přednášek liberecké správní 

akademie. „Diese Vorlesungen hatten den Zweck, die Beamtenschaft des Dritten 

Reiches in ihrem fachlichen Können und in ihrer nationalsozialistischen Haltung 

entsprechend auszurichten.“678 Stejně jako další říšská města převzal Trutnov patronát 

nad nově postavenou ponorkou U-333, která byla zprovozněna dne 25. srpna 1941. 

Slavnostního aktu v loděnicích v Emdenu se zúčastnili starosta Josef Streitenberger, 

jeho dva přísedící Adolf Kellner a SA-Oberstbf. Karl J. Geisler a radní Josef Schreiber. 

Posádce ponorky byl vždy po čtvrt roce zasílán od trutnovských podnikatelů                  

                                                 
675 Lamer (1971) : 194. 
676 Rundschau. 10.5.1939, roč. LXXII, č. 9, s. 4. 
     Z dobového tisku je zřejmé, že Konrad Henlein navštívil Trutnov v době války ještě minimálně 
jednou, a to o čtyři roky později.  [Rundschau. 31.5.1943, roč. LXXVI, č. 127, s. 2.] 
677 Regierungspräsident Hans Krebs kommt nach Trautenau. Rundschau. 27.5.1939, roč. LXXII, č. 22,      
s. 4.  
678 Verwaltungsakademie in Trautenau. Rundschau. 23.5.1939, roč. LXXII, č. 18, s. 4. 
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a organizací finanční příspěvek.679 Z dobového tisku je dále zřejmé, že starosta 

Streitenberger měl od roku 1941 prostřednictvím místního landráta opakovaně žádat 

vrchní finanční úřad v Karlových Varech o odprodej „Národního domu“ pro účely 

zřízení obecné školy. Žádost odůvodňoval mimo jiné tím, že na levém břehu Úpy tato 

základní škola chybí. Záměr se podařilo zrealizovat až pro školní rok 1942/1943;          

v „Národním domě“  byly po stavebních úpravách zřízeny tři třídy s potřebným 

příslušenstvím.680 Jinak sloužil objekt za války převážně vojenským účelům. Z evidence 

obyvatel města Trutnova dále vyplývá, že v září 1943 nastoupil Streitenberger povinnou 

vojenskou službu ve slezské Lehnici.681 V úřadu starosty jej zastoupil Adolf Kellner.682  

„Wegen der relativen Sicherheit der Stadt war schon zu Beginn des Krieges je 

ein Zweigwerk der Firmen Siemens und AEG nach Trautenau verlegt worden, die hier 

elektrotechnische Ausrüstungen produzierten.“683 Podle studie o významu sudeto-

německého hospodářství z hlediska jeho surovinové základy a průmyslové struktury, 

kterou si nechala ke konci roku 1938 vypracovat říšskoněmecká „Dresdner Bank“, se 

trutnovsko-broumovský region vyznačoval vysokým procentem obyvatelstva zaměstna-

ného v průmyslu a řemesle (59,5 %), a svojí textilní průmyslovou strukturou (30,3 % 

veškerého výdělečně činného obyvatelstva) dokonce daleko převyšoval ostatní oblasti. 

Přitom z hlediska potřeb celoněmeckého hospodářství bylo největším přínosem lesní 

bohatství s dřevozpracujícím průmyslem a také kamenouhelný revír žacléřský, jenž se 

svými šesti závody a 1.905 zaměstnanci představoval největší koncentraci pracovních 

sil v celém Trutnovsku. S přechodem na válečnou výrobu však byla řada řemeslných 

živností a menších závodů zrušena a domácí průmysl byl fakticky zlikvidován 

odčerpáním jeho pracovních sil pro průmysl zbrojní.  

Kromě toho vybudovali nacisté v oblasti Krkonoš organizačně spjatou skupinu 

poboček velkého německého koncentračního tábora Gross Rosen. Jejich centrem byl 

tábor v Poříčí u Trutnova, který byl uveden do provozu v říjnu 1942. V průběhu války 

prošlo jeho branami zhruba 2,5 tisíce židovských žen, z toho přibližně 60 % Polek         

a 40 % Maďarek. Další pobočky se nacházely v Bohuslavicích nad Úpou, Nových 
                                                 
679 Trutnovská radnice: kapitoly z dějin města Trutnova a jeho samosprávy (2010) : 77. 
680 Just (2002) : 56. 
681 Trutnovská radnice: kapitoly z dějin města Trutnova a jeho samosprávy (2010) : 149. 
682 Just, Hybner (1991) : 179. 
683 Lamer (1971) : 194. 
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Voletinách, Libavě, Libči, Hořejším Starém Městě, Kalné Vodě a Žacléři. Jak do těchto 

poboček, tak do ústředního tábora v Poříčí byly transportovány také Židovky                 

z Osvětimi. Dále zřídili nacisté na území Trutnovska celou řadu pracovních táborů; 

životní podmínky zde byly namnoze stejně tvrdé jako v koncentračních táborech. První 

z nich byl postaven již v roce 1941 na severním okraji Bertnartic. Další pracovní tábory 

se nacházely například v Poříčí u Trutnova, Starých Voletinách či Mladých Bukách. 

Konečně bylo v oblasti Krkonoš vybudováno několik poboček görlitzského zajateckého 

tábora (Bernartice, Radvanice, Horní Staré Město, Kalná Voda, Mladé Buky, Žacléř, 

Královec, Dolní Malá Úpa, Janské Lázně).684 

Podíl obyvatel zaměstnaných v zemědělství se pohyboval kolem 20 % [Trutnov 

21,3 %, Vrchlabí 20,1 %]. Charakter výroby přitom plně odpovídal místním 

klimatickým podmínkám. Horské oblasti Žacléře a Maršova patřily k územím s vyso-

kými stavy dobytka, naopak v držbě prasat se řadily k místům s nejnižším počtem kusů 

na 100 ha zemědělské půdy v pohraničí. Ve struktuře zemědělských plodin převládalo 

pěstování obilovin, krmiva a okopanin.685 

Až do posledního roku války zůstaly Krkonoše stranou vojenských akcí. 

Výjimkou byl výcvik německé polární meteorologické expedice, která se v letech   

1939-1942 připravovala na Jestřábích boudách na svoji misi na norských Špic-

berkách.686 „In der zweiten Hälfte des Krieges, als die deutschen Großstädte unter den 

Luftangriffen zu leiden hatten, wurde die Stadt aber auch zum Ausweichquartier vieler 

evakuierten Familien. Vor allem zahlreiche Berliner suchten hier Schutz. Erst nach der 

sowjetischen Offensive an der Weichsel im Jänner 1945 und insbesondere nach dem 

sowjetischen Durchbruch an der Oder warf das Kriegsgeschehen seine dunklen 

Schatten auch unmittelbar auf Trautenau. Während Halbwüchsige und Greise notdürfig 

ausgebildet für den Volkssturm aufgeboten wurden, traf man Vorkehrungen zur 

Verteidigung der Stadt. Die Aupabrücken wurden zur Sprengung vorbereitet, in den 

Durchgangsstraßen wurden Panzersperren angelegt, am Fuß des Kapellenberges und 

auf der Widmut entstanden Luftschutzgräben und provisorische Löschteiche und die 

öffentlichen Gebäude, vor allem die Schulen, wurden als Flüchtlingslager und 

                                                 
684 Bubeníčková, Kubátová (1969) : 95-110. 
685 Faltys (1967) : 219-222.  
686 Krkonoše – příroda, historie, život (2007) : 426. 
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Notlazarette eingerichtet. Der Strom der Flüchtlinge, der bereits im Jänner 1945 

eingesetzt hatte, riß nun nicht mehr ab. Mit Pferdewagen und zu Fuß strömten sie in 

schier endlosen Kolonnen über den Liebauer Paß und die Reichsstraße nach Westen, 

einer ungewissen Zukunft entgegen. Ende April hörte man in Trautenau bereits den 

Kanonendonner aus Schlesien und in den ersten Maitagen schien es, als sollte die Stadt 

doch noch zum Kampfgebiet werden; denn mit den Flüchtligen kamen plötzlich auch 

einige kleinere Verbände deutscher Kampftruppen nach Trautenau, die sich aus 

Schlesien zurückgezogen hatten. Doch sie zerstörten lediglich einen Teil der vorher in 

die Stadt geschafften Waffen und Munition auf dem Fußballplatz im Osten der Stadt und 

versuchten dann, sich nach Westen durchzuschlagen.“687 Drtivý postup Sovětské 

armády vedl k morálnímu rozkladu německých vojsk – i přes zákroky vojenské policie 

se množily případy dezerce. V dubnu 1945 byli na svahu u trutnovských kasáren 

zastřeleni dva zběhlí němečtí vojáci ve věku 21 a 24 let. Další popray pak byly už 

neveřejné a docházelo k nim většinou stranou města.688  

Počátkem května 1945 se začaly sudetskou župou šířit zvěsti o tom, že české 

obyvatelstvo a partyzáni odzbrojují německé vojáky, a v Semilech, Nové Pace               

a Podkrkonoší se jim dokonce podařilo uchvátit moc.689 „Am 6. Mai, als die 

sowjetischen Truppen schon fast den Liebauer Paß erreicht hatten, sollte schließlich die 

Bevölkerung der Stadt auf Anordnung der Parteidienststellen evakuiert werden. Aber 

das Unternehmen scheiterte, noch ehe es begonnen hatte, weil sich bald herausstellte, 

daß die Straßen im Gebiet von Turnau von tschechischen Partisanen gesperrt waren 

und sich die Flüchtlingstrecks bereits wenige Kilometer westlich von Trautenau 

stauten.“690 Dne 7. května 1945 v ranních hodinách dorazila do Trutnova zpráva,         

že Rudá armáda prorazila německou obranu u slezského Waldenburgu (Walbrzych);    

ve městě nastal všeobecný zmatek. Příslušníci wehrmachtu, funkcionáři NSDAP            

a političtí úředníci se snažili co nejrychleji uprchnout. Nastalé situace využilo několik 

příslušníků české menšiny v čele s Bohumilem Šmejcem a Ludvíkem Kadaníkem, kteří 

obsadili „Národní dům“  a následujícího dne zde ustavili revoluční národní výbor.        

                                                 
687 Lamer (1971) : 194-195.  
688 Just, Hybner (1991) : 237.  
689 Richter (1999) : 244. 
690 Lamer (1971) : 195.  
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Po celý 8. květen 1945 procházela Trutnovem v nepředstavitelném zmatku ustupující 

německá armáda od Petříkovic a Okřešína dále směrem k Jaroměři. Po půlnoci opustila 

německá posádka kasárna. Potichu zmizeli i příslušníci SS, ubytovaní v hotelu „Klein“ , 

a také gestapo, sídlící ve vile naproti mlékárně. První jednotky Rudé armády dorazily   

do Trutnova dne 9. května 1945 kolem 17. hodiny.691 Starosta Josef Streitenberger 

spáchal v městském parku sebevraždu, když spolknul kapsli s cyankáli.692 Stejný osud 

postihl Adolfa Kellnera – jeho tělo bylo nalezeno krátce po osvobození Trutnova 

v uličce vedoucí z ulice Na Struze do náměstí.693 

 

3.2 Německý tisk na Trutnovsku v letech 1938-1939 

V odstoupených oblastech česko-moravského pohraničí se tištěná média nadále 

vyví-jela podle říšského modelu řízení tisku. Pro trutnovský region byla určující 

směrnice šéfa civilní správy u armádní skupiny č. 3 Hugo Bachmanna ze dne                

3. října 1938, kterou uložil úředníkům, jež byli dočasně pověřeni vedením okresních 

hejtmanství, „navázat spojení s místním tiskem a zajistit, aby přinášel ‚vhodné 

zpravodajství‘ o okrese, a zabránit otiskování nevhodných místních zpráv“.694 Zvláštní 

pozornost byla věnována propagandě. Její šíření zajišťovaly především PK, které 

dodávaly redakcím jako jediný oprávněný subjekt zprávy a zpracovávaly rovněž        

pro interní účely informace o náladě obyvatelstva. Již dne 3. října 1938 byl vydán 

pokyn směřující k vybudování říšskoněmeckého tisku na odstoupeném území a zajištění 

jeho činnosti. Pro oblast armádní skupiny č. 3 byli tímto úkolem pověřeni vydavatel 

Hans Hornau z Drážďan a novinář Rudolf Sparing z Berlína.695  

Po vzniku sudetské župy měl tiskové záležitosti na starosti župní tiskový úřad se 

sídlem v Liberci. „Das Gaupresseamt bildete die zentrale Pressedienststelle der 

NSDAP für das Gaugebiet und hatte die Interessen des Gauleiters sowohl in der Gau-

presse als auch in der gesamten reichsdeutschen Presse zu vertreten.“ 696 Mezi hlavní 

                                                 
691 Trutnovská radnice: kapitoly z dějin města Trutnova a jeho samosprávy (2010) : 79. 
692 Tamtéž, s. 149. 
693 Just, Hybner (1991) : 279. 
694 MA Ústí nad Labem, fond Landrát Ústí nad Labem, karton 2; BA-MA, FRG, RH 64, sign. 37. 
695 MA Ústí nad Labem, fond Landrát Ústí nad Labem, karton 2, příloha č. 2 k „Zásadám o nasazení 
okresních hejtmanů ze dne 3. října 1938“ 
696 Schwarzenbeck (1979) : 182. 
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úkoly župních tiskových úřadů patřilo zejména zajištění zpravodajské a informační 

výměny a podpora redakcí při jejich činnosti, včetně pořádání přednášek, školení           

a tiskových zasedání. „Als einzige Dienststelle des Gaugebietes konnte das Gaupresse-

amt Richtlinien über die Behandlung von Parteiangelegenheiten an die Gauzeitungen 

ausgeben und Nachrichten über parteiinterne Vorgänge freigeben.“697 „Das Gau-

presseamt (…) hatte sogar auf Grund einer Vereinbarung zwischen der Reichs-

pressestelle der NSDAP und dem ‚Deutschen Nachrichtenbüro‘ eine Einwirkungs-

möglichkeit auf die Berichterstattung dieser Büro in Parteiangelegenheiten im 

Gaugebiet.“ 698 V letech 1938-1939 stál v čele župního tiskového úřadu v Liberci 

Rudolf Sandner, později jej vystřídal Eduard Hermann a od 1. května 1943 zastával 

uvedený post Karl Viererbl.699 K usměrňování jednotlivých listů sloužil především 

bulletin „Nationalsozialistischer Gaudienst“, který vytyčoval politická hesla pro každý 

den, resp. od roku 1940 bulletin „Landesdienst des deutschen Nachrichtenbüro“, jenž 

uveřejňoval citace českého i zahraničního tisku s přesnými publikačními pokyny. 

Okresní tiskové úřady mohly se souhlasem župního tiskového úřadu, jemuž byly 

podřízeny, vydávat směrnice určené redakcím novin vycházejícím v jejich obvodu. 

Jinak dohlížely především na dodržování tiskových pokynů a zasílaly rovněž            

„NS-Gaudienst“ příspěvky ke zpracování. Zprávy z regionu dodávali stranickému tisku 

také místní tiskoví pověřenci NSDAP, kteří sledovali účinky tiskového působení          

na obyvatelstvo a podávali okresnímu vedoucímu pravidelná hlášení.700 Kromě toho 

dostávalo tiskové oddělení NSDAP Sudety každý den z Berlína „důvěrná sdělení“ 

(„Mitteilungen zur weltanschaulichen Lage“).701  

Na utváření nacionálněsocialistické tiskové politiky se podílelo rovněž tiskové 

oddělení NSDAP, které zasílalo redakcím stranického tisku a župním tiskovým úřadům 

pokyny šéfa tiskového úřadu říšské vlády Otto Dietricha. Šéfredaktoři stranických listů, 

tiskoví referenti župních tiskových úřadů, okresní tiskoví vedoucí a místní tiskoví 

                                                 
697 Tamtéž, s. 182. 
698 Bundesarchiv Koblenz: fond NSD 31/4, Jan. 1939, Folge 13, Blatt 54 – In: Schwarzenbeck (1979) : 
183.  
699 Karl Viererbl působil v letech 1941-1943 současně jako šéfredaktor župního tisku. [Kural, 
Radvanovský a kolektiv (2002) : 536-538] 
700 Bundesarchiv Koblenz: fond NSD 31/4, Jan. 1939, Folge 13, Blatt 54 – In: Schwarzenbeck (1979) : 
183. 
701 Kural, Radvanovský a kolektiv (2002) : 412. 
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pověřenci byli Dietrichovi bezprostředně podřízeni.702 „Sie [die Reichspressestelle der 

NSDAP – pozn. aut.] war berechtigt, an die reichsdeutsche Presse Richtlinien über die 

Behandlung von Parteiangelegenheiten auszugeben. Für alle Reichsleitungsdienst-

stellen übte sie das Recht aus, publizistische Anweisungen an die Parteipresse              

zu erteilen.“703 

„Das Sudetenbuch – Handbuch für den Reichsgau Sudetenland mit 

ausführlichem Ortsverzeichnis (1940)“ zařadil do skupiny nacionálněsocialistického 

tisku v sudetské župě deník „Die Zeit“  (Liberec), titul „Der Heimatruf“  (vycházel 

dvakrát týdně v Chebu), „Der Deutsche Bote“ (vycházel dvakrát týdně v Broumově), 

deník „Neue Tageszeitung“ (Krnov) a deník „Deutsche Post“ (Opava).704 Tatáž 

publikace z následujícího roku rozšiřila uvedený seznam o deník „Rundschau“ 

(Trutnov) a „Deutsches Wochenblatt“ (vycházel jednou týdně v Krnově).705  

 

3.3 Německý tisk na Trutnovsku v letech 1939-1945 

Jediným periodikem, které na Trutnovsku vycházelo v období druhé světové 

války, byl stranický titul „Rundschau“ s podnázvem „Tageszeitung für das sudeten-

deutsche Riesengebirge“. Vydávalo jej vydavatelství „NS-Gauverlag Sudetenland, 

G.m.b.H., Reichenberg, Zweigverlag Trautenau“, a to denně v 16 hodin. Redakce 

sídlila v Rienzistraße č.p. 6. Vydavatelem byl Anton Cermann, šéfredaktorem Heinz 

Linke. Obchodní vedení zajišťoval Hanns Sibora. Inzerce byla přijímána každý den 

kromě neděle v tiskárně bratrů Cermannových v Uniongasse a v tiskárně „Heimat“  

v Rienzistraße č.p. 6.706 Měsíční předplatné činilo 1,6 říšských marek; v běžném prodeji 

stálo jedno vydání 0,1 feniků (resp. v neděli 0,12 feniků).707 

                                                 
702 Bundesarchiv Koblenz: fond NSD 31/4, Archiv der NS-Presse, Januar 1939, Folge 13, Blatt 54:        
Die Reichspressestelle der NSDAP – In: Schwarzenbeck (1979) : 172.  
703 Bundesarchiv Koblenz: fond NSD 31/4, Jan. 1939, Folge 13, Blatt 54: Die Reichspressestelle           
der NSDAP – In: Schwarzenbeck (1979) : 172. 
704 Das Sudetenbuch. Handbuch für den Reichsgau Sudetenland mit ausführlichem Ortsverzeichnis, Bd. 1 
(1940). Teplitz-Schönau : Wächter, 1940.  
705 Das Sudetenbuch. Handbuch für den Reichsgau Sudetenland mit ausführlichem Ortsverzeichnis, Bd. 2 
(1941). Teplitz-Schönau : Wächter, 1941. 
706 Tiskárnu „Heimat“  vlastnili zpočátku Willi Brucha a Heinz Linke. V srpnu 1940 se stala majetkem 
vydavatelství „NS-Gauverlag Sudetenland, G.m.b.H., Reichenberg“. 
707 Dne 18. května 1939 (roč. LXXII, č. 15) bylo měsíční předplatné zvýšeno na 1,6 říských marek.        
Od 4. července 1939 (roč. LXXII, č. 28) získávali předplatné „Rundschau“ na měsíc ti novomanželé, 
kteří uzavřeli sňatek na trutnovské radnici. 
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 Historie „Rundschau“ sahá do září 1938. Den poté, co československá vláda 

rozhodla o zákazu SdP, provedli příslušníci státní policie prohlídku objektu, v němž 

sídlila tiskárna „Heimat“ , kůli podezření, že se zde nachází ilegální sekretariát 

henleinovců. „Die Rundfunkgeräte waren der Bevölkerung wie der Zeitung abgenom-

men worden. Zeitungen waren nur selten, unregelmäßig und verspätet zu haben. Der 

‚Volksbote‘ war mit seinen Neuigkeiten auf das Schwarzhören eines geheimen 

Nachrichtendienstes der SdP angewiesen.“ Dne 30. září 1938 bylo kvůli uveřejnění 

textu „Mnichovské dohody“ konfiskováno připravované vydání „Volksbote“ a šéfre-

daktor listu Heinrich Schubert byl odveden na policejní služebnu. „Das Geheimnis der 

Nachrichtenquelle mußte der Polizeigewalt gegenüber unter allen Umständen behütet 

werden. Nach einer erregten Auseinandersetzung wurde der Schriftleiter vom 

Polizeichef mit der Drohung: ‚Bei geringstem künftigen Anlaß hinaus nicht mehr!‘ frei 

gelassen.“ Sazeči tiskárny se až na jednoho přidali k freikorpsu anebo byli povoláni       

k armádě. „In den schwersten Septembertagen nach der Mobilmachung blieb 

‚Volksbote‘ als einziges deutsches Blatt Ostböhmens auf dem Boden, nachdem bereits 

alle übrigen Zeitungen ihr Erscheinen einstellen mußten.“708 Poslední číslo 

„Schatzlarer Zeitung“ vyšlo dne 18. září 1938, „Trautenauer Echo“, „Der Riesen-

gebirgler“ a „Der Sudetendeutsche“ dne 24. září 1938.709 Restrikce postihly i „Traute-

nauer Tagblatt“ – poté, co byl šéfredaktor Heinz Linke uvězněn, zastavil Anton 

Cermann dne 25. září 1938 vydávání a spolu s rodinou se skrýval. „Bis zum 8.10., dem 

historischen Tag des Einmarsches der deutschen Truppen in Trautenau, blieb die 

Stimme des ‚Trautenauer Tagblattes‘ verstummt. Erst mit dem Tage der Heimkehr des 

Schriftleiters aus dem Gefängnis hatte Adolf Stall, ein langjähriger treuer Mitarbeiter 

unseres Heimatblattes, es in die Hand genommen, die erste Folge am Befreiungstage 

                                                 
708 Trautenauer Zeitungen und Druckereien. Rundschau. 30.4.1939, roč. LXXII, č. 1, s. 7. 
709 Z vydání „Schatzlarer Zeitung“ ze dne 18. září 1938 je přitom zřejmé, že redakce nezamýšlela 
vydávání listu zastavit. „Unsere gestrige Ausgabe konnte infolge des Fernbleibens der Arbeiterschaft als 
Protest der vorangegangenen Unruhen nicht erscheinen. Wir werden bestrebt sein, den Ausfall der 
gestrigen Folge bei voller Besetzung der Bemühung wieder wettzumachen. Auch heute können wir noch 
nicht in vollem Umfange erscheinen, und ersuchen unsere verehrsten Leser um Nachsicht.“ [An unsere 
geehrten Leser und Leserinnen! Schatzlarer Zeitung. 18.9.1938, roč. VIII, č. 208, s. 1.] Obdobné 
prohlášení otisklo poslední číslo „Der Sudetendeutsche“ ze dne 24. září 1938 (roč. IV, č. 38): „Infolge 
der außerordentlichen Verhältnisse, der neuen Bestimmungen und der Vorzensur mußte der Umfang 
dieser Folge des ‚Sudetendeutschen‘ reduziert werden. Wir bitten unsere Leser um gütige Nachsicht. Wir 
werden uns bemühen, das Fehlende bei anderer Gelegenheit nachzuholen.“ [An unsere Leser! Der 
Sudetendeutsche. 24.9.1938, roč. IV, č. 38, s. 1.]  
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wiederum herauszubringen. Mit größter Genugtuung und stolzer Freude konnte er mit 

einem begeisterten Begrüßungsartikel den Einzug der deutschen Befreiungstruppen in 

Trautenau feiern. Am Monntag darauf erschien das ‚Trautenauer Tagblatt‘ bereits 

wieder unter der Verantwortung seines Schriftleiters Heinz Linke.“710 K 1. květnu 1939 

byly tituly „Trautenauer Tagblatt“ a „Volksbote“ sloučeny a redakce se přemístila      

do prostor tiskárny „Heimat“. 711 

Vydávání nového listu bylo čtenářům „Trautenauer Tagblatt“ oznámeno            

v posledním čísle: „Es war von vorherein klar, daß nun auch unsere Zeitung, diese 

mutige Vorkämpferin für deutsche Freiheit, sich auf kampferprobtem Boden würdig 

einreihen müsse in die Presse des Großdeutschen Reiches. Das soll nun dadurch 

geschehen, daß ihr eine entsprechend breite Plattform gegeben werden soll, um den 

Aufgaben, die der Presse im Reiche Adolf Hitlers gestellt find, nach besten Kräften 

gerecht zu werden. Wir haben uns daher entschlossen, das ‚Trautenauer Tagblatt‘ mit 

heutigem Tage einzustellen und an seiner Stelle die ‚Rundschau aus dem sudeten-

deutschen Riesengebirge‘ erscheinen zu lassen, die in Form, Ausgestaltung und 

Aufmachung ein wahres Spiegelbild unserer heimatlichen Landschaft geben soll. Man 

darf ja nicht glauben, daß der Kampf beendet ist. Erst jetzt müssen wir (…) alle 

zusammenstehen, diesen Aufgaben, die alle wahren Deutschen zu erfüllen haben, 

gerecht zu werden, im Geiste unseres Führers, der uns überall und zu allen Zeiten 

leuchtendes Vorbild ist. Und wenn wir heute von unserem ‚Trautenauer Tagblatt‘ 

Abschied nehmen, so tun wir das deshalb, weil es die ganzen Jahre seit 1920 tapfer und 

mutig für deutsches Volkstum, deutsche Sehnsucht und deutsche Freiheit gestritten hat 

(…). In der Zeitungsgeschichte des früheren Ostböhmens wird das ‚Trautenauer 

Tagblatt‘ verzeichnet als eine unerbrochene Verfechterin deutscher Einheit und 

Größe.“712 Svoje vyjádření připojil i landrát Sölter: „Mit großer Befriedigung habe ich 

davon Kenntnis genommen, daß das ‚Trautenauer Tagblatt‘ vom 1. Mai 1939 an als 

‚Rundschau aus dem sudetendeutschen Riesengebirge‘ erscheinen soll. Ich begrüße den 

Entschluss außerordentlich, der ‚Rundschau‘ ein bedeutendes stärkeres Format zu 

geben und sie auszubauen als Zeitung für das gesamte sudetendeutsche Riesengebirge. 
                                                 
710 Trautenauer Zeitungen und Druckereien. Rundschau. 30.4.1939, roč. LXXII, č. 1, s. 7. 
711 Poslední číslo „Volksbote“ vyšlo dne 19. října 1938. 
712 An die Bevölkerung des sudetendeutschen Riesengebirges! Trautenauer Tagblatt. 29.4.1939,           
roč. LXXII, č. 99, s. 2.  
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Von Anbeginn meiner Tätigkeit in Trautenau an habe ich für notwendig gehalten, daß 

im sudetendeutschen Riesengebirge eine leistungsfähige und die gesamten örtlichen 

Belange vertretende Zeitung erscheint. Das Verbreitungsgebiet darf nicht nur auf die 

Umgebung der Stadt Trautenau beschränkt bleiben, muß vielmehr auch den ganze 

Landkreis Trautenau und zumindest auch den Landkreis Hohenelbe erfassen. Die 

Zeitung muß daher einen in gewisser Hinsicht überörtlichen Standpunkt einnehmen, um 

sich auch die Dauer zu behaupten und das ihr gestellte Ziel zu erreichen. Sobald die 

‚Rundschau aus dem sudetendeutschen Riesengebirge‘ die gewünschte Leistungs-

fähigkeit erlangt hat, werde ich sie zum Amtsblatt für meine Behörde erklären. Es ist 

(…) notwendig, daß möglich alle Kreise der Bevölkerung des Landkreises Trautenau 

die Zeitung halten, um von den amtlichen Bekanntmachungen rechtzeitig Kenntnis zu 

erlangen.“713       

První číslo „Rundschau“ vyšlo dne 30. dubna 1939 714 a vydavatelé v něm ještě 

deklarovali nestranický charakter. „Unsere engere Heimat, unser liebes Riesengebirge 

und sein Vorland, erhält nun sein Nachrichtenblatt – ‚Rundschau‘. Kein amtliches 

Organ – auch soll es sein solches verdrängen. Es trägt dem Verlangen aller Rechnung, 

es soll der Spiegel unseres Schaffens, unseres Wesens, der Künder unserer grenzenlosen 

Liebe und Hingabe zu Führer, Volk und Heimat sein. Möge das Blatt beitragen, die 

Lande unter uns allen inniger und fester zu knüpfen, möge es Helfer im Aufbau unserer 

engeren Heimat sein, Helfer in der Entschädigung der Schäden, die uns in der 

vergangenen Zeit zugefügt wurden. Möge es Kunde geben von der Schönheit unserer 

Landschaft, von dem Fleiß und der Tüchtigkeit, der Liebe und Treue, der 

Gastfreundschaft unserer Menschen.“715 Zároveň se však přihlásili k tradici „Traute-

nauer Tagblatt“ a vytyčili hlavní cíl listu. „Wenngleich nun die Hauptsache unserer 

heute erstmalig und im neuen Kleide erscheinenden Tageszeitung ‚Rundschau aus dem 

sudetendeutschen Riesengebirge‘ nach der Befreiung des Sudetenlandes durch unseren 

geliebten Führer und Eingliederung dieses Gebietes in das Großdeutsche Reich darin 

besteht, das politische Denken und die Haltung unserer deutschen Leser im national-

sozialistischen Geiste zu schulen und im Sinne dieser deutschen Weltanschauung zu 

                                                 
713 Landrat Sölter begrüßt die „Rundschau“. Rundschau. 29.4.1939, roč. LXXII, č. 99, s. 2.  
714 Přehled J. Kubíčka (2004) uvádí jiné (nesprávné) datum, a to 23. květen 1939.  
715 HOFHANSEL, Johann. Für Führer, Volk und Heimat. Rundschau. 30.4.1939, roč. LXXII, č. 1, s. 2.  
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lenken, wenngleich es sich unser neues Blatt, als Nachfolgerin des gleichen Ziel 

verfolgenden ‚Trautenauer Tagblatt‘, zur vornehmten Aufgabe gestellt hat, in ihrem 

Bereich nach Kräften (...)  deutsche Leser in ihrem Volksgefühlen fest zu verankern, sie 

zu treuen (...) aneinander gebundenen disziplinierten Kämpfern für Partei, Volk und 

Staat mit zu erziehen und unermüdlich Bausteine zur Untermauerung des durch den 

Führer so genial geschaffenen Baues Großdeutschland herbeischaffen zu helfen, so 

wollen wir dabei doch keineswegs versäumen, auch jene Gebiete dauernd zu pflegen, 

die den erwähnten Kultur- und Bildungszwecken, wie auch der Unterhaltung, dem 

sonstigen Wissen dienen (...). In diesem Sinne wird diese ‚Rundschau‘ geleitet, 

zusammengestellt und nach und nach umfassend ausgebaut werden.“716  

V jednom z dalších vydání byli čtenáři vyzváni k tomu, aby se podíleli              

na obsahu zpravodajství. „An unsere Berichterstatter! Unsere Tageszeitung ‚Die 

Rundschau‘ aus dem sudetendeutschen Riesengebirge, die am vergangenen Sonntag das 

erste Mal erschienen ist, erfreut sich bei der Bevölkerung Ostböhmens immer mehr 

steigernder Beliebtheit. Wir sind nun bestrebt, unser Blatt zu einer wirklichen 

Heimatzeitung auszugestalten, weshalb wir unsere Berichterstatter dringend ersuchen, 

uns sofort über alles zu berichten, was für die Bevölkerung wichtig und für die 

Öffentlichkeit von Interesse ist. Bei wichtigen Ereignissen möge der Bericht 

vernmündlich durchgeführt werden. Die Berichte sind ausschließlich zu adressieren: 

Rundschau. Trautenau, Rienzistraße 6. Fernsprecher Nr. 265.“717 

„Rundschau“ vycházel ve všedních dnech na osmi a o víkendu na 10-12 

stranách. Obdobně jako jiné stranické tituly upoutával pozornost nápadným grafickým 

provedením, výraznými titulky, ilustracemi, karikaturami, ale i obsahem. Titulní strana 

přinášela senzačně laděné či polemické články, které měly rozjitřit čtenářovu pozornost. 

Jen výjimečně se týkaly regionálního dění.718 Občas zde byly otiskovány i zprávy 

OKW. Na levém okraji byl umístěn editorial.719 Některé úvodníky byly podepsány 

šéfredaktorem Heinzem Linkem (iniciály „H. L.“ ), jiné byly uvedeny bez autora. 

Většinou se jednalo o komentář k aktuálnímu zahraničnímu dění. V podvalu se obvykle 

                                                 
716 Rundschau. 30.4.1939, roč. LXXII, č. 1, s. 2. 
717 Rundschau. 4.5.1939, roč. LXXII, č. 4, s. 3.  
718 Die großen Tage in Spindelmühle. Rundschau. 27.1.1941, roč. LXXIV, č. 22, s. 1.  
719 Zhruba od jara 1940 se začaly úvodníky objevovat také na pravé části titulní strany. 
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nacházela reakce na „nepřátelský“ zahraniční tisk. Politický vývoj zachycovaly rubriky 

„Rund um die Welt“, „Letzte Nachrichten“, „Politischer Kurzbericht“ a „Aus dem 

Protektorat“. Dění v sudetské župě mapovala rubrika „Aus dem Sudetengau“. Lokální 

zpravodajství zprostředkovávala rubrika „Aus dem Riesengebirge“. Informace 

z regionu bylo možné najít i v rubrikách „Aus dem Gerichtsaal“ a „Vor dem Gericht“, 

které sledovaly nejzajímavější soudní kauzy.720 Úřední oznámení – například o přídělu 

potravin – otiskovala rubrika „Kundmachungen“. Kromě toho přinášel list pravidelné 

informace o pouličních sbírkách a uveřejňoval také nejrůznější výzvy, například             

k šetrnému nakládání s papírem či energiemi. Informace ze strany a přičleněných 

organizací přinášela rubrika „Aus der Partei und ihren Gliederungen“. Časté byly 

politické proklamace – vydání ze dne 28. června 1940, č. 149 uveřejnilo například 

telegram, kterým říšský místodržitel a župní vedoucí NSDAP Konrad Henlein blahopřál 

vůdci a říšskému kancléři k vojenskému vítězství nad Francií.721 Rubrika „Gedenktage 

der Woche“ otiskovala výročí významných říšských funkcionářů a osobností 

německého kulturního a veřejného života. V reakci na válečné dění se na stránkách 

„Rundschau“ objevovala agitační hesla [„Der Krieg braucht Deine ganze Kraft“, 

„Gott ist immer mit den starken Bataillonen“ či „Wir wollen frei sein wie die Väter 

waren! Eher den Tod als in der Knechtschaft leben!“]. Příležitostně otiskovala redakce 

také dopisy z fronty. Rubrika „Ehrentafel der Heimatsöhne“ informovala o vyzna-

menáních a poctách vojáků z regionu. Obsahovou strukturu dotvářela beletrie, inzerce, 

losování říšské loterie a specializované rubriky „Wirtschaftsdienst“, „Turnen und 

Sport“, „Theater und Konzert“, „Film und Kunst“ a „Deutsches Schrifttum“.  

Od 11. července 1939 (roč. LXXII, č. 33) vycházela spolu s „Rundschau“ každý 

týden příloha „Rübezahl: Heimat-Beilage zur Rundschau“. „So sollen denn auch 

diese Blätter den Namen unseres Berggeistes tragen. In ihnen soll die Seele unseres 

Heimats erfinden. Sie wollen die schönen Kräfte unseres sudetendeutschen 

Riesengebirges um sich sammeln und ihren Stimmen, Erlebnissen, Erfahrungen und 

Werten Raum geben. Sie wollen in schöngeistigen, Heimat- und volkstümlichen, wie 

auch kulturellen Arbeiten dazu beitragen, das Gesicht und Gepräge unserer Heimat 

                                                 
720 Vydání ze dne 14. května 1939 (roč. LXXII, č. 12, s. 6) informovalo například o soudním procesu, 
který probíhal u trutnovského soudu a který se týkal údajného poničení Rennerovy boudy česko-
slovenskými jednotkami v neklidných zářijových dnech roku 1938.  
721 Unser aller Dank! Rundschau. 28.6.1940, roč. LXXIII, č. 149, s. 3.  
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aufzeigen und formen zu helfen. Sie wollen die Liebe zu unserer Riesengebirgsheimat in 

aller Herzen werden und entzünden.“722 

Ve vydání ze dne 23. června 1939 (roč. LXXII, č. 18) byla oznámena změna – 

titul se stal oficiálním tiskovým orgánem trutnovského landráta. „Ich habe die 

‚Rundschau‘, Tageszeitung für das sudetendeutsche Riesengebirge, in Trautenau zum 

amtlichen Ankündigungsblatt meiner Behörde erklärt. Ich bitte alle Behörden und 

Dienststellen und die gesamte Bevölkerung, hiervon Kenntnis zu nehmen und die 

Kundmachungen besonders zu beachten. Damit der von mir erstrebte Erfolg erreicht 

wird, daß die Bevölkerung über meine Bekanntmachungen schnellstens unterrichtet 

wird, richte ich hiermit die Aufforderung an die gesamte Einwohnerschaft des 

Landkreises Trautenau, die ‚Rundschau‘ alsbald zu bestellen und regelmäßig zu 

beziehen.“723 

O rok později bilancovala redakce ve výročním vydání svoji dosavadní činnost. 

„Das Jahr, welches hinter uns liegt, war sowohl politisch, als auch militärisch und 

wirtschaftlich ein bewegtes und schicksalschweres Jahr, in dem es doppelt tat, daß der 

Leser rasch und sicher über die Ereignisse in der großen Welt draußen und in der 

kleineren Welt der Riesengebirgsheimat daheim unterrichtet wurde. Wir waren jederzeit 

bemüht, den Nachrichtendienst so auszugestalten, daß der Leser jeweils die jüngsten 

Ereignisse geradezu im Wettlauf mit dem Rundfunk erfuhr und eine sichere 

Stellungnahme beziehen konnte. Der Umstand, daß alle – in jetziger Kriegszeit doppelt 

wichtigen – Bekanntmachungen der heimatlichen Behörden in ihr veröffentlicht und 

nicht nur den Bürgermeistern, sondern der breitesten Öffentlichkeit zur Kenntnis 

gebracht werden, ist für die Leser von erhöhter Bedeutung, hat sie vor mancherlei 

Schaden bewahrt und ihnen in vieler Hinsicht genützt. Die ‚Rundschau‘ hat sich denn 

auch innerhalb des letzten Jahres einen gesicherten Platz im Herzen der 

Riesengebirgsbevölkerung erobert. Das beweißt die große Verbreitung, die sie in der 

kurzen Spanne eines Jahres gefunden und das Ansehen, das sie sich weit über die 

Grenzen des Riesengebirges hinaus erworben hat. Zumal die Riesengebirgler in der 

Fremde und an den Fronten können kaum den Augeblick erwarten, da die ‚Rundschau‘ 

Gruß und Kunde aus der Heimat bringt. Wir sind uns sehr wohl bewußt, daß das große 

                                                 
722 Rundschau. 11.7.1939, roč. LXXII, č. 33.  
723 Rundschau. 23.6.1939, roč. LXXII, č. 18., s. 1. 
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Vertrauen, das uns die Leserschaft entgegenbringt, verpflichtet. Wir werden 

unsererseits alles tun, was in unseren Kräften liegt, um es zu rechtfertigen, um die 

‚Rundschau‘ auszubauen und ihre Lesern noch lieber zu machen.“724  

  Od 1. listopadu 1940 byl dosah „Rundschau“ rozšířen na obvod vrchlabského 

landráta („Rundschau – Tageszeitung für das sudetendeutsche Riesengebirge – 

Amtliches Verkündigungsblatt für Partei und Behörden der Kreise Trautenau und 

Riesengebirge“). „Im Kreise Hohenelbe wurde schon lange das Fehlen einer 

Tageszeitung als fühlbarer Mangel empfunden, dem nun dadurch abgeholfen werden 

soll, daß die bisher in Trautenau erscheinende ‚Rundschau‘ diesem Zweck entsprechend 

zu einem vollwertigen Erlaß für ein eigenes Kreisblatt ausgebaut wird. In diesem sollen 

nicht nur alle politischen, amtlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Belange, die die 

Kreisstadt und die kreisangehörigen Gemeinden und den Kreis selbst betreffen, 

Berücksichtigung finden, sondern auch alle Fragen des Fremdenverkehrs, wobei aber 

nicht minder Wert auf die totale Berichterstattung gelegt werden soll. So wollen wir die 

totalen Interessen des Kreises Hohenelbe in gleicher Weise wahrnehmen, wie die des 

Kreises Trautenau. Die ‚Rundschau‘ wird also das amtliche Verkündigungsblatt für 

Partei und Behörden der Kreise Trautenau und Hohenelbe sein (...).“725 Rubrika „Aus 

unserem Riesengebirge“ se rozdělila na dvě části – „Landkreis Hohenelbe“ a „Land-

kreis Trautenau“. Straníci byli současně vyzváni k tomu, aby se podíleli na obsahu 

zpravodajství a zasílali redakci příspěvky. „Ich fordere daher alle Ortswarte und durch 

sie alle Betriebswarte auf, sich dieses Propagandamittels ständig und umfangreich zu 

bedienen. Zeigen Sie alle unsere Veranstaltungen durch Einsenden von Artikeln immer 

an.“726 

Vydání ze dne 8. ledna 1943, č. 6 bylo věnováno dvacátému výročí založení 

tiskárny „Heimat“.  „Aus bescheidensten Anfängen arbeitete sich die Druckerei bald zu 

den führenden und modernsten Unternehmen seines Faches in Ostböhmen empor, das 

enstprechende bauliche und maschinelle Erweiterungen erforderte. Die Leistungs-

fähigkeit des Betriebes geht aus der Tatsache hervor, daß schließlich nicht weniger als 

17 Zeitungen und Zeitschriften, darunter solche mit Auflagen von weit mehr als 20.000 

                                                 
724 Ein Jahr „Rundschau“. Rundschau. 4.5.1940, roč. LXXIII, č. 103, s. 3.  
725 Rundschau. 1.11.1940, roč. LXXIII, č. 258, s. 5. 
726 SOkA Trutnov, fond NSDAP Chotěvice, karton 1 - „Dienstanweisung 2/41“.  
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Exemplaren in der Druckerei hergestellt und dreißig Arbeiter und Arbeiterinnen 

beschäftigt wurden. Daneben errang sich das Unternehmen den Ruf einer leistungs-

fähigen Qualitätsdruckerei (...). Die in der Druckerei erschienenen 15 Jahresbände der 

Heimatbeilage zum ‚Volksboten‘ gehören zum gesuchtesten und wertvollsten heimat-

kundischen Quellenmaterial überhaupt.“727 

V předposledním válečném roce se začaly na stránkách „Rundschau“ objevovat 

pokyny v souvislosti s bombardováním.728 Později přibyla válečná omezení. „Durch 

arbeitsmäßige Überlastung der Gefolgschaft bedingt, sehen wir uns veranlaßt, das 

Bezugsgeld durch unser Trägerpersonal vor Beginn des neuen Bezugsmonats einziehen 

zu lassen. Wir bitten unsere Leser, dem Träger in der Zeit vom 10. bis 20. Juni das 

Bezugsgeld für Juni und Juli zu zahlen. Künftig wird Bezugsgeld immer vom 10. bis 20. 

für den nächsten Monat eingezogen. (...) Vor Beginn einer Reise geben Sie bitte das 

Bezugsgeld einem Nachbarn zur Aushändigung an den Zeitungsträger und vereinbaren 

Sie mit dem Nachbarhaushalt die Nachsendung Ihrer Zeitung.“729 Zužoval se i rozsah. 

Jinak ovšem list vycházel ve stejném duchu. Poslední číslo „Rundschau“ se datuje         

k 30. říjnu 1944 (roč. LXXVII, č. 152).   

 

3.4 Vydavatelské a novinářské osobnosti trutnovského regionu 

Mezi nejvýznamnější osobnosti trutnovského regionu v období druhé světové 

války patřil spolumajitel tiskárny „Heimat“ a šéfredaktor deníku „Rundschau“ Heinz 

Linke . 

 Heinz Linke se narodil dne 4. prosince 1893 v Loučné pod Klínovcem. 

Absolvoval s vyznamenáním humanistické gymnázium v Rumburku. V období první 

světové války narukoval jako kadet do rakouské armády, avšak již v roce 1915 upadl 

během bojů v oblasti Karpat do ruského zajetí, ze kterého byl propouštěn až o tři roky 

později. Od počátku 20. let působil jako redaktor „Ostböhmische Presse“,               

resp. „Trautenauer Tagblatt“. V roce 1925 se stal odpovědným redaktorem „Traute-

nauer Tagblatt“ a vstoupil do DNSAP. „Damit legte [er], als Schriftleiter an recht 

exponierter Stelle stehend, furchtlos sein politisches Glaubensbekenntnis ab.“ V roce 

                                                 
727 20 Jahre Buchdruckerei „Heimat“. Rundschau. 8.1.1943, roč. LXXVI, č. 6, s. 3. 
728 Luftschutzsignale. Rundschau. 15.2.1944, roč. LXXVII, č. 38, s. 3.  

     15 Luftschutzgebote. Rundschau. 30.5.1944, roč. LXXVII, č. 125, s. 3. 
729 An unsere Leser! Rundschau. 27.5.1944, roč. LXXVII, č. 124, s. 5. 
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1934 se Linke stal okresním vedoucím SdP v Trutnově. Kromě toho byl členem „Svazu 

Němců“  (Bund der Deutschen), „N ěmeckého tělocvičného spolku“ (Deutscher 

Turnverein) a „N ěmeckého kulturního svazu“ (Deutscher Kulturverband). Dobový tisk 

o něm hovořil jako o „nebojácném a zatvrzelém bojovníkovi za německý národ               

a německou říši“. Komunisté a sociální demokraté například ostře protestovali          

proti tomu, když na pohřbu okresního hejtmana Rudolfa Kladívka hovořil jménem 

„všeho Němectva okresu“.730„Linke handelte in diesen Lebensbedrohenden September 

und Oktober Tagen als ein echter, deutscher Führer seiner Volksgenossen unter 

Zurücksetzung seiner eigenen Person und Sicherheit nach dem Grundsatze: Führer sein 

heißt, auch in dunken Tagen das Fahnentuch vorantragen!“731 Na jaře 1939 byl Linke 

za své „zásluhy o osvobození sudetoněmeckého lidu“ vyznamenán. „Im Kämpfe um die 

Befreiung des Sudetenlandes sich sowohl Männer als auch Frauen in verschiedenen 

Fällen ganz besonders eingesetzt. Sie haben durch mutiges und entschlossenes 

Verhalten Leben und Eigentum ihrer Brüder und Schwestern gerettet und darüber 

hinaus dem Volksvermögen teilweise ganz erhebliche Werte erhalten, die ohne ihr 

Eingreifen entweder sinnlos vernichtet oder aber auf andere Weise verloren gegangen 

wären. Es gilt, ihnen in geeigneter Weise später den Dank abzustatten und ihre Taten 

der Nachwelt zu erhalten. Für die verwaltungsmässige Auszeichnung von verdienten 

Volksgenossen melde ich noch nachträglich den früheren Bezirksleiter Kam. Heinz 

Linke in Trautenau, Jägerzeile 17, welcher sich durch seinen Einsatz für die Befreiung 

des Sudetendeutschtums verdient gemacht hat.“732 

Během války zastával Linke funkci vedoucího okresní úřadovny NSDAP              

a okresního tiskového úřadu a působil rovněž jako člen městské rady v Trutnově.733      

O jeho činnosti lze nalézt zmínky v dobovém tisku. Tak například vydání „Rundschau“ 

ze dne 14. června 1939, č. 35 informovalo o zasedání okresního tiskového úřadu a úřadu 

pro propagandu. „Kreispresseamtsleiter Linke sprach in kurzen Umrissen über die NG-

Presse, über die Bericht-erstattung für die ‚Zeit‘, der Berichte von Veranstaltungen 

oder über Neuschöpfungen übermittelt werden müssen, die für ein ganzes Kreisgebiet 

                                                 
730 Aus dem Trautenauer Bezirksausschuß. Schatzlarer Zeitung. 10.7.1938, roč. VIII, č. 150, s. 4.  
731 Hauptschriftleiter Heinz Linke – 50 Jahre. Rundschau. 2.12.1943, roč. LXXVI, č. 284, s. 3. 
732 SOkA Trutnov, fond Landrát Trutnov, karton 2, svazek „Kampf u. Befreiung – Berichte u. Kämpfer 
der SdP 1938“. 
733 Hauptschriftleiter Heinz Linke – 50 Jahre. Rundschau. 2.12.1943, roč. LXXVI, s. 3.  
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von Interesse sind und für andere Kreise beispielhaft sein können. Dabei muß natürlich 

die Parteipresse rechtzeitig informiert werden. Berichte über lokale Veranstaltungen 

gehören dagegen in die Lokalpresse, die sich ausführlich darüber verbreiten kann 

(‚Rundschau‘ in Trautenau). Kreispresseamtsleiter Linke gab auch entsprechende kurze 

Umleitungen für eine aktuelle und gute Berichterstattung für die NG-Presse, die sich 

die Ortspressebeauftragten angelegen sein müssen.“734  

Vydání „Rundschau“ ze dne 2. července 1940, č. 152 referovalo o tiskové 

besedě, kterou uspořádal v Janských Lázních místní oddíl SA. Heinz Linke zde 

vystoupil s příspěvkem „N ěmecký tisk – kdysi a dnes“. Redaktor „Rundschau“ 

Heinrich Schubert hovořil na téma „SA a tisková propaganda“.735  

Vydání „Rundschau“ ze dne 9. března 1943, č. 57 informovalo o pracovním 

zasedání tiskových pověřenců, které se uskutečnilo v Trutnově v sídle okresního vedení 

NSDAP a jehož ústředním tématem byla myšlenka „tisku jako prostředku vedení totální 

války“. Heinz Linke se ve svém vystoupení věnoval otázce vztahu tisku a strany. „Die 

Zeitung sei trotz des Rundfunks das wichtigste Führungsmittel in Händen einer 

verantwortungsbewußten Volks- und Reichsführung geblieben. Aus der totalen 

Kriegführung erwachten der Zeitungsgestaltung eine Reihe neuer Aufgaben, für die es 

der verständnisvollen Mitarbeit aller Ortspressebeauftragten, Berichterstatter und 

Leser bedarf.“ Redaktor Heinrich Schubert seznámil přítomné se změnami, k nimž        

v oblasti tisku v mezidobí došlo. „Die Zeitung sei in jetziger Kriegszeit mehr denn je zu 

einem Instrument der nationalen Erziehung und der nationalen Politik geworden. Sie 

habe alle Kräfte unseres Volkes auf den Sieg zu konzentrieren.“ Zasedání uzavřela 

volná rozprava.736 

Vydání „Rundschau“ ze dne 28. září 1943, č. 228 referovalo o návštěvě 

vedoucích představitelů německého tisku v Krkonoších. Delegaci přijal na trutnovské 

radnici landrát Sölter a okresní vedoucí NSDAP Hofhansel. Slavnostního aktu se 

zúčastnil také Heinz Linke, který hostům vyprávěl o historii města Trutnova.737   

                                                 
734 Vom Kreistag der NSDAP in Trautenau. Tagung des Propaganda und Presseamtes. Rundschau. 
14.6.1939, roč. LXXII, č. 35, s. 4.  
735 Pressetagung der SA in Johannisbad. Der alte propagandistische Geist der Sturmabteilungen auch       
in der SA des deutschen Riesengebirges lebendig. Rundschau. 2.7.1940, roč. LXXIII, č. 152, s. 3.   
736 Presse – Mittel der totalen Kriegführung. Arbeitstagung der Ortspressebeauftragten des Kreises 
Trautenau. Rundschau. 9.3.1943, roč. LXXVI, č. 57, s. 5.  
737 Mit den Schriftleitern des Reiches unterwegs. Rundschau. 28.9.1943, roč. LXXVI, č. 228, s. 3. 
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ZÁVĚR 

 
 Předkládaný text navazuje na diplomovou práci autorky a představuje první 

pokus o souhrnné zpracování dosud systematicky nezpracované problematiky vývoje 

německy psané žurnalistiky v trutnovském regionu v období vojenské správy a říšského 

komisariátu (1. října 1938 – 14. dubna 1939) a v období tzv. Říšské župy Sudety, 

z hlediska dějin masových médií a mediální komunikace, při nezbytném zohlednění 

širších společensko-politických a historických souvislostí. Období let 1938-1945 nebylo 

po dlouhou dobu dostatečně publikačně zpracováno. Prvotní pokus o komplexní výklad 

historie sudetské župy provedl na německé straně Volker Zimmermann a na české 

straně Josef Bartoš a autorský kolektiv pod vedením Václava Kurala a Zdeňka 

Radvanovského. 

Přestože autorka vycházela z velkého množství vědecké literatury a odborných 

statí, rigorózní práce je výsledkem vyhodnocení nejrůznějších typů pramenného 

materiálu a do značné míry se opírá o výsledky vlastního výzkumu. Po úvodním 

(uceleném) výkladu o vývoji německého tisku na území českých zemí a proměnách 

česko-německého soužití je věnována detailní pozornost charakteristice mediální 

krajiny Trutnovska a analýze jednotlivých novinových titulů. Pojednání uzavírá část 

věnovaná nejdůležitějším novinářským a vydavatelským osobnostem regionu. Autorka 

studovala nejenom základní archivní prameny (tj. fondy říšského místodržitele 

v sudetské župě, vládních prezidentů v Chebu, Ústí nad Labem a Opavě, příslušných 

landrátů, župního vedení NSDAP, soudních orgánů), ale také fondy říšského protektora 

Čech a Moravy, předsednictva ministerské rady a materiál poválečných procesů 

s nacistickými funkcionáři. Nejvýznamnější zdroj informací představují výroční čísla 

periodik, z nichž je možné vyčíst údaje o jednotlivých redaktorech a vydavatelích. 

Přínosné jsou rovněž zprávy hodnostářů a vyprávění pamětníků a jejich potomků. 

Systematickou obsahovou analýzou jednotlivých čísel lze rekonstruovat obecný 

historicko-společenský vývoj. Některé skutečnosti týkající se dění v sudetské župě se 

však zřejmě nepodaří již nikdy věrohodně objasnit, a to proto, že mnohé části 

archivních fondů byly ke konci druhé světové války zničeny anebo se ztratily. Autorka 

se však hodlá tématu i nadále věnovat.  
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Práce je v prvé řadě určena všem zájemcům o předmětnou regionální 

problematiku. Současně však může – i díky rozsáhlému bibliografickému seznamu, 

který neakcentuje ideologické zaměření a autorský původ – posloužit jako pomůcka   

pro další studium vývoje německého tisku na území českých zemí.  
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RESÜMEE 

 
Der Gegenstand der Rigorosarbeit ist „Die Geschichte des deutschen Zeitungs-

wesens im Trautenauer Gebiet in Jahren 1938-1945“. 

Das Thema, sowie das ausgewählte Territorium sind nicht zufällig – die 

Verfasserin stammt aus der Freiheit an der Aupa aus einer tschechisch-deutschen 

Familie. Bis zum Ende des zweiten Weltkriegs überwog im Riesengebirge die deutsche 

Bevölkerung und genau diese soziodemografische Charakteristik prägelte die Struktur 

von regionalen Druckmedien. Das deutsche Zeitungswesen stellt in der Geschichte 

tschecho-slowakischer Journalistik ein spezifisches Kapitel dar.  

Das Ziel (und der Hauptbeitrag) der Rigorosarbeit ist, bisher noch nicht 

verarbeitete Problematik des deutschen Zeitungswesens im soziopolitisch spezifischen 

Trautenauer Gebiet von der Münchner Konferenz (der 29.-30. September 1938) bis zum 

Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa (der 8. Mai 1945) zu verarbeiten,                   

bei Berücksichtigung historischer und gesellschaftspolitischer Umstände und all das mit 

der Benutzung des authentischen Materials, d.h. mit der zeitgemässen durch die Archiv-

, Museums- und Buchquellen verfügbaren Periodika, und das in Form einer Facharbeit 

aus dem Gebiet der Geschichte der Massenmedien und der medialen Kommunikation, 

bei der nötigen Betrachtung der breiteren gesellschaftlich- politischen und historischen 

Zusammenhänge. Der Text knüpft an die Diplomarbeit der Verfasserin „Die Geschichte 

des Zeitungswesens im Trautenauer Gebiet von der Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum 

1938“ an. 

Die Rigorosarbeit gliedert sich in drei Kapitel.  

Das erste Kapitel widmet sich der Frage des deutsch-tschechischen Zusammen-

lebens und den Veränderungen in den deutsch-tschechischen Beziehungen. 

Das zweite Kapitel befasst sich mit der Struktur und den Entwicklungsetappen 

des deutschen Zeitungswesens auf dem Gebiet der böhmischen Länder von der Hälfte 

des 19. Jahrhunderts bis zum Jahre 1945. 

Der dritte Teil beschreibt die Medienlandschaft des Trautenauer Gebiets            

in Jahren 1938-1945 und die Entwicklung der hiesigen Journalistik und berücksichtigt 

dabei historische, gesellschaftlich-politische und demografische Umstände. Folgend 

werden die haupten Titel identifiziert und charakterisiert und die Redaktionen, sowie 
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die Redaktor dargestellt. Es werden ebenfalls die wichtigsten regionalen Journalisten 

erwähnt.  

Die Entwicklung der deutschgeschriebenen gedruckten Medien auf dem 

böhmischen Gebiet wird nicht von weitem mit genügender Weise verarbeitet. Zur 

Verfügung stehen nur historische Materialien eingerechnet der obligatorischen 

Exemplare, die zu einem gründlichen und systematischen Studium fordern. Von den 

zugänglichen Archivalien kann man auf inhaltliche Orientation der einzelnen Periodika 

und deren wechselseitige Differenzierung schliessen. Es gibt einerseits unausreichende 

Informationen über den Organisationsablauf und die Personalstruktur von Redaktionen, 

andererseits ist das Archivmaterial strichweise sehr lückenhaft, weil einige Fonds am 

Ende des II. Weltkrieges verlorengegangen sind oder vernichtet wurden. Die 

Rigorosarbeit geht aus publizierten Untersuchungen und Abhandlungen, legt jedoch 

auch neue vom Studium der Archiv- und Museumsmaterialien erlangene Kenntnisse.  

Aus der zeitlichen Hinsicht wird der Rahmen der Arbeit durch das Münchner 

Abkommen (der 29. und 30. September 1938) und das Ende des Zweiten Weltkriegs     

in Europa (der 8. Mai 1945) begrenzt. Der Umfang umfasst alle Zeitungen mit 

mindestenst wöchentlicher Periodizität. Unter dem Begriff „das Trautenauer Gebiet“ 

versteht man das Gebiet geschaffen von den Gerichtsbezirken Trutnov (Trautenau), 

Úpice (Eipel), Žacléř (Schatzlar) und Maršov (Marschendorf). Während im 

Gerichtsbezirk Úpice (Eipel) überwiegend die Tschechen lebten und deswegen blieb ein 

Bestandteil der Protektorattschechoslowakei, in den anderen Gerichtsbezirken hatten die 

Deutschen die Dominanz und deswegen wurden als Bezirk „Trautenau“ ein Bestandteil 

des Sudetengau. Bibliographisches Verzeichnis beinhaltet sowohl die tschechische als 

auch die fremdsprachige (vor allem deutsche) Literatur ohne Unterscheidung 

ideologischer Ausstellung. Es kann deswegen als ein Informationsbasis für die weitere 

Untersuchung dienen.   

 Beim Schreiben der Rigorosarbeit hat die Verfasserin beschreibende und 

analytisch-synthetische Methode benutzt. Die Anwendung der einzelnen  Einlässe  

wurde mit Bemühungen geführt, um kausal, geografisch und chronologisch 

zusammenhängende Prozesse zu belegen.       
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